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I. Introductie 

 

‘Ik observeer alles wat ik doe en alles wat er om me heen gebeurt heel nauwkeurig. (...) Als ik met andere mensen 

praat, probeer ik altijd twee keer na te denken over alles, om het goed te doen. (...) Als ik een grapje wil maken, 

denk ik er eerst over na. (...) Het is alsof ik een buitenstaander ben. (...) Ik heb zelfs wel eens gedacht dat dit 

gevoel van niet echt aanwezig zijn, dat dat komt doordat ik voortdurend alles overdenk. Misschien denk ik wel zo 

veel dat mijn hersenen niet meer in staat zijn om automatisch de wereld te begrijpen.’  

(23-jarige man met schizofrenie, (De Haan & Fuchs 2010)) 

 

Het belang van denken kan nauwelijks worden overschat. Ons vermogen tot denken is 

karakteristiek voor wie we zijn en bepalend voor onze manier van samenleven. Reflectieve 

vermogens maken heel veel mogelijk: we kunnen plannen maken, ons dingen voorstellen die er 

niet zijn, we kunnen leren van fouten in het verleden. Ons denkvermogen is een belangrijke 

kandidaat in de zoektocht naar wat ons van dieren onderscheid. Wellicht is het daarom dat het 

mens-zijn vaak op bewust-zijn wordt teruggevoerd.   

Onze autonomie en vrijheid zijn ook nauw met ons denken verbonden. We zijn geen 

reflex-matige stimulus-respons machines (wie wel?): we kunnen een houding bepalen ten 

opzichte van wat ons overkomt en we kunnen kiezen om een volgende keer anders te handelen. 

De traditionele aanname is zelfs dat we pas echt autonoom zijn als we bewuste keuzes maken, dat 

wil zeggen: als we cognitieve controle hebben over wat we doen en weten waarom we dat doen. 

Of, zoals Arendt (1954/2006) zegt, een vita contemplativa lijkt de hoogste en meest vrije manier van 

leven te zijn.  

Tegelijkertijd is er de laatste tijd een toenemende aandacht voor de rol van onbewuste 

processen (Dijksterhuis 2007/2009). Steeds meer neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat 

het met onze bewuste controle over onze handelingen niet best gesteld is. Het lijkt erop dat de 

redenen die we geven voor de keuzes die we maken niet meer zijn dan verzinsels achteraf: onze 

hersenactiviteit zou meer zeggen over wat we doen dan onze bewuste intenties en redenen 

(Lamme 2010, Swaab 2010) Zulk onderzoek is zorgwekkend voor wie gelooft in het idee dat ons 

bewustzijn bepalend is voor wie we zijn en hoe meer cognitieve controle en bewuste reflectie hoe 

beter.   

 

Maar is dat wel zo? Is meer denken wel altijd beter? Sommige mensen oefenen veel meer 

cognitieve controle uit op hun handelingen dan anderen, maar maakt dit hen ook vrijer? In dit 

hoofdstuk zal ik betogen dat denken ook gevaarlijk kan zijn. Ik doe daarbij een beroep op de 

filosofische stroming van de fenomenologie. Binnen de fenomenologie is de verhouding tussen 

denken en doen steeds een belangrijk thema geweest. Het belang van de balans tussen 
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onnadenkend doen enerzijds en bewuste reflectie anderzijds komt duidelijk naar voren in de 

psychiatrie: verschillende vormen van psychopathologie laten een verstoring van die balans zien. 

Ik zal een aantal psychiatrische stoornissen beschrijven die laten zien dat teveel cognitieve 

controle mensen juist onvrij kan maken. Tenslotte zal ik betogen dat deze fenomenologische 

herverdeling tussen denken en doen een ander licht werpt op het hedendaagse debat over de 

betekenis van neurowetenschappelijk onderzoek voor het bestaan van onze vrije wil of zelfs ons 

zelf. 

 

 

II. Fenomenologie: lichaam, wereld, en reflectie 

 

Fenomenologie 

De fenomenologie is een stroming binnen de filosofie van denkers die proberen de structuur van 

onze ervaringen te doorgronden. Fenomenologen houden zich bijvoorbeeld bezig met vragen als: 

Hoe nemen we de wereld waar? Wat kenmerkt onze emoties? Hoe denken en herinneren we, en 

hoe kunnen we ons iets wat niet bestaat toch voorstellen? Hoe werkt empathie? En sociale 

interacties? Fenomenologen zijn daarbij steeds op zoek naar de algemene kenmerken van zulke 

ervaringen.  

Husserl (1901), de grondlegger van de fenomenologie, wees er op dat ons bewustzijn niet 

op zichzelf staat, maar altijd bewustzijn van iets is. Onze ervaringen worden gekenmerkt door 

intentionaliteit; dat wil zeggen, onze ervaringen zijn altijd ergens op gericht. We zien bijvoorbeeld 

een boom, horen een merel, ruiken gras, voelen gras, proeven een appel. En niet alleen onze 

zintuigelijke ervaringen zijn intentioneel: we denken bijvoorbeeld aan eten, herinneren ons een 

picknick, zijn blij met de warmte van de zon, maken ons zorgen over mogelijke regen.  

Heidegger was een leerling van Husserl. Hij vond Husserl’s focus op het bewustzijn te 

beperkt en wilde het hele zijn van de mens begrijpen. De structuur van intentionaliteit gaat niet 

alleen op voor bewustzijn, maar ook voor het menselijke bestaan in het algemeen. Heidegger 

(1927/1999) wijst er op dat het menselijke bestaan niet los gezien kan worden van de wereld. 

Ons bestaan is in-de-wereld-zijn, zoals Heidegger het uitdrukt. Hij benadrukt dat we eerst en 

vooral op een praktische manier op de wereld gericht zijn. We kunnen weliswaar over de wereld 

nadenken, maar zo’n theoretisch perspectief is ondergeschikt aan onze praktische omgang met de 

dingen. Nadenken doen we pas als er iets mis gaat. De Franse fenomenoloog Merleau-Ponty 

(1945/1997) voegde daaraan toe dat onze praktische omgang met de wereld in belangrijke mate 

lichamelijk is. We doen veel dingen zonder er bij na te denken omdat we vertrouwen op onze 

lichamelijke vaardigheden en gewoontes. 

 Ons lichaam neemt een bijzondere positie in. Zowel Husserl (1952) als Merleau-Ponty 

(1945/1997) beargumenteren dat het karakteristiek is voor mensen dat ze niet alleen lichamelijk 

zijn, maar ook een lichaam hebben.1 Doorgaans zijn we ons niet bewust van ons lichaam, dan zijn 

we bezig met één of andere activiteit en functioneert ons lichaam als een medium waar we verder 

niet bij stil staan. Maar we kunnen onszelf ook als het ware van buitenaf bekijken. We kunnen 

                                                 
1 In het Duits zijn hier zelfs twee verschillende woorden voor: ‘Leib’ verwijst naar ons lichamelijke zijn, 

terwijl ‘Körper’ verwijst naar het lichaam als object, het lichaam dat we hebben. 
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ons bewust zijn van hoe anderen ons mogelijkerwijs zien. Ons lichaam verwordt dan tot een 

object dat we kunnen observeren. Deze tweedeling tussen een lichaam hebben en lichamelijk-zijn 

moet niet als dualisme begrepen worden: het gaat hier niet over twee verschillende entiteiten, 

maar om verschillende verhoudingen tot één en hetzelfde lichaam. De dubbelheid beschrijft 

verschillende manieren van in de wereld zijn: we kunnen zowel reflecteren op onszelf en de 

wereld om ons heen, als ook onnadenkend opgaan in wat we aan het doen zijn.  

 Ook de Duitse filosoof en socioloog Plessner (Plessner 1981) beschouwt deze dubbelheid 

als essentieel voor het begrijpen van onze menselijke natuur. Plessner zet de menselijke conditie 

af tegen die van dieren (en planten): terwijl dieren samenvallen met wat ze hier en nu aan het 

doen zijn, hebben mensen de mogelijkheid van reflectie; de mogelijkheid om zich tot de situatie 

en zichzelf te verhouden. Plessner noemt dit onze ‘excentrische positie’. Dieren hebben een 

‘centrische positie’: ze zijn het centrum van hun eigen wereld. Mensen zijn dat weliswaar ook, 

maar ze kunnen zichzelf en hun wereld daarnaast ook van buitenaf, van buiten hun centrum, 

beschouwen. Onze excentrische positie komt tot uitdrukking in het feit dat we niet alleen 

lichamelijk zijn, maar ook een lichaam hebben. 

 Samenvattend kunnen we concluderen dat fenomenologen laten zien dat we onze 

ervaringen niet op zichzelf, in isolatie, kunnen begrijpen. De structuur van onze ervaringen is 

namelijk intentioneel; dat wil zeggen dat we altijd ergens op gericht zijn. Om onze ervaringen te 

kunnen begrijpen, moeten we dus in acht nemen dat we in een wereld zijn, waar we gemotiveerd 

zijn om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. En bij onze praktische omgang met de wereld 

speelt ons lichaam een cruciale rol, als ‘bemiddelende onmiddellijkheid’, zoals Plessner het 

uitdrukt. Onze lichamelijke vaardigheden en know-how maken het mogelijk dat we ons 

doorgaans van de wereld om ons heen bewust zijn, en juist niet van ons lichaam als zodanig: ons 

lichaam bemiddelt ons direct de wereld. We zijn inderdaad denkende wezens, maar we kunnen 

onze reflectieve vermogens niet los zien van het feit dat we gesitueerde en lichamelijke wezens 

zijn. 

 

De balans tussen denken en doen  

We doen veel dingen zonder er bij na te denken: vaardigheden zoals fietsen en autorijden, maar 

ook sociale inschattingen zoals wanneer het gepast is om wel of niet iets zeggen, of hoeveel 

afstand we tot elkaar houden in een gesprek. En zelfs in geval van complexe beslissingen 

vertrouwen experts vaak op hun intuïtie: de architect die de hoogte van een deur aanpast 

(Wittgenstein 1967/2007, Rietveld 2008), een arts die besluit toch een extra scan te laten maken: 

er ontbrak ‘iets’, het voelde niet goed.  

Merleau-Ponty (1945/1997) stelt dat we door ons lichaam greep hebben op de wereld. 

Zonder er bij na te denken handelen we zo dat we een optimale grip op de wereld hebben 

(Merleau-Ponty 1945/1997, Dreyfus 2002a). De situatie nodigt ons als het ware uit om ons op 

een bepaalde manier te bewegen. We gaan bijvoorbeeld precies op die afstand van een schilderij 

staan dat we het optimaal kunnen zien. Als dat op de één of andere manier niet lukt, bijvoorbeeld 

omdat er in een museum een heleboel andere mensen ook op een optimale afstand tot een 

schilderij proberen te staan, of omdat een te groot doek in een te kleine ruimte hangt, dan ervaren 

we een soort spanning of irritatie. ‘Gerichte ontevredenheid’ noemt Rietveld (2008) dat in 

navolging van Wittgenstein (1967/2007). Die ontevredenheid beweegt ons er toe om ons gedrag 
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aan te passen, totdat we wederom grip ervaren. Maar zelfs dat gaat meestal vanzelf: zelfs daar 

denken we vaak niet bewust over na. Pas als het aanpassen mislukt en de spanning niet oplost, 

worden we ons bewust van het probleem: zoals je je in een drukke museumzaal in de menigte 

inpast, totdat andere bezoekers zo in de weg staan dat het echt niet meer lukt om je op de kunst 

te richten en je je begint af te vragen of je niet beter een andere keer terug kunt komen.  

 In ‘Zijn en tijd’ beschrijft Heidegger (1927/1999) drie soorten situaties waarin de ‘flow’ 

van ons handelen zo verstoord wordt dat we een pas op de plaats moeten maken en onze situatie 

moeten beschouwen in plaats van er in op te gaan. Als iets dat we willen gebruiken kapot is, of 

als het ontbreekt, moeten we wat we aan het doen zijn onderbreken om hier een oplossing voor 

te vinden. Een derde mogelijkheid is dat er andere taken op ons liggen te wachten en dat die 

stapel van wat er allemaal nog meer moet, ons afleidt van onze huidige bezigheden. In 

Heidegger’s terminologie betekent dit een verschuiving van dingen praktisch gebruiken om iets 

voor elkaar te krijgen (als gebruiksvoorwerpen zijn de dingen ‘terhanden’), naar de dingen vanuit 

een theoretisch perspectief als objecten te beschouwen (als geïsoleerde objecten zijn de dingen 

‘voorhanden’). Een pen is om mee te schrijven: pas als hij kapot gaat, gaan we hem als een object 

beschouwen en z’n onderdelen uit elkaar halen. Heidegger gebruikt deze voorbeelden om de 

secundaire rol van afstandelijke beschouwing te benadrukken: eerst en vooral gaan we praktisch 

met de wereld om, alleen in geval van nood zullen we erover nadenken, en dan nog met het doel 

om verder te kunnen met wat we eigenlijk aan het doen waren: een stuk schrijven, een kast 

timmeren.   

Maar al die vaardigheden, al onze know-how, zijn natuurlijk niet zomaar komen 

aanwaaien: we hebben het allemaal moeten leren. Nu hebben we veel geleerd ook zonder er bij 

na te denken: we hebben ooit leren lopen, en geleerd ons evenwicht te bewaren, we hebben leren 

praten, we hebben de praktische werking van zwaartekracht leren kennen, en we hebben geleerd 

wat de effecten zijn van ons huilen en lachen. Bij de vaardigheden die we later geleerd hebben, 

spelen onze reflectieve vermogens echter vaak wel een hele belangrijke rol. Wie bijvoorbeeld de 

tango wil leren dansen, probeert bewust de houding van haar leraren over te nemen, wie wil leren 

schaken, gaat eerst de regels leren, en prent zich bewust in hoe elk stuk over het bord kan 

bewegen. Dreyfus (Dreyfus 2002a, 2002b) wijst er op dat je tijdens het leren van een vaardigheid 

voortdurend wisselt tussen denken en doen, tussen beschouwen en opgaan in. Naarmate je een 

vaardigheid echter meer en meer onder de knie krijgt, zal het aandeel van reflectie steeds minder 

worden. Hoe beter we iets kunnen, hoe minder we erbij hoeven na te denken. James (1890/1950) 

zei het al: ‘It is a general principle in psychology that consciousness deserts all processes where it can no longer be of 

use.’ (p. 496). De vaardigheden zijn onze ‘tweede natuur’ geworden: we hebben ze 

geïncorporeerd, ingelijfd.  

  

Het gevaar van denken 

Al met al lijkt het erop dat we onze toevlucht nemen tot denken om zo snel mogelijk weer te 

kunnen opgaan in onze bezigheden. Sterker nog, teveel denken kan zelfs contraproductief zijn. 

Neem bijvoorbeeld een tennisser. Een goede tennisser houdt rekening met de hoek waarin een 

bal op haar afkomt, de snelheid van de bal, haar eigen positie en sterke en zwakke kanten, en de 

positie van de tegenstander en haar sterke en zwakke kanten. Maar, zoals Merleau-Ponty  

(1942/1963) opmerkt, dat ‘rekening houden met’ gebeurt niet expliciet. Als je dat allemaal 
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expliciet zou moeten bedenken, ben je steevast te laat. De reactie van de tennisser is direct (niet 

gereflecteerd), en afgestemd op de precieze situatie (niet abstract, maar praktisch en concreet). 

Als ze zou proberen om al deze impliciete afwegingen expliciet te maken, is de kans groot dat ze 

de bal juist minder goed terugslaat. Zoals tangodansers niet op hun voeten, en pianisten niet op 

hun vingers moeten gaan letten. Ook de poging om aan beginners uit te leggen hoe je doet wat je 

doet, is nog helemaal niet zo eenvoudig en kan de vanzelfsprekendheid van je eigen handelingen 

ondermijnen. 

Het gevaar van teveel denken geldt niet alleen voor experts: ook bij hele alledaagse 

handelingen zoals een trap afrennen, of zelfs een gesprek voeren, kan reflectie verstorend 

werken. Als je praat, maak je geen bewuste keuze om precies dit of dat woord te gebruiken: je 

denkt niet de hele zin van te voren door, maar je zegt gewoon iets. Juist daarom kan het zo 

vervelend zijn om jezelf te horen als je door een microfoon praat of als er een echo in een 

telefoon of Skype-verbinding zit: doordat je jezelf hoort, word je je bewust van jezelf, en dat leidt 

af.  

Bij ons normale vaardige handelen maken we dus geen bewuste keuzes, maar gaan we 

juist zonder nadenken in op wat er zich hier en nu aan ons voordoet. En reflectie kan die 

onnadenkende, intuïtieve reacties ontregelen. In termen van Plessner (1981): als we ergens over 

nadenken plaatsen we ons in zekere zin buiten de situatie, in een excentrische positie, terwijl onze 

alledaagse praktische omgang met de wereld juist vereist dat we in de situatie opgaan.   

 

 

III.  Psychopathologie en fenomenologie 

 

Fenomenologie en psychopathologie hebben vanouds nauwe banden. Waar fenomenologen de 

structuur van onze normale ervaringen onderzoeken, proberen psychopathologen grip te krijgen 

op verstoorde ervaringen. Voor fenomenologen vormt psychopathologie een belangrijke bron 

van inzicht. Veel kenmerken van onze ervaringen zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat het 

moeilijk is om ze op te merken. Pas als zulke kenmerken verstoord zijn, treden ze op de 

voorgrond. Verstoringen verschaffen dus inzicht in wat kennelijk normaal is. Wie bijvoorbeeld 

met een patiënt met smetvrees spreekt, zal zich realiseren hoe zorgeloos en goed van vertrouwen 

mensen doorgaans zijn.  

Omgekeerd kan de psychopathologie ook haar voordeel doen met fenomenologische 

analyses. Er is zelfs een fenomenologische stroming binnen de psychopathologie waarbij de 

fenomenologie nadrukkelijk als uitgangspunt wordt genomen. Vanuit een fenomenologisch 

perspectief worden psychiatrische stoornissen gezien als een andere manier van in de wereld zijn, 

als een veranderde bestaansvorm, in plaats van als een tamelijk willekeurige verzameling van 

symptomen. 

Bovendien biedt Plessner’s (1981) idee van de mens als een excentrisch wezen een 

aanknopingspunt om het bestaan van psychiatrische stoornissen te begrijpen. We vallen niet 

samen met wie we zijn en wat we doen, maar we kunnen (en moeten) ons daartoe verhouden. 

Deze excentrische positie maakt het mogelijk om relatief vrij te zijn, om onszelf en de wereld om 

ons heen anders te zien en te veranderen. Aan de andere kant impliceert deze positie ook dat we 

vervreemd kunnen raken van onszelf en van de wereld om ons heen. En die vervreemding ligt 
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misschien wel aan de basis van psychiatrische aandoeningen (Fuchs 2011a, de Haan 2013). Onze 

excentrische positie vormt wellicht de mogelijkheidsvoorwaarde voor psychiatrische stoornissen. 

 

Zoals fenomenologen benadrukken dat je ervaringen pas kunt begrijpen door naar de persoon als 

geheel in interactie met haar omgeving te kijken, zo kunnen psychopathologische ervaringen ook 

alleen in deze bredere context begrepen worden. Ook in de psychiatrie gaat het telkens om een 

persoon in interactie met haar wereld. Je kunt namelijk nooit van een geïsoleerde handeling, 

gedachte, of emotie bepalen of die pathologisch is: de passendheid hangt altijd af van de concrete 

context. Verdriet en somberheid kunnen gepast zijn, wantrouwen kan gerechtvaardigd zijn, een 

agressieve daad kan nodig zijn. 

Een persoon en haar wereld zijn zo intrinsiek verbonden dat de Nederlandse psychiater 

en fenomenoloog Van den Berg (1964) stelde dat je een indruk van iemand krijgt wanneer je 

iemand zijn wereld laat beschrijven. Hoe iemand zichzelf ervaart en hoe iemand haar wereld 

waarneemt, zijn twee kanten van dezelfde medaille (de Haan, Rietveld et al. forthcoming). Ik kan 

bijvoorbeeld vertellen dat ik hoopvol en optimistisch ben, of ik kan vertellen over alle 

mogelijkheden die ik zie en alle plannen die ik heb. Als ik omgekeerd alleen nog maar de 

grauwheid en de zinloosheid van de wereld van de wereld om me heen zie, dan impliceert dat dat 

ik somber ben.  

Uitgaande van de verbondenheid van persoon en wereld kunnen we een aantal 

verschillende manieren onderscheiden om toegang te krijgen tot psychiatrische stoornissen. De 

focus kan liggen (1) op de persoon-kant van de interactie: hoe de persoon zichzelf ervaart; (2) op 

de wereld-kant van de interactie: hoe de wereld er voor deze persoon uitziet; of (3) op de manier van 

interacteren: de wijze waarop een persoon met de wereld omgaat. Al deze aspecten bieden een 

ingang in wat er met iemand aan de hand is. Van der Berg (1964) citeert Binswanger: in welke 

hoek je ook begint, uiteindelijk til je steeds het hele kleed op.2  

 Ik richt me in dit hoofdstuk op dat laatste aspect: hoe ziet de interactie tussen persoon en 

wereld eruit? Vanuit de fenomenologische traditie kwamen twee belangrijke kenmerken van die 

interactie naar voren. Onze manier van in de wereld zijn is in de eerste plaats een praktische omgang 

met de wereld, gericht op het bewerkstelligen van bepaalde taken of projecten. Dit impliceert dat 

onze intentionaliteit in eerste instantie naar buiten gericht is. Ten tweede zagen we dat Merleau-

Ponty benadrukt dat deze praktische omgang eerst en vooral berust op know-how, op 

geïncorporeerde vaardigheden. We handelen doorgaans zonder al te veel nadenken: slechts af en toe 

moeten onze handelingen bewust worden bijgestuurd of aangevuld door middel van reflectie. 

 Onze interacties met de wereld vereisen een balans tussen opgaan in wat we doen 

enerzijds en nadenken over hoe en waarom we doen wat we doen anderzijds. Enerzijds moeten 

we kunnen vertrouwen op en ons overgeven aan onze vaardigheden, en anderzijds moeten we in 

staat zijn tot controle en het maken van bewuste keuzes. We zijn ons lichaam en we hebben een 

lichaam en die dubbelheid moeten we op de één of andere manier met elkaar verenigen. 

Psychiatrische stoornissen kunnen worden begrepen als een misbalans hiertussen. 

                                                 
2 Van der Berg (1964) onderscheidt zelf vier belangrijke ingangen: (1) hoe iemand de wereld ervaart, (2) 

hoe iemand zichzelf ervaart, (3) relaties met andere mensen, en (4) de verhouding ten opzichte van 

verleden en toekomst. 
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IV. Psychopathologie van de hyper-reflexiviteit 

 

De balans tussen denken en doen kan op verschillende manieren verstoord raken. Aan de ene 

kant kan te weinig reflectie en te weinig controle leiden tot impulsief gedrag en vatbaarheid voor 

verslavingen. Dit is een bekend verschijnsel dat in de filosofie ‘wilszwakte’ wordt genoemd (Kalis 

2011). Omdat wilszwakte voor problemen zorgt, ontstaat al snel het idee: hoe meer wilskracht 

hoe beter. Maar er is ook een andere kant: te veel reflectie en te veel controle kunnen evenzeer de 

balans verstoren.  

De Duitse fenomenoloog en psychiater Fuchs heeft onlangs een psychopathologie van de 

hyper-reflexiviteit voorgesteld (Fuchs 2010). Hyper-reflexiviteit verwijst naar een overdreven 

reflectie op en/of overmatig bewustzijn van jezelf en je handelingen.3 In plaats van spontaan te 

reageren, worden handelingen heel bewust gestuurd, wordt er als het ware meegedacht met de 

handeling. We zagen al dat bewuste sturing van je handelingen een nuttige fase is in het proces 

van het aanleren van een nieuwe vaardigheid. In het geval van hyper-reflexiviteit gaat dit bewuste 

meedenken veel verder: het is de poging om gecontroleerd iets te bewerkstelligen dat je normaal 

onnadenkend zou doen. Het is dan ook niet meer functioneel. We kennen hier waarschijnlijk 

allemaal wel voorbeelden van: wanneer je voor een groep iets moet zeggen, kun je je plotseling 

op een ongemakkelijke manier bewustzijn van jezelf zoals je daar staat en jezelf horen praten. Er 

treedt een soort verdubbeling op: terwijl je iets aardigs zegt over het bruidspaar, observeer je 

tegelijkertijd jezelf en wat je doet. Of denk bijvoorbeeld aan een receptie waar je niemand kent en 

waarbij je je bewust kunt worden van de noodzaak om je sociaal op te stellen en met mensen een 

praatje aan te knopen. Als het doel zo nadrukkelijk is om contact te maken, kunnen sociale 

interacties juist iets gedwongens en onnatuurlijks krijgen. Normalerwijs blijft zulk soort overmatig 

bewustzijn beperkt tot ongemakkelijke situaties. Maar bij sommige mensen neemt hyper-

reflexiviteit veel grotere proporties aan. 

Fuchs (2010) karakteriseert hyper-reflexiviteit als een proces waarbij de normale 

gerichtheid op de wereld en op de toekomst plaats maakt voor een toenemende fixatie op de 

eigen persoon, op de eigen ervaringen en, vooral ook, de eigen tekortkomingen. Voortdurende 

kritische zelf-observatie maakt het steeds moeilijker om jezelf te vergeten en op te gaan in wat je 

aan het doen bent. Ook kan de neiging ontstaan om terug te kijken in plaats van vooruit, en om 

te broeden op wat er in het verleden allemaal is misgegaan. Het overmatige bewustzijn van jezelf 

en je handelingen leidt bovendien tot een vervreemding waarbij dat wat normaal impliciet gebeurt 

(zoals praten, en sociale interacties aangaan) expliciet tot onderwerp van aandacht wordt.  

Al vroeg werd onderkend dat te veel denken een belangrijke rol speelt in een aantal 

psychiatrische aandoeningen. Frankl (1956) beschreef hyper-reflexiviteit bij mensen met angst- en 

                                                 
3 Hoewel het fenomeen van hyper-reflexiviteit afhangt van het vermogen tot reflectie en juist 

tegenovergesteld is aan automatische reflexen, wordt doorgaans toch van hyper-reflexiviteit gesproken en 

niet van hyper-reflectiviteit. Reflexief verwijst hier naar de wiskundige en linguistische betekenis van zelf-

referentialiteit.  
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dwangstoornissen, en seksuele stoornissen, en ontwikkelde zelfs speciale therapeutische ‘de-

reflectie’ technieken. En in zijn klassieke boek ‘The divided self’, beargumenteert Laing (1960/1990) 

dat schizofrene patiënten een kloof ervaren tussen hun lichaam en hun geest. Daarbij 

identificeren ze zich met hun geest, en voelen ze zich vervreemd van hun lichaam. Laing 

beschrijft hoe zo’n ‘ontlichaamd’ (disembodied) zelf ‘hyper-bewust’ wordt. De schizofrene patiënt 

observeert zichzelf en is zich voortdurend van zichzelf bewust. Hieronder zal ik de rol van hyper-

reflexiviteit bij verschillende stoornissen verder toelichten. 

 Hoewel de aanleiding voor en de gerichtheid van hyper-reflexiviteit per stoornis 

verschillen, zijn er ook overeenkomsten. Zo kunnen we drie fasen onderscheiden in het ontstaan 

van hyper-reflexiviteit (De Haan, Rietveld et al. 2013b, de Haan, Rietveld et al. 2013a). Het begint 

met een gevoel van onzekerheid, angst, of spanning. Vervolgens leidt dit gevoel tot een poging 

om controle te krijgen over de situatie door bewuste deliberatie of door bewuste aandacht bij wat 

je aan het doen bent. De derde fase is de ontsporing: het analyseren en het overmatige bewustzijn 

leiden tot vervreemding en vergroten juist de onzekerheid in plaats van ze op te heffen. Dit 

brengt ons terug bij stap één: de ervaring van onzekerheid stimuleert wederom het streven naar 

controle door middel van reflectie en bewuste beheersing. We kunnen dit proces beschrijven als 

de ‘hyper-reflexiviteitsval’ (De Haan et al. 2013b, de Haan et al. 2013a): bewuste reflectie kan een 

tegenovergesteld effect sorteren en een negatieve spiraal in werking zetten. 

Ik zal nu een kort overzicht geven van verschillende stoornissen waarin teveel cognitieve 

controle een rol speelt. Over al deze aandoeningen valt veel meer te zeggen, ook wat betreft 

lichaamsbeleving en (hyper)reflectie: dit zijn niet meer dan aanduidingen om een indruk te geven 

van de breedte van het fenomeen.4 

 

▪ Slaapstoornissen 

Wie weleens geprobeerd heeft zichzelf te dwingen om in slaap te vallen, zal gemerkt hebben dat 

dat nog niet zo makkelijk gaat. Morgen is een belangrijke dag waarvoor je absoluut uitgerust moet 

zijn, of je hebt een aantal nachten slecht geslapen en begint je zorgen te maken over het ontstane 

slaapgebrek waardoor het nu echt de hoogste tijd is voor een goede nacht. Maar hoe harder je 

probeert in slaap te vallen, hoe lastiger het gaat. Zoals Fuchs (2011b) opmerkt, moeten we 

inderdaad in slaap vallen: we kunnen de slaap niet maken of oproepen. Frankl (1956) ontwikkelde 

hiervoor de techniek van de ‘paradoxale intentie’: door de slapeloze expliciet de opdracht te 

geven dat ze niet in slaap mag vallen bij haar ontspanningsoefeningen, kan de vicieuze cirkel 

doorbroken worden. Uiteindelijk gaat het er om dat de persoon weer leert vertrouwen op haar 

lichaam, dat het de slaap neemt die het nodig heeft (Frankl 1946/2009). 

 

▪ Seksuele stoornissen 

Dezelfde techniek paste Frankl (1956) toe bij mensen met seksuele problemen. Net als slaap, laat 

opwinding zich al evenmin afdwingen. En ook bij seks geldt dat de ervaring van druk en zelf-

observatie en evaluatie juist een averechts effect hebben. Frankl gaf zijn patiënten de opdracht 

                                                 
4 Het is bovendien geen uitputtend overzicht: ook autisme, depressie, en anorexia zouden op deze manier 

geanalyseerd kunnen worden. Zie bijvoorbeeld: (Stanghellini & Ballerini 2004, Fuchs 2005, Fuchs 2009, 

De Jaegher 2013). 
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mee dat alles mocht, behalve penetratie, dat was niet toegestaan. Het doel van zulke paradoxale 

intenties is om het mogelijk te maken dat het lichaam de regie weer overneemt. 

 

▪ Hypochondrie  

We zagen al dat hyper-reflexiviteit een omkering van de blikrichting inhoudt: de aandacht of 

intentionaliteit wordt naar binnen in plaats van naar buiten gericht. Hypochondrie is een goed 

voorbeeld van de averechtse gevolgen van zo’n omgekeerde intentionaliteit. Hypochonders 

maken zich voortdurend zorgen of ze niet aan een ernstige ziekte lijden. Om geen enkel mogelijk 

teken van ziekte te missen, houden ze hun lichaam nauwlettend in de gaten. Deze overdreven 

zelf-observatie leidt er echter toe dat normale lichamelijke processen als verdacht worden 

waargenomen, of dat er zelfs vreemde lichamelijke sensaties optreden (Fuchs 2010). Dit lijkt een 

vrij automatisch effect van het naar binnen richten van je aandacht. Als je je bijvoorbeeld 

gedurende een tijd op je hartslag concentreert en probeert na te gaan of je hart ‘normaal’ klopt, 

dan kan al gauw een gevoel van vervreemding optreden. Want hoe klopt je hart normaal 

eigenlijk?  

Hypochonders streven naar een mate van controle over hun lichaam die principieel 

onhaalbaar is: ondanks alle medische kunde zijn ziekte en dood niet te voorkomen. Hoe groter de 

angst voor onze onvermijdelijke kwetsbaarheid, hoe sterker de neiging van de hypochonder om 

het lichaam met behulp van de medische wetenschap te beheersen (Fuchs 2010). 

 

▪ Body Dysmorphic Disorder 

Body Dysmorphic Disorder (BDD) is een verstoring van de lichaamsbeleving. Het wordt ook 

wel ‘ingebeelde lelijkheid’ genoemd. Patiënten met BDD zijn er namelijk van overtuigd dat (een 

deel van) hun lichaam mismaakt is, of extreem lelijk. Vaak gaat het om een onderdeel van het 

gezicht, maar het kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld de hele huid. Patiënten hebben het 

gevoel dat andere mensen hen afstotelijk vinden en vermijden daarom vaak sociale situaties. 

Anders dan bij hypochondrie en slaapstoornissen, speelt bij BDD de blik en het mogelijke 

oordeel van anderen een belangrijke rol: de zelf-observatie en de negatieve zelf-evaluatie worden 

bemiddeld door de vermeende blik van buitenaf. De blik van buitenaf wordt geïnternaliseerd en 

patiënten bekijken zichzelf voortdurend door de vermeend kritische ogen van anderen. Dit 

kritische hyper-bewustzijn van zichzelf impliceert ook een afstandelijke verhouding tot het eigen 

lichaam. Voor BDD patiënten is hun lichaam in de eerste plaats een object: hun lichaam is iets 

dat ze hebben, dat zichtbaar en beoordeelbaar is voor anderen, en waar ze mee opgescheept 

zitten, in plaats van onbekommerd te zijn. Ze kunnen hun lichaam niet vergeten. 

 BDD toont daarmee de basisstructuur van schaamte, die door Sartre (2003) zo treffend 

beschreven is: de blik van de ander maakt me pijnlijk bewust van mezelf. Ik zie mezelf als het 

ware door de afkeurende blik van een ander. In mijn schaamte sta ik te kijk als een object waar 

anderen een mening over hebben (Fuchs 2002, Zahavi 2010). Doorgaans schamen we ons in een 

specifieke situatie, voor bepaalde handelingen of uitspraken, maar bij BDD patiënten is de 

schaamte verbonden aan hun voorkomen en dus present in elke sociale situatie. En wederom 

treedt de hyper-reflectiviteitsval op: het overmatige zelfbewustzijn vergroot de vervreemding van 

het lichaam en dit maakt het opgaan in de wereld alleen maar moeilijker.  
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▪ Angststoornissen 

Het is een bekend gegeven dat bij angststoornissen niet alleen het primaire object van angst een 

rol speelt, maar dat de ‘angst voor de angst’ minstens even belangrijk is. In het geval van een 

sociale fobie bijvoorbeeld, is niet alleen de gedachte aan bepaalde sociale situaties beangstigend, 

maar ook de angst om in zo’n situatie door angst overvallen te worden. Patiënten met een 

paniekstoornis hebben misschien maar eens per maand een paniekaanval, maar zijn wel 

voortdurend bang om een paniekaanval te krijgen. Bovendien zal de angst om te gaan stotteren, 

of de angst voor een paniekaanval de kans daarop alleen maar vergroten. Frankl (1946/2009) 

noemt dit ‘verwachtingsangst’ (Erwartungsangst). Zulke verwachtingsangst leidt er toe dat mensen 

allerlei situaties preventief gaan vermijden. Maar daardoor doen ze ook geen positieve ervaringen 

op, die hun angstige beeld zouden kunnen ontkrachten. Op deze manier ontstaat een vicieuze 

cirkel van angst en vermijding (Frankl 1979/2010, Beck & Clark 1997, de Haan et al. 2013a).  

 Hoewel patiënten voor heel uiteenlopende dingen bang zijn, gaat het vaak uiteindelijk om 

een angst voor het verlies van controle; om overgeleverd en onmachtig te zijn (Frankl 

1979/2010).5 Het is dan ook niet verwonderlijk dat patiënten met een angststoornis proberen om 

alles te plannen, te overzien, en te beheersen. Patiënten proberen van te voren alle worst-case-

scenario’s te bedenken en hun mogelijke reacties daarop, zodat ze goed voorbereid zijn en niet 

door een onverwachte beangstigende situatie overvallen kunnen worden. Soms neemt het denken 

over alle mogelijke gebeurtenissen zoveel tijd in beslag en levert het zoveel stof tot zorgen dat ze 

maar helemaal afzien van wat ze eigenlijk wilden gaan doen. Meynen (2011) wijst er op dat het 

gedrag van patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis blijk geeft van een overmatig 

vertrouwen in deliberatie enerzijds en een onderschatting van de vaardigheid om spontaan 

adequaat te reageren op wat zich concreet voordoet anderzijds. In andere woorden: de balans 

tussen delibereren en onnadenkend doen is verstoord.  

 Reflectie kan een goed middel zijn om controle te krijgen over iets, maar teveel denken en 

te weinig doen is gevaarlijk. Het is nu eenmaal onmogelijk om alle mogelijke gebeurtenissen van 

te voren te overzien en te doordenken: er blijft altijd een element van onvoorspelbaarheid dat 

zich door geen denken laat temmen. Wie zulke bewuste controle als voorwaarde voor zijn 

handelen stelt, zal tot niet veel meer komen. Het gevolg is dat mensen zich alleen nog maar 

zorgen maken over dingen in plaats van ze gewoon te doen, oftewel een vicieuze cirkel van 

overmatige deliberatie en vermijding.  

  

▪ Obsessief-Compulsieve Stoornis 

Patiënten die lijden aan een Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCS) denken dingen die ze niet 

willen denken en doen dingen die ze niet willen doen. Ze worden geplaagd door onwelkome 

gedachten of voorstellingen, bijvoorbeeld van gewelddadige of seksuele aard. Pogingen om die 

gedachten te onderdrukken werken niet of zelfs averechts. Vervolgens ontwikkelen veel OCS 

                                                 
5 Voor een uitgebreide analyse en taxonomie van verschillende soorten angst, zie: (Glas 2002). 
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patiënten allerlei handelingen of rituelen als een soort bezwering van hun verontrustende 

gedachten.6 

 Doorgaans wordt er van uitgegaan dat OCS een probleem is van gebrek aan controle: 

OCS patiënten kunnen kennelijk hun gedachten en handelingen niet beheersen. En patiënten 

hebben ook inderdaad het gevoel dat ze niet anders kunnen: ze ervaren een enorme druk hun 

compulsieve handelingen uit te voeren. Voordat ze tot iets anders in staat zijn, moet eerst die 

spanning minder worden. En patiënten streven inderdaad naar een grotere beheersing en 

controle.  

 Maar dat streven naar controle is precies het probleem. Het is niet een gebrek aan controle 

dat OCS patiënten parten speelt, maar het streven naar overmatige controle, hetgeen vervolgens een 

tegenovergesteld effect heeft (de Haan et al. 2013a). OCS patiënten oefenen juist heel veel 

expliciete controle uit; zowel over hun gedachten als ook over hun handelingen: hun probleem is 

niet hypo- maar juist hyper-reflexiviteit. Patiënten proberen actief en bewust hun gedachten te 

onderdrukken. Het is echter een bekend psychologisch verschijnsel dat zulke pogingen juist een 

tegenovergesteld effect hebben. Al in 1875 merkte de Franse psychiater Dagonet op dat hoe 

harder je probeert een idee, gevoel, of neiging te onderdrukken, hoe sterker het zal worden 

(Berrios 1989). Dit wordt tegenwoordig ook wel het ‘witte-beer-effect’ genoemd, naar een 

beroemd experiment van Wegner en collega’s (1987). Daarin kregen deelnemers de opdracht om 

niet aan een witte beer te denken – waarna deze deelnemers vervolgens juist vaker aan witte beren 

moesten denken (Wegner, Schneider et al. 1987). Iedereen heeft wel eens een agressieve of 

seksuele voorstelling: het lijkt erop dat zulke voorstellingen pas obsessies worden als gevolg van 

een verkrampte en controlerende houding ten opzichte van die gedachten. OCS patiënten zijn 

bang dat hun gedachten en voorstellingen iets zeggen over wie ze eigenlijk zijn, en over wat ze 

zouden doen als ze de controle over zichzelf zouden verliezen (De Haan et al. 2013b). Zoals 

Frankl (1979/2010) opmerkt, zijn OCS patiënten in feite bang voor zichzelf. Waar patiënten met 

angststoornissen reageren met vluchten en vermijden, reageren OCS patiënten met strijd en 

onderdrukking (Frankl 1979/2010). In beide gevallen gaat het om een poging tot controle. 

 Ook wat betreft hun handelingen zijn OCS patiënten hyper-reflexief: ze voeren hun 

compulsieve handelingen extreem bewust en secuur uit: het moet wel goed gebeuren. 

Compulsieve handelingen zijn het tegendeel van impulsief gedrag, en ook niet te vergelijken met 

spontaan gedrag, of onnadenkende gewoontes. Maar deze overmatige bewuste controle zet 

wederom de hyper-reflexiviteitsval in werking: er treedt een vervreemding van de handelingen op: 

handelingen voelen niet ‘af’ en moeten eindeloos herhaald worden voordat het ‘goed voelt’ (de 

Haan et al. 2013a).  

 OCS patiënten voelen zich inderdaad onvrij – maar dat ligt niet aan een gebrek aan 

cognitieve controle over hun gedachten en handelingen. Ze zijn onvrij in die mate dat het 

uitvoeren van hun compulsieve handelingen het doen van de dingen die ze eigenlijk belangrijk 

vinden in de weg staat (de Haan et al. 2013a). 

 

                                                 
6 Deze volgorde van eerst verontrustende gedachten (obsessies) en vervolgens bezwerende handelingen 

(compulsies) gaat overigens niet bij iedereen op: zo hebben sommige patiënten wel last van compulsieve 

handelingen, maar niet van obsessies, en omgekeerd (Denys 2011). 
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▪ Schizofrenie 

Schizofrenie behelst wellicht de meest verregaande verstoring van de balans tussen onnadenkend 

opgaan in de wereld en cognitieve controle (Fuchs 2011b). We zagen al dat Laing (1960/1990) 

argumenteerde dat schizofrenie bij uitstek gekarakteriseerd wordt door de kloof tussen lichaam 

en geest. Het terugtrekken van het zelf in de geest is een poging om om te gaan met wat Laing 

een fundamentele, ontologische onzekerheid noemt. Uit angst voor zelf-verlies wordt de wereld 

op afstand gehouden. Maar, zoals Laing opmerkt7, als ‘ontlichaamd zelf’ is het ook niet meer 

mogelijk om deel te nemen aan het leven en de wereld, aangezien die deelname bemiddeld wordt 

door het lichaam. Het ontlichaamde zelf doet niet meer mee, maar observeert, controleert, en 

evalueert de gewaarwordingen van het lichaam en zelfs de denkpatronen van de geest. ‘The 

unembodied self becomes hyper-conscious’ (p.69).  

 Het lichaam bemiddelt gewoonlijk onze ervaring van de wereld, maar het lichaam wordt 

juist in toenemende mate als ding ervaren (Stanghellini 2004, Fuchs 2005). Sommige patiënten 

ervaren hun lichaam zelfs als een robot die ze bewust moeten aansturen (De Haan & Fuchs 

2010). Niets gaat meer vanzelf: zelfs simpele handelingen als tandenpoetsen of een trap aflopen 

vergen bewuste aandacht en controle.  

 De andere kant van de medaille is de schizofrene ervaring van de wereld als vreemd en 

mogelijk zelfs bedreigend. Blankenburg (1971) wees op wat hij het verlies van de natuurlijke 

vanzelfsprekendheid noemde: voor schizofrene patiënten zijn allerlei gewoonten en gebruiken 

allerminst vanzelfsprekend. Waarom gedragen mensen zich zo en niet anders? Patiënten verliezen 

het gevoel van ‘common sense’, of hebben dat nooit gehad. Zelfs alledaagse keuzes waar je 

normaal niet bij nadenkt, worden extreem ingewikkeld, zoals welke kleren te kopen en aan te 

trekken, en wat te kopen in de supermarkt. Op grond waarvan maken andere mensen die keuzes 

eigenlijk? Hoe kan het dat zij daar niet over nadenken en gewoon maar wat doen? 

 Wederom treedt hier de hyper-reflexiviteitsval in werking: het ontlichaamde zelf raakt in 

toenemende mate vervreemd van de wereld (derealisatie) en van zichzelf (depersonalisatie). Zulke 

vervreemding kan uiteindelijk resulteren in de ontwikkeling van wanen en hallucinaties. Sass en 

Parnas (2003) beschrijven hoe hyper-reflexiviteit en het verlies van ‘zelf-gevoel’ (self-affectivity) 

gelijk op gaan. Zij beargumenteren dat we schizofrenie als een stoornis van het zelf zouden 

moeten opvatten (Parnas 2003, van de Kraats, de Haan et al. 2012).  

 

 

▪ Conclusies uit de psychopathologie 

Lichaamservaring en hyper-reflexiviteit vormen één mogelijke toegang tot de veranderde manier 

van in de wereld zijn van mensen met een psychiatrische stoornis. Hoewel bij sommige 

stoornissen het probleem ligt in een te grote impulsiviteit en een gebrek aan deliberatie (zoals bij 

verslavingen en wellicht borderline persoonlijkheidsstoornis), zijn er ook veel stoornissen waarbij 
                                                 
7 Laing (1960/1990) schrijft: ‘Such a divorce of self from body deprives the unembodied self from direct 

participation in any aspect of the life of the world, which is mediated exclusively through the body’s 

perceptions, feelings, and movements (expressions, gestures, words, actions, etc.). The unembodied self, 

as an onlooker at all the body does, engages in nothing directly. Its functions come to be observation, 

control, and criticism vis-à-vis what the body is experiencing and doing, and those operations which are 

usually spoken of as purely ‘mental’. The unembodied self becomes hyper-conscious.’ (p.69) 
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juist overmatige reflectie een belangrijke rol speelt. De kern is steeds angst: angst voor ziekte en 

dood (hypochondrie), angst voor het negatieve oordeel van anderen (BDD), angst voor verlies 

van controle (angststoornissen), angst voor zichzelf (OCS), angst voor zelfverlies (schizofrenie). 

De toevlucht tot cognitieve controle is een logische reactie op angst. Maar zoals we hebben 

gezien kunnen overmatig bewustzijn en controle een vicieuze cirkel in gang zetten waarbij het 

streven naar controle door reflectie juist leidt tot meer vervreemding en minder controle.  

In het algemeen wijst het fenomeen van hyper-reflexiviteit op de grenzen van wat er 

‘gemaakt’ en ‘gestuurd’ kan worden (Fuchs 2011b). Lachen, huilen, opwinding: je kunt het niet 

fabriceren: het overkomt je (Plessner 1965, Frankl 1979/2010, Fuchs 2011b). Er zit een element 

van overgave in. Frankl (1979/2010) wijst er op dat hetzelfde geldt voor de ervaring van geluk en 

plezier. Geluk is misschien wel de bijvangst van zin. Maar juist die overgave roept angst op. De 

angst voor overgave aan oncontroleerbare lichamelijke processen en vaardigheden en de behoefte 

aan bewuste controle zijn twee kanten van dezelfde medaille. De verschillende 

psychopathologische verstoringen laten zien dat het gaat om het vinden van een balans tussen 

onnadenkend opgaan in wat je doet enerzijds, en nadenken over wat je doet en waarom je dat 

doet anderzijds. Het eerste vereist vertrouwen op je lichamelijke vaardigheden en overgave, het 

tweede vereist de vaardigheid van afstand nemen, analyseren, en rationele controle. 

Denken kan ontsporen. Maar reflectie kan natuurlijk ook positieve werking hebben. 

Sterker nog, de bewustwording van een probleem kan helpen om dat probleem aan te pakken. 

Het ontwikkelen van inzicht in jezelf, je situatie, en je houding ten opzichte van je situatie is dan 

ook een belangrijk element van veel therapieën. Hetzelfde vermogen van afstand nemen kan ook 

aangewend worden om de vicieuze cirkel van hyper-reflexiviteit te doorbreken, zoals 

bijvoorbeeld middels de techniek van de paradoxale intentie (Frankl 1956). Een belangrijk 

verschil tussen de ontwrichtende hyper-reflexiviteit en de positieve bewustwording is dat in het 

laatste geval gestreefd wordt naar een niet-veroordelende observatie van jezelf. Mindfulness 

technieken zijn hier een goed voorbeeld van. Het bewustzijn is dan niet gericht op kritische 

evaluatie, maar juist op acceptatie. 

 

 

V. Implicaties voor het debat over vrijheid, autonomie, en neurowetenschappen 

 

De uiteenzetting over de gevaren van teveel denken heeft ook implicaties voor hoe we vrijheid en 

autonomie opvatten. Het traditionele idee dat meer reflectieve controle leidt tot meer vrijheid en 

autonomie is te simpel, zoals het fenomeen van hyper-reflexiviteit laat zien. Net zoals de 

gelijkstelling van mens-zijn en bewust-zijn te simpel is. We zagen dat binnen de fenomenologie 

het primaat niet zozeer ligt op het ‘ik denk’, maar veeleer op het ‘ik kan’. Onze praktische, 

spontane omgang met de wereld is primair. In lijn daarmee nodigt een fenomenologische 

benadering uit tot een andere opvatting van vrijheid en autonomie. Je bent vrij en autonoom in 

de mate waarin je kunt handelen in overeenstemming met wat je belangrijk vindt; met je 

interesses, wensen, en waarden (de Haan et al. 2013a). In plaats van de ervaring van vrijheid en 

autonomie gelijk te stellen aan het maken van rationele, bewuste keuzes tussen verschillende 

opties, benadrukt een fenomenologische benadering dat juist het spontane kunnen opgaan in wat 
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je belangrijk vindt, maakt dat je je vrij voelt. Zoals Arendt (1954/2006) betoogt: vrijheid heeft 

betrekking op het domein van handelen, niet van willen en denken.  

Deze handelings-georiënteerde opvatting van vrijheid en autonomie werpt ook een ander 

licht op het hedendaagse debat over vrije wil. Veel recent neurowetenschappelijk onderzoek aan 

dat de rol van onze bewuste controle beperkt is. De beperkte reikwijdte van onze bewuste 

controle verleidt sommigen ertoe om te stellen dat vrije wil een illusie is, evenals ons ‘zelf’ 

(Lamme 2010, Metzinger 2010). Alles is immers allang door onze hersenen beslist, en de redenen 

die we geven voor onze keuzes zijn in feite niet meer dan mosterd na de maaltijd, verzinsels 

achteraf. Maar, zoals Slors (2012) terecht opmerkt, is deze conclusie gebaseerd op twee aannames 

die beiden zeer onwaarschijnlijk zijn. Ten eerste wordt verondersteld dat wij samenvallen met ons 

bewustzijn, of specifieker, met onze bewuste controle. En bovendien wordt verondersteld dat 

bewuste intenties aan onze handelingen vooraf moeten gaan. Ik ben echter veel meer dan mijn 

bewuste controle: mijn gewoonten en vaardigheden maken evengoed deel uit van mijn identiteit. 

En ook zonder voorafgaande deliberatie kunnen we prima handelen. 

De rol van reflectie blijkt geringer te zijn dan we op grond van een traditioneel, denk-

georiënteerde mensbeeld zouden verwachten. Maar misschien is dit mensbeeld wel toe aan een 

fenomenologische revisie. Vanuit een fenomenologisch perspectief hoeven we ons geen zorgen 

te maken over de bescheiden rol van bewuste controle: sterker nog, dat is maar goed ook. Want 

om vrij te kunnen zijn, om de dingen te kunnen doen die je wilt doen, is niet alleen bewuste 

reflectie en controle vereist, maar juist ook het kunnen vertrouwen op je vaardigheden en 

onnadenkend handelen. 

 

 

VI. Conclusies 

 

(1) Te veel denken is gevaarlijk. Psychopathologie laat ons zien dat al maar meer denken ons niet 

meer, maar juist minder vrij kan maken.  

(2) Vrijheid ligt in het kunnen handelen in overeenstemming met wat je belangrijk vindt. Het doel 

is niet om meer controle te hebben, maar om je waarden in de praktijk te kunnen brengen. 

Cognitieve controle speelt daarbij een belangrijke rol, maar veel fundamentele ervaringen laten 

zich niet dwingen. Zoals Frankl (1979/2010) stelt: de weg naar zelfverwerkelijking loopt via de 

overgave en het vergeten van jezelf. Kortom: we zijn meer vrij met minder controle! 

(3) De erkenning van de beperkte rol van bewuste reflectie in ons alledaagse leven betekent niet 

dat we geen vrije wil of geen zelf hebben, maar dat we ons idee moeten bijstellen over wat de 

optimale balans is tussen onze lichamelijke, pre-reflectieve, en intuïtieve omgang met de wereld 

aan de ene kant, en onze deliberatie en reflectie aan de andere kant. Hedendaags 

neurowetenschappelijk onderzoek bevestigt juist het gelijk van fenomenologen als Heidegger en 

Merleau-Ponty, namelijk dat onze primaire omgang met de wereld lichamelijk en praktisch is in 

plaats van deliberatief. Daarmee is gelukkig niets verloren: onze identiteit wordt immers niet 

alleen bepaald door wat we bewust denken, maar minstens zozeer door wat we spontaan doen. 
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