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"IF YOU WANNA MAKE THE WORLD

   A BETTER PLACE

TAKE A LOOK AT YOURSELF,

  AND THEN MAKE A CHANGE”

Man in the mirror
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e aarde is geen vrijplaats 
waar je na je vertrek je  
afval achterlaat. Er is 
geen andere plek om 
naartoe te gaan, dus je 
zult je rommel zelf 

moeten opruimen en niet achterlaten voor 
de volgende generaties. Als je je rommel 
niet kunt opruimen, dan moet je ervoor 
zorgen dat het afval er überhaupt niet komt. 
Dit zouden we nu wel moeten weten. Toch 
doen we het niet. Waarom? De oorzaak zou 
wel eens ontwrichtender kunnen zijn dan 
je denkt. De oplossing ligt in de durf om 
generatieoverstijgend leiderschap te tonen. 

Menselijke evolutie en onze beschaving 
draait om doorgeven. 
De menselijke beschaving heeft ons veel opge-
leverd. Ze heeft ons kennis, cultuur en de kunst 
en liefde voor de wetenschap gebracht. Doordat 
we de mens, natuur, aarde en de ruimte daar-
omheen steeds beter begrijpen, zijn we steeds 
dichterbij de rationele wetenschappelijke oor-
sprong van ons bestaan gekomen. Tegelijkertijd 
zijn we emotioneel van onze wereld vervreemd. 
Waar is nog de evolutionaire binding met de  
natuur? Waarom vernietigen we onze habitat 
en daarmee onszelf? Waar is de liefde voor de  
aarde? Want we willen niets liever dan alles wat we 
hebben bereikt behouden en doorgeven aan de  
volgende generaties. 

Om de vervreemding te kunnen begrijpen - en 
ervan te leren - moeten we eerst weer gevoel 
voor onze wereld krijgen. En dat is niet voor 
niets. De menselijke evolutie heeft nooit om ratio 
gedraaid, maar om overleving, het zorgen voor 
nageslacht. Zonder dat is alles overbodig. En om 
beter te kunnen overleven is er in een half miljard 
jaar evolutie een gelaagd en steeds complexer 
brein ontstaan. Eerst de ontwikkeling van de 
hersenstam voor de basisfuncties, ook wel het 
onbewuste reptielenbrein genoemd, bestaande  
uit instinctmatige automatismen om sneller 
voedsel en geschikte paringpartners te vinden 

(essentieel om te overleven). Dit deel reageert 
primair op angst en overlevingsdrang. Het ego-

istisch doorgeven van genen en de sterkste zijn, 
daar draaide het in eerste instantie om.

Inspelen op veranderingen werkt beter met 
inlevingsvermogen.

Veel later, zo’n dikke 150 miljoen jaar geleden, 
ontstond de tweede laag, het limbisch systeem, 
dat betrokken is bij emotie, motivatie en genot. 
Want het zich ontwikkelende leven kwam elkaar 
steeds vaker tegen, en afhankelijk van de situ-
atie was het eten, paren, vechten of vluchten 
(gain & pain). Ook nu nog zijn onze basisemoties 
de sterkste aanzetters tot gedragsverandering 
en verantwoordelijk voor onze motivaties en 
diepere drijfveren. Door deze operante manier 
van leren (kijken, inschatten, gedrag kopiëren 
en vervolgens beloning of pijn ondervinden) is 
‘spiegelen’ en empathie ontstaan (sociaal inle-
vingsvermogen door je gedrag op de ander af te 
stemmen via onze spiegelneuronen). Emoties 
zijn dus belangrijke aanknopingspunten voor 
ons geheugen en het hieruit voortvloeiende 
beslissingsgedrag. Deze impliciete kennis, die 
grotendeels wordt verwerkt op onbewust ni-
veau, informeert ons over de relevantie en het 
belang van de verkregen informatie. Hieruit zijn 
later onze complexere emoties en sociale gevoe-
lens als rouw, spijt, liefde, altruïsme en vertrou-
wen voortgekomen. Miljoenen jaren ging deze 
ontwikkeling van evolutionaire harmonische  
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Maar dat is natuurlijk een  
excuus. Het empathisch wij-ge-
voel is bij de ‘weggooiers’ in geen 
velden of wegen te bekennen 
omdat men zich niet schuldig 
of verantwoordelijk voelt. Kijk 
maar naar alle rommel langs 
de weg. Nou is dat nog een be-
hapbaar afvalprobleem. Helaas 
doet zich dit ook voor op grote 
schaal, sommige wereldsteden 
verzuipen letterlijk in de vuilnis, 
omdat stadsbesturen zich niet 
verantwoordelijk voelen. Zo ook 
met een ander groot probleem: 
onze energieopwekking. Stoken 
op kolen is vervuilend en ach-
terhaald, maar goedkoop, dus 
doen landen het nog steeds.  
Dit is echter politiek bepaald,  
die zou nu wel beter moeten 
weten. Kernenergie is rela-
tief schoon, maar ook levens-
gevaarlijk. Kijk maar naar de  
Chernobyl-ramp of meer recen-
telijk de Fukushima-kernsmel-
ting. Japan legde toen ook haar andere kerncentrales stil vanwege het 
aardbevingsgevaar. Een wijs besluit. Eerst de problemen oplossen voor-
dat er nog meer bijkomen (de tsunami eiste ook 24.000 slachtoffers).  
Toch neemt de rest van de wereld de ‘rationele’ beslissing om hiermee 
door te gaan en zelfs nieuwe kerncentrales bij te bouwen. Meestal van-
wege politieke en economische kortetermijnbelangen, ondanks dat 
we de langdurige consequenties van radioactief kernafval niet kunnen 
overzien (het gaat hier om vele honderdduizenden jaren). Japan heeft 
inmiddels haar kernreactoren weer opgestart, hoewel ze geen oplos-
sing hebben voor de meer dan 600.000 miljoen liter radioactief be-
smet afvalwater, opgeslagen in tijdelijke tanks (Nuclear Monitor, 2015).  
Hoe wereldvreemd kun je zijn? 

Duurzaam leiderschap begint bij vertrouwen in duurzaamheid.
Dat de ratio het niet altijd bij het juiste eind heeft, vinden we moeilijk om 
te accepteren - dit raakt ons letterlijk in de nucleus - maar wie neemt 
hier nou de leiding op de lange termijn? Ook voor onze volgende gene-
raties? Waar moeten we op vertrouwen? Wat maakt ons echt gelukkig? 
Niet onze ratio, die kan dit alles niet goed overzien. Dat heeft de afge-
lopen eeuw wel bewezen. Mensen blijven waarschuwen met rationele 
argumenten (getallen, percentages, enzovoort) werkt niet. De Chinese 
autoriteiten gebruikten in 2015 weer levende dieren om te bewijzen dat 
er na een explosie geen gifrisico was, mensen geloofden de meetdata 
niet. Maar hoe overtuigen we dan wel? De diepere kern hiervan zou heel 
goed kunnen liggen in onze miljoenen jaren oude emotionele drijfveren 
om te overleven en het vermogen tot empathie; de vaak onzichtbare 
evolutionaire leidraden voor het verkrijgen van toekomstgericht ver-
trouwen, en daarmee duurzaam leiderschap en langdurig levensgeluk. 

afstemming door en de natuur was ecologisch in balans of kreeg de 
kans zich te herstellen. 

De grote disruptie door de nieuwe cortex.
Toen 250.000 jaar geleden - extreem kort op de evolutionaire schaal 
- een derde breinlaag zich ging ontwikkelen, veranderde dit voorgoed. 
Deze neocortex, verantwoordelijk voor onze (zelf)bewuste rationele 
informatieverwerking, verschafte ons toegang tot nieuwe kennis om 
onze habitat ingrijpender te veranderen. Voor het eerst konden slim-
mere levensvormen beslissingen nemen om hun leven te verbeteren 
en niet meer volledig afhankelijk te zijn van de natuur. Deze nieuwe 
manier van leven had tot gevolg dat de vroege mens groepsgewijs een 
grotere impact kon uitoefenen op zijn leefomgeving. Eerst had dit lokaal 
effect door veranderend jaaggedrag, agricultuur en later stedenbouw.  
De afgelopen eeuw resulteerde dit, als gevolg van onze exponentiële 
populatiegroei, in uitgebreide ontbossing, verontreinigde landgebie-
den door ontginning en zware industrie, luchtvervuiling en een globale-
CO

2-klimaatopwarming. 

De laatste cognitieve ‘rationele’ hersenlaag is wat ons als moderne 
mens tot het huidige vervuilende beschavingsniveau heeft gebracht.  
We gingen onze oude, lastig te onderzoeken, gevoelsmatige intuïtie 
steeds meer vervangen door empirisch bewijsbare feiten. En omdat we 
de ratio in de moderne wetenschap op een voetstuk hebben geplaatst  
- begrijpelijk, want verantwoordelijk voor onze hedendaagse kennissa-
menleving - waren we bijna vergeten dat op evolutionaire schaal het 
leven op empathisch niveau veel langer heeft geregeerd. Oftewel: ons 
emotionele, sociale brein’ begrijpt duurzaam (over)leven veel beter dan 
‘ons rationele bewuste zelf.

De neocortex voelt geen nadelen, maar rationaliseert  
de voordelen.
Het onderbewuste is de werkelijke duurzame beslisser in ons, en 
voelt intuïtief aan of iets gevaarlijk is of niet. Deze kennis is opge-
bouwd dankzij de miljoenen jaren generatieoverstijgende evolutie 
van sociaal ‘wij-denken’. En ons berekenende bewustzijn is slechts 
de kortetermijnvolger; de ‘ik-denker’ in het hier en nu. We beslissen 
dus emotioneel en rationaliseren onze keuzes achteraf. Zo voelt ie-
dereen met een beetje empathisch vermogen wel aan dat afval ach-
terlaten in een schoon bosgebied niet goed is: lastig op te ruimen 
en rommel voor de volgende bezoeker. Toch doen veel mensen het, 
want ‘rationeel gedacht’ is weggooien op dat moment een voordeel. 
Probleem opgelost vanuit een neocorticaal perspectief, ook al zeg-
gen de ‘weggooiers’ dat ze dit deden ‘zonder er over na te denken’.  

Veel mensen denken 
dat klimaatextremen 

hun nog steeds  
‘overkomen’, 

niet inziend dat 
de mensheid hier 
steeds meer zelf 

schuldig aan is.

Emotie en empathie zijn de  
onzichtbare evolutionaire 

leiderschapsleidraden voor een 
duurzame overleving.

>
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Volgens mijn hypothese is er een sterke correlatie tussen duurzaam le-
ven (je beter voelen door in balans te leven met de natuur met schone, 
hernieuwbare energie) en positief denken en duurzaamheidsvertrou-
wen (geloven in een prosociale samenleving en een betere toekomst 
voor ons en de aarde). Ik noemde dat in 2010 ‘happy energy’ en vatte 
dit samen in de visie ‘Happy Energy = Happy Planet = Happy Future’. 
Het zorgt voor een goed gevoel door de afgifte van bepaalde neurot-
ransmitters in ons brein (dopamine, endorfine, serotonine, enzovoort) 
die ons emotioneel en empathisch doen bewegen en ons blij, optimis-
tisch en langdurig gelukkig maken. En omdat deze affectieve processen 
grotendeels op onbewust niveau in de hersenen plaatsvinden (en dus 
weinig rationeel en reflectief te sturen vallen), kan deze correlatie wor-
den gebruikt om sociaal gedrag gevoelsmatig te beïnvloeden. Mensen 
voelen namelijk ‘diep van binnen’ intuïtief aan of iets klopt of niet. Maar 
dan moeten mensen wel eerst duurzaam vertrouwen hebben in organi-
saties en hun leiders. En dat begint met het uit-
stralen van duurzame merkgeloofwaardigheid, 
oftewel duurzaamheidsvertrouwen. Hier doe 
ik op dit moment wetenschappelijk onderzoek 
naar. Mensen willen namelijk op de duurzame 
intenties van politiek en merkorganisaties kun-
nen vertrouwen. Dit wordt maatschappelijk en 
economisch steeds belangrijker, omdat landen, 
multinationals en bedrijven met hun produc-
ten en voorbeeldgedrag sneller een duurza-

me gedragsverandering  
teweeg kunnen brengen. 
Het wordt tijd dat invloedrijke partijen duurzaam 
leiderschap gaan tonen en hun verantwoordelijk-
heid gaan nemen. Dat mensen weer vertrouwen 
krijgen in hun leiders, omdat deze onze generatie-
overstijgende belangen nu wel eens op de eerste 
plaats zetten. Zodat er naast economisch kapitaal 
ook sociaal-ethisch kapitaal komt te staan. Zodat 
we weer kunnen investeren om onze relatie met de 
natuur te herstellen. En dat we weer hernieuwbare 

energie kunnen halen uit wat de natuur ons geeft.

De natuur is kampioen duurzaamheid.
Een van de zaken die we op korte termijn moeten oplossen, is de volle-
dige recycling van grondstoffen uit afval. Veel grondstoffen worden snel 
schaarser, en omdat we ze niet optimaal benutte, raken ze op en produ-
ceren we te veel schadelijk afval. Verder heeft dit grote consequenties 
voor onze technologie. Zo bevat een mobiele telefoon tientallen verschil-
lende metalen, waarvan sommige al binnen een aantal jaren niet meer 
goed te winnen zijn. We moeten dus veel duurzamer omspringen met 
onze grondstoffen, als we willen dat toekomstige generaties hier ook 
gebruik van kunnen maken. Ik gebruik, om dit te verduidelijken, in mijn 
colleges en lezingen vaak het volgende voorbeeld: veel mensen denken 
nog steeds dat we maar 10% van ons brein gebruiken. Maar denk je 
nou echt dat er in de evolutie, waar het allemaal draait om efficiëntie in  
natuurlijke selectie en optimaal energieverbruik, er een brein kan ont-
staan dat maar liefst 20% van al onze opgenomen zuurstof verbruikt 

Happy Energy zorgt voor 
een goed gevoel door de afgifte 
van bepaalde neurotransmitters 

in ons brein die ons emotioneel en 
empathisch doen bewegen 
en ons blij, optimistisch en 
langdurig gelukkig maken.

en vervolgens 90% van het brein ongebruikt laat? Think again. De  
natuur biedt je die ruimte voor verkwisting domweg niet. De natuur is 
juist kampioen duurzaamheid want die verbruikt alleen de resources 
die ze nodig heeft en recyclet alles in de ecoketen. Alles wordt opge-
ruimd en hergebruikt, niets wordt verspild. Alles behoudt zijn waarde. 
We moeten daarom als mensheid leren leven in balans met onze habi-
tat, zonder verspilling en vervuiling. Door vertrouwen te hebben in een 
prosociale duurzame toekomst. De zon, aarde, lucht en water zijn onze 
bronnen van leven, en dat is alles wat we hebben. Dus moeten we daar 
zuinig op zijn. En daarom verdient onze aarde duurzaam leiderschap. •

Dat onze ratio 
het niet altijd bij het 

juiste eind heeft, vinden 
we moeilijk 

te accepteren. 
Dit raakt ons 

letterlijk in de kern.
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