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Mijn betere ik – mijn kritische ik 
Lezing bij het symposium van de Faculteit der Theologie en de Faculteit der 
Religiewetenschappen in het kader van de Maand van de Spiritualiteit, 
Nijmegen, 14 november 2008 
 
 
 
Dames en heren,  
 
(Dia 1) 
Spiritualiteit is voor veel mensen als vanzelfsprekend gelijk aan hun betere ik – welke vorm van 
spiritualiteit het ook betreft. Het geestelijke lijkt per definitie het betere te zijn. Vandaag wil ik 
laten zien, dat spiritualiteit inderdaad tot een betere ik kan leiden, maar dat daarvoor het kritische 
ik nodig is.  
 
(Dia 2)  
Spiritualiteit heeft namelijk naast licht- ook schaduwkanten. Tegenover de positieve effecten van 
een geestelijk leven staan negatieve uitwassen. Spiritualiteit kan het beste in een mens losmaken, 
maar spiritualiteit kan een mens ook tot de meest kwalijke misstappen verleiden.  
Waar deugden gevraagd zijn, kunnen ondeugden de kop op steken.  
Spiritualiteit kan positieve voorstellingen voortbrengen, maar ook negatieve.  
Geestelijke oefeningen kunnen heilzaam zijn, maar ook leed toevoegen.  
Het blijft altijd een uitdaging voor de mens, het licht te zoeken en de schaduw te mijden. Daarom 
is het kritische ik gevraagd. Het kritische ik is nodig, om het betere ik te ontdekken en te 
ontwikkelen. 
 
I. Het kritische ik is nodig voor een betere ik  
Ik wil de licht- en de schaduwkant van spiritualiteit nu wat nauwkeuriger met u bekijken. En ik 
begin met de deugden. Deugden laten spirituele mensen soms uitgroeien tot iconen van 
goedheid.  
 
(Dia 3) 
Een voorbeeld hiervoor is de anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu. Hij zette zich in voor 
verzoening en nationale eenheid in Zuid-Afrika. Onder zijn leiding kwam vanaf 1995 de 
waarheidscommissie bij elkaar, die de gruwelijke geschiedenis van het land bespreekbaar 
maakte. Het was de bedoeling, het moeilijke verleden eerlijk onder ogen te zien en correctie aan 
te brengen. Daarvoor was het nodig, de pijn toe te laten, er moest geluisterd worden naar de 
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verhalen van de slachtoffers. En er waren mensen nodig, die de confrontatie met de afgrond van 
wandaden uithielden.1  
Zoals Desmond Tutu laat zich ook de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh door deugden 
inspireren. Hij geeft handen en voeten aan een geëngageerd boeddhisme, waarin generositeit en 
zorg centraal staan. Nhat Hanh is geïnspireerd door de geweldloosheid van Gandhi en anderen. 
Tijdens de Vietnam-oorlog probeerde hij samen met gelijkgezinden de politieke leiders van de 
betrokken partijen tot vrede te bewegen. Na de oorlog richtte hij een boeddhistische orde op, de 
Community of Interbeing. Deze orde wil bijdragen tot een vreedzame, zorgzame en vrijgevige 
samenleving. 2 
Deugden zijn ook belangrijk voor Rigoberta Menchú, een katholieke activiste voor 
mensenrechten. Zij vecht in Guatemala en elders voor een rechtvaardige en respectvolle omgang 
met de onderdrukte, inheemse volkeren. Haar levensverhaal is een verhaal van diepe ontberingen 
en van vernederingen vanwege haar etnische achtergrond. Samen met haar familie, met vrienden 
en met lijdensgenoten ging Rigoberta zich op een gegeven moment tegen de onrechtvaardige 
structuren in haar land verzetten. Zij dacht na over de waardigheid van iedere mens en zocht een 
krachtige en tegelijk vredige weg, die tot een betere situatie kon leiden. In 1992 won Rigoberta 
de Nobelprijs voor de vrede.3  
 
Conclusie: Deze drie mensen laten op zeer aantrekkelijke wijze het betere ik zien, dat uit 
spiritualiteit kan voortkomen. Het zijn mensen, door wie wij ons graag laten inspireren. Zij 
blijven ons vertellen, dat het leven zin heeft en dat liefde een kans krijgt – zelfs in moeilijke 
omstandigheden.  
Maar tegenover deze mooie inkijk op het betere ik, staan de ontsporingen, die ook uit 
spiritualiteit kunnen voortkomen. Soms zijn het juist bijzonder vrome kringen die zich schuldig 
maken aan wandaden.  
 
(Dia 4) 
Zoals de NOS eerder dit jaar melde, kwam er in Texas weer eens een fundamentalistische 
christelijke sekte in het vizier. De mannen uit deze groep pleegden seksueel misbruik op jonge 
meisjes, terwijl hun vrouwen dit lieten gebeuren. Uiteindelijk was het een minderjarig meisje 
zelf, dat met de verhalen naar buiten kwam.4  
Hoe deugden kunnen omslaan in ondeugden wordt duidelijk aan het voorbeeld van Jim Jones, de 
leider van een Amerikaanse beweging met de naam People’s Temple. Ten tijde van de 
rassenscheiding in Amerika droomde Jones van een broederlijke en zusterlijke kerk voor zwarten 
                                                 
1 Crompton, S. W., Desmond Tutu: fighting apartheid. New York 2007; Allen, J., Rabble-rouser for peace: 
the authorized biography of Desmond Tutu. London 2006; Hense, E., Von Angesicht zu Angesicht. In: 
Grundkurs Spiritualität. Stuttgart 2000, 138-141. 
2 Kamphof, T., Thich Nhat Hanh: mededogen is zonder grenzen – zijn visie en zijn leven. Deventer 2007; 
Thich Nhat Hanh, Gelukkig samenleven: bouwen aan een harmonieuze gemeenschap. Kampen 2006; 
Hense, E., Zwischen Spiritualitäten. Intertextuelle Berührungen. Münster 2005, 102-117 en 132-135; Thich 
Nhat Hanh, The 14 Precepts of Engaged Buddhism. In: Social Policy 33, 2002,1, 39-40; King, R., Thomas 
Merton and Thich Nhat Hanh: engaged spirituality in an age of globalization. New York 2001.  
3 Stoll, D. M., Rigoberta Menchú and the story of all poor Guatemalans. Boulder 2008; Wagner, H.L., 
Rigoberta Menchú Tum: activist for indigenous rights in Guatemala. New York 2007; Rigoberta Menchú, 
Enkelin der Maya. Göttingen 1999. 
4 http://www.dag.nl/1068323/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws/Honderden-kinderen-weggehaald-bij-
sekte.htm 
http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/10098. 
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en blanken. Maar toen hij sterke tegenwerking door rassistische tendensen ondervond, trok hij 
zich met zijn volgelingen terug in de jungle van Guyana. Hier begon hij zijn groep steeds meer 
van de buitenwereld af te schermen. En naar binnen toe ging hij zijn mensen steeds meer 
controleren. Toen zijn religieuze enclave dan door negatieve persberichten en de attentie van de 
overheid steeds meer onder druk kwam, dwong hij zijn 900 volgelingen tot zelfmoord. Deze 
verschrikkelijke gebeurtenis liegt nu 30 jaar terug, maar is op het ogenblik weer present in de 
media.5  
Het zijn niet enkel de kleine, in zich zelf gekeerde spirituele groepen, die een probleem kunnen 
hebben met geweld. Ook de grote religies kunnen zich medeplichtig maken aan misdaden. 
Volgens een recent onderzoek van het IKV PaxChristi hebben veel leiders van religieuze 
groepen de oorlog op de Balkaan meer aangewakkerd dan doen ophouden. Het nationalisme 
vond brede steun bij de religieuze leiders. Ja, zij namen zelfs oorlogsmisdadigers in 
bescherming.6  
 
Conclusie: Deze drie voorbeelden van ondeugden geven een indruk ervan, hoe het fout kan 
gaan. Waar het kritische ik is lam geslagen, kunnen negatieve situaties steeds meer uit de hand 
lopen. 
Zoals spiritualiteit tot deugden en ondeugden kan leiden, zo kunnen uit spiritualiteit ook 
positieve en negatieve voorstellingen voortkomen.  
 
(Dia 5) 
Een beter ik wordt voelbaar, wanneer mensen zich op positieve voorstellingen oriënteren, dat wil 
zeggen op voorstellingen, die mensen troost, bemoediging en inspiratie schenken. 
Soms zijn deze voorstellingen verbonden met heilige figuren. Zo geeft Maria, de moeder van 
God, bescherming aan hen, die in nood zijn. Vooral tijdens pestepidemieën en oorlogen werd de 
mantel van Maria voor gelovige christenen tot een belangrijk symbool van beschutting. Allen 
hebben plaats onder deze mantel, alle rangen en alle standen. Trouwens biedt deze mantel ook 
bescherming aan hen die gezondigd hebben. Maria’s mantel is een mantel van barmhartigheid.7  
Ook de Boeddha is een boegbeeld van toevlucht: op weg naar hun eigen verlichting vinden 
mensen houvast in het levensverhaal en de wijsheid van de Boeddha. In akten van toewijding 
drukken boeddhisten hun gevoel van vertrouwen en veiligheid uit. Dit is overigens ook 
vertrouwen in hun eigen vermogen, naar schoonheid, waarheid en inzicht toe te groeien.8   
Positieve voorstellingen kunnen ook met bijzondere heilige plaatsen verbonden zijn. Op 5000 
meter hoogte hebben Indianen van Peru de nacht doorgebracht; biddend tot hun oeroude 
berggoden en tot Jezus Christus. Nu bij zonsopgang ervaren zij een diep vertrouwen in de 
eeuwigheid.9  
 
Conclusie: Deze positieve voorstellingen doen het betere ik in mensen herleven. Het zijn 
denkbeelden, die weerbaar maken, zelfvertrouwen wekken en hoop geven op de toekomst. Dit 
                                                 
5 Isaacson, B., Secret letters from Jonestown – It is 30 years sinds Jim Jones’s death cult massacre. In: The 
spectator, 17-05-2008, 19-21. Chidester, D., Salvation and suicide: Jim Jones, the Peoples Temple, and 
Jonestown. Bloomington 2003 (1988). 
6 Tales of War and Peace. Religious Leaders During and After the War in Bosnie and Herzogovina: 
Calculated Hypocrisy or Paving the Way for Peace? IKV Pax Christi Utrecht 2008.  
7 Zie Francesco Granacci (1469-1543). In: Grün, A. Bilder von Maria. Stuttgart 2006, 59. 
8 Thich Nhat Hanh, Het hart van Boeddha’s leer. Bloemendaal 1998,156f. 
9 Vgl. Geo kompakt 16, 2008, 18-19. 
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zijn de beelden, die wij vanzelfsprekend op de voorgrond plaatsen, als wij denken aan 
spiritualiteit. Maar werkzaam worden deze beelden pas door ons kritische ik, dat ons hiertoe 
aantrekt en dat ons wegtrekt van negatieve voorstellingen.  
 
(Dia 6) 
Negatieve denkbeelden kunnen mensen veel leed aandoen: De voorstelling van een straffende 
God bv. kan lichamelijke ziekten versterken, zoals in onderzoek is aangetoond. Beelden en 
visioenen van het goddelijke zijn soms zo verschrikkelijk en overweldigend, dat een persoon de 
controle over zijn leven dreigt te verliezen of in het ergste geval psychisch desintegreert.10  
Ook denkbeelden over het eigen spiritueel ik kunnen pathogeen worden. Mensen voelen zich 
soms zo heilig en zo verheven, dat ze falen in het leven van alledag en het contact met de realiteit 
verliezen. Therapeuten spreken dan van een “spirituele vergiftiging”11 van hun patiënten. Op 
congressen buigen zich wetenschappers uit verschillende disciplines over deze problematiek.12  
En als derde voorbeeld van negatieve voorstellingen noem ik apocalyptische fantasieën. Dit soort 
fantasieën heeft in religieuze gemeenschappen herhaaldelijk rampzalige gevolgen gehad. Het 
geloof in de naderende ondergang van de wereld kan mensen tot crimineel handelen misleiden, 
zoals bv. te zien is bij de sekte van de zonnetempel, bij de Manson-familiy, de Davidianen en 
anderen. Als de politie dan ingrijpt, wordt dit geduid als een apocalyptisch tafereel: de laatste 
slacht, voordat het Lam op de rechterstoel gaat zitten. 13   
 
Conclusie: Deze drie voorbeelden laten zien, hoe groot de impact van negatieve spirituele 
beelden kan zijn. Waar het kritische ik zoek is, kunnen mensen grondig ontsporen. 
  
(Dia 7) 
Tenslotte wil ik met u kijken naar twee soorten oefeningen, allereerst de heilvolle spirituele 
oefeningen, die een betere ik ondersteunen.  
De rij van deze heilvolle oefeningen is oneindig lang, zou ik zeggen. Ik geef u drie sprekende 
voorbeelden. 
Tai Chi dient in Azië en ook hier bij ons voor het welzijn van lichaam en geest. De spieren 
worden getraind, de bewegelijkheid neemt toe, de ademhaling wordt ontwikkeld en de 

                                                 
10 Deister, T., Krankheitsverarbeitung und religiöse Einstellungen. Ein Vergleich zwischen onkologischen, 
kardiologischen und HIV-Patienten. Mainz 2000, 119. Pargament, K. I., The psychology of religion and 
coping. Theory, research, practice. New York 1997. 
11 Vaughan, F., Spiritual issues in psychotherapy. In: The Journal of Transpersonal Psychology, 23, 1991, 
105-119, hier 107. 
12 Zie: Kongress an der Universitätsklink Graz 2007 mit dem Titel „Religiösitat in Psychiatrie und 
Psychotherapie“; Fehr, T., Die modifizierte Wirkung sozialer Erwünschtheit in der psychologischen 
Selbstbeschreibung Praktizierender spiritueller Techniken am Beispiel der Transzendentalen Meditation. 
In: Report Psychologie 27, 2002, 22-31. Bolletino, R. C., A model of spirituality for psychotherapy and 
other fields of mind body medicine. In: advances in Mind-Body Medicine 17, 2001, 90-107. Vaughan, F., 
Spiritual issues in psychotherapy. In: The Journal of Transpersonal Psychology, 23, 1991, 105-119. 
13 Flammentod der Sonnentempler. In: Der Spiegel, 50, 1996, 1, 116-117. Lessons from Jonestown – The 
mass suicide of People’s Temple 25 years ago teaches psychologists what happens. In: Monitor on 
psychology, 34, 2003, 10, 36-61. Zie voor Manson-family: Vanbebber, J. en Games, M., The Manson-
family: the most notorius mass murderers in American history. DVD-Video 2006. Zie voor Davidianen: 
Newport, K., The Branch Davidians of Waco: The History and Beliefs of an Apocalyptic Sect. Oxford / 
New York 2006.  
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volharding wordt verbeterd. Tegelijkertijd gaat het ook om de geest, de innerlijke energie, de 
levensenergie. Het gaat erom, dat deze energie weer gaat vloeien en de ziel doet herleven.14  
Zen meditatie, een heilzame oefening uit het Mahayana-Boeddhisme, helpt bij het afbouwen van 
stress, zoals in vele studies is beschreven.15 De ademhaling en de hartslag komen tot rust. De 
focus op een enkel woord of beeld maakt het hoofd leeg en ontvankelijk voor het heilige nu. 
Positieve effecten op de mens heeft ook de soefi-dans, het derde voorbeeld voor heilzame 
oefeningen. Muziek en dans laten voor de soefis de deuren van het paradijs opengaan en doen 
hen genieten van de goddelijke liefde.16 De wervelende soefi geraakt in hogere sferen en hij 
begint als het ware om zijn geestelijke zwaartepunt te draaien, die God is.17 
 
Conclusie: Dit soort heilvolle oefeningen sterkt het betere ik van mensen. Mensen, die zich aan 
dit soort oefeningen wijden, constateren vaak positieve effecten op hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. 
Maar er zijn ook spirituele oefeningen, die de gezondheid kunnen ondermijnen. 
   
(Dia 8) 
Spiritualiteiten kunnen met geweldadige en excessieve geestelijke oefeningen lichaam en geest 
ziek maken. Zelfgeseling bv. verwondt niet enkel het lichaam, maar vaak ook de geest. 
Opzettelijk pijn toevoegen aan zich zelf of aan anderen komt in veel spirituele tradities voor. 
Maar dat het zo veel voorkomt, zegt nog niet dat het ook terecht voorkomt. Uit psychologisch 
onderzoek weten wij, dat het zich zelf toevoegen van pijn traumatisch is en een psychische 
storing.18 Andere voorbeelden van onheilvolle oefeningen zijn het extreme vasten of in tegendeel 
het te extreme eten. Beide overdrijvingen kunnen te ver gaan en het lichaam uit zijn balans 
brengen.19 Soms komen wij ook spirituele oefeningen tegen, die bijzonder destructief zijn. Ik 
verwijs hier naar de rituele bijeenkomsten in de witte nachten van de al eerder genoemde Jim 
Jones. Hier werden mensen voorbereid op hun zelfdoding door cyaankali.20 
 
Conclusie: Deze voorbeelden laten zien, dat spirituele oefeningen schadelijk kunnen zijn of zelfs 
dodelijk kunnen eindigen. Waar het kritische ik verdwijnt, raken mensen soms zelfs hun basale 
levensinstinct kwijt. 
 
(Dia 9) 
Zoals wij aan de hand van al deze voorbeelden kunnen zien, is er in de spiritualiteit niet alleen 
licht, maar er is ook schaduw. Een geestelijk leven leidt niet vanzelfsprekend tot het betere ik.  
                                                 
14 Kuei-Min Chen, Jong-Ni Lin, Huey-Shyan Lin, Hui-Chuan Wu, Wen-Ting Chen, Chun-Huw Li, Sing 
Kai Lo, The effects of a Simplified Tai-Chi Exercise Program (STEP) on the physical health of older adults 
living in long-term care facilities : A single group design with multiple time points. In: International journal 
of nursing studies 45, 2008, 4, 501-507. 
15 Zie o.a. ����������	�
���������������������������������������������������
���������	�������������
���������� �!��	�"���#
�"������
���$%%&��'���()��*���+��(&,-&� 
16 Sufi dance = La danse soufie. In: Journal of the history of Sufism 4, 2004. 
17 Schimmel, A., Mystische Dimensionen des Islam. Frankfurt am Main / Leipzig 1995, 261.  
18 Cooper, W., The history of the rod: flagellation and flagellants in all countries from the earliest period 
toe the present time. London 2002. Largier, N., Lob der Peitsche: Eine Kulturgeschichte der Erregung. 
München 2001. 
19 Joughin, N., Crisp, A. H., Halek, C., Hunphrey, H., Religious Belief and Anorexia nervosa. In: The 
international journal of eating disorders 12, 1992, 4, 397-406.  
20 Geo kompakt,16, 2008, 96-106. 
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Hoe gaan spirituele tradities nu met dit gegeven om?  
Opvallend is, dat alle grote tradities – en trouwens ook heel wat kleinere tradities – dezelfde 
conclusie hebben getrokken: deze tradities eisen een kritische ik.  
Dit kritische ik toetst, vergelijkt en doorgrond de dingen. Dit kritische ik maakt het betere ik 
mogelijk, in zoverre mensen zich toewenden tot deugden, positieve voorstellingen en heilvolle 
oefeningen. Het kritische ik wordt niet alleen binnen de kring van de eigen gemeenschap 
ontwikkeld, maar ook in de interactie met mensen, die andere wegen bewandelen. Het 
christendom noemt de bezigheid van het kritische ik onderscheiding der geesten: het 
onderscheiden van de positieve en de negatieve tendensen in een mens.21 De islamitische 
spiritualiteit spreekt van basira en firasa, geestelijk inzicht en onderscheiding met behulp van het 
goddelijke licht.22 In het boeddhisme wordt vipasyana beoefend, het diepe doordringen in de 
werkelijkheid, waarbij projecties worden losgelaten.23 O.a. in deze drie gedaantes kan het 
kritische ik in spirituele tradities optreden. 
Het is volgens mij trouwens van groot belang, dat de diverse tradities hun kritische ik ook in de 
samenleving kenbaar maken. Religies en spiritualiteiten dienen kritisch op hun effecten 
beoordeeld te worden. Wij kennen weliswaar voor onze samenleving het grondrecht op vrijheid 
van godsdienst en spiritualiteit, maar deze vrijheid is geen vrijbrief. Enkel in zoverre de effecten 
van spiritualiteit positief zijn, dragen spiritualiteiten bij aan de positieve ontwikkeling van de 
samenleving.  
 
Aan de hand van voorbeelden heb ik laten zien, dat spiritualiteiten niet zonder méér een positief 
imago verdienen, maar dat zij dit verdienen op basis van hun zelfreinigend vermogen.  
 
II. Hoe functioneert het kritische ik  
In het volgende wil ik me specifieker richten op dit kritische ik, dat zo belangrijk is in de 
spiritualiteit. En ik wil vragen: Welke functie heeft het kritische ik?24  
Wij hebben hier vandaag geen tijd, deze vraag ten opzichte van alle componenten van het 
geestelijke leven te beantwoorden. Daarom wil ik de werkwijze van het kritische ik nu 
exemplarisch toelichten, en ik doe dat aan de hand van de deugden.  
 
(Dia 10) 
(1) Deugden moeten passen in een concrete situatie. (2) En deugden moeten passen bij een 
concrete persoon. Een belangrijke vraag in het geestelijke leven is dan ook: welke deugd past bij 
mijn concrete levenssituatie en welke deugd past bij mij en mijn talenten?  
De deugd van het opkomen voor gerechtigheid bv. past goed in de context van de onderdrukte 
bevolking van Guatemala, waar onrecht gebeurt. En deze deugd past ook goed bij Rigoberta 
Menchú. Met haar energieke en doortastende persoonlijkheid kan zij bijzonder overtuigend en 
indringend instaan voor gerechtigheid. Het kritische ik van Rigoberta Menchú selecteert de bij 

                                                 
21 Zie o.a. Discernement des esprits, in: DSp 3, 1222-1291; Switek G., Unterscheidung der Geister – 
biblische Grundlage und geschichtliche Entwicklung, in: Ordenskorrespondenz 18, 1977, 59-70. 
22 Zie o.a.. The Encyclopaedia of Islam, B. Lewis, Ch. Pellat & J. Schacht (eds.). Vol. II. Leiden / London 
1965f., 916-917; Lewisohn, L., The Heritage of Sufism. Vol. I. Oxford 1999, 645; Hoffman, V. J., Sufism, 
Mystics, and Saints in Modern Egypt. Columbia, South Carolina 1995, 442,445. 
23 Analayo, Satipatthana: The direct Path to Realization. Birmingham 2003. 
24 Ik refereer hier vooral aan mijn actueel, nog niet gepubliceerd onderzoek over de Onderscheiding der 
geesten in de belangrijkste teksten uit de christelijke traditie tot 600.  
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haar situatie en bij haar persoon passende deugd. Voorzover het kritische ik hierin slaagt, kan het 
uitgroeien tot een betere ik.  
 
(Dia 11) 
De selectie van deugden is een eerste functie van het kritische ik.  
Nu is het echter niet zo, dat het kritische ik maar één deugd selecteert. In de diverse 
spiritualiteiten gaat het nooit om één enkele geïsoleerde deugd, maar steeds om 
deugdenconstellaties. De tweede functie van het kritische ik betreft het samenstellen van zo’n 
deugdenconstellatie, d.w.z. de configuratie van deugden tot clusters. 
 
(Dia 12) 
Deugden, zo stelt men vast, kunnen pas dan hun werking krachtvol ontvouwen, als zij ingebed 
worden in een functionerend netwerk van deugden. Al in de antieke en in de middeleeuwse 
filosofie werd om deze reden over zo’n netwerk van deugden, de connexio virtutum nagedacht.25 
De connexio virtutum heeft twee voordelen: aan de ene kant kunnen mensen verschillende 
deugdendisposities uitleven die in hen zijn aangelegd. Aan de andere kant kunnen de deugden, 
zoals de filosoof Peter Nickl zegt, hun kracht pas goed ontvouwen, wanneer zij als tandwielen in 
elkaar grijpen. 
 
Ik wil dit verduidelijken aan de Community of Interbeing, gesticht door Thich Nhat Hanh. 
Interbeing heeft een catalogus van 14 voorschriften opgesteld, waarin deugden worden benoemd. 
Het zijn deugden, die op een heel natuurlijke wijze in elkaar grijpen en samen kunnen worden 
ingeoefend: o.a. gaat het om compassie, zorg, generositeit en eenvoud. De ene deugd leidt tot de 
volgende deugd en het geheel van deugden leidt tot mindfulness. Volgens de leden van 
interbeing is mindfulness een soort leefmodel, een leefmodel dat de ontwikkeling van een betere 
ik bevordert.26  
 
(Dia 13) 
De configuratie van deugden tot clusters is dus een tweede functie van het kritische ik.  
Nu worden deugden natuurlijk niet altijd op dezelfde wijze geclusterd. Scholen van spiritualiteit 
stellen nogal verschillende deugdenconfiguraties samen en trekken op deze wijze ook een 
verschillende achterban aan.  
De derde functie van het kritische ik heeft te maken met de preferentie voor zo’n constellatie van 
deugden. Hoe komt het nu, dat het kritische ik hier een duidelijke voorkeur kan hebben? 
 
(Dia 14) 
Vanaf de geboorte zijn in iedere mens deugdendisposities aangelegd. Deugdendisposities zijn 
aangeboren, dat is in de wetenschap al langer bekend. O.a. het onderzoek van de primatoloog 
Frans De Waal levert hiervoor het bewijs. Zijn onderzoek naar mensenapen laat zien, dat de 
morele evolutie al bij de apen begint. Ook apen hebben deugden: ze zijn bv. empathisch, zorgen 

                                                 
25 Dell’Olio, A. J., Foundations of Moral Selfhood: Acquinas on Divine Goodness and the connection on 
the Virtues. New York 2003; Brumlik, M., Bildung und Glück. Versuch einer Theorie der Tugenden. 
Berlin / Wien 2002, 45; Nickl. P., Die Ordnung der Gefühle. Studien zum Begriff des Habitus. Hamburg 
2001, 49. 
26 Thich Nhat Hanh en Bossert, J., Tiep Hien: boeddhisme in 14 poorten. Nijmegen 1989. 
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voor elkaar, troosten elkaar, voelen elkaars pijn aan, verzoenen zich met elkaar. Ook apen 
hebben een gevoel voor fairness en eerlijkheid.27  
 
(Dia 15) 
Hoe is dit nu bij mensen? Welke deugdendisposities zijn via de evolutie in mensen aangelegd? 
Volgens de psychologen Haidt en Graham kunnen vijf sets van disposities worden benoemd.28  
(1) Set 1 bestaat uit zorg, compassie, vriendelijkheid, barmhartigheid etc. Alle normaal 
ontwikkelde mensen hebben een weerzin ertegen, hun medemensen te zien lijden. Met deze 
deugden willen mensen leed voorkomen of verminderen.  
(2) Set 2 omvat fairness en rechtvaardigheid. De evolutie kent een lange geschiedenis van het 
reciproque altruïsme. In sommige culturen heeft de deelname aan reciproque interacties geleid 
tot de ontwikkeling van individuele rechten en gelijkheid; in andere culturen is dat niet het geval. 
Vormen van fairness en rechtvaardigheid zijn daarom cultureel nog al verschillend ingekleurd.  
(3) Set 3 behelst loyaliteit, patriottisme en heroïsme. Het vormen van clans is voor mensen altijd 
een belangrijke strategie van overleven geweest. Omdat mensen hun eigen groep waarderen, 
stijgt het aanzien van hen, die offers brengen voor deze groep. Veracht worden zij, die de eigen 
groep verraden of haar niet helpen, vooral in tijden van conflict.  
(4) Set 4 omvat twee rijtjes van complementaire deugden, namelijk die van goede leiders – 
onbaatzuchtigheid, wijsheid, vaderlijkheid / moederlijkheid – en die van goede volgelingen – 
respect, plichtsvervulling en gehoorzaamheid. De meeste groepen zijn namelijk hiërarchisch 
gestructureerd, zodat sommige personen bijzondere posities kunnen verwerven. In ruil hiervoor 
moeten zij bescherming of andere diensten aan de groep aanbieden.  
(5) In de laatste set gaat het om zuiverheid en devotie. Sinds de mensheid ertoe is overgegaan, 
vlees te eten (en dat schijnt sinds 1-3 miljoenen jaren het geval), kennen mensen (en alléén 
mensen) het gevoel van afschuw. In eerste instantie bewaarde de afschuw het menselijke lichaam 
voor ziektes, die o.a. door bedorven vlees overgedragen konden worden. In de meeste culturen 
werd de afschuw later ook een sociaal gevoel dat de hier genoemde deugden onderbouwde.   
 
Geen van deze deugden is dwingend voor het gedrag van mensen. Deugden kunnen in meerdere 
of mindere mate worden beleefd. Bovendien kunnen zij door de ontwikkelingen van een individu 
of gemeenschap buiten werking worden gesteld. Ook kunnen deugden met elkaar in conflict 
komen. En hier is dan het kritische ik gevraagd. Heroïsme kan er bv. toe leiden, dat 
barmhartigheid overstemd wordt: Zo kunnen heroïsche daden in oorlogssituaties leiden tot 
onbarmhartigheid tegenover de vijand.  
De plichtsvervulling kan verhinderen, dat mensen fair worden behandeld. Bv. kan de fairness 
tegenover vrouwen door het volgen van patriarchale voorschriften uit het oog verdwijnen. 
 
Haidt en Graham stelden in hun onderzoek vast, dat liberaal denkende mensen, vooral in delen 
van Europa en in de Verenigde Staten, tegenwoordig set 1 en set 2 boven de andere sets 
prefereren.29 Het onderzoek van wetenschappers zoals Ulrich Beck, socioloog van de 
                                                 
27 De Waal, F., Primates and Philosophers. How Morality evolved. Princeton 2006.  
28 Haidt & Graham, When Morality Opposes Justice: Conservatives Have Moral Intuitions that Liberals 
may not Recognize. In: Social Justice Research, 20, 2007, 98-116, hier 104-7. 
29 Haidt & Graham, 107ff; Gigerenzer, G., Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die 
Macht der Intuition. München 2008, hier 199; Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M. and Par, L., 
The „bid three“ of morality (autonomy, community, and divinity), and the „big three“ explanations of 
suffering. In Brandt, A. and Rozin, P. (eds.), Morality and Health, New York 1997, 119-169. 



 9 

Universiteit van München, kan hiervoor een verklaring bieden. Volgens Beck zijn namelijk juist 
de deugden zorg, compassie, vriendelijkheid, barmhartigheid, fairness en rechtvaardigheid 
geschikt om een aantal risico’s weg te nemen. Risico’s, die in de postmoderne westerse 
samenleving zijn gerezen. Deze deugden kunnen – zo zegt Beck – het nieuwe fundament zijn 
voor een globale en solidaire samenleving.30  
 
(Dia 16) 
Hoe belangrijk de deugden uit set 1 en set 2 voor een solidaire samenleving inderdaad zijn, is te 
zien aan het voorbeeld van Zuid-Afrika. De Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu koos juist 
deze deugden als fundament voor het werk van de waarheidscommissie (1995-1998). De 
slachtoffers van alle conflictpartijen hadden behoefte aan zorg, compassie, vriendelijkheid, 
barmhartigheid, fairness en rechtvaardigheid. Daarom stelde Tutu deze deugden centraal. 
Deugden uit de andere 3 sets waren voor het werk van de waarheidscommissie eerder hinderlijk: 
de oude loyaliteiten met de aanvoerders van de strijdende groepen en hun “heroïsche daden” bv. 
zouden immers afleiden van de slachtoffers en hun verwondingen. De waarheidscommissie heeft 
destijds goed werk kunnen doen, al was het natuurlijk onmogelijk, binnen de korte periode van 
twee en een half jaar alles goed te verwerken: alle verhalen van 34 jaar massieve schendingen 
van mensenrechten onder ogen te zien, deze verhalen ook te documenteren en in omvattende zin 
berouw en verzoening op te wekken. Helaas zit Zuid-Afrika op dit moment weer in een nogal 
negatieve ontwikkeling. Wellicht is de behoefte aan zorg, compassie, vriendelijkheid, 
barmhartigheid, fairness en rechtvaardigheid veel groter dan het land op dit moment op eigen 
kracht kan opbrengen. 
 
(Dia 17) 
Historici hebben aangetoond dat spiritualiteiten altijd ingebed zijn in socio-culturele contexten.31 
Spirituele tradities ontstaan in bepaalde contexten uit de elementen, die in deze contexten thuis 
horen. Ook wat de deugden aangaat, bedienen zich spiritualiteiten uit de pool en de behoeftes, 
die zij in een bepaalde context aantreffen. Natuurlijk kunnen deugden ook in politieke partijen of 
in sociale en maatschappelijke instituten worden geclusterd.  
Hoe komt het nu, dat mensen bepaalde deugdenclusters prefereren? 
Zoals wij al hebben gezien, ligt dit aan de disposities, die mensen vanaf hun geboorte in zich 
dragen en in de loop van hun leven kunnen ontplooien. Een persoon kan worden aangetrokken 
tot een spiritualiteit, wanneer deze spiritualiteit haar disposities stimuleert. Hoe meer 
overeenstemming tussen persoon en spiritualiteit, des te sterker kan de aantrekkingskracht zijn. 
Of deze aantrekkingskracht echter daadwerkelijk tot een praktische keuze voor concrete deugden 
leidt, blijft een continue uitdaging voor het kritische ik. Uit onderzoek weten wij, dat 
spiritualiteit motiverend werkt, om iets te gaan doen met je disposities.32 En dat is dan ook de 
reden, waarom in bepaalde maatschappelijke sectoren vraag is naar spiritualiteit: er is behoefte 

                                                 
30 Beck, U., Risk Society. Towards a New Modernity. London 1992. Beckford, J., Postmodernity, high 
modernity and new modernity: three concepts in search of religion. In: Flanagan, K. & Jupp, P. (eds.), 
Postmodernity, sociology and religion. Basingstoke 1996, 30-47, hier 39. 
31 De Certeau, M. Beschavingen en spiritualiteiten. In: Concilium 2, 1966, 9, 5-31.; de Certeau, M. Histoire 
et Mystique. In: Revue d’Histoire de Spiritualité 48, 1972, 69-82. 
32 Walker, L.J & Reimer, K. S., The relationship between moral and spiritual development. In: 
Roehlkepartain, E. C. et al. (eds.), The handbook of spiritual development in childhood and adolescence. 
Thousand Oaks 2005, 224-238. Matsuba, M. K. & Walker, L. J:, Extraordinary moral commitment. Young 
adults working for social organizations. In: Journal of Personality, 72, 2004, 413-436. 
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aan motivatie voor deugden. Als stagecoördinator religiestudies kom ik de vraag naar deugden 
en spiritualiteit onder andere tegen bij de politie, zorginstellingen, ontwikkelingsorganisaties en 
in het bedrijfsleven. 
 
(Dia 18) 
Wat ik vandaag na elkaar over de drie functies van het kritische heb gezegd, moet niet 
chronologisch worden opgevat. Als zouden het stappen zijn, die na elkaar gezet worden. In feite 
grijpen alle drie functies van het kritische ik in elkaar. De selectie, de configuratie en de 
preferentie van deugden is een complex geheel.  
Dames en heren, zeker zou er nog veel meer te zeggen zijn over de functie van het kritische ik 
ten aanzien van de deugden. 
 
(Dia 19) 
Ook over de functie van het kritische ten opzichte van de andere licht- en schaduwpunten van 
spiritualiteit zou nog veel te zeggen zijn. Ik hoop dat bij een andere gelegenheid te kunnen doen. 
Met een toespeling op de filosoof Immanuel Kant wil ik voor vandaag sluiten: Wie één keer van 
het kritische ik genoten heeft, die wil niets anders meer. Hij vindt geen bétere ik dan het kritische 
ik!33 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
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33 Zie Kant, I., Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 
können, Riga 1783, 190: Wer einmal Kritik gekostet hat, den ekelt auf immer alles dogmatische 
Gewäsche…. 


