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de stem van
onze emoties
ad bergsma

‘Er waart een geest van positiviteit door onze organisaties’, was de aanhef van
een heftige discussie binnen de LinkedIngroep HRcommunity. Gevreesd werd
dat we niet meer aan ons werk toekomen, omdat we ‘tsjakka’ blijven roepen.
Een kijk op de functie van emoties leert dat de vrees voor de oppervlakkigheid
van positiviteit ongegrond is.

Aristoteles vergeleek de functie van de ziel met die van een
schipper op een zeilschip. Deze metafoor is ook geschikt om
de functie van emoties te beschrijven. Emoties sturen gedrag
bij en zorgen ervoor dat het schip op koers blijft. Tegelijkertijd
zorgen onze gevoelens voor de interne drijfveer om te handelen. Ze zijn de zeilen op het schip.
In alledaagse omstandigheden zijn emoties niet erg sterk en
wordt vooral gevaren met de stuurautomaat. We volgen ingesleten gewoonten en automatismen. Pas wanneer bijzondere
omstandigheden zich voordoen – zwaar weer, het einde van
een windstilte – leeft de schipper op en hij stelt vast welke
koerswijzigingen noodzakelijk zijn. Heftige boosheid vertelt
dat onaanvaardbaar onrecht is geschied en dat hier iets aan
gedaan dient te worden; angst laat weten dat gevaren op til zijn
die ontlopen moeten worden; schrik toont dat eerst onderzocht
moet worden wat er gebeurd is; verliefdheid doet beseffen dat
de nabijheid van de geliefde het enige is wat telt. Deze sterke
koerswijzigingen zijn de gevoelsmatige reacties die bedoeld
worden als we het in het dagelijks spraakgebruik over emoties
hebben. In de hier gepresenteerde visie zijn het de ‘rotspunten die uitsteken boven de diepe, continue stroom van emotioneel reageren’, zoals de emotiepsycholoog Nico Frijda het
verwoordde.

De kern van de emoties, het elementaire positieve of negatieve
gevoel, zou in de metafoor van het zeilschip het kompas zijn.
De naald geeft niet objectief noord, zuid, oost of west aan, maar
subjectief of het de goede of de verkeerde kant opgaat. Ook deze
gedachte is klassiek. De filosoof Spinoza schreef bijvoorbeeld:
‘Blijdschap geeft aan dat het goed is zo en het leven toeneemt,
en droefheid betekent dat het niet goed is zo en de levenskracht
belemmerd wordt.’
De gedachte dat emoties richting geven aan het leven, wordt
ook ondersteund door onderzoek bij mensen met hersenbeschadigingen, die ertoe hebben geleid dat het centrum voor
logisch redeneren geen contact meer kan maken met basale
emoties. Het verstand is bij deze mensen in tact en zij scoren
op een IQ-test even hoog (of laag) als voorheen. Toch maken
ze zonder strikte begeleiding een zooitje van hun leven. Ze zijn
in staat op een rij te zetten welke handelopties er zijn, en ze
kunnen ook nog plus- en minpunten bedenken, maar ze kunnen op basis van deze informatie geen keuzes maken. ‘Nu weet
ik nog niet wat ik moet doen’, verzucht een dergelijke patiënt
dan.
Je leven inrichten lukt kennelijk niet louter op basis van je
verstand. Mr. Spock, de koele, zuiver rationele Vulcaniër uit
de serie Star Trek, zou in het dagelijks leven meelijwekkend
zijn. Puur verstandelijk gezien kan je net zo goed de rest van
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je leven aan een onbelangrijk wiskundig probleem werken als
op avontuur gaan en echt iets van je leven maken. Misschien
verklaart dat ook waarom mensen met lage en hoge intelligentie even gelukkig zijn. Het leven is te ingewikkeld om te
beredeneren.

Een mooi liedje op de radio
Emoties stellen ons in staat prioriteiten te stellen, ook omdat
gevoelens de keuzemogelijkheden in de wereld terugbrengen tot een eenvoudig goed of fout. Want of het nu gaat om
liefde, werk, muziek of hobby’s, uiteindelijk willen we er een
goed gevoel bij hebben. Neem de partnerkeuze. Hoe moet je de
vriendelijke lach van de één afwegen tegen de kuiltjes in de
wangen van de ander? Hoe beoordeel je de degelijkheid waar je
op kan bouwen tegenover de vrolijkheid van lang leve de lol?
Dat zijn vragen waar niemand een sluitend antwoord op heeft,
en daarom neemt verliefdheid de beslissingen gedeeltelijk uit
handen. Liefde is een trucje van de natuur om de complexe
opgave van de partnerkeuze te vereenvoudigen.
‘Leuk heeft de functie andere alternatieven uit te sluiten,’ zei
de Amerikaanse psycholoog Marvin Minsky al. Een mooi liedje
op de radio kan zomaar het allermooiste ooit zijn en een week
later blijkt een heel ander nummer dezelfde status te hebben
voor je gevoel. Als het goed voelt, is het ook goed. De meeste
Nederlanders zijn daarom gelukkig, hoewel ze niet het inkomen hebben van Bill Gates en hun partner niet het karakter
heeft van moeder Teresa noch het uiterlijk van Doutzen Kroes.
We redden het prima met het schouderklopje van de koffiejuffrouw, het ochtendhumeur van onze partner en ons modale
inkomen.
Genieten van het alledaagse is geen schaars talent. Wie toch
blijft streven op elk levensterrein het onderste uit de kan te
halen, komt vaak bedrogen uit. Eindeloze aandacht voor de
allerbeste keuze, vergroot de kans dat je achteraf denkt dat je
het toch niet optimaal gedaan hebt, en daar kan je dan aardig door verzuren. Het groenere gras bij de buren bestaat misschien wel, maar de meeste Nederlanders maken zich daar niet
voortdurend druk over.
De omschrijving van emoties tot nu toe, kan aanleiding geven
tot de gedachte dat geluk een passieve toestand is. Als het schip
eenmaal op koers ligt, ga je luieren in de hangmat op het dek
en geniet je in het zonnetje van de Caribische uitzichten die
aan je voorbijtrekken. Aardser geformuleerd: omarm positiviteit, roep ‘tsjakka’ en laat ondertussen je werk versloffen.
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Deze vrees moet onze schepper ook gehad hebben, want hij
heeft de goede kant van het kompas uitgerust met een bijzondere eigenschap. Alles wat goed gaat, wordt relatief snel
gewoon. Wat gisteren een reden was voor vreugde is vandaag
vanzelfsprekend. Hedonistische adaptatie, noemen geluksonderzoekers dit verschijnsel. We kunnen daardoor niet tevreden
op onze lauweren rusten en hebben steeds nieuwe prikkels
nodig. Gelukkige mensen zijn erg ondernemend.
De metafoor van het schip is bruikbaar om de rol van emoties
verder uit te diepen. Als er een crisis is en we ons rot voelen,
is alle hens aan dek en gaat alle aandacht uit naar het omzeilen
van de klip. Als dit lang duurt, raken we uitgeput, angstig of
neerslachtig. Als het ons echter voor de wind gaat en we voelen ons goed, dan plegen we onderhoud aan het schip en kiezen
we nieuwe doelen. We leren nieuwe vaardigheden, vernieuwen
onze vriendschappen en exploreren de mogelijkheden die de
omgeving biedt. De positieve psycholoog Barbara Fredrickson
spreekt van de broaden-and-buildtheorie van positieve emoties.

Het zuivere weten
Emoties vertellen in welke richting we ons geluk kunnen zoeken; of iets goed of fout voelt is daarmee de basis voor het
maken van levenskeuzes. Ze hebben de functie van wat in spirituele kringen wel aangeduid wordt als het zuivere weten,
een onfeilbare vorm van intuïtie. In het dagelijks spraakgebruik zijn emoties echter vaak vooral de stoorzender bij het
op koers houden van het leven. Onze boosheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat je bij de volgende krenking door je baas op
de tafel slaat, in plaats van deze te slikken met het oog op een
gevreesde toekomst zonder vaste baan.
Shakespeare beschreef de wanorde van ons hart bijvoorbeeld
in zijn stuk Othello. Een intrigant verstopt het zakdoekje dat
Othello aan zijn vrouw Desdemona heeft gegeven bij een rivaal
en als dit zakdoekje gevonden wordt, leidt het tot zo veel jaloezie en razernij dat dit eindigt in de dood van beide echtelieden,
die zielsveel van elkaar houden.
Emoties zijn niet zuiver omdat ze kunnen doorslaan. Feitelijk
is dit een prijs die we betalen voor het functioneren van het

Emoties vertellen in welke richting
we ons geluk kunnen zoeken

Het gelukskompas
‘Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was. Ik ontwaakte en
zag: het leven is plicht. Ik werkte en zie: de plicht is vreugde.’ Met
deze drie lichte zinnetjes van schrijver Rabindranath Tagor begint het
boek Gelukkig werken van Onno Hamburger en Ad Bergsma. Het is
gebaseerd op het idee dat emoties fungeren als een soort kompas in
je leven, en het biedt tegelijkertijd een soort structuur om ons gevoel
beter te gebruiken. De beschreven methode wordt aangeduid met de
term gelukskompas.
• Keuzes maken. Laat jij je leiden door je omgeving of kies je voor
persoonlijk leiderschap?
• Ontdek jezelf en ken je eigen persoonlijkheid.
• Maak gebruik van je kwaliteiten en zie het verschil tussen echte en
onechte kwaliteiten.
• Pauzeer voor bezinning, zodat je een beeld kan ontwikkelen van
jouw waarden, doelen en ideale werkplek.
• Alert op valkuilen en ambassadeur van gelukkig werken.
• SMART-actieplan.
De behoefte aan een dergelijk instrument heeft te maken de verandering in het werk. Voor de meesten van ons is werken geen slijtageslag
meer waarbij we primair behoefte hebben aan bescherming tegen
gevaren. Niet onze spierkracht wordt op de proef gesteld, maar onze
mentale veerkracht. Bedrijfsartsen krijgen daardoor steeds minder
vaak het verzoek ‘Bescherm me tegen mijn werk, want anders verlies
ik mijn gezondheid’. In plaats daarvan wordt om advies gevraagd
over het beter hanteren van werkdruk, zodat mensen gezond kunnen
blijven werken en voldoende energie overhouden. Werknemers met
chronische ziekten of ouderdomsklachten vragen hoe ze ondanks
hun klachten kunnen blijven functioneren. Werken is van een zware
plicht uitgegroeid tot een activiteit die kleur en betekenis geeft aan het
leven. Je voelt je niet gezond als je niet kunt werken.
De verschuiving in de betekenis van werk geeft aan dat er meer ruimte
is ontstaan om het werken te verbinden aan woorden als leuk, zinvol,
betekenisvol en zelfs gelukkig. Dit is een enorme vooruitgang, maar
geen onverdeelde zegen. De andere kant van de medaille is dat we
steeds meer afhankelijk zijn geworden van de grillen van de markt en
te maken krijgen met afkalvende zekerheden en voortdurende reorganisaties. Er zijn meer klippen om te omzeilen.
Het moderne werken draagt de belofte in zich van een diepere bevrediging, maar doet ook een steeds groter beroep op je persoonlijk leiderschap. Je moet je eigen gebruiksaanwijzing goed kennen en handig
genoeg zijn om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk in situaties
terechtkomt waar je tot je recht komt. Je hebt met andere woorden
een persoonlijk kompas nodig dat je helpt te bepalen of je al dan niet
de goede richting uitgaat. Het hoofdbestanddeel van dit kompas zijn
je positieve en negatieve gevoelens, maar soms is het handig om
wat ondersteuning te krijgen bij het constructief gebruiken van die
gevoelens.

systeem. Onze emoties zorgen ervoor dat de schipper actief
blijft, door zaken uit het hier en nu uit te vergroten en belangrijk te maken. Het duidelijkst is dit navoelbaar bij kwesties
waar andere mensen zich over opwinden en die je zelf niet
raken. In het grote woelen van de wereld doet het er niet veel
toe of Ajax, Feyenoord of PSV dit jaar kampioen wordt, maar
dat belet mensen niet hartstochtelijk mee te leven. Hoe raar dat
is, weten alle sporthaters die niet met het bord op schoot bij
Studio Sport zijn groot geworden.
Gevoelens geven intensiteit aan de kleine dingetjes waarmee
onze levens zijn vervuld. De onnadenkende opmerking van de
partner is daardoor een reden voor tranen, omdat het lijkt alsof
zij niet meer echt van je houdt. De salarisverhoging van vijf
procent is om dezelfde reden een aanleiding tot een vreugdesprong, totdat de blijdschap omslaat in bitterheid omdat je
ontdekt dat je minder competente collega tien procent erbij
heeft gekregen.
Emoties maken het leven ingewikkeld, doordat ze als stoorzender kunnen fungeren, maar ze maken het leven tegelijkertijd
relevant en belangrijk. De kortzichtigheid van het gevoel is dus
een zegen, maar we moeten er wel voor corrigeren, vanuit een
besef van de langere termijn. Op de korte termijn de pijn verbijten kan op de lange termijn veel voordeel opleveren.
De schipper van ons schip moet het kompas van de emoties tegelijkertijd serieus nemen en rekening houden met de
beperktheid van het instrument. Een van de moderne methodes om dit te doen is mindfulness. Dit stelt iemand aan de ene
kant in staat emoties ten volle te ervaren, zodat de boodschap
van ons gevoel optimaal wordt waargenomen. Tegelijkertijd
oefent mindfulness ons in het besef dat die gevoelens relatief
zijn en weer voorbij zullen gaan, zodat we beter in staat zijn te
doen wat echt belangrijk voor ons is. Nog anders geformuleerd,
we hebben niet alleen emoties nodig, maar ook emotionele
intelligentie.

Emoties zijn niet zuiver
Ook verstand biedt zowel oplossingen als problemen. Ons denken stuurt niet alleen onze emoties bij, maar staat ook tussen
ons en de wereld in. Het kompas reageert immers niet op de
reële koers van het schip, maar op de kaart die ons verstand
van de wereld heeft gemaakt. Soms gebruiken we dit heel slim
en besparen we ons leed. Dit verschijnsel werd voor het begin
van onze jaartelling beschreven door de Griekse fabeldichter
Aesopus. In een van diens gedichten wil de hoofdpersoon graag
druiven plukken, maar kan er niet bij komen. Hij haalt vervolcoachlink magazine
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gens de schouders op en troost zichzelf met de gedachte dat de
druiven wel zuur zullen zijn.
Ons verstand bespaart ons in zo’n geval onnodig leed, maar kan
ons ook een contraproductief beeld van de wereld voorschotelen. Denk maar aan mensen die berusten in een slechte situatie, omdat zij zichzelf geleerd hebben dat ze er toch niets aan
kunnen veranderen. Hun schip dobbert voort en na vele jaren
resteert de spijt vanwege gemiste kansen. Het niet toelaten van
negatieve emoties, omdat we met ons verstand de werkelijkheid te rooskleurig voorstellen, kan ervoor zorgen dat we te
lang de verkeerde koers aanhouden.
De tegenovergestelde mogelijkheid is dat we somberheid ervaren, doordat ons verstand een te zwart beeld van de werkelijkheid schetst. Een deel van de meeste excellente, originele
menselijke geesten is ten onder gegaan aan de eigen gevoelens
van waardeloosheid. We doen onze partner tekort vanwege een
vermeend gebrek aan liefde, we geven projecten op in het zicht
van de haven, omdat we niet durven geloven dat we daar ooit
nog zullen aankomen. Of we sluiten ons op achter ons bureau,
vanwege de afkeuring die we vrezen als we onszelf zouden
laten zien.
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Betekenis voor coaching
Ons gevoel is voor onze schipper zowel het best denkbare, als
een zeer feilbaar instrument. Als coach heb je de taak mensen
daar beter mee te leren omgaan. Een eenvoudig denkschema
biedt daarbij houvast. Ben je gelukkig? Zo ja, blijf dan doen wat
je doet en zorg daarbij voor veel variatie, betekenis en activiteit.
Zo nee, onderzoek dan of dit negatieve gevoel een signaal is dat
er iets mis is met de wereld of jezelf. Wat is er mis dat opgelost
zou moeten worden? Wat kun je verbeteren in je leven, zodat
je je beter voelt?

Het leven is te ingewikkeld om te beredeneren

Bij de koersaanduidingen op ons kompas van pijn en fijn, komt
de vraag naar de discrepantie die bestaat tussen de beelden
die je hebt geschapen van de wereld en de werkelijkheid zelf.
Getuigt je manier van denken van wijsheid, of laat je je door
je eigen hoofd in de luren leggen en zorgt dit ervoor dat je
een kleinere rol speelt in de wereld dan mogelijk zou zijn? Is
je hoofd je bondgenoot of een obstakel om te worden wie je
eigenlijk wilt zijn?

