
Angst en leven

U waarschuwt voor verdere techno-
logisering. Maar techniek maakt het 
leven toch voor een belangrijk deel ook 
 aangenamer?
‘Het komt allemaal voort uit angst. Het 
zijn de vrouwen geweest die de mobiele 
telefoons hebben verspreid onder kinde-
ren, opdat hun kroost bereikbaar is. Er 
wordt niets verkocht zonder angst. Angst 
aanjagen om ons tot een actie aan te spo-
ren is zo ver doorgedrongen dat we het 
ons niet meer realiseren. Daar word je 
krankzinnig van. Ongemerkt zijn we ver-
trouwen en spontaniteit aan het inruilen 
voor waakzaamheid en controle.’

Angst voor techniek is van alle tijden. 
Ooit waren we bang voor de trein, en 
zelfs de bril.
‘Ja, maar het verschil is dat techniek zich 
nu zo snel ontwikkelt dat wij het tempo 
niet meer bepalen. Het is niet meer bij 
te benen. Iedere week wat nieuws. Dat 
is toch heel wat anders dan de komst 
van de bril, of de uitvindingen die we in 
 relatieve rust mochten omarmen.’

Geldt dat ook voor de nieuwe digitale 
wereld?
‘Hier openbaart zich eveneens een para-
dox. Als bekend wordt dat de NSA mas-
saal gegevens over ons verzamelt — een 
regelrechte privacy-aantasting — halen 
we onze schouders op. Tegelijkertijd 
doet zich bij de privacydiscussie veel 
bangmakerij voor. Ik wil bijvoorbeeld 
graag skypen met mijn patiënten. Het is 
gemakkelijk, goedkoop en efficiënt. En 
mijn patiënten zouden het fantastisch 
vinden. Vanwege privacyredenen mag 
het niet. Continu wordt door IT-mensen 
een argument aangedragen om iets niets 
te doen.’

Is angst verslavend?
‘Nee, maar het vermijden van angst is wel 
verslavend. De illusie dat we in  controle 
zijn.’

Past ons brein zich niet gewoon aan?
‘Vast wel, maar tegen een forse prijs. 
Als de veranderingen in dit tempo door-
gaan, dan wordt de mens een ander type 
 wezen. We trekken ons terug in een virtu-
ele wereld en vinden iets tegen de angst: 
middelen en medicatie. We gaan dan 
definitief van de “age of prozac” naar de 
“age of xanax” (een middel tegen angst, 
red.), zoals The New York Times onlangs 
schreef. Om de angst te bedwingen, gaan 
we steeds verder met het manipuleren en 
controleren van ons brein. We implante-
ren “devices” en trekken ons terug achter 
virtual-realitybrillen.’

Is er nog een andere keuze?
‘Het kan twee kanten op. We worden een 
bionische mens of we zetten de evolutie 
stop.’

Wat is uw voorspelling?
‘Het is een kwestie van tijd. In de jaren 
zestig verscheen het rapport van de Club 
van Rome. Het heeft bijna vijftig jaar 
geduurd voordat het bewustzijn is door-
gedrongen dat we echt iets moeten doen 
aan het milieu. Het gaat dertig jaar duren 
voor we door hebben dat onze psychi-
sche gesteldheid op het spel staat.’

Wat gaat u tegen leidinggevenden 
 zeggen?
‘Werknemers worden totaal niet aan-
gemoedigd om dingen anders te doen. 
Verandering wordt beschouwd als een 
verlies aan controle. Maar verandering 
wijst ons juist de weg naar vrijheid. Door 
de fixatie op veiligheid wordt er geen 
beroep meer gedaan op ons interne 
moreel geweten: overal staat een hekje 
omheen. Laten bedrijven een voorbeeld-
functie geven en stoppen met controles 
en  registraties. Laat het bijvoorbeeld aan 
de werknemers wanneer ze werken, ook 
al loopt het dan natuurlijk een keer mis. 
Maar wat een verlichtend gevoel moet 
zo’n besluit geven! En de spontaniteit 
bij werknemers keert terug. Google 
Earth is in vrijheid ontworpen door 
 Google-werknemers in hun vrije tijd, niet 
als opdracht.’

Hoe is het om te draaien?
‘We zijn bang, maar we zoeken het op. 
Mensen doen in hun vrije tijd de zotste 
dingen die henzelf volledig overstijgen 
om geprikkeld te worden. Voor de mid-
deleeuwse mens was iedere wandeling 
in het bos een activiteit die de adrenaline 
door het lijf liet gieren. Hij kon een beer 
of een wolf tegenkomen en had het niet 
nodig om te gaan bungeejumpen. Het 
durven opzoeken van angstige gebeur-
tenissen en daar doorheen breken zou 
op de werkvloer moeten terugkeren, en 
niet bungelend aan een koord op grote 
hoogte.’

Sommigeonderzoeken laten zien dat 
bange mensen harder werken.
‘Dat lijkt me een zeer raadselachtige en 
controversiële uitkomst. Misschien dat 
plichtsgetrouwe mensen meer in het 
gelid lopen, maar het zal op de lange 
termijn nooit tot meer creativiteit leiden. 
En daar gaat het in mijn ogen om.’

Is het niet een tikkeltje naïef te den-
ken dat controle zomaar kan worden 
 afgeschaft?
‘In een gezin heb je al die regels niet. Je 
leeft met elkaar op basis van vertrouwen. 
Verplaats dat nu eens naar de werkvloer 
en de samenleving als geheel, en bedenk 
welk immens kapitaal er vrijkomt. Ik 
heb voor mijn theatervoorstelling bere-
kend dat we jaarlijks zo’n € 13 mrd aan 
veiligheid uitgeven. Als we een week 
angst zouden wegdoen, wordt de staats-
kas met € 250 mln gespekt. Denk eens 
aan al die overbodige vergaderingen 
over pasjes, slagbomen, etc. Ik pleit voor 
vertrouwen als sociaal kapitaal. Dan 
heb je geen poortjes, helmen en regels 
nodig.’

Veel bedrijven zouden wel willen, maar 
zijn in toenemende mate gebonden aan 
de regels van een reeks toezichthouders. 
‘Zo is er altijd wel een reden om iets niet 
te doen. Al die controlemechanismen 
versterken een gedrag dat niemand wil. 
Iemand moet de eerste zijn en zeggen: 
“We doen het niet meer.” Ik reken op een 
flinke dosis burgerlijke ongehoorzaam-
heid de komende jaren.’

Rob de Lange is 
 redacteur van het FD.
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Volgens Damiaan Denys leidt angst vaak tot controle en verlamming. Terwijl het overwinnen van angst vrijheid en creativiteit schept: vier voorbeelden.

‘Mensen denken vaak dat angstig zijn het-
zelfde is als depressie of verdriet. Maar  
iemand die angstig is, is niet per se verdrie-
tig, net zoals depressiviteit zich niet alleen 
maar uit door niets meer te willen. Het kan 
juist ook een vorm zijn van álles willen, van 
levenslust die niet beantwoord wordt. In 
mijn angstige periodes was ik bang voor    
alles, maar tegelijkertijd heel gelukkig. 

‘Stel jezelf bloot aan 
je diepste angst. En 
daarna heeft angst 
geen macht meer. En 
de angst voor vrijheid 
slinkt en verdwijnt.  
Je bent vrij.’

‘Onze grootste angst 
is niet dat we onvol-
maakt zijn. Onze groot-
ste angst is dat we 
 mateloos krachtig zijn.  
Het is ons licht, niet 
onze schaduw die ons 
het meest beangstigt.’

Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest. 
Doch dat nooit op komt dagen. 
Zo heeft hij meer te dragen 
Dan God te dragen geeft. 
Het leed dat is, drukt niet zo zwaar. 
Als vrees voor allerlei gevaar.

Lieke Marsman,  
dichter en schrijver

Jim Morrison,  
zanger van  
The Doors

Nelson Mandela,
strijder tegen 
Apartheid en presi-
dent Zuid-Afrika:

Nicolaas Beets  
(naar alle waarschijnlijkheid):

‘ Onze psyche 
staat op het 
spel’

‘We zijn overal bang voor, terwijl de 
 samenleving aantoonbaar veiliger is 
dan ooit. Het laat zien wat een fenome-
naal krachtige emotie angst is. Het is de 
drijfveer voor bijna alles wat we doen, of 
liever gezegd: juist niet doen.’

Ziehier de ‘angstparadox’, waarover 
Damiaan Denys, filosoof, hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam en afde-
lingshoofd van de afdeling psychiatrie 
van het AMC, zich het hoofd breekt. Voor 
het einde van het jaar moet hij over dit 
thema een boek hebben ingeleverd bij 
zijn uitgever.

De Vlaming Denys (51) trok tien jaar 
geleden de aandacht toen hij patiënten 
bij wie reguliere behandelingen geen 
effect hadden begon te behandelen 
met Deep Brain Stimulation (DBS). Via 
flinterdunne elektroden in de herse-
nen activeerde hij bepaalde delen van 
het brein door middel van elektrische 
stroompjes. In de meeste gevallen leidde 
deze methode binnen een paar dagen 
tot het verdwijnen van dwanggedachten 
en -handelingen. ‘Een wonderbaarlijke 
ervaring’, zei Denys over de onderzoeks-
resultaten.

Zijn optreden bij onder andere het 
VPRO-programma Zomergasten, lezin-
gen op festivals en een uitverkochte 
theatertour deden de rest, en maakten 
van hem een Bekende Belg in Nederland. 
Binnenkort gaat de wetenschapper de 
confrontatie aan met een zaal vol mana-
gers en leidinggevenden onder de titel: 
‘Laat angst uw organisatie niet verlam-
men, maar verrijken.’ Voor een paar hon-
derd euro laat Denys hun een dag lang 
zien hoe we onze manier van werken 
hebben ingericht op basis van angst. 

Bij de prijs is een afsluitende borrel in-
begrepen. Die zullen de deelnemers hard 
nodig hebben, want de boodschap die 
ze te horen krijgen, zal niet als een warm 
bad aanvoelen. ‘Ik raak meer en meer 
overtuigd van de relatie tussen de continu 
toenemende technische mogelijk heden 
om ons leven nog meer te beheersen en 
de toename van angststoornissen. Hoe 
meer controlemechanismen, hoe groter 
de behoefte aan controle. Een plek waar 
we dit ook sterk voelen, is de werkvloer. 
Dat moeten we doorbreken.’ 

Het wekt enige verbazing: een gerenom-
meerd wetenschapper die zich begeeft 
op het wat schimmige terrein van de 
 managementadviezen.
‘Dit is voor mij ook nieuw, maar wees ge-
rust: ik word zeker geen goeroe of coach, 
en ik ga niemand proberen te overtui-
gen. Ik geef inzicht in hoe angst ons 
 gedrag bepaalt en waar het misgaat.’

Zijn we echt zo bang? Nederlanders zijn 
over het algemeen gelukkig.
‘Alle cijfers laten onbetwistbaar zien 
dat mensen in grote aantallen angstig 
zijn. Bijna 40% van de bevolking heeft 
klachten die te maken hebben met een 
 psychische aandoening, veelal terug te 
voeren op angst.’

Wat doet angst met ons brein?
‘Bij angst zijn mensen niet meer vatbaar 
voor feiten. De verbeelding krijgt de 
overhand, de redelijkheid verdwijnt. We 
zien het dagelijks. In de wereld die we 
hebben gecreëerd, hebben we onmiddel-
lijke toegang tot al het onheil. Het komt 
binnen enkele seconden ongefilterd 
binnen. Ons brein correleert de afstand 
aan de tijd die het gekost heeft om ons te 
bereiken. Vroeger duurde zoiets veel lan-
ger en kon de boodschap in perspectief 
worden geplaatst. Het brein heeft tegen-
woordig niet meer de tijd de informatie 
te  corrigeren.’

Wat doet dit met ons gedrag?
‘Het uit zich in een steeds groter verlan-
gen naar controle, zowel individueel als 

De samenleving wordt steeds angstiger. Psychiater Damiaan Denys ziet een toenemend 
gebruik van technologie voor controle en registratie. Hij pleit ervoor angst om te zetten 
in creativiteit, en niet schijnveiligheid te creëren. ‘We trekken ons terug in een virtuele 
wereld. Onze psychische gesteldheid staat op het spel .’

Een van de specialisa-
ties van Damiaan Denys 
is Deep Brain Stimulation 
(diepe hersenstimulatie), 
een techniek waarbij elek-
troden in het brein wor-
den ingeplant die kleine, 
elektrische schokjes af-
geven om verkeerde sig-
nalen vanuit de hersenen 
naar bepaalde lichaams-
delen te herstellen.  
Op YouTube zijn opmer-
kelijke filmpjes te zien 
die de effecten van DBS 
 tonen. Zoals over een 
 vio list met de ziekte van 
Parkinson. Door zijn tril-
lende handen kan hij zijn 
instrument niet meer be-
spelen. Als hij op de 
 operatietafel ligt, horen 
en zien we hem plotse-
ling weer foutloos spe-
len, op het moment dat 
de  chirurg de elektroden 
goed heeft afgesteld.

‘W Deep Brain  
stimulation

Rob de Lange

maatschappelijk. Bang om de beheers-
baarheid te verliezen zoeken we veilig-
heid in nog meer schijnzekerheden. Het 
gevaarlijke is dat we een wereld hebben 
gecreëerd waar we vooraf te weinig over 
hebben nagedacht. Ons brein, en dus 
ons leven, is namelijk helemaal niet 
 gebaat bij instant toegang tot informatie 
en constante prikkels. Daardoor leiden 
we niet een optimaal leven.’

En de reactie daarop is angstig gedrag?
‘Ja. Het meest absurde voorbeeld is wat 
ik laatst in de krant las, namelijk het be-
sluit om schoolzwemmen af te schaffen, 
uit vrees dat iemand verdrinkt. Ik heb al-
tijd gezegd Nederland zo mooi te vinden 
omdat hier nergens hekjes om het water 
staan. We gaan ervan uit dat mensen 
kunnen zwemmen en dan zal af en toe 
iemand verdrinken. Het gevolg van dit 
besluit is dat in de toekomst veel meer 
mensen zullen verdrinken, doordat ze 
geen zwemdiploma hebben.’

Damiaan Danys: ‘Een 
absurd voorbeeld van 
angst was een bericht 
dat ik las over het 
afschaffen van school-
zwemmen, uit vrees dat 
iemand verdrinkt. Zo 
zullen later juist meer 
mensen verdrinken.’ 
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‘Er wordt niets ver-
kocht zonder angst. 
Maar het gaat zo  
ver dat we het zelf 
niet meer zien’
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