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interview

In de volksmond worden de begrippen  
emoties en gevoelens door elkaar gebruikt, 
maar uit uw werk begrijp ik dat ze ver- 
schillen.1 Kunt u ze kort definiëren en het 
verschil uitleggen?
Jazeker. Emoties zijn snelle en relatief reflexmatige 
reacties van het brein (en het lichaam!) op situa-
ties waarin onze belangen op het spel staan. Je 
brein detecteert bijvoorbeeld dat iemand jou met 
veel minder respect behandelt dan je zou willen, 
dat er een nachtelijke inbraakpoging bij je keuken-
deur aan de gang is, of dat iemand signalen van 
amoureuze belangstelling naar jou uitzendt. Je 
eerste reactie daarop is natuurlijk heel verschil-
lend: boosheid, angst en, wellicht, interesse of juist 
walging. Maar elk van die reacties moet je zien als 
een pakketje waar verschillende zaken in zitten. 
Allereerst: een bepaalde motivatie, een sterke 
neiging om iets te doen of iets juist niet te doen. 
Bijvoorbeeld de sterke neiging om iets onaardigs te 
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Jos van Berkum, hoogleraar communicatie, cognitie 
en emotie aan de Universiteit Utrecht, legt (via e-mail) 
uit hoe emoties en taal samenhangen. En waarom we 
ons niet bewust zijn van al onze emoties. Taal biedt 
een beperkte toegang tot emoties. Want waar je je niet 
bewust van bent, kan je niet benoemen. Maar nieuwe 
meetmethoden kunnen steeds meer. 

‘Hoe taal emotie 
opwekt is niet 
zo simpel’

zeggen, te vluchten of juist toenadering te zoeken. 
En om dat nú meteen te doen, emoties houden van 
snelle actie. Ze geven prioriteit aan dingen, zodat je 
er ook echt iets mee gaat doen. Ten tweede: bepaal-
de cognitieve veranderingen, zoals een verhoogde 
aandacht of focus, en een beter geheugen voor wat 
er nu gebeurt. Ten derde: bepaalde fysiologische 
veranderingen (in je lichaam dus), zoals zweten, 
een verhoging van je hartslag, meer cortisol in je 
bloedbaan, gerommel in je buik of nekharen die 
overeind gaan staan. En ten vierde: bepaalde gedra-
gingen, zoals daadwerkelijk terugdeinzen of naar 
voren buigen, je schouders laten hangen, een speci-
fieke gelaatsuitdrukking of een trilling in je stem.  
Een emotie is dus een toestand waarin je met een 
relatief reflexmatig pakketje, met daarin motiva-
tionele, cognitieve, fysiologische en gedragsma-
tige ‘acties’, reageert op iets wat op een bepaalde 
manier aan je belangen raakt. Specifieke emoties 
als boosheid, angst, interesse, walging, trots, jaloe-
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zie en enthousiasme hebben elk hun eigen ‘trigger’, 
en ze verschillen ook − tot op zekere hoogte − in 
hun typische pakketje aan reacties. 

En hoe zit het dan met gevoel? In de emotiewe-
tenschap wordt gevoel meestal gedefinieerd als 
de bewuste beleving van dat alles. Om te snap-
pen wat dit betekent moet je je realiseren dat de 
meeste dingen die onze hersenen doen, gebeuren 
zonder dat wij ons er bewust van zijn − bewust-
zijn is echt een ‘extraatje’. Handig voor reflectie, 
en voor communicatie, natuurlijk. Maar heel veel 
dingen regelt ons brein geheel achter de schermen. 
Dat geldt ook voor emotie − heel veel emotie doet 
z’n werk zonder dat je je er als persoon bewust 
van bent. Je merkt dan bijvoorbeeld niet dat iets 
je raakt, wát je dan precies raakt, en ook niet dat 
je in reactie bijvoorbeeld automatisch een beetje 
terugdeinst, licht meer gaat zweten, automatisch 
een beetje je nekspieren aanspant, of onbewust 
fronst. Dit weten we uit heel veel onderzoek, hier 
is geen twijfel over. Natuurlijk, als de emotie heel 
sterk is zal je je er ook van bewust worden, dan 
krijg je de typische ervaring van angst, boosheid, 
blijdschap, liefde et cetera. Die bewuste ervaring, 
dát noemen we gevoel. Maar bij heel veel zwak-
kere emotie komt dat bewustzijn, en dus dat gevoel 
niet. En zelfs als je emotie sterk genoeg is om ook 
tot gevoel te leiden, dan nóg is het zo dat je je van 
een aantal zaken niet bewust bent, en zelfs nooit 
kán zijn. 

Dit onderscheid tussen emotie en gevoel is voor 
veel mensen heel tegenintuïtief, omdat we de 
twee in het alledaagse leven gelijkstellen. Als we 
vragen ‘wat gaat er nu door je heen?’ of ‘wat doet 
dat met je?’, dan denken we normaal gesproken dat 
we dus de hele emotie bevragen. Maar dat is niet 
zo − mensen kunnen alléén vertellen waar ze zich 
bewust van zijn, de rest ‘gaat door ze heen’ zonder 
dat ze het doorhebben. En dat onbewuste deel is 
heel groot, er speelt zich een hoop in ons hoofd en 
lijf af waar we geen weet van hebben. Freud had 
niet in alles gelijk, maar hierin wel.

Emoties doen zich vooral voor als mensen 
ervaren dat hun belang op het spel staat. 
Hoe werkt dat precies?
Daar heb ik net al wat voorbeelden voor gegeven. 
Wij hebben allerlei belangen, en onze emotiesys-
temen bewaken die belangen. We hebben bijvoor-
beeld belang bij controle over ons eigen leven 
(autonomie) en we willen dat mensen daar respect 
voor hebben. We willen ook dat mensen onze 
andere grenzen en onze competenties respecteren. 
Boosheid kan je zien als een relatief reflexmatige 
reactie op een situatie waarin iemand deze behoef-
tes bedreigt, er geen respect voor heeft en over 

grenzen heen gaat. Omdat ze bijvoorbeeld geen 
enkele rekening met jouw wensen houdt, of duide-
lijk laat merken dat ze je maar dom vindt.

Zo kan je bij elke emotie wel een onderliggend 
belang (of cluster van belangen) aanwijzen; onder 
andere de beroemde emotiepsycholoog Nico Frijda 
heeft daar veel over geschreven.2 Jaloezie bewaakt 
je belang om relationeel of anderszins niet tekort 
te komen. Angst gaat om je belang om niet in 
gevaar te komen of te zijn. Trots zorgt ervoor dat 
anderen weten wat je waard bent. Affiliatieve of 
‘hechtingsemoties’ als liefde zorgen ervoor dat je 
in de buurt van je ouders of partner wil zijn. Via 
schaamte en schuldgevoel laat je merken dat je zelf 
ook wel weet dat iets niet oké is, en dat mensen in 
de toekomst toch weer op je kunnen vertrouwen. 
Walging houdt nare dingen of mensen op afstand. 
Interesse zorgt ervoor dat je niet ‘in je hol blijft’, 
maar de wereld exploreert, nieuwe dingen uitpro-
beert. En ga zo maar door.

Er zijn veel aanwijzingen dat al deze emoties bij 
ons als diersoort horen, we hebben ze allemaal. 
Natuurlijk kunnen onze levenservaringen, opge-
daan binnen deze cultuur, dit gezin, deze relatie, et 
cetera, ervoor zorgen dat de een vooral boos wordt 
als je aan zijn of haar telefoon zit, en de ander als je 
niet met volle aandacht naar hem of haar luistert. 
Er kunnen dus allerlei individuele verschillen zijn. 
Maar in deze beide gevallen gaat het om één onder-
liggende kernwaarde die geraakt wordt: respect. 
Andere kernwaardes zijn bijvoorbeeld verbinding, 
veiligheid en autonomie. Ook daar kan de speci-
fieke invulling voor mensen verschillen, maar de 
essentie, en de bijbehorende emoties, delen we.

U hebt onderzoek gedaan naar de wijze 
waarop het brein van mensen reageert 
als ze teksten lezen waar ze het niet 
mee eens zijn, bijvoorbeeld omdat ze 
botsen met hun levensovertuiging. Kunt 
u dat onderzoek en de resultaten kort 
beschrijven? 
Ik ben psycholinguïst en cognitief neuroweten-
schapper − mijn onderzoek naar de impact van 

Het onbewuste deel van emoties is 
heel groot, er speelt zich een hoop in 
ons hoofd en lijf af waar we geen weet 
van hebben
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tekst is best fundamenteel, en vooral gericht op 
de precieze verwerking van taal in het brein van 
een luisteraar of lezer, terwijl die taal binnen-
komt. Met EEG-onderzoek (meten van hersen-
golven, waarbij mensen een soort badmuts op 
hebben) hebben we bijvoorbeeld laten zien dat 
het individuele morele waardesysteem (belan-
gen!) van mensen, bijvoorbeeld of ze zijn opge-
voed met een streng christelijke moraal of juist 
een niet-christelijke moraal, heel snel beïnvloedt 
wat er tijdens het verwerken van een zin gebeurt. 
Als een woordje ergens in de zin niet strookt met 
iemands persoonlijke waardesysteem, bijvoor-
beeld ‘abortus’, dan zie je het brein daar binnen 
een kwart van een seconde na dat woordje al op 
reageren. Die snelle reactie van het brein zien we 
niet alleen op een EEG, maar ook als we met ande-
re meetmethoden meten. De laatste jaren ben ik 
spierspanning gaan meten. Met kleine elektroden 
kunnen we bijvoorbeeld heel goed meten of een 
lezer of luisteraar een klein beetje fronst terwijl 
hij wat leest. Dat zie je dan meteen terug in het 
meetsignaal, op het moment dat het gebeurt. 
En het aardige is dat je dit al in het signaal kan 
zien terwijl je in het gezicht van de proefpersoon 
nog helemaal geen duidelijke frons zíét, de spier 
trekt daarvoor dan nog net iets te weinig samen. 
Plus, en nog belangrijker, je meet ook een subtiele 
emotie waar mensen zich totaal niet van bewust 
zijn. Met die methode zijn we nu aan het uitzoe-
ken wat losse woordjes met lezers doen, maar ook 
of lezers het in een verhaal beschreven gedrag 
van anderen goed- of afkeuren, én in hoeverre die 
lezers geraakt worden door het lot van anderen. 
Zo zien we dat lezers onmiddellijk gaan fronsen 
als ze lezen over een automobilist die expres door 
een plas rijdt om voetgangers nat te spetteren. En 
we zien dat zulk ‘immoreel’ gedrag ook gevolgen 
heeft voor hoe de fronsspier láter reageert, als 
zo’n slecht karakter bijvoorbeeld zelf iets slechts 
overkomt. Dit alles klinkt makkelijker dan het is, 
er valt nog veel uit te zoeken. Maar het meten van 
gezichtsspierspanning geeft ons veel informatie 
die we kunnen gebruiken om uit te vogelen hoe 
taal en emotie live op elkaar inwerken.

Daarnaast heb ik een algemeen model voor ‘affec-
tief taakbegrip’ opgesteld, het affective language 
comprehension-model. Hoewel dat model voorlo-
pig vooral is bedoeld als kader voor verder weten-
schappelijk onderzoek kan je er een hele belang-
rijke observatie uit afleiden: een talige uiting kan 
via allerlei verschillende routes emotie oproepen, 
en dat gebeurt allemaal min of meer tegelijker-
tijd. Neem ‘jij wordt ook altijd boos!’ De luisteraar 
kan een bewuste of onbewuste emotionele reactie 
hebben op wat er letterlijk beschreven wordt, op de 
toon waarmee iets gezegd wordt, op wat er bedoeld 
(gesuggereerd, geïmpliceerd) wordt, en op allerlei 
extra gedachten, zoals wat dat alles zegt over de 
spreker, over de relatie, en over de toegesprokene. 
Daarnaast weten we dat een woordje als ‘boos’ zelf 
óók automatisch een heel klein beetje onbewuste 
‘boosheid’ opwekt, waarschijnlijk zelfs in zinnetjes 
als ‘ik ben niet boos’. Al die emotie kan tegelijker-
tijd aanwezig zijn. Hoe taal emotie opwekt is dus 
nog niet zo simpel.

Hoe adequaat zijn mensen in het verbali-
seren van hun emoties? Is dat te meten?
Daar zitten wel grote individuele verschillen 
in. Iemand die een rijker ‘emotielexicon’ heeft, 
dus een grotere woordenschat om verschillende 
emoties, en vooral varianten van emotie, te benoe-
men, kan natuurlijk preciezer zijn bewuste gevoe-
lens uitdrukken dan iemand die een minder rijke 
emotielexicon heeft. Dat kan je prima meten. 
Daarnaast verschillen mensen in de mate en rijk-
dom van hun eigen bewuste gevoelens − sommige 
mensen voelen hun lichaam beter aan dan ande-
ren, en juist die toestand van het lichaam is een 
grote component van emotie. Er zijn ook onder-
zoekers die denken dat het één verband houdt met 
het ander, en dat je juist door die grotere woorden-
schat ook ‘gearticuleerdere’, duidelijk gedefinieer-
de bewuste gevoelens krijgt. Maar iedereen heeft 
toch ook dezelfde beperking: veel van ons emoti-
onele leven voltrekt zich buiten ons bewustzijn. 
En waar je je niet bewust van bent, dat kan je niet 
benoemen.

Zijn er in het brein gebieden voor diverse 
emoties aan te wijzen?
Dat dachten we eerst wel. Bijvoorbeeld de amyg-
dala ‘zorgen voor angst’, de insula ‘zorgen voor 
walging’, et cetera. Maar het blijkt inmiddels heel 
veel complexer dan dat. Er zijn zéker hersengebie-
den aan te wijzen die een belangrijkere rol spelen 
in emotie dan andere hersengebieden. Maar hóé 
ze de taken verdelen bij verschillende emoties, en 
of dat wel een zinvolle vraag is, daar is heel veel 
discussie over. De conclusie is voorlopig dus dat je 
niet zo maar een-twee-drie met een fMRI-hersen-
scanner kan zien welke emotie iemand heeft.

Een talige uiting kan via allerlei 
verschillende routes emotie oproepen, 
en dat gebeurt allemaal min of meer 
tegelijkertijd
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Is taalgebruik een goede indicator voor de 
emoties van mensen of zijn er betere? En 
wat betekent dat voor mediators?
Woorden kunnen natuurlijk heel erg informatief 
zijn. Als iemand in een relatieconflict dingen zegt 
als ‘wat ben je toch een klootzak!’, of ‘ik voel me 
niet meer veilig bij jou’, dan kan je daar natuurlijk 
prima allemaal emoties uit afleiden. Maar omdat 
we onze woorden heel precies kunnen kiezen, 
kunnen we ze ook strategisch inzetten, puur 
omdat het ons beter uitkomt. Woorden kunnen 
emoties verbergen (‘ik ben helemaal niet boos!’), 
en woorden kunnen emoties suggereren die er niet 
zijn (‘ik hoop dat we er samen uitkomen’). In zulke 
gevallen zijn het juist nón-verbale signalen waar 
we extra goed op moeten letten: de gebaren, hoe 
iemand erbij zit, de uitdrukking op het gezicht, en 
de toon waarmee iets gezegd wordt. Want juist die 
non-verbale signalen horen bij de eerste, relatief 
reflexmatige reacties van een emotie. Je kan ook 
non-verbaal gedrag tot op zekere hoogte onder-
drukken, of juist faken (denk aan acteurs!), maar 
het is nét iets lastiger dan andere woorden kiezen.

Al met al is het best een kunst om de emoties van 
mensen goed in te schatten, de signalen zijn vaak 
ambigu, en wat mensen zeggen geeft geen zicht op 
onbewuste emotie. Inzicht in hoe het is om mens 
te zijn helpt natuurlijk een hoop; als je dát niet 
hebt ben je bij voorbaat al kansloos. Je intuïties 
over iemands gevoel kan je natuurlijk gewoon bij 
die persoon checken (‘Ik heb het idee dat... maar 
klopt dat wel?’); dat is altijd verstandig. In het 
wetenschappelijk laboratorium kunnen we er daar-
naast dan ook nog allerlei extra apparatuur tegen-
aan gooien, om huidgeleiding (zweet), hartslag, 
ademhaling, vingertemperatuur, spierspanning, 
hormoonspiegel en andere biosignalen te meten. 
Maar als mediator in een conflict is zoiets natuur-
lijk niet gemakkelijk te realiseren. 

Nu weet ik toevallig dat er coaches zijn die ook 
biosignalen meten, met relatief kleine draagbare 
apparatuur − de fabrikant van de apparatuur die 
wij zelf voor ons onderzoek gebruiken levert veel 
aan die markt. Omdat een deel van emotie onbe-
wust en dus niet te verwoorden is, is dat op zich 
een heel goed idee. Maar onderschat niet hoe lastig 
het is om die signalen te interpreteren. Meten is 
één ding, dat is niet zo heel moeilijk − interprete-
ren, dat is pas moeilijk! 
Daarnaast, soms zal je mediation vooral gericht 
zijn op de verhalen die mensen hebben over de 
belangen en gevoelens van zichzelf en/of van de 
ander. In dat geval heb je helemaal niks aan dure 
apparaten, daar kom je alleen achter door met 
mensen te praten. Doorvragen om ze te helpen die 
verhalen expliciet te maken (inclusief de belangen 

en waardes die eronder liggen), en te toetsen aan de 
werkelijkheid. Misschien kan het in bepaalde situ-
aties zinvol zijn om wat je uit gesprekken haalt aan 
te vullen met een meer gestandaardiseerde manier 
om bewuste emoties te meten, bijvoorbeeld via het 
Geneva Emotion Wheel, of een andere systemati-
sche emotievragenlijst. Maar het gesprek zal toch 
leidend zijn.

Is het mogelijk om vast te stellen dat 
mensen wel zeggen dat ze (bijvoorbeeld) 
boos zijn, maar eigenlijk (onbewust) 
angstig zijn? Hoe zou dat kunnen?
In principe zou dat moeten kunnen. Als de 

Je intuïties over iemands gevoel kan 
je gewoon bij die persoon checken;  
dat is altijd verstandig
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biosignalen-‘signatuur’, het typische lichamelijke 
patroon van boosheid betrouwbaar verschilt van 
die van angst, dan zou je dat bijvoorbeeld langs 
die weg kunnen proberen. Maar zo ver zijn we in 
de wetenschap nog lang niet, en wellicht komen 
we daar ook nooit. Emotie is complex, en de ene 
boosheid is de andere niet, ook in het lichaam niet. 
Voorlopig zou ik mijn geld zetten op goed doorvra-
gen: wat ís het dan precies aan deze situatie wat je 
zo boos maakt? En waarom dan? Maak dat aspect 
van die situatie eens wat groter, in je verbeelding. 
Wat denk je daar bij, en wat voel je dan? Komen er 
ook andere gevoelens op?

Hoe kunnen mediators en andere conflict-
beslechters de inzichten uit uw onderzoek 
gebruiken in de praktijk? Welke mogelijk-
heden en voetangels doen zich daarbij 
voor?
Zoals ik al zei is mijn eigen onderzoek erg psycho-
linguïstisch en fundamenteel van aard; daar valt 
nog niet heel erg veel voor de praktijk uit af te 
leiden. Misschien over een tijdje. Maar het algeme-
nere inzicht dat taal vele lagen heeft (losse woord-
jes, wat er gezegd wordt, hoe iets gezegd wordt, 
wat er bedoeld wordt, en wat de luisteraar daar 
allemaal vervolgens voor gedachten over heeft), en 
dat élk van die lagen emotie kan oproepen, dat lijkt 
me wel een belangrijke om voor ogen te houden. 

Ook het algemenere inzicht dat emotie niet hetzelf-
de is als gevoel lijkt me nuttig. Menselijk gedrag kan 

gestuurd worden door emoties waar ze zelf geen 
weet van hebben. Soms lukt het om daar met enige 
hulp alsnog bij te komen (‘heb je wel door dat je nu 
de spieren in je nek wat aanspant?’, of ‘als we het hier 
over hebben zie ik je altijd wat achteruit gaan zitten, 
zou dat iets kunnen betekenen?’), maar soms ook 
niet (‘heb je wel door dat je nu cortisol aanmaakt?’). 
Wat je wel altijd kan doen is het verhaal, het narra-
tief dat mensen voor hun eigen gevoelens en gedra-
gingen maken, expliciet op tafel krijgen, en te 
bevragen. Daarmee heb je niet álles in beeld. Maar 
omdat we ons in ons doen en laten nu eenmaal vaak 
door onze eigen verhalen over onszelf, anderen en 
de wereld laten leiden (denk aan het 4G-schema: 
gebeurtenis −> gedachten −> gevoelens −> gedrag) 
kan je daarmee toch heel veel voor anderen beteke-
nen. De meeste emoties worden immers opgewekt 
door wat we zelf denken. Als we die gedachtes, ons 
verhaal, via coaching of mediation wat kunnen 
bijstellen – emotieonderzoekers spreken dan vaak 
van reappraisal – dan hebben we tóch enige greep 
op onze emoties. •
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