
Waarom ik blij ben
dat ik niet denk
dat ik mijn brein ben

Menno de Bree



Agenda

• Inleidende beschietingen

• Drie posities: 
• Substantie-dualisme

• Materialisme

• Niet-reductief monisme

• Taalprobleem



1. Inleidende beschietingen



Filosofie en vakwetenschappen

• Logica: volgen de conclusies uit de premissen?

• Ethica: wat zijn de consequenties voor onze ethiek, politiek, 
antropologie?

• Concepten: wat betekenen ze?



Determinisme Vrije wil

• Fysisch
• Psychologisch
• Biologisch
• Maatschappelijk
• Theologisch
• …

• Rational deliberation
• ‘Reason is and ought to be the

slave of the passions’
• Deliberate choosing on the basis 

of values
• Self-mastery

• Ownership
• First and second order desires

• Causation
• Control; alternative actions



Determinisme Vrije wil

1. Niet gedetermineerd, de wil is vrij

2. Wel gedetermineerd, de wil is vrij (compatibalisme)

3. Wel gedetermineerd, de wil is niet vrij (incompatibalisme)



Drie posities



Onze vader, die in de hemelen zijt



‘Maar onmiddellijk daarop besefte ik dat, terwijl ik aldus wilde menen dat alles 
onwaar is, het noodzakelijk was dat ik die dat dacht, iets was. En beseffend dat 
deze waarheid: Ik denk, dus ik ben zo sterk en zo zeker was dat zelfs de meest 
buitensporige veronderstellingen van de sceptici niet bij machte waren haar aan 
te tasten, meende ik dat haar zonder enig bezwaar kon beschouwen als het 
eerste uitgangspunt van de filosofie dat ik zocht. 

Toen ik mij vervolgens bezighield met de vraag wàt ik was, en besefte dat ik kon 
doen alsof ik geen lichaam had, en dat de wereld niet bestond, en dat ik 
nergens was, maar dat ik daarom nog niet kon doen alsof ik zelf niet bestond 
[…] – terwijl ik dat alles nu overwoog, concludeerde ik dat ik een substantie was 
waarvan heel het wezen of de natuur slechts is dat ze denkt en die om te 
bestaan geen plaats nodig heeft, en niet afhankelijk is van enig stoffelijk ding. 

Dit ik, dat wil zeggen, de ziel, waardoor ik ben wat ik ben, is dus geheel van het 
lichaam onderscheiden en is zelfs gemakkelijker dan het lichaam te kennen. 
Zelfs als het lichaam niet zou bestaan, zou de ziel evengoed volledig zijn wat ze 
is.’ (Over de methode, p70)



Res cogitans
(denkend spul)

Res extensa
(uitgebreid spul)

Directe, innerlijke waarneming
Ziel (taal, vrijheid)

Fysica
Oorzaak & gevolg, ruimte & tijd



Res cogitans
(denkend spul)

Verantwoordelijkheid
Autonomie
(Prijzens-)waardigheid
Waarde van liefde, vriendschap

Subjectiviteit

Vrijheid

‘a capacity to choose a course 
of action from among various
alternatives.’



Problemen met substantie-dualisme

• Interactie-probleem

• Onze geest moet weten hoe de hersenen in elkaar zitten, om te 
kunnen communiceren

• Darwinisme: graduele ontwikkeling van hersenen. Geen kwantitatieve 
sprong.

• Hoeveel zielen heb je?



Res cogitans
(denkend spul)

Res extensa
(uitgebreid spul)

Directe, innerlijke waarneming
Ziel

Fysica
Oorzaak & gevolg, ruimte & tijd

Optie 2: materialisme



Julien Offray de La Mettrie Man, a machine (1748)

Descartes and all the Cartesians, among whom the followers of Malebranche have long been numbered, have 
made the same mistake.

They have taken for granted two distinct substances in man, as if they had seen them, and positively counted
them.

[..]

The human body is a machine which winds its own springs. It is the living image of perpetual movement. 

[..] Without food, the soul pines away, goes mad, and dies exhausted. 

[..]

In Switzerland we had a bailiff by the name of M. Steigner de Wittghofen. When he fasted he was a most 
upright and even a most indulgent judge, but woe to the unfortunate man whom he found on the culprit’s
bench after he had had a large dinner! He was capable of sending the innocent like the guilty to the gallows.

To what excesses cruel hunger can bring us! We no longer regard even our own parents and children. We tear
them to pieces eagerly and make horrible banquets of them; and in the fury with which we are carried away, 
the weakest is always the prey of the strongest.

[..]

Let us then conclude boldly that man is a machine, and that in the whole universe there is but a single 
substance differently modified.



Res cogitans
(denkend spul)

Nodig voor microreductie
• Wetmatigheden op beide 

niveaus
• Stabiele entiteiten
• Brugwetten

Psychologische 
wetmatigheden (redenen)

Fysische
Wetmatigheden (processen)

Res extensa
(uitgebreid spul)

Oplossing: van macro naar micro



Microreductie van seks (1)

De 'vereniging van geslachtsorganen in de daad die als copulatie 
bekend staat, die voert tot een bevrijding van seksuele spanning en een 
tijdelijke uitdoving van het seksuele instinct - een bevrediging die 
analoog is met het stillen van honger.' (Freud)



Microreductie van seks (2)

‘The feelings of sexual desire are best understood as an emergent
property of: 
• at least four interlocking psychological systems
• at least eleven different regions of the brain
• more than thirty distinct biochemical mechanisms
• and literally hundreds of specific genes supporting these various

processes.’



Benjamin Libet



Libet: enkele premissen

• Readiness Potential is voldoende en noodzakelijke voorwaarde voor 
handelen.

• Een handeling is alleen vrij als deze vooraf wordt gegaan door een 
bewust beslismoment die de handeling ook veroorzaakt.

• Libet-handelingen zijn paradigmatische voorbeelden van handelen.



Argumenten tegen micro-reductie

• Ondeelbaarheid. Veel entiteiten bestaan niet uit deeltjes (contracten, 
rechtspersonen, gedichten, redenen) 

• Intentionaliteit. Gedachten hebben eigenschappen die neuronen of neuronale 
processen niet hebben.

• Localisatie. Gedachten hebben geen plaats. Hersenprocessen wel. 

• Logica. Gedachten hebben logische relaties. Hersenprocessen causaal.

• Toereikendheid. Geeft een verklaring op procesniveau meer inzicht dan redenen?

• Identiteitsoordeel: vermogens en processen. Brugwetten onmogelijk.

• Statistische wetmatigheden: psychische wetmatigheden zijn statistisch.



Optie 3: niet-reductief monisme

• Monisme: er is maar een wezen (de mens)

• Niet reductief: verklaringen door redenen niet zomaar te herleiden 
tot hersenprocessen.

• Super-venientie: 
• Geen mentaal proces kan veranderen zonder hersenverandering. Andersom 

kan wel.

• Mentale eigenschappen kunnen niet bestaan zonder hersenen.



Relaties

• Causaal?

• Epifenomeen?

• Functioneel verband tussen input en output?



In- en output

Lege maag Eten pakken‘Honger!’



Chinees
input

Chinees
output

Jij in kamer
met codeboek

Searle: argument tegen functionalisme. 
Spreekt u chinees?



Desert: denkprobleem





Woorden

• Bron: vaak waarneembare entiteiten

• Zelfstandig naamwoord: zelfstandige entiteit

• Een woord, meerdere betekenissen

• …



Mereologische drogreden. 
Breinen zijn geen mensen.

• Wij lopen, niet onze voeten

• Ik speel piano, niet mijn handen

• Ik denk, niet mijn brein

• Ik heb gedachten, ik interpreteer, ik ken betekenis toe, ik herken –
mijn brein niet.

• Mijn brein geeft geen informatie door, zoals ik informatie doorgeef



Nelleke: ‘Succes! Wie gaat het verhaal trouwens maken, jij of je brein? 
Het roept bij mij wel vragen op in ieder geval!’

Menno: ‘Mijn brein doet niet zoveel. Het kan niet eens schrijven, of 
spreken.’

Nelleke: ‘Maar wel input leveren volgens mij. [..] Mijn brein en ik 
wachten geduldig af tot morgen.



Waarom ik blij ben
dat ik niet denk 
dat ik mijn brein ben.

• Ik ben mijn brein niet, hoewel ik niet zonder mijn brein kan bestaan. 

• Als ik denk dat ik wel mijn brein ben, maak ik een denkfout.

• Het zijn van een brein is niet alleen saai…. het stelt niets voor (en kan 
zich niets voorstellen). 


