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Een verantwoordeli jk 
onderscheid tussen 

waarneming en bewustzijn 
McDowells transcendentale zorgen als 

krit iek op de cognit iewetenschap 

B a r b a r a de R u y t e r 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond uit verschillende disciplines zoals de 
psychologie, de informatica, de taaiwetenschap, de neurowetenschappen en de filo
sofie, een nieuwe discipline: de cognitiewetenschap; sindsdien heeft dit vak een 
enorme vlucht genomen. Snelle technologische ontwikkelingen, zoals de computer 
en nieuwe technieken om hersenprocessen in kaart te brengen, gaven de cognitie
wetenschappers de kans wagen waarover filosofen zich altijd hebben gebogen, in
terdisciplinair aan te pakken (zie ook Hendriks e.a. 1997). Maar er is nog geen con
sensus bereikt ten aanzien van een van de belangrijkste vraagstukken, namelijk een 
juiste opvatting van het begrip bewustzijn, Er worden tegenwoordig artificiële syste
men ontworpen die in staat zijn simpele cognitieve taken uit te voeren, maar het is 
de vraag of hierbij sprake is van bewustzijn. Een thermometer registreert de tempe
ratuur van de omgeving, maar het is absurd te zeggen dat een thermometer zich be
wust is van de temperatuur. Natuurlijk zijn de artificiële systemen die de cognitie
wetenschap ontwerpt niet te vergelijken met een simpel systeem als een 
thermometer, maar we kunnen ons afvragen of de cognitiewetenschap erin is ge
slaagd te achterhalen wat kenmerkend is voor bewustzijn. 

In dit artikel, bekritiseer ik de benadering van de cognitiewetenschap ten aanzien 
van het begrip bewustzijn. Mijns inziens wordt binnen de cognitiewetenschap ex
pliciet of impliciet een verkeerd onderscheid gemaakt tussen waarneming en be
wustzijn. Dit onderscheid berust op de volgende redenering: bewustzijn, is een com
plexe cognitieve capaciteit, die alleen aan hogere cognitieve wezens zoals wij kan 
worden toegeschreven; een simpel organisme, zoals een kikker, is weliswaar in staat 
zijn omgeving waar te nemen, maar is zich niet bewust van zijn omgeving; waarne
ming delen we in tegenstelling tot bewustzijn wel met dieren; hieruit volgt dat 
waarneming en bewustzijn afzonderlijke capaciteiten zijn, die onafhankelijk van el
kaar kunnen worden verklaard Deze (onjuiste) conclusie brengt filosofische proble
men met zich mee, zoals ik duidelijk zal maken aan de hand van het dilemma dat 
John McDowell bespreekt in zijn boek Mind and world. 



De s p a n n i n g t ussen r e c e p t i v i t e i t en s p o n t a n i t e i t 

In Mind and world staat de relatie tussen ons denken en de werkelijkheid centraal De
ze relatie is volgens McDowell problematisch, omdat ons denken wordt beheerst 
door twee intuïties waaraan we op het eerste gezicht niet tegelijk recht kunnen 
doen. De eerste intuïtie betreft de rol van de waarneming. Ons denken opereert niet 
in een vacuüm, maar is betrokken op de werkelijkheid. De waarneming maakt deze 
betrokkenheid mogelijk. Om deze rol te kunnen vervullen moet de informatie die 
de waarneming ons geeft onaangetast zijn. Dat kan alleen als waarnemen een passief 
proces is, een proces waarop wij geen invloed hebben. De tweede intuïtie heeft be
trekking op wat McDowell onze actieve denkprocessen noemt.. Hoewel we overtui
gingen vormen en herzien op grond van onze waarneming, is ons denken niet het 
directe gevolg van de externe impact op onze zintuigen. Dat zou de verantwoorde
lijkheid die we voor onze kennis dragen ondermijnen.2 We hebben de taak onze 
waarneming kritisch te evalueren. De rarionaliteit die deze kritische evaluatie ka
rakteriseert is niet een mechanisch proces. De uitkomst van een rationele afweging 
volgt niet altijd logisch uit een verzameling regels. Rationaliteit is een creatief pro
ces, waarbij de regels van het spel kunnen worden heroverwogen. McDowell refe
reert in Mind and world aan deze twee intuïties met de termen receptiviteit (receptivity) 
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Met andere woorden, ik lees Mind and world als een kritiek op het binnen de cogni
tiewetenschap gangbare idee dat we eerst onze waarneming kunnen uitleggen en 
pas daarna ons bewustzijn. McDowell laat in zijn boek zien dat een transcendentaal 
bevredigende positie ten aanzien van onze complexe cognitieve capaciteiten, zoals -5 
ons bewustzijn, alleen mogelijk is als we deze capaciteiten analyseren in termen, van ^ 
waarneming en verantwoordelijkheid.1 Deze kritiek is van toepassing op de cogni- E1 

tiewetenschap, omdat de cognitiewetenschap volgens McDowell geen recht, doet < 
aan onze verantwoordelijkheid voor ons denken. Cognitiewetenschappers gaan er | 
vanuit dat de rationaliteit die onze conceptuele capaciteiten kenmerkt, kan worden g 
gereduceerd tot causale processen. Zo'n reductie toont aan dat onze rationaliteit het 
gevolg is van onze causale interactie met onze omgeving. Hierdoor kan de cognitie
wetenschap volgens McDowell geen recht doen aan het idee dat wij proberen de we
reld om ons heen en onszelf te begrijpen. In plaats van ons begrip van de wereld en 
van onszelf te herleiden tot causale processen, moeten we ze volgens McDowell zk ^K& . 
ais iets waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn. W ^ i \ 9 ^ • 

De opbouw van mij n artikel is ais volgt. Eerst geef ik een uitleg van de begrippen ^Pc fö' 
'waarneming' en Verantwoordelijkheid", waarna ik iaat zien dat deze met eikaar op \K-
gespannen voet staan. Daarna behandel ik McDowells alternatief, waarin hij de rol $^v ^ C 
van de waarneming verenigt met onze verantwoordelijkheid voor ons denken, zon- ^ ^ 
der op een van beide af te dingen. Ik eindig mijn betoog met de consequentie van de ^ 
spanning tussen waarneming en verantwoordelijkheid voor de manier waarop de 
cognitiewetenschap het begrip 'bewustzijn' benadert. 
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en spontaniteit {spontaneity). Receptiviteit houdt in dat ons denken moet worden be
grensd door de werkelijkheid. Spontaniteit duidt op onze verantwoordelijkheid bij 
het vormen en herzien, van onze overtuigingen. Tussen deze twee intuïties bestaat 
een bepaalde spanning: waar eindigt de rol van de waarneming, en waar begint de 
regulerende rol van onze rationaliteit? Anders geformuleerd: hoe kunnen we recht 
doen aan de passiviteit van onze waarneming zonder af te dingen op het actieve ka
rakter van ons denken. 

In Mind, and world schetst McDowell het dilemma tussen receptiviteit en spontani-
5 teit door een ontwikkeling te reconstrueren die begint bij de vroege empiristen, en 

die via Wilfrid. Sellars (1912-1989) en Willard Van Orman Quine (1908-2000) eindigt 
bij Gareth Evans (1946-1980) en Donald Davidson (1917). Achter de epistemologi
sche vraag die deze filosofen bezighoudt, gaat volgens McDowell impliciet een 
transcendentale vraag schuil: Hoe komt ons denken aan zijn inhoud en zijn norma
tieve karakter? Volgens McDowell kunnen deze transcendentale problemen alleen 
worden opgelost door de traditionele dualismen te verwerpen die verantwoordelijk 
zijn voor de kloof tussen ons denken en de werkelijkheid. 

Het eerste dualisme, het onderscheid tussen synthetische en analytische waarhe
den, sneuvelde door toedoen van Quine.3 Hierdoor werd het idee onhoudbaar dat 
beweringen één voor één terechtstaan voor het tribunaal van onze ervaring. Wat 
bleef was een dualisme tussen een interne factor, betekenis, en een externe factor, 
waarneming.4 Waarneming is binnen Quines positie gelijk aan de causale stimulatie 
van onze sensoren. Daarmee is dit een respectabele wetenschappelijke notie. Beteke
nis is niet het directe gevolg van deze externe input, wat betekent dat we een zekere 
mate van vrijheid hebben bij het vormen van een conceptueel netwerk. Deze vrij
heid maakt het mogelijk dat verschillende conceptuele netwerken onverenigbaar 
zijn. 

In 'On the very idea of a conceptual scheme' verwerpt Davidson de mogelijkheid 
dat verschillende conceptuele netwerken onverenigbaar zijn. Davidson doet dit 
door te laten zien dat het dualisme tussen betekenis en waarneming, of zoals 
Davidson het zelf verwoordt, het onderscheid, tussen schema en inhoud, moet wor
den verworpen. Dit heeft tot gevolg dat onze overtuigingen niet worden gerecht
vaardigd door onze waarneming, in tegenstelling tot wat Quine denkt. Rechtvaardi
ging is een conceptuele relatie, terwijl Davidson met Quine de aanname deelt dat 
waarnemen een causaal proces is. Hierdoor heeft Davidson geen andere keuze dan te 
accepteren dat onze overtuigingen slechts gerechtvaardigd zijn in de mate waarin ze 
coherent zijn met onze overige overtuigingen. • 

Hoe onbevredigend een onbegrensd coherentisme is, wordt duidelijk als we ons 
realiseren dat de waarneming onvoldoende is om te beslissen tussen verschillende 
conceptuele netwerken. Wat we menen waar te nemen is niet langer neutraal, en 
kan dus niet langer dienen als fundament voor onze kennis. Davidson is zich hier
van bewust en stek ons gerust dat het opgeven van de funderende rol van de waarne
ming niet leidt tot een alomvattend scepticisme. Davidson laat zien dat een alom-
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vattend scepticisme incoherent is door erop te wijzen dat interpretatie slechts kan 
plaatsvinden tegen een achtergrond van gedeelde overeenstemming. Deze gerust
stelling is volgens McDowell niet voldoende. Davidsons geruststelling is namelijk 
geen antwoord op de vraag hoe gedachten überhaupt aan hun inhoud komen. De *5 
correlaties tussen de talige uitingen van de spreker en. de stand van zaken in de wer
kelijkheid waarmee interpretatie begint, veronderstellen dat wij ai in staat zijn om 
over de werkelijkheid na te denken. Interpretatie kan daarom niet het beginpunt 
zijn van ons denken. 

Degenen die Davidsons positie onacceptabel vinden, moeten laten zien. dat onze 
waarneming onze kennis rechtvaardigt. Dat onze waarneming het fundament, van 
onze kennis is, is oncontroversieel, maar stuit desalniettemin binnen een bepaalde 
filosofische context op het volgende probleem. Wanneer onze waarneming wordt 
opgevat als een causaal proces, en de waarneming onze kennis moet rechtvaardigen, S" 
dan dringt de vraag zich op hoe onze waarneming zich verhoudt tot de concepten 
waarin onze overtuigingen zijn verwoord. Het meest voor de hand liggende ant
woord is dat concepten worden geabstraheerd uit de waarneming. Zo'n opvatting S" 
noemt McDowell 'the myth of the Given', in de rest van de tekst aangeduid als 'de 5 
mythe van het gegevene'.5 Deze positie wordt door McDowell direct verworpen. % 
Volgens hem faalt de mythe van het gegevene, omdat concepten niet kunnen wor- 3 
den gefundeerd op onze individuele waarneming. Ten tijde van de vroege empiris- 3 
ten was het idee dat concepten geabstraheerd worden uit de waarneming nog Ie- m 

vensvatbaar, maar na Wittgensteins privé-taalargument zijn we ons terdege bewust ^ 
van de onmogelijkheid van zo'n abstractie. Het subject zal het juiste element uit de ag 
door de waarneming gegeven veelheid moeten abstraheren (McDowell 1994,7). Zo'n SJ 
abstractie is in feite de ostensieve privé-definitie waartegen Wittgensteins privé- 3 
taaiargument is gericht. Binnen de context van een ostensieve privé-definitie vervalt 
het onderscheid tussen het volgen van een regel en het denken een regel te volgen. 
Hierdoor is zo'n definitie in strijd met het idee dat een concept verwijst naar één be
paald kenmerk, het idee dat we recht proberen te doen aan een norm. Voorstanders 
van de mythe van het gegevene denken, dit probleem te kunnen ondervangen door 
een beroep te doen op de sociale praktijk. Sociale sancties en conventies moeten het 
normatieve karakter van onze concepten garanderen. Deze oplossing maakt, het ge
bruik van concepten afhankelijk van de sociale praktijk. Hierdoor krijgt normativi
teit een hele andere invulling dan die McDowell voor ogen heeft. Normativiteit is 
volgens McDowell onze poging recht te doen aan de wereld.. Deze invulling van nor
mativiteit is in strijd met het idee dat de uiteindelijke maatstaf de sociale praktijk is. 
Sociale conventies moeten een oplossing bieden voor Wittgensteins privé-taalargu
ment, maar deze oplossing blijkt slechts een compromis waarbij we uiteindelijk 
toch afdingen op het begrip normativiteit. De mythe van het gegevene kan dus geen 
afdoende antwoord geven op de transcendentale vraag naar de normativiteit van ons 
denken. 
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Vanuit een transcendentaal perspectief luidt het dilemma aangaande de relatie 
tussen ons denken en de werkelijkheid dus als volgt: of we kiezen, zoals Davidson, 
voor de normativiteit van kennis en sluiten onze ogen voor de transcendentale vraag 
hoe overtuigingen aan hun inhoud komen, of we kiezen voor de inhoud van. onze 
overtuigingen en sluiten onze ogen voor de transcendentale vraag naar de normati
viteit van ons denken. McDowell meent dat we alleen recht kunnen doen aan de rol 
van de waarneming én de normativiteit van onze concepten door het dilemma te ver
mijden. Een directe oplossing voor het dilemma is et volgens hem niet. 

M c D o w e l l s a l t e r n a t i e f 

Het transcendentale dilemma ontstaat volgens McDowell, omdat zowel binnen 
Davidsons coherentisme als binnen de mythe van het gegevene ons denken niet tot 
de wereld, reikt. Deze kloof tussen ons denken en de werkelijkheid is het gevolg van 
de volgende aannamen. De eerste aanname is het besef, verworven bij het ontstaan 
van de moderne wetenschap, dat de werkelijkheid disenchanted - betekenisloos - is 
(McDowell, 1994,70). Binnen de werkelijkheid vinden we slechts causale processen-
Gegeven deze aanname is een natuurlijke capaciteit als onze waarneming een cau
saal proces. Zoals we hebben gezien, delen Davidson en de aanhangers van de mythe 
van het gegevene deze opvatting ten aanzien van onze waarneming. De tweede aan
name is dat ons denken een conceptuele activiteit is. Uit deze aannamen volgt dat de 
werkelijkheid en ons denken van elkaar zijn vervreemd; de werkelijkheid is causaal, 
ons denken is conceptueel. De waarneming blijkt ongeschikt om de kloof tussen 
beide te dichten. 

McDowell meent dat we deze kloof alleen kunnen vermijden door, na het dua
lisme tussen schema en inhoud, ook het resterende dualisme tussen natuur en ra
tionaliteit te verwerpen. Door rationaliteit niet te contrasteren met natuur kan de 
passiviteit van de waarneming worden gecombineerd met het actieve karakter van 
ons denken. McDowell verenigt receptiviteit met spontaniteit door de concepten, 
die het actieve karakter van ons denken mogelijk maken, ook een rol te laten spelen 
in de waarneming,6 Hierdoor staan beide niet langer tegenover elkaar. Hoewel de 
waarneming passiefis en, ons denken actief, zijn ze niet van elkaar vervreemd - beide 
zijn conceptueel. 

Deze oplossing vereist dat we een ruimere invulling geven aan het begrip na
tuur, waardoor concepten een rol kunnen spelen in een natuurlijke capaciteit als 
onze waarneming. Een notie die volgens McDowell vergeten lijkt te worden binnen 
de filosofie is die van, een tweede natuur. Mensen hebben net als dieren natuurlijke 
eigenschappen, maar we moeten niet vergeten dat mensen een bepaalde opvoeding 
genieten. Een onlosmakelijk onderdeel van onze opvoeding is het leren spreken van 
een taal7 Deze opvoeding is een onderdeel van onze natuur, een onderdeel van de 
stadia die we als mens doorlopen. Om duidelijk te maken wat hij voor ogen heeft, 
verwijst McDowell naar Aristoteles' ethiek. Aristoteles is in deze context de aange-
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wezen persoon, omdat hij niet de noodzaak voelde onze normen te voorzien van een 
onafhankelijke fundering. Deze noodzaak wordt gevoeld na de wetenschappelijke 
revolutie, toen morele waarden niet langer vanzelfsprekend tot de objectieve werke
lijkheid behoorden. McDowell leent van Aristo teles het idee dat normen alleen 
kunnen worden begrepen door personen met een morele opvoeding. Daarbij bena
drukt McDowell dat onze opvoeding ons deelgenoot maakt van een zich ontwikke
lende traditie. Wat we leren is niet een absoluut gegeven, een verzameling regels wat 
wel en niet mag, maar een praktische morele capaciteit die ons in staat, stelt zelf mo
rele oordelen te evalueren. % 

Het idee van een opvoeding die ons deelgenoot maakt van een morele praktijk 
en de mogelijkheid geaccepteerde waarden kritisch te evalueren, zijn beide belang
rijk voor McDowells positie. Zij vormen de achtergrond van McDowells genaturali
seerd platonisme dat hij biedt als alternatief voor bald naturalism, de reductionistische S 
benadering. McDowells positie is platonisch, omdat morele waarden berusten op 
rationele relaties binnen ons conceptuele raamwerk. Rationele overwegingen dwin
gen ons bepaald gedrag te verwerpen en ander gedrag te prijzen. Wat geldt als ratio- § 
neel wordt in eerste instantie bepaald door het conceptuele raamwerk waarin we op- 5 
groeien, maar elke generatie probeert dit conceptuele raamwerk te perfectioneren % 
en een beter oordeel te vormen over wat moreel juist is. Morele waarden berusten 
dus niet op wat wij menen dat juist is, maar berusten op onze doorlopende poging 
recht te doen aan wat moreel juist is. Zijn positie is naturalistisch, omdat onze op
voeding een onderdeel is van wat het is een mens te zijn, een onderdeel van onze 
tweede natuur. McDowell meent dat we de causale invulling die de wetenschap | 
geeft aan de term natuur moeten verwerpen, en een bredere invulling moeten geven 
aan dit begrip, zodat ook onze opvoeding een onderdeel is van onze natuur. 

Voor onze rationaliteit geldt hetzelfde als voor morele waarden. Onze rationali
teit is een onderdeel van onze tweede natuur, een onderdeel van onze natuurlijke 
constitutie. De autonomie van ons conceptuele netwerk komt, net als bij morele 
normen, voort uit het feit dat we de doorlopende verantwoordelijkheid hebben dit 
netwerk kritisch te herevalueren in onze zoektocht naar de beste beschrijving van de 
werkelijkheid. Dit betekent dat concepten zich noodzakelijk losmaken van hun 
causale oorsprong, en slechts aan de hand van interne overwegingen kunnen wor
den verklaard. Deze autonomie stelt, ons in staat recht te doen aan onze verantwoor
delijkheid voor ons denken, zonder daarbij de rol van de waarneming te ondermij
nen. Aangezien de waarneming conceptueel is, kan deze onze kritische evaluaties 
rechtvaardigen. De concepten die een passieve rol spelen, in de waarneming worden 
kritisch geëvalueerd in onze actieve denkprocessen, waardoor de passiviteit van de 
waarneming niet onze verantwoordelijkheid beperkt. 

Het idee dat concepten een rol spelen in. de waarneming vereist een andere ana
lyse van de waarneming dan de causale analyse die Davidson en de mythe van het ge-
gevene delen. Volgens McDowell is ons vermogen tot waarnemen een transformatie 
van. het soort waarnemen waartoe dieren in staat zijn. Deze transformatie vindt 
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plaats op het moment dat we een taal leren spreken. Wanneer we een taal leren spre
ken, gaat onze waarneming over van een reageren op naar een waarnemen, dat zus en 
zo het geval is. Dit idee van een transformatie moet worden gecontrasteerd met het 
idee dat. wij de waarneming die we met dieren delen conceptualiseren. Het idee dat 
• we concepten toepassen op het resultaat van de waarneming, impliceert dat waarne-

i men losstaat, van onze conceptuele capaciteiten. Hierdoor worden we gedwongen 
een afweging te maken tussen receptiviteit en spontaniteit, en onze voorkeur te ge
ven aan één van beide. Om de spanning tussen receptiviteit en spontaniteit te ver-

3 mijden, moeten onze concepten echter worden, toegepast in de waarneming, in 
plaats van toegepast op het resultaat van de waarneming. 

De reductionistische benadering meent, in tegenstelling tot McDowells genatu
raliseerd platonisme, de rol van de waarneming te kunnen verenigen met onze ac
tieve denkprocessen zonder de causale analyse van de waarneming ter discussie te 
stellen. Hierdoor geeft de reductionistische benadering onze verantwoordelijkheid 
voor ons denken op, aldus McDowell. 

De c o n s e q u e n t i e voor de c o g n i t i e w e t e n s c h a p 

Ik heb laten zien dat receptiviteit en spontaniteit met elkaar op. gespannen voet 
staan. Vervolgens heb ik beargumenteerd dat ze met eikaar zijn te verenigen door de 
introductie van het idee van een tweede natuur. In deze paragraaf laat ik zien wat de 
consequentie is van het dilemma voor het begrip bewustzijn. Daarna beargumen
teer ik dat McDowells uitleg van het begrip bewustzijn hand in hand gaat met zijn 
alternatieve analyse van de waarneming. 

Ongeacht de complexiteit van de cognitieve taken die een artificieel systeem kan 
uitvoeren, kunnen we ons afvragen of hier sprake is van bewustzijn. Naar mijn me
ning komt deze twijfel voort uit het feit dat de analyse van de cognitiewetenschap 
van het begrip bewustzijn geen recht doet aan wat McDowell spontaniteit noemt. Vol
gens McDowell kunnen we alleen recht doen aan ons zelfbewustzijn en ons bewust
zijn van een objectieve werkelijkheid als de concepten waarmee het subject zichzelf 
en de wereld begrijpt onder de verantwoordelijkheid van het subject vallen. Begrij
pen is niet slechts het kunnen toepassen van een conceptueel netwerk. Begrijpen 
moet worden gezien, ais onze poging de wereld en onszelf steeds beter te begrijpen. 
Door net als de cognitiewetenschap onze concepten te reduceren, laten we zien dat 
onze concepten uiteindelijk het resultaat zijn van, innerlijke en externe omstandig
heden, en niet het resultaat van onze weloverwogen keuze. Wij, of onze interne 
neurofysiologische processen, maken slechts deel uit van het proces in plaats van dat 
we dit proces sturen. Causaliteit en verantwoordelijkheid, in de betekenis die Mc-

- Dowell eraan geeft, gaan niet samen. McDowells kritiek betekent niet dat de reduc
tionistische benadering fout is, maar betekent wel dat. de reductionistische benade
ring en het begrip causaliteit beperkingen hebben.. 

S4 



CO 

m 

CL. 

to 

O 

o 
CL, 

to 
78T 

CL, 

Op het eerste gezicht lijkt de reductionistische benadering heel vanzelfspre
kend. Om onze complexe cognitieve capaciteiten te kunnen verklaren, zullen we 
moeten beginnen bij onze simpele cognitieve capaciteiten. De reductionistische, be
nadering vooronderstelt echter een onderscheid, tussen onze waarneming en ons be
wustzijn dat geenszins vanzelfsprekend is. Men gaat er vanuit dat ons waarne
mingsvermogen gelijk is aan het waarnemingsvermogen van. dieren, maar dat 
bewustzijn alleen aan ons kan worden toegeschreven. We hebben gezien dat McDo
well in tegenstelling tot de cognitiewetenschap meent dat onze waarneming een 
transformatie is van, het soort waarneming waartoe dieren in staat zijn. 

Het door de cognitiewetenschap gemaakte onderscheid tussen waarneming en 
bewustzijn wordt mogelijk gemaakt doordat we vergeten dat ons gebruik van het 
begrip waarneming in een neurofysiologische verklaring heel anders is dan ons alle- o 
daagse gebruik van dit begrip. In de teksten 'Putnam on mind and meaning' en 'The S" 
content of perceptual experience' gaat McDowell in op deze verwarring (1998b, 
1998c). McDowell argumenteert dat het idee dat neurofysiologische toestanden in
formatie overdragen slechts een metafoor is. Neurofysiologische toestanden hebben 
slechts inhoud bij wijze van spreken. We zijn geneigd deze vergissing te maken op 
grond van de volgende redenering. Simpele cognitieve systemen hebben geen zelf
bewustzijn, noch besef van een objectieve wereld. Daarom willen we aan een kikker 
niet het soort mentale toestanden toeschrijven die we aan personen toekennen, In 3 
het geval van zo'n simpel cognitief systeem is er slechts sprake van subpersoonlij ke 
inhoud. Vervolgens identificeren we deze subpersoonlij ke inhoud met het neurofy
siologische proces dat de waarneming mogelijk maakt. Volgens McDowell is deze ï 
identificatie niet correct. Neurofysiologische toestanden kunnen informatie slechts 
overdragen aan andere neurofysiologische toestanden. Waarneming zoals de term 
van toepassing is op mens en dier, moeten we daarom niet verwarren met de manier 
waarop we de term. gebruiken in de neurofysiologie, Natuurlijk stellen neurofysio
logische processen ons in staat waar te nemen, maar dat betekent volgens McDowell 
niet dat waarnemen geïdentificeerd moet worden met deze neurofysiologische pro
cessen. McDowell formuleert zijn bezwaar als volgt: 

'Het feit dat er deze prima te begrijpen wisselwerking is tussen hetgeen we vol
gens ons correct kunnen zeggen, in betekenisvolle termen, over kikkers, aan de 
ene kant, en de details van een betekenisvolle (in termen van informatieverwer
king) verklaring van het interne functioneren van delen van de kikker, aan de an
dere kant, is geen, reden om de twee verhalen door elkaar te halen' (McDowell 
1998b, 349)-

Door deze vergissing te maken, kunnen we vasthouden aan het bovenstaande on
derscheid tussen waarneming en bewustzijn. Waarneming is een neurofysiologisch 
proces. Bewustzijn wordt verklaard door te laten zien hoe wij in staat zijn de inhoud 
die het resultaat is van onze waarneming te conceptualiseren. Het onderscheid tus-
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sen waarneming en bewustzijn leidt dus noodzakelijk tot het idee dat we concepten 
toepassen op het resultaat van de waarneming, in plaats van dat ze een rol spelen in 
de waarneming. 

Ik heb laten zien dat. het door de cognitiewetenschap gemaakte onderscheid tus
sen waarneming en bewustzijn een tweetal filosofische problemen met zich mee
brengt. Ten eerste lopen we direct op tegen McDowells dilemma en moeten we kie
zen tussen receptiviteit en spontaniteit. Ten tweede wordt het heel moeilijk greep te 
krijgen op het begrip bewustzijn. Door de waarneming te identificeren met neuro
fysiologische processen, geven we onze verantwoordelijkheid op, terwijl het gebruik 
van de term waarneming in. deze context slechts berust op een metafoor. Deze po
ging recht te doen aan het begrip bewustzijn staat haaks op de naar mijn mening 
meer vrachtbare poging ons begrip van onszelf en de wereld uit te leggen in termen 
van waarnemingen en verantwoordelijkheid, waarbij de betekenis van deze begrip
pen wordt gerespecteerd. Het lijkt de meest voor de hand liggende methode eerst de 
waarneming van dieren uit te leggen en vervolgens de meer complexe, cognitieve ca
paciteiten die ons van dieren onderscheiden. McDowell laat zien dat dat een ver
keerde vooronderstelling is. In zekere zin delen wij onze waarneming niet met die
ren, juist omdat wij ons bewust zijn van onszelf en onze wereld. Een antwoord op de 
vraag hoe we ons bewust zijn van onszelf en de werkelijkheid moet niet als richtlijn 
worden, genomen voor een. antwoord op de vraag wat bewustzijn inhoudt. Dat is een 
conceptuele vergissing. Het leren begrijpen van onszelf en de wereld is van invloed 
op al onze cognitieve capaciteiten en daarmee moet rekening worden gehouden 
door iedereen die uitspraken doet over de aard van cognitieve capaciteiten. De ver
dienste van Mind and world ligt naar mijn mening in het feit dat McDowell laat zien 
dat het door de cognitiewetenschap gemaakte onderscheid tussen waarneming en 
bewustzijn, voorbijgaat aan de hier geschetste filosofische problemen. 

Noten 

i. Verantwoordelijkheid refereert naar onze verantwoordelijkheid voor onze keuzes. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat wat een rationele keuze is, niet voor eens en altijd vastligt. De nor

men die we hanteren kunnen altijd ter discussie worden gesteld. Dit betekent dar binnen verant

woorde grenzen ons denken vrij is, oftewel autonoom, In de rest vin de tekst spreek ik in plaats 

van over verantwoordelijkheid ook over normativiteit, vooral in de tweede en de derde paragraaf 

2. Verantwoordelijkheid, zoals McDowell de term gebruikt, is de cpistemische versie van mo

rele verantwoordelijkheid. McDowell maakt am de hand van het volgende voorbeeld duidelijk 

wat hij bedoelt. Wanneer iemand door een tornado terechtkomt op een plaats waarvan hij was 

verbannen, dan valt het feit dat hij zich daar bevindt buiten zijn verantwoordelijkheid. Evenzo 

valt ons conceptuele netwerk buiten onze verantwoordelijkheid wanneer onze concepten en de 

daarbijbehorende notie van rationaliteit puur het gevolg zouden zijn van onze causale interactie 

met de werkelijkheid (1994,8). 
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3. Zie de bijdrage van. Jeanne Peijnenburg in dit Krisis-nummer: 'De bakstenen huizen in Elm 

Street. 

4. De karakterisering van- Quines externe factor en Quin.es interne factor als respectievelijk 

waarneming en betekenis neem. ik over van. McDowell Deze karakterisering is een welwillende ^ 

interpretatie van Quine. Gegeven Quines dualisme kan er volgens McDowell geen sprake zijn van 

betekenis en waarneming, en daarom zet hij deze begrippen tussen aanhalingstekens. 

5. De mythe van het gegevene is, in heel algemene termen., het idee dat onze kennis berust op 

waarnemingen of evidente prindpes die volledig onafhankelijk zijn van onze overige kennis. De 

uitdrukking 'the myth of the given1 is afkomstig van Wilfrid Sellars. 

6. De con.ceptu.ali.teit van de waarneming moet niet worden verward met de theoriegeladen-

heid van, de waarneming. Met de eonceptualiteit van de waarneming bedoelt McDowell slechts 

dat onze waarneming altijd een beschrijving draagt. We nemen altijd waar dat zus en. zo het geval o 

is. McDowell sluit daarmee niet uit dat de waarneming op verschillende manieren kan worden S" 

beschreven... ci. 

7. Een tweede natuur is alleen van toepassing op talige organismen zoals wij. Dieren spreken 

volgens McDowell, geen taal, althans niet een contextonafhankelijke taal Deze contextonafhan-

kelijkheid is volgens McDowell essentieel voor ons besef van. een. objectieve werkelijkheid en ons 

zelfbewustzijn. 
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