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1 G. Labooy, Waar geest is, is vrijheid. Filosofi e van de psychiatrie voorbij Descartes, Amsterdam, 
Boom, 2007. Paginaverwijzingen in de tekst zonder nadere aanduiding zijn steeds naar dit boek.

2 Zelf gebruikt Labooy liever de term ‘compositiedenken’ voor zijn opvatting (p. 117), maar wat 
hij verdedigt is zonder meer een versie van substantiedualisme. In de paragrafen 3 en 4 wijzen wij op 
alternatieve vormen van substantiedualisme.

EEN SCOTISTISCH ARGUMENT 

VOOR DUALISME

door Jeroen de Ridder (Amsterdam)
en René van Woudenberg (Amsterdam)

1. Inleiding

In zijn boek Waar geest is, is vrijheid,1 ontwikkelt Guus Labooy een 
intrigerend argument voor een bepaalde versie van substantiedualisme.2 
Inspiratie voor zijn opvatting ontleent hij aan Johannes Duns Scotus. 
Volgens Duns en in zijn voetspoor Labooy is de mens een compositie 
van een individueel materieel lichaam en een individuele immateriële 
onruimtelijke ziel. Er is in deze visie een sterke samenhang en interactie 
tussen ziel en lichaam. De ziel vormt en animeert het lichaam, dat wil 
zeggen ze (i) geeft het lichaam leven, (ii) doordrenkt het met gewilde 
actie, (iii) zintuiglijkheid en (iv) sensitiviteit (p. 105). Labooy benadrukt 
de verschillen tussen zijn scotistisch dualisme en cartesiaans dualisme. 
In Descartes’ visie bewoont of bestuurt de ziel slechts het lichaam zoals 
een kapitein zijn schip, maar in de scotistische visie heeft de ziel een 
bepalende en organiserende werking op het lichaam (p. 109). Als we de 
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530 Jeroen DE RIDDER en René VAN WOUDENBERG

3 Vóór Labooy pleit overigens dat dit laatste geen Bijbelcitaat is, in tegenstelling tot de boektitel 
(zie 2 Korintiërs 3:17).

metafoor wat oprekken: de kapitein pleegt ook onderhoud aan zijn 
schip en maakt het geschikt voor nieuwe omstandigheden.

Substantiedualisme is in de huidige fi losofi e allesbehalve populair. 
Het is daarom de moeite waard Labooys argumenten ervoor te onder-
zoeken. Het volgens hem doorslaggevende argument gaat uit van het 
gegeven dat mensen vrijheid hebben. Omdat dit argument geïnspireerd 
is door Duns Scotus, spreken we van Labooys ‘scotistische argument 
voor dualisme’. Labooy vat het zelf als volgt samen.

(1) Er is vrijheid.
(2) Vrijheid vereist een ontologisch onreduceerbare ziel.
(3) Er is een ontologisch onreduceerbare ziel.

Wat opvalt, is dat de structuur van dit argument nu precies niet wordt 
samengevat in de boektitel. Die luidt immers: Waar geest is, is vrijheid. 
Maar het argument zegt: waar vrijheid is, is geest (oftewel een ontolo-
gisch onreduceerbare ziel).3 Als wij Labooy goed interpreteren, neemt hij 
echter in zijn boek uiteindelijk beide claims voor zijn rekening.

In dit artikel willen we het bovenstaande argument onderzoeken. 
Aangezien het argument geldig is (de conclusie volgt immers via modus 
ponens uit de premissen), richt ons onderzoek zich op de plausibiliteit 
van de premissen (1) en (2). Met een enigszins gewijzigde versie van 
premisse (1) zullen we instemmen, maar ten aanzien van premisse (2)
zullen we betogen dat die voor haar onderbouwing meer vereist dan 
Labooy geeft in zijn boek. Tot slot plaatsen we enkele kanttekeningen 
bij de precieze versie van substantiedualisme die Labooy met zijn argu-
ment beoogt te onderbouwen.

2. Over premisse (1): is er vrijheid?

We onderzoeken premisse (1) door (a) eerst in te gaan op de notie 
van vrijheid die Labooy gebruikt en (b) daarna op de vraag of mensen 
vrijheid in de voor het argument relevante betekenis hebben.
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(a) In de literatuur worden verschillende noties van vrijheid gebruikt. 
Laten we daarom onderzoeken welke notie Labooy hanteert en hoe die 
zich verhoudt tot andere noties. Hier volgt een klein overzicht.

(A) Iemand is vrij m.b.t. h (waarbij h een handeling is zoals: uit een 
stoel opstaan, een stembiljet invullen, het plein oversteken) wan-
neer het wettelijk toegestaan is om h te doen.

(B) Iemand is vrij m.b.t. h wanneer zij h doet en daarbij de subjectieve 
beleving heeft dat zij h ongedwongen doet.

(C) Iemand is vrij m.b.t. h wanneer zij h wil doen en er geen belem-
meringen zijn voor haar om h te doen (zoals vastgebonden zijn aan 
een stoel, bedreigd worden door autonomen die de verkiezingen 
willen verstoren, behept zijn met pleinvrees).4

(D) Iemand is vrij m.b.t. h wanneer zij een keuze heeft m.b.t. h (dus: 
wanneer zij een keuze had om al dan niet uit haar stoel op te 
staan, wanneer zij een stembiljet invult, zij er ook voor had kun-
nen kiezen dat niet te doen, wanneer zij kiest om het plein over te 
steken, zij ook had kunnen kiezen om te blijven staan).5

En de twee noties die bij Labooy centraal staan, waarbij de aan 
Duns Scotus ontleende notie (E) de last van het argument draagt 
(pp. 144-152):

(E) (Formele vrijheid) Iemand is vrij m.b.t. h wanneer zij op één 
bepaald moment h kan willen maar ook niet-willen; wanneer er 

4 Zo’n notie is vooral populair onder compatibilisten. Zie bv. H.G. Frankfurt, ‘Freedom of the 
Will and the Concept of a Person’, Journal of Philosophy 68/1971, pp. 5-20; D. Lewis, ‘Are we Free 
to Break the Laws?’, Philosophical Papers, Vol. 2, New York, Oxford UP, 1986, pp. 291-298; 
J.M. Fischer, Th e Metaphysics of Free Will. An Essay on Control, Cambridge (MA), Blackwell, 1994; 
D.C. Dennett, Elbow Room. Th e Varieties of Free Will Worth Wanting, Cambridge (MA), MIT 
Press, 1984; Id., Freedom Evolves, New York, Viking, 2003; A.R. Mele, Free Will and Luck, New 
York, Oxford UP, 2006. 

5 Een dergelijke notie wordt doorgaans gehanteerd door incompatibilisten. Zie bv. P. van 
Inwagen, An Essay on Free Will, Oxford, Clarendon Press, 1983; R. Kane, Th e Signifi cance of Free 
Will, New York, Oxford UP, 1996; T. O’Connor, Persons and Causes. Th e Metaphysics of Free Will, 
New York, Oxford UP, 2000; R. Clarke, Libertarian Accounts of Free Will, New York, Oxford UP, 
2003; E.J. Lowe, Personal Agency. Th e Metaphysics of Mind and Action, Oxford, Oxford UP, 
2008. 
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een moment is waarop zij innerlijk “ja” maar ook innerlijk “nee” 
tegen h kan zeggen. (In deze zin is iemand vrij wanneer zij uit 
haar stoel kan willen opstaan of dat niet kan willen — innerlijk 
“ja” of “nee” kan zeggen tegen de handeling opstaan uit de stoel 
— ook wanneer zij is vastgebonden.)

(F) (Materiële vrijheid) Iemand is vrij m.b.t. h wanneer zij op één 
bepaald moment h kan uitvoeren maar ook kan nalaten. (In deze 
zin is iemand vrij wanneer zij niet slechts uit haar stoel wíl opstaan, 
maar dat ook kán doen of niet kan doen.)6

Van (E)-vrijheid claimt Labooy dat ze incompatibel is met fysica-
lisme ten aanzien van menselijke personen, dat wil zeggen met de stel-
ling dat de mens uiteindelijk geheel bestaat uit fysisch materiaal. Nu is 
deze incompatibiliteitsclaim in de context van de literatuur over de vrije 
wil opmerkelijk omdat doorgaans geargumenteerd wordt voor of tegen 
de verenigbaarheid van menselijke vrijheid met determinisme: de stel-
ling dat de toestand van de wereld miljoenen jaren geleden samen met 
de wetten van de natuur datgene wat nu plaatsvindt geheel determine-
ren.7 Het is echter duidelijk dat Labooy met zijn afwijzing van fysica-
lisme eveneens determinisme afwijst: vrijheid is incompatibel met fysi-
calisme en (dus ook, zegt hij) met determinisme.

Is de door Labooy geprefereerde notie van vrijheid inderdaad incom-
patibel met determinisme? We maken een kleine maar behulpzame 
omweg door alle bovenstaande noties van vrijheid te controleren. Notie 

6 Zoals Labooy zelf al aangeeft, zijn noties (E) en (F) sterk verwant aan wat Harry Frankfurt 
respectievelijk wilsvrijheid en handelingsvrijheid noemt. Zie H.G. Frankfurt, Th e Importance of 
What We Care About. Philosophical Essays, Cambridge, Cambridge UP, 1988; Id., ‘Freedom of the 
Will’. Een belangrijk verschil is echter dat Labooy incompatibilist is, terwijl Frankfurt een compati-
bilist is. Wij zullen hieronder betogen dat Labooys noties van vrijheid ambigu zijn: ze laten zowel een 
compatibilistische als een incompatibilistische lezing toe.

7 Dit moet strikt genomen iets genuanceerd worden, omdat de standaardinterpretatie van de 
kwantummechanica ervan uitgaat dat onze werkelijkheid op het niveau van kwantumdeeltjes inde-
terministisch is. In de discussie over vrije wil wordt er echter doorgaans van uitgegaan dat indeter-
minisme op het kwantumniveau niet relevant is voor de menselijke vrije wil. De redenen hiervoor 
zijn (1) dat dit indeterminisme niet leidt tot indeterminisme op macroniveau en (2) dat eventueel 
indeterminisme op het kwantumniveau in de hersenen geen zinvolle vrijheid oplevert — pure wil-
lekeur is immers geen signifi cante vrijheid. Wij sluiten ons hierbij aan en zullen, om omslachtige 
formuleringen te vermijden, blijven spreken over determinisme.
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(A) is compatibel met determinisme. Immers, jouw handeling h kan 
wettelijk zijn toegestaan, ook als h gedetermineerd is. Ook (B)-vrijheid 
is compatibel met determinisme. Je kunt het subjectieve gevoel heb-
ben dat je h ongedwongen hebt verricht, ook wanneer h gedetermi-
neerd is. Ook (C)-vrijheid is compatibel met determinisme. Wanneer 
er geen belemmering is voor jou om h te doen, dan sluit dat in het 
geheel niet uit dat h gedetermineerd is. Voor de noties (A), (B) en (C) 
geldt dus dat een determinist ze zonder problemen kan accepteren. 
Dat is precies wat compatibilisten doen: ze gaan ervan uit dat deter-
minisme waar is, maar claimen vervolgens dat dat geen bedreiging is 
voor menselijke vrijheid.

Incompatibilisten8 daarentegen claimen dat die vormen van vrijheid 
die compatibel zijn met determinisme, met name (C)-vrijheid, te mager 
zijn. Echte signifi cante vrijheid, zo zeggen zij, vereist dat wij vrij zijn in 
de zin van (D), ook wel libertijnse (libertarian) vrijheid genoemd. Notie 
(D) is evenwel niet verenigbaar met determinisme. Immers, als h gede-
termineerd is, dat wil zeggen als de wetten van de natuur en de toe-
stand van de wereld miljoenen jaren geleden er onvermijdelijk toe lei-
den dat jij h doet, dan heb je geen werkelijke keuze ten aanzien van h 
— en ben je dus niet vrij.

Nu is een van de interessante facetten van Labooys argument dat 
daarin niet (D) maar juist (E), scotistische formele vrijheid, functio-
neert. Is (E) verenigbaar met determinisme? Dat is enigszins complex. 
Formele vrijheid (E), zo zagen we, is de vrijheid die hierin bestaat dat 
iemand op hetzelfde moment “ja” of “nee” kan zeggen tegen zijn ver-
langens, neigingen en gewoontes — in welk geval hij iets al dan niet 
wil. Nu kan iemand “nee” zeggen tegen een bepaald verlangen (bijv. 
het verlangen naar een sigaret), dus iets niet willen, terwijl hij niet in 
staat is dat “nee” gestand te doen: hij steekt toch weer een sigaret op. 
Labooy zegt dan: zo iemand wíl niet roken (hij zegt “nee” tegen de 
neiging tot roken), maar hij kan wat hij wil niet eff ectueren. Maar dit 
niet-kunnen-eff ectueren maakt de wil, dus het “nee”-zeggen tegen 

8 Zoals bv.: P. van Inwagen, An Essay on Free Will; R. Kane, Th e Signifi cance of Free Will; 
T. O’Connor, Persons and Causes; E.J. Lowe, Personal Agency.
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roken, niet onvrij: “Het niet kunnen realiseren van een wilsact heft de 
vrijheid van een wilsact niet op” (p. 145).

Inderdaad becommentariëren wij onze verlangens en wensen intern 
door ze te affi  rmeren dan wel te negeren. Maar een determinist zou dat 
interne commentaar kunnen beschouwen als óók een wens of verlan-
gen — namelijk een hogereordewens. Stel dat iemand wil roken (dat 
wil zeggen verlangt naar een sigaret) en hij levert daar het innerlijke 
commentaar “nee” op. Moeten we dan niet zeggen dat deze persoon 
verlangde naar roken, maar dat hij een hogereordeverlangen had om 
dat lagereordeverlangen naar roken niet te hebben? Als we het zo zeg-
gen, waar is dan nog vrijheid — vrijheid in de zin van anders kunnen 
willen? Een determinist zal immers beweren dat onze verlangens en 
wensen volledig gedetermineerd zijn, zowel eersteorde- als hogereorde-
verlangens. Als we zo ordes van verlangen onderscheiden, dreigt er 
alleen een vorm van compatibilistische vrijheid over te blijven.

Het probleem waar we met deze deterministische lezing van (E) op 
willen wijzen is dat het ‘kunnen’ in (E) nog ambigu is. Enerzijds kun 
je dat lezen in de zin dat er geen psychologische belemmeringen voor 
je zijn om iets wel of niet te willen, of in de zin dat jou, voor zover jij 
weet, niets in de weg staat om h of niet-h te willen. Zo’n lezing maakt 
van (E) echter een compatibilistische notie van vrijheid. Anderzijds kun 
je het ‘kunnen’ in (E) lezen in de zin van echte keuzevrijheid hebben: 
ervoor kunnen kíezen om h te willen, maar ook — en dat op precies 
hetzelfde moment — om h niet te willen. Deze lezing brengt (E) dan 
dichter bij de expliciet incompatibilistische defi nitie (D).

Labooy zal de deterministische lezing van (E) ongetwijfeld verwer-
pen. Formele vrijheid zoals bedoeld in (E), zal hij zeggen, is hierin gele-
gen dat hoewel onze roker innerlijk “ja” zei tegen het opsteken van een 
sigaret, hij ook had kunnen willen om een ander, afwijzend, hogereor-
deverlangen te hebben, namelijk een hogereordeverlangen om het lage-
reordeverlangen naar roken niet te hebben. Op dit punt aangekomen 
vragen wij ons echter af of je dit nu niet scherper kunt omschrijven als 
het hebben van een keuze om een handeling te willen of niet te willen. 
Hoewel onze roker verlangt naar een sigaret kan hij er tegelijk voor kie-
zen (kan hij tegelijk besluiten) om toch geen sigaret te willen. Je zou ook 
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kunnen zeggen: hij kan ervoor kiezen om een hogereordeverlangen te 
vormen dat dit eersteordeverlangen afwijst. We menen dat Labooy deze 
alternatieve formulering zonder problemen kan accepteren9 en reiken 
haar aan als een vriendschappelijke suggestie die kan helpen om de pre-
cieze aard van formele vrijheid inzichtelijker te maken.

Nu willen we de aandacht vestigen op een volgende kwestie, name-
lijk of formele vrijheid werkelijk zo’n signifi cante vorm van vrijheid is 
dat we met Labooy moeten zeggen dat ze “typerend is voor de mens” 
(p. 120) en een uitweg biedt uit de patstelling tussen compatibilistische 
en libertijnse vrijheid (p. 144).10 Stel bijvoorbeeld dat iemand er altijd 
innerlijk voor kiest “nee” te zeggen tegen roken, maar nooit in staat is 
dat “nee” te eff ectueren: hij rookt toch telkens weer. Willen we dan 
echt zeggen dat deze persoon vrij is in een betekenisvolle zin van het 
woord? Natuurlijk, deze persoon wenste dat hij het roken kon laten — 
maar deze wens bleek niet realiseerbaar. Toch was hij, volgens Labooy, 
formeel vrij ten aanzien van het roken, hoewel hij materieel onvrij was. 
Het is niet onze bedoeling om een woordenstrijd te beginnen over wat 
je wel en niet (formeel) vrij mag noemen. Onze aarzeling is of Labooys 
concept van formele vrijheid wel echt een concept van vrijheid is en 
niet van iets anders dat er op de een of andere manier verband mee 
houdt.

Om deze aarzeling kracht bij te zetten, wijzen we erop dat net zoals 
iemand kan willen dat hij niet rookt, hij ook kan willen (en tegelijker-
tijd kan niet-willen) dat hij langer is dan hij in feite is, of dat hij in de 
19e eeuw was geboren, of dat hij een Nobelprijswinnaar is. Iemand die 
een van deze dingen wil, zegt “ja” tegen een bepaalde wens of verlan-
gen en had er ook voor kunnen kiezen om daar “nee” tegen te zeggen; 
hij is dus volgens Labooys defi nitie formeel vrij. Maar we willen toch 
niet zeggen dat iemand in wat voor zin dan ook vrij is met betrekking 
tot zijn lengte, of de eeuw waarin hij geboren is, of het zijn van een 

9 Vergelijk bijvoorbeeld p. 144, waar hij zelf ‘kiezen’ en ‘besluiten’ terloops noemt.
10 Om Labooy niet tekort te doen, moeten we hier opmerken dat hij weliswaar toegeeft dat voor 

volledige menselijke vrijheid en voor een gelukkig leven naast formele ook materiële vrijheid (E) 
nodig is (p. 146; pp. 151-152), maar de nadruk in zijn argumentatie ligt toch steeds op formele vrij-
heid.
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Nobelprijswinnaar? Het willen waarvan in deze drie gevallen sprake is, 
heeft het karakter van wensen of verlangen — of, als we het onvriende-
lijker zouden zeggen, van fantaseren of dagdromen. Maar als het willen 
in deze gevallen dat karakter heeft, waarom dan ook niet in het geval 
van het niet-willen-roken? Je kunt dan alsnog opmerken dat we (for-
meel) vrij zijn om te kiezen welke van onze verlangens we innerlijk 
accepteren en welke we afwijzen, maar als dit alles is, dan is Labooys 
formele vrijheid (E) uiteindelijk niet meer dan het in je hoofd kiezen 
tussen verlangens die weinig of niets te maken hoeven te hebben met 
je reële keuzemogelijkheden. Als je dit al vrijheid wilt noemen, dan 
lijkt het ons zeker niet het soort signifi cante vrijheid die je tot een 
waarlijk vrij mens maakt.

Om dit punt op een andere manier aanschouwelijk te maken, pre-
senteren we het volgende gedachte-experiment.11 Stel je voor dat je rus-
tig in je werkkamer een artikel zit te bestuderen. Je hebt de deur achter 
je dichtgetrokken maar natuurlijk niet op slot gedaan. Je gelooft dan 
ook dat je zo weer naar buiten zou kunnen lopen. Na een tijdje hoor je 
het karakteristieke geluid van een deur die op slot gedraaid wordt. Je 
weet het niet zeker, maar je vermoedt dat je collega met wie je de werk-
kamer deelt per abuis de deur op slot heeft gedraaid omdat zij niet 
doorhad dat jij binnen zat te werken. Zelf heb je de sleutel niet bij je. 
Je gelooft nu dus niet meer dat je zomaar je kamer uit kunt wandelen. 
Misschien geloof je dat dat niet kan, of misschien onthoud je je van 
een oordeel. Vraag je nu af of je op een of andere manier vrij bent om 
je kamer uit te willen. Volgens Labooy moet je hier zonder meer een 
affi  rmatief antwoord op geven: je bent immers formeel vrij om je kamer 
uit te willen. Wij hebben hier echter grote twijfels bij. Als je niet gelooft 
dat je in staat bent om de deur uit te wandelen, ben je dan vrij om dat 
werkelijk te willen? Het is ontegenzeggelijk waar dat je ernaar kunt 
verlangen om je kamer uit te lopen en misschien is het ook nog waar 
dat je ervoor kunt kiezen om intern “ja” te zeggen tegen dat verlangen. 
Maar moet je dan zeggen dat je vrij bent om de deur uit te willen 

11 Geïnspireerd door P. van Inwagen, Metaphysics, Boulder (CO), Westview Press, 1993, 
p. 196.
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lopen? Kun je proberen te kiezen of je de deur uit zult lopen of niet? 
Wij zouden zeggen van niet; hier is geen sprake meer van vrijheid. Als 
je niet gelooft dat je in staat bent om de deur uit te lopen als je dat zou 
willen, kun je er ook niet voor kiezen om de deur uit te lopen. Je bent 
ongetwijfeld vrij om te kiezen of je op wilt staan uit je stoel en wilt 
proberen de deur open te doen, maar dat is niet hetzelfde als kiezen of 
je de deur uit wilt lopen. Deze gedachten laten zien dat het gebruik van 
Labooys notie (E) van formele vrijheid leidt tot contra-intuïtieve claims 
over vrijheid. De reden daarvoor is, zo menen wij, dat Labooys formele 
vrijheid geen signifi cant concept van vrijheid is en dat het tot concep-
tuele verwarring leidt als je het wel zo noemt.12

Hoe moet je wat Labooy formele vrijheid noemt dan wel duiden? 
Ons voorstel is dat formele vrijheid een noodzakelijke voorwaarde is 
voor echte (libertijnse) vrijheid in de zin van (D).13 Wat Labooy formele 
vrijheid noemt, is een essentieel onderdeel van het concept ‘vrijheid’, 
maar is zelf nog geen vrijheid. Om vrij te kunnen kiezen met betrek-
king tot een handeling, moet je in je hoofd een keuze kunnen maken 
tussen het willen uitvoeren of nalaten van die handeling — “ja” of 
“nee” kunnen zeggen tegen het verlangen om die handeling uit te voe-
ren zonder dat dat “ja” of “nee” van tevoren geheel gedetermineerd is 
door externe factoren. En dat vermogen lijkt precies te zijn wat notie 
(E) onder woorden brengt. Wij geven dus toe dat wat Labooy formele 
vrijheid noemt belangrijk, zelfs noodzakelijk is voor vrijheid, maar het 
is verwarrend om het zelf al vrijheid te noemen. Die term kun je beter 
reserveren voor iets als (D), libertijnse vrijheid.

Samenvattend: wij hebben laten zien dat het beter is om (E) in termen 
van een keuze tussen verlangens of wilsobjecten te verwoorden om zo 
het incompatibilistische karakter ervan duidelijker te maken en de ver-
warring van formele vrijheid met hogereordeverlangens te voorkomen. 
Vervolgens hebben we betoogd dat het verwarrend is om (E) vrijheid te 

12 Dit gedachte-experiment laat overigens ook zien dat het idee van kiezen zoals dat in (D)
gebruikt wordt, vooronderstelt dat je tot beide handelingsmogelijkheden in staat bent. We hebben 
dat hierboven niet genoemd, maar het is een belangrijke explicatie.

13 In de zin waarin bv. ‘geloven dat p’ een noodzakelijke voorwaarde is voor ‘weten dat p’, volgens 
de traditionele tripartiete analyse van kennis als gerechtvaardigd waar geloof.
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noemen omdat we het vermogen dat (E) beschrijft normaliter niet als 
vrijheid aanduiden. Labooys formele vrijheid kan beter begrepen wor-
den als een noodzakelijke voorwaarde voor (libertijnse) vrijheid, notie 
(D).

Tot slot nog iets over notie (F), Labooys materiële vrijheid. Labooys 
formulering van (F) — het op één moment een handeling kunnen uit-
voeren of nalaten — is net als (E) ambigu tussen een lezing in de zin 
van (C), compatibilistische vrijheid, en een lezing in de zin van (D), 
libertijnse vrijheid. Alles hangt af van hoe het woordje ‘kunnen’ hier 
bedoeld is. Als dat ‘kunnen’ is in de zin van niet belemmerd worden in 
het doen of nalaten van een handeling, dan kun je (F) lezen als (C). 
Maar als het ‘kunnen’ is in de zin van kunnen kiezen tussen het uit-
voeren en nalaten van een handeling, dan moet je (F) lezen als (D). 
Labooy bedoelt vrijheid die niet compatibel is met determinisme; vrij-
heid in de zin van (D). Net als eerder bij notie (E), willen we hier dus 
ook suggereren dat (F) beter in termen van het hebben van een keuze 
tussen het uitvoeren en nalaten van een handeling verwoord kan wor-
den en we gaan ervan uit dat Labooy hier geen bezwaar tegen zal heb-
ben. Hiermee worden noties (D) en (F) feitelijk identiek en in het ver-
volg zullen we dan ook alleen (D) nog noemen.

(b) Laten we nu nagaan wat er te zeggen valt voor premisse (1), die 
luidt dat er vrijheid is. De bespreking tot nu toe maakt duidelijk dat we 
deze premisse beter iets anders kunnen interpreteren dan Labooy zelf 
doet, namelijk zo dat ze niet gaat over (E)-vrijheid maar over (D)-vrij-
heid. Nu is het bekritiseren van een argument op basis van een afwij-
kende lezing gewoonlijk een dubieuze procedure, maar in dit geval is er 
geen probleem. We hebben immers gezien dat (E)-vrijheid, mits juist 
begrepen, een noodzakelijke voorwaarde is voor (D)-vrijheid. Als we 
dus zullen betogen dat er (D)-vrijheid is, is daarmee tegelijk gezegd dat 
(E)-vrijheid bestaat.

Premisse (1) is een feitelijke claim. Zo’n claim moet je beoordelen 
door naar de feiten te kijken. Wat zijn de feiten met betrekking tot het 
bestaan van (D)-vrijheid? Allemaal zijn we intuïtief van oordeel dat we 
keuzevrijheid hebben — we zijn bijvoorbeeld soms in een situatie 
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waarin we, terwijl we zin hadden in chocola en er chocola beschikbaar 
was, er toch voor kiezen geen chocola te nemen. Meer in het algemeen, 
we denken dat we soms of vaak in een situatie zijn waarin we een 
bepaalde handeling willen verrichten en we tot die handeling in staat 
zijn, maar waarin we er toch voor kiezen om die handeling niet te ver-
richten, hoewel we er ook voor hadden kunnen kiezen haar wel te ver-
richten. Het is een feit dat vrijwel iedereen zo denkt. We beleven ons-
zelf als mensen die soms werkelijk vrije keuzes maken. Het is common 
sense om zo te denken.

Wie toch geneigd is hieraan te twijfelen, willen we vragen na te den-
ken over de volgende twee simpele scenario’s. Ten eerste: je leest dit 
artikel en, hier aangekomen, realiseer je je dat je eigenlijk wel trek hebt 
in een kop koffi  e. Voor de meeste lezers zal wel gelden dat er geen 
belemmeringen zijn om op te staan en koffi  e te halen, maar laten we 
dit als expliciete aanname toevoegen. Laten we ook aannemen dat er 
geen speciale tijdsdruk is om dit artikel snel uit te lezen, noch andere 
factoren die maken dat er eigenlijk geen tijd en gelegenheid is om kof-
fi e te halen. We kunnen ook nog aannemen dat je geen obsessieve 
behoefte hebt om op een bepaald tijdstip, dat nu zou kunnen zijn, kof-
fi e te drinken. Je bent een normale menselijke persoon zonder dwang-
matige handelingspatronen. Het valt toch niet te ontkennen dat je in 
zo’n alledaags scenario je keuze om al dan niet nu koffi  e te gaan halen 
als echt vrij ervaart, in de zin van (D). Of je wel of geen koffi  e gaat 
halen, is helemaal aan jou. Het is je eigen beslissing. Jij bent het die 
hier de knoop doorhakt.

In een tweede scenario heb je, voor zover dat binnen je mogelijkhe-
den ligt, je laten informeren over de voors en tegens van inenting tegen 
de varkensgriep. Je hebt de argumenten van het ministerie van Volks-
gezondheid en van de medici die het advies van het ministerie onder-
steunen, maar ook de argumenten van sceptici zorgvuldig overwogen. 
Je hebt je ook gerealiseerd dat deze griep voor gezonde mensen meestal 
niet veel erger is dan de normale griep en je hebt verdisconteerd dat je 
in de afgelopen jaren nooit griep hebt gehad. Uiteindelijk maak je de 
keuze om geen griepprik te halen. Zou je werkelijk willen ontkennen 
dat je je eigen keuze om (niet) te handelen hier als een vrije keuze 
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beleeft? Een keuze die uit jouw afweging en ten diepste uit jezelf voort-
komt?

Zulke voorbeelden tonen aan dat wij mensen denken dat we in som-
mige situaties vrij zijn in de zin van (D). Nu betekent het feit dat ieder-
een dit denkt natuurlijk nog niet dat het ook waar is. We kunnen 
misleid zijn door anderen of onszelf. Zijn we hier misleid? Op dit punt 
aanbeland, hanteert Labooy een methodologisch principe dat ons uiter-
mate plausibel lijkt. Hij zegt: het feit dat iedereen denkt dat hij soms of 
vaak vrij is (het feit dat dit tot de common sense behoort), vormt een 
heel sterke presumptie voor de waarheid van die gedachte. Daarom is 
het redelijk en intellectueel verantwoord om die gedachte voor waar te 
houden totdat, of tenzij, het tegendeel blijkt. Zolang moeten we ervan 
uitgaan dat premisse (1) waar is. 

Is nu het tegendeel gebleken? En: hoe zou het tegendeel kunnen blij-
ken? Dat zou bijvoorbeeld kunnen als de wetenschap op empirische 
gronden overtuigend aantoont, of, als dat te veel gevraagd is, op zijn 
minst plausibel maakt dat (D)-vrijheid een illusie is. Dit wordt inder-
daad wel beweerd, door onder anderen Daniel Dennet,14 Benjamin 
Libet15 en Daniel Wegner.16 Het is onmogelijk dat wij hier nu in detail 
op ingaan. Daarom volstaan we met twee algemene opmerkingen.

Ten eerste: veel van de discussies over vrijheid en vrije wil worden 
gevoerd onder een assumptie van fysicalisme, materialisme of natura-
lisme. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Dennett. Nu zullen wij verderop 
betogen dat uit fysicalisme, materialisme of naturalisme niet zonder 
meer determinisme volgt en dus ook niet de ontkenning van het bestaan 
van libertijnse vrijheid, maar het is wel duidelijk dat bepaalde vormen 
van fysicalisme naadloos passen bij determinisme en dus hooguit ruimte 
laten voor compatibilistische vrijheid. Wie gelooft dat alles wat bestaat 
uiteindelijk fysisch van aard is en dat alle ‘echte’ causale processen zich 
afspelen op het niveau van fundamentele fysische deeltjes, zal ook 

14 D. Dennett, Elbow Room; Id., Freedom Evolves.
15 B. Libet, ‘Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary 

Action’, Behavioural and Brain Sciences 8/1985, pp. 529-566; Id., ‘Do we Have Free Will?’, Journal 
of Consciousness Studies 6/1999, pp. 47-57.

16 D.M. Wegner, Th e Illusion of Conscious Will, Cambridge (MA), MIT Press, 2002.
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geneigd zijn te geloven dat eigenschappen op hogere niveaus, zoals men-
tale eigenschappen, hun causale werking restloos ontlenen aan die van 
de fundamentele eigenschappen waarop ze superveniëren.17 Voor zover 
je van causaliteit op hogere niveaus kunt spreken is dat in een afgeleide 
zin. Zo’n positie dwingt je haast om, als je in vrijheid gelooft, een com-
patibilistisch vrijheidsbegrip te accepteren. Ze impliceert immers dat er 
op het niveau van het mentale geen echt werkzame veroorzaking plaats-
vindt en bijgevolg ook dat libertijns vrije keuzes niet bestaan. Wat wij 
ervaren als onze keuzes speelt zich feitelijk af op het niveau van funda-
mentele fysische processen en daar hebben wij als persoon geen causale 
invloed op. Wie dus in een discussie over vrijheid al bij voorbaat uitgaat 
van dit type fysicalisme, staat voorgesorteerd om het bestaan van liber-
tijnse vrijheid te ontkennen. In deze discussie is het aannemen van fysi-
calisme, materialisme of naturalisme een valse start. Bovendien zijn 
fysicalisme, materialisme en naturalisme, in tegenstelling tot wat nogal 
eens geclaimd wordt, fi losofi sche stellingen (waarvan de feitelijke inhoud 
bovendien onderwerp van eindeloze discussie is)18 die ondergedetermi-
neerd zijn door wetenschappelijk onderzoek: ze volgen niet zonder aan-
vullende fi losofi sche argumentatie uit wetenschappelijk onderzoek.19

Ten tweede: wanneer men met enige analytische precisie kijkt naar 
de experimenten van Libet, maar ook naar beschouwingen als die van 
Wegner, dan blijkt dat elementaire distincties over het hoofd worden 
gezien, dat de interpretaties van experimenten erg creatief zijn en dat de 
stelling dat de vrije wil een illusie is uiteindelijk niet geschraagd wordt 
door de experimenten.20 Wij vermoeden dat Labooy en wij het op dit 
punt geheel eens zijn.

17 In de literatuur staat deze gedachte bekend als Causal Closure of the Physical. Later meer hier-
over.

18 Zie bv. M.C. Rea, World Without Design. Th e Ontological Consequences of Naturalism, New 
York, Oxford UP, 2002; B.C. van Fraassen, Th e Empirical Stance, New Haven (CT), Yale UP, 
2002.

19 Voor argumentatie hiervoor verwijzen we naar R. van Woudenberg, Ontwerp en toeval in de 
wereld. Apologetische analyses, Budel, Damon, 2004, hoofdstuk 3.

20 Voor analyses van de mankementen in Libets en Wegners werk, zie Labooys eigen discussie op 
pp. 157-162 en verder T. O’Connor, ‘Freedom with a Human Face’, Midwest Studies in Philosophy 
29/2005, pp. 207-227; G. Glas, ‘Neurowetenschap en de vrije wil’, in: C. Dekker, R. van Wou-
denberg en G. van den Brink (Eds.), Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap, 
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De conclusie is dat wetenschap geenszins plausibel heeft gemaakt dat 
vrije wil een illusie is.21 We hebben dus geen goede redenen om onze 
commonsenseopvatting dat er vrijheid is overboord te gooien.

3.  Over premisse (): vereist vrijheid een ontologisch 
onreduceerbare ziel?

Na deze gekwalifi ceerde acceptatie van de eerste premisse van Labooys 
argument, willen we nu onderzoeken of de cruciale premisse (2) plau-
sibel is. Vereist echte vrijheid inderdaad een ontologisch onreduceerbare 
ziel die los van het lichaam kan bestaan?

Het moet gezegd dat de onderbouwing van deze cruciale premisse in 
het boek teleurstelt. Hoewel Labooy zegt dat hij “met een hoge mate 
van sluitende argumentatie [heeft] bewezen dat er, gezien het bestaan 
van echte vrijheid, geest is” (p. 260), is een expliciete argumentatie voor 
deze claim niet te vinden in de hoofdstructuur van het boek. Als wij 
het goed zien, onderbouwt Labooy hem op twee manieren, namelijk (a) 
door te verwijzen naar de consensus in de philosophy of mind dat fysi-
calisme ten aanzien van menselijke personen alleen ruimte laat voor 
compatibilistische vrijheid en niet voor libertijnse (of scotistische) vrij-
heid (p. 29) en (b) door een argumentatie die geïnspireerd is door Duns 
Scotus en Augustinus. Wij zullen betogen dat geen van beide onder-
bouwingen overtuigend is en dat premisse (2) daarom onvoldoende 
plausibel is gemaakt. Dit betekent niet dat premisse (2) onwaar is, maar 
wel dat Labooys argumentatie ervoor tekortschiet.

(a) Filosofen die zich fysicalist noemen, ontkennen het bestaan van 
een onreduceerbare ziel (en andere immateriële substanties). En de 
meesten onder hen ontkennen het bestaan van libertijnse vrijheid, dus 

Kampen, Ten Have, 2007, pp. 221-242; A.R. Mele, ‘Recent Work on Free Will and Science’, Amer-
ican Philosophical Quarterly 45/2008, pp. 107-130.

21 Het is overigens een interessante vraag of en in hoeverre wetenschap dit ooit zou kunnen; in 
hoeverre de vraag of er wilsvrijheid is empirisch van aard is. We zullen deze kwestie hier nu verder 
laten rusten.
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van (D)-vrijheid: vrijheid van keuze, of, zoals Labooy ook wel zegt, 
“het vermogen tot alternativiteit” (p. 119). Een combinatie van deze 
twee posities is volgens Labooy de consensus in de huidige philosophy of 
mind. Hierover zijn verschillende dingen te zeggen. In de eerste plaats 
moet je je natuurlijk afvragen hoeveel bewijskracht consensus onder 
fi losofen eigenlijk heeft. Argumenten ad populum of ad verecundiam 
zijn niet voor niets informele drogredenen. Aangezien Labooy er op 
andere punten niet voor terugdeinst om afwijkende standpunten in te 
nemen, is zijn beroep op een communis opinio op dit punt merkwaar-
dig. Dat atheïsme een breed aanvaarde opvatting is onder fi losofen, ziet 
Labooy ook niet als een reden om zijn theïsme op te geven.

Ten tweede valt er wel iets af te dingen op de claims dat fysicalisme 
algemeen aanvaard is en libertijnse vrijheid verworpen wordt in de con-
temporaine philosophy of mind. Een in november 2009 gehouden 
enquête onder vooral Angelsaksische fi losofen laat zien dat slechts onge-
veer 60% van de specialisten in de philosophy of mind zichzelf als fysi-
calist omschrijft.22 Circa 75% van dezelfde totale populatie van specia-
listen gelooft in compatibilistische vrijheid (ca. 60%) of geen vrijheid 
(ca. 15%). Hoe je deze percentages verder ook interpreteert, ze tonen op 
zijn minst aan dat fi losofen andere redenen kunnen hebben dan fysica-
lisme om niet in libertijnse vrijheid te geloven. Er zijn immers meer 
ontkenners van libertijnse vrijheid dan fysicalisten. Hoewel de percen-
tages inderdaad wijzen op een meerderheid, is Labooys spreken over 
consensus wellicht wat overtrokken. Desalniettemin: als er over fi loso-
fi sche kwesties via democratische processen besloten zou worden, zou-
den we fysicalisme moeten accepteren en niet in libertijnse vrijheid 
moeten geloven. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Zonder inhoude-
lijke argumentatie hebben deze statistieken maar weinig waarde. Laten 
we ons daarom op de argumenten concentreren.

Premisse (2) luidt, zoals gezegd,

(2) vrijheid vereist een ontologisch onreduceerbare ziel,

hetgeen herschreven kan worden als,

22 Zie http://philpapers.org/surveys/ (laatst geraadpleegd op 12 mei 2010).
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(2’) als er vrijheid is, dan is er een ontologisch onreduceerbare ziel,

waarvan het contrapositief luidt,

(2’’) als er geen ontologisch onreduceerbare ziel is, is er geen vrij-
heid.

Het moet echter gezegd worden — en dat is onze derde opmerking 
— dat (2’’) niet door alle fysicalisten wordt onderschreven. Peter van 
Inwagen, Trenton Merricks en Timothy O’Connor verdedigen allemaal 
vormen van fysicalisme ten aanzien van de menselijke persoon, maar 
zij verwerpen (2’’). Zij beweren dat er geen onreduceerbare zielen 
bestaan, maar ze aanvaarden de realiteit van (D)-vrijheid. Op hun 
ideeën komen we zo dadelijk terug als we de scotistische argumentatie 
voor een onreduceerbare ziel bespreken.

Vele fysicalisten verwerpen niettemin naast een losse ziel óók liber-
tijnse vrijheid. Het is echter maar de vraag of ze die vrijheid verwerpen 
omdat ze fysicalist zijn en het bestaan van onreduceerbare zielen ont-
kennen, of dat zij misschien andere redenen hebben — bovenop hun 
fysicalisme — om het bestaan van vrijheid te ontkennen. Het is, met 
andere woorden, maar de vraag of zij het verband dat in (2’’) gelegd 
wordt tussen het ontkennen van het bestaan van de ziel (fysicalisme ten 
aanzien van de menselijke persoon) enerzijds en het ontkennen van vrij-
heid anderzijds aanvaarden. Concreter: het zou kunnen dat veel fysica-
listen ook naturalisten zijn, in de zin dat ze vinden dat fi losofi e zoveel 
mogelijk moet aansluiten bij de methoden en resultaten van de (natuur)
wetenschappen. Aangezien de natuurwetenschappen niet spreken over 
libertijnse vrijheid, zullen naturalisten geneigd zijn libertijnse vrijheid af 
te wijzen. Het is eveneens mogelijk dat de fysicalisten waar het hier over 
gaat empiristische sympathieën hebben en van mening zijn dat je geen 
kennis kunt hebben van niet-waarneembare zaken. Aangezien vrijheid 
in libertijnse zin geen waarneembaar verschijnsel is,23 zullen ook empi-
risten geen geloof hechten aan de claim dat vrijheid bestaat.

23 Misschien denkt iemand dat libertijnse vrijheid via introspectie wel degelijk waar te nemen is. 
Sommige van Labooys en onze eerdere argumenten ervoor zouden zo geïnterpreteerd kunnen wor-
den. Empiristen zullen daarvan niet onder de indruk zijn, want als zij het over empirische waarne-
ming hebben, bedoelen ze daarmee publiek toegankelijke waarneming.
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Dit betekent dat er fysicalisten zijn die (2’’) expliciet ontkennen 
omdat ze denken dat het niet-bestaan van de ziel niet impliceert dat er 
geen libertijnse vrijheid is én dat er fysicalisten zijn die weliswaar niet 
in zielen geloven en evenmin in libertijnse vrijheid, maar van wie het 
toch onduidelijk is of ze (2’’) en per implicatie (2) wel zouden aanvaar-
den, omdat ze andere redenen kunnen hebben om libertijnse vrijheid te 
ontkennen. Labooys beroep op de vermeende consensus onder fysica-
listen over (2) verliest daarmee veel van zijn kracht.

(b) Dat betekent dat de bewijslast voor premisse (2) rust op de argu-
mentatie die geïnspireerd is door Duns Scotus en Augustinus en die 
Labooy zo weergeeft:

De wil heeft […] wezenlijk het vermogen tot alternativiteit. Je kunt p willen 
en terwijl je p wilt is er, op hetzelfde moment, ook het alternatief: je kunt 
ook ¬p (niet-p) willen. Dat is niet zo met materie, aldus Duns: alle materie 
neigt naar haar natuurlijke doel, volgt haar wezenlijke dispositionele aanleg. 
Hier ligt voor Duns een beslissend verschil tussen materie en geest: omdat de 
wil een vermogen tot alternativiteit heeft dat de materie niet kent, moet ze 
wel immaterieel zijn (pp. 119-120).

Deze redenering kan als volgt worden gereconstrueerd:

(4) De menselijke persoon heeft een wil. [assumptie]
(5) De wil heeft wezenlijk het vermogen tot alternativiteit. [assump-

tie]
(6) De menselijke persoon heeft wezenlijk het vermogen tot alterna-

tiviteit. [uit (4) en (5); substitutie]
(7) Materie mist het vermogen tot alternativiteit. [assumptie]
(8) Dus, de menselijke persoon is niet alleen materie. [uit (6) en (7); 

wet van Leibniz24]
(9) Wat niet materieel is, is immaterieel. [assumptie]
(10) Dus, de menselijke persoon is (deels of geheel) immaterieel. [uit 

(8) en (9); modus ponens]

24 De wet van Leibniz (ook wel: Th e Principle of Indiscernability of Identicals) is een zeer plausibel 
principe over identiteit dat zegt dat als x en y identiek zijn aan elkaar, ze al hun eigenschappen delen. 
Daaruit volgt via contrapositie dat als x en y niet al hun eigenschappen delen, ze niet identiek zijn.
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25 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat noch wij noch Labooy beargumenteerd hebben dat de wil 
deze keuzevrijheid ook wezenlijk of essentieel heeft. Voor de argumentatie hier is deze aanvullende 
claim echter niet van belang en we zullen er dan ook niet verder op ingaan.

(11) Dus, als de menselijke persoon een wil heeft, dan is de mense-
lijke persoon (deels of geheel) immaterieel. [uit (4) en (10); con-
ditionalisering]

Het moge duidelijk zijn dat (11) hier opgevat moet worden als equi-
valent aan premisse (2) uit het hoofdargument, hoewel de bewoordin-
gen anders zijn. Bewijst de scotistische argumentatie nu ook (11) en 
dus (2)? De redenering is in ieder geval geldig en dus moeten we ons 
afvragen of alle premissen waar zijn. Omdat de conclusie een conditi-
onele bewering is uitgaande van (4), moeten we ons concentreren op 
(5), (7) en (9), de drie assumpties. Zoals we in de vorige sectie hebben 
betoogd, zijn wij met Labooy van oordeel dat (5) waar is: het hebben 
van een (vrije) wil betekent het hebben van keuzemogelijkheden, het 
hebben van de mogelijkheid om op een bepaald moment te kiezen 
tussen elkaar uitsluitende handelingsalternatieven.25 Wat betreft (9), 
dat wat niet materieel is, immaterieel is: dit is een conceptuele waar-
heid van dezelfde aard als dat alles wat geen koe is een niet-koe is. 
Hiertegen geen bezwaar.

Premisse (7), dat materie geen alternativiteit kent of geen keuzemo-
gelijkheid heeft, brengt ons linea recta terug bij de kwestie waar we 
hierboven al op stuitten toen we opmerkten dat sommige fysicalisten 
ook geloven dat mensen libertijns vrij zijn. Dat klopt ook wel, want (7) 
en (2’’) brengen dezelfde gedachte tot uitdrukking. In beide gaat het 
erom dat er zonder onreduceerbare ziel (en dus met alleen fysische 
materie) geen libertijnse vrijheid (of vermogen tot alternativiteit) is. 
Bovengenoemde fysicalisten geloven dat niet. We kunnen Duns Scotus 
en Labooy daarom niet zomaar op hun woord geloven en moeten eva-
lueren wat er voor (7) valt te zeggen.

Als er iets voor te zeggen valt, dan zegt Labooy het in elk geval niet. 
Misschien is hij van oordeel dat (7) zelfevident is, dat we gewoonweg 
kunnen inzien dat materie geen alternativiteit kent, net zoals we kun-
nen inzien dat er slechts één even priemgetal kan zijn. Of misschien 
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26 Deze opvatting, die minimaal teruggaat tot Newton, was zeer populair in de 18e eeuw. Zie bv. 
T. Reid, Th omas Reid on the Animate Creation. Papers Relating to the Life Sciences. Ed. P. Wood, 
Edinburgh, Edinburgh UP, 1995.

27 O’Connor, Persons and Causes; T. Merricks, Objects and Persons, New York, Oxford UP, 
2001.

28 W. Hasker, Th e Emergent Self, Ithaca (NY), Cornell UP, 1999; E.J. Lowe, Personal Agency.
Peter van Inwagen is een uitzondering. Hij stelt dat het een mysterie is hoe mensen als material 

beings een vrije wil kunnen hebben. Hij heeft dan ook geen uitgewerkte theorie over hoe dat moge-
lijk is. Zie P. van Inwagen, ‘Th e Mystery of Metaphysical Freedom’, in: P. van Inwagen and 
D.W. Zimmerman (Eds.), Metaphysics. Th e Big Questions, Malden (MA), Blackwell, 1998, pp. 365-
373.

gelooft hij dat materie inert is, geen actieve vermogens heeft26 — een 
idee dat volgens hem misschien ook geen betoog behoeft omdat het 
zelfevident is.

Niet iedereen aanvaardt echter (7) en niet iedereen houdt (7) dus 
voor zelfevident. Daarom zou Labooy (7) aannemelijk moeten maken. 
Onze bijdrage in het vervolg van deze paragraaf zal erin bestaan een 
schets te geven van hoe fysicalisme plaats kan geven aan libertijnse vrij-
heid. We nemen daarmee deze positie niet voor eigen rekening, maar 
het is wel een positie die Labooy moet uitsluiten, wil zijn eigen argu-
mentatie overtuigend zijn.

Hoewel de details van hun opvattingen verschillen, hebben de 
meeste fysicalistische gelovers in een vrije wil twee dingen gemeen-
schappelijk. Ten eerste wijzen ze het idee af dat het fysische domein 
causaal gesloten is en ten tweede aanvaarden ze een of andere vorm 
van emergentie, hetzij van eigenschappen,27 hetzij van substanties.28 
Over het eerste: het principe van Causal Closure of the Physical (ccp) 
houdt in dat het fysische domein gesloten is voor invloeden van bui-
tenaf en helemaal in en door zichzelf verandert in de tijd. Alles wat 
gebeurt, heeft oorzaken die volledig tot het fysische domein behoren. 
Dat geldt evenzeer voor het losraken van een rotsblok dat leidt tot het 
afknakken van een boomtak als voor de neurofysiologische processen 
in onze hersenen die resulteren in het uitspreken van een groet aan het 
adres van een collega. Alle causale processen bestaan ten diepste uit 
relaties tussen en interacties van fundamentele fysische deeltjes. Cau-
saliteit op het niveau van atomen, moleculen, cellen, planten, dieren 
en mensen heeft geen eigen zelfstandige werking, maar wordt geheel 
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29 In het belang van kortere formuleringen zullen we de visie verder uitwerken in termen van 
emergente eigenschappen, maar voor substanties geldt mutatis mutandis hetzelfde.

gerealiseerd door interacties van fundamentele deeltjes. Omdat fysica-
listen geloven dat de mens helemaal fysisch is, moet dit verhaal ook 
van toepassing zijn op mentale veroorzaking. De invloed van ons gelo-
ven en willen op ons handelen is uiteindelijk ook volledig gerealiseerd 
in de interacties van fysische deeltjes. Met name op dit punt zijn fysi-
calisten die geloven in een libertijns vrije wil een andere mening toe-
gedaan. Zij zeggen dat we helemaal geen goede redenen hebben om te 
denken dat ccp juist is. De wetenschap heeft ccp niet aangetoond en 
er zijn geen goede a priori argumenten voor. Sterker nog, zij beargu-
menteren dat we goede redenen hebben om te denken dat ccp onjuist 
is. Een van de argumenten is precies het verschijnsel van mentale ver-
oorzaking. Mensen hebben bewuste mentale eigenschappen zoals 
overtuigingen, wensen en wilsinhouden. Deze eigenschappen zijn cau-
saal werkzaam en hebben in sommige gevallen fysische eff ecten: han-
delingen. Als mentale eigenschappen niet volledig in fysische eigen-
schappen gerealiseerd zijn, volgt hieruit dat sommige fysische eff ecten 
niet-fysische oorzaken hebben en dat het domein van het fysische dus 
níet gesloten is.

Dat brengt ons bij het tweede punt: emergentie. De fysicalisten waar 
we het hier over hebben, denken weliswaar dat mensen in beginsel 
fysische dingen zijn, maar ze geloven bovendien dat er uit deze fysische 
materie nieuwe niet-fysische eigenschappen (O’Connor, Merricks) 
emergeren of zelfs dat er een nieuwe niet-fysische substantie (Hasker, 
Lowe) uit emergeert.29 Wanneer een fysisch systeem, zoals een levend 
organisme, een bepaald niveau van complexe organisatie bereikt en 
behoudt, ontstaat een nieuw soort eigenschappen. Deze eigenschappen 
zijn voor hun ontstaan en voortbestaan geheel afhankelijk van de fysi-
sche materie waaruit ze emergeren, maar zijn zelf geen fysische eigen-
schappen en ook niet ontologisch te herleiden tot fysische eigenschap-
pen. Je kunt hier denken aan eigenschappen als bewustzijn, het hebben 
van een (rijk) mentaal leven of het bezitten van een eerstepersoonsper-
spectief. Hoewel de mens dus helemaal uit fysisch materiaal ontstaat, 

93728_TSvFilosofie_2010-3.indd   54893728_TSvFilosofie_2010-3.indd   548 20-09-2010   16:23:2420-09-2010   16:23:24



EEN SCOTISTISCH ARGUMENT VOOR DUALISME  549

30 In deze zin nemen emergentiedenkers dus een positie in tussen fysicalisme en substantie-
dualisme.

31 Hoewel een emergente substantie ook ontologisch onreduceerbaar is, blijft er toch een cruciaal 
verschil tussen emergentisme en Labooys dualisme. Van een emergente substantie geldt niet dat ze 
los van haar fysische emergentiebasis kan ontstaan en blijven voortbestaan en dat claimt Labooy juist 
wel voor de ziel.

kan een mens uiteindelijk niet volledig in fysische termen begrepen 
worden.30 Emergentiedenkers claimen bovendien dat emergente eigen-
schappen of substanties nieuwe causale vermogens bezitten die niet vol-
ledig gerealiseerd zijn in de causale vermogens van fundamentele fysi-
sche deeltjes en hun interacties. Deze nieuwe causale vermogens kunnen 
‘neerwaarts’ inwerken op het fysische materiaal waaruit ze geëmergeerd 
zijn. Concreet: ons bewustzijn kan causale invloed hebben op ons han-
delen. Dat brengt ons terug bij het slot van de vorige alinea. Emergente 
mentale eigenschappen zijn niet volledig in fysische eigenschappen 
gerealiseerd, maar hebben wel fysische eff ecten, via handelingen. Van 
die handelingen geldt dat het fysische eff ecten zijn die geen volledig 
fysische oorzaak hebben: het fysische domein is dus niet causaal geslo-
ten. Dit alles maakt duidelijk hoe een fysicalist toch in libertijnse wils-
vrijheid kan geloven. Als emergentisme in een van beide varianten een 
houdbare positie is, vereist vrijheid geen ontologische onreduceerbare 
ziel, althans niet op de manier waarop Labooy dat bedoelt.31

Concluderend: om premisse (7), de stelling dat materie geen vermo-
gen tot alternativiteit heeft, en daarmee premisse (2) van het hoofdar-
gument, de stelling dat vrijheid een ontologisch onreduceerbare ziel 
vereist, aannemelijk te maken, had Labooy moeten laten zien dat wat 
fysicalistische verdedigers van libertijnse vrijheid zeggen onhoudbaar is 
en dat er goede redenen zijn om te geloven dat fysicalisme vrijheid 
onmogelijk maakt. Zolang dat niet gebeurd is, is (2), anders dan Labooy 
claimt, niet bewezen.

Tot slot willen we wijzen op een laatste probleem in Labooys argu-
mentatie, dat los staat van de overwegingen onder (a) en (b) hierboven. 
Als je precies kijkt, valt op dat er een gat zit tussen het type argumen-
ten waar Labooy naar verwijst en premisse (2) van het argument zelf. 
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32 Bijvoorbeeld in P. van Inwagen, Metaphysics, hoofdstuk 9; Id., ‘Dualism and Materialism. 
Athens and Jerusalem?’, Faith and Philosophy 12/1995, pp. 475-487.

We bedoelen dit: de consensus waar Labooy zich op beroept en zijn 
scotistische argument zouden, als ze onproblematisch waren geweest, 
laten zien dat fysicalisme en materialisme geen plaats bieden aan liber-
tijnse vrijheid. Dat is een zuiver negatieve conclusie over wat bepaalde 
fi losofi sche opvattingen uitsluiten. Premisse (2) gaat echter verder 
doordat ze impliciet aanneemt dat een onreduceerbare ziel wél ruimte 
biedt aan libertijnse vrijheid. Nu is dat een aanname die door een res-
pectabele traditie gedeeld wordt, maar dat is nog geen garantie voor 
de houdbaarheid ervan. Misschien heeft dualisme wel te kampen met 
dezelfde moeilijkheid als fysicalisme; misschien laat dualisme evenmin 
ruimte voor vrijheid. Misschien bezit een immateriële onruimtelijke 
ziel evenmin een vermogen tot alternativiteit. Zeker in een discussie 
waarin vrijheid het cruciale bewijsstuk is voor het bestaan van een 
immateriële onreduceerbare ziel, zou het sterker zijn als ook plausibel 
wordt gemaakt dat de ziel, in tegenstelling tot materie, inderdaad het 
soort ding is dat vrijheid kan bezitten. Zolang dat niet gebeurd is, 
moet je misschien je oordeel maar opschorten en zeggen dat het 
bestaan van vrijheid ons niet dwingt tot een keuze tussen fysicalisme 
of dualisme.

Het probleem, naar voren gebracht door Peter van Inwagen,32 is dat 
het nagenoeg onmogelijk is om je een enigszins concrete voorstelling te 
maken van immateriële zielen die vrije keuzes initiëren (die vervolgens 
door bijbehorende lichamen ‘afgehandeld’ worden). Omdat je van fysi-
sche dingen en hun vermogens een vrij duidelijke voorstelling hebt 
(zolang je je althans niet te druk maakt om de wonderbaarlijke wereld 
van de kwantummechanica), lijkt het misschien alsof je inderdaad kunt 
inzien dat fysische dingen geen vermogen tot alternativiteit kunnen 
hebben. Voor niet-fysische dingen zoals zielen ligt dit echter anders. 
Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Derhalve valt ook 
niet in te zien dat ze geen vermogen tot alternativiteit kunnen hebben. 
Maar als we eerlijk zijn — zo zegt Van Inwagen — valt evenmin in te 
zien hoe ze dat vrije vermogen wel zouden kunnen hebben. Het zou 
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33 Voor een intrigerende reactie op Van Inwagens claim over de onvoorstelbaarheid van vrije 
immateriële zielen, zie A. Plantinga, ‘Materialism and Christian Belief ’, in: P. van Inwagen and 
D.W. Zimmerman (Eds.), Persons. Human and Divine, New York, Oxford UP, 2008, pp. 99-141 
(pp. 113-118).

34 Zie R. van Woudenberg, Het mysterie van de identiteit, Nijmegen, SUN, 2000, deel III. Daar 
wordt betoogd dat de menselijke persoon een metafysisch enkelvoudig ding is. De cruciale premissen 
in het betoog hebben te maken met het gegeven dat een persoon identiteit door de tijd heeft.

dus best eens kunnen dat de ogenschijnlijke plausibiliteit van de 
gedachte dat immateriële zielen wel libertijnse vrijheid kunnen hebben, 
niets meer is dan een vaag gevoel van vertrouwdheid of een vermoeden 
dat een onvoorstelbare immateriële substantie vast ook wel onvoorstel-
bare vermogens kan hebben. Dat is een tamelijk zwakke basis voor een 
argument dat tot doel heeft ons te overtuigen van dualisme. Zo komen 
we hier nogmaals tot de conclusie dat Labooys argument in zijn hui-
dige vorm niet overtuigt omdat het ook dit probleem niet behandelt.33

4. Over de conclusie (): zijn wij composities of zielen?

De conclusie van Labooys argument luidt dat er een ontologisch 
onreduceerbare ziel bestaat. In het voorgaande hebben we de nodige 
kanttekeningen geplaatst bij het argument voor deze conclusie. Hier 
willen we verder nadenken over wat deze conclusie precies betekent, 
over wat die ontologisch onherleidbare ziel nu precies is. Is een ziel een 
menselijke persoon of is het een deel van een menselijke persoon? En 
als het dit laatste is, wat zijn dan de eigenschappen van dat deel?

De achtergrond van onze vragen is dat er verschillende vormen van 
dualisme bestaan. Volgens een daarvan ís een menselijke persoon, bij-
voorbeeld Johannes, in wezen een ziel (of geest) — een ziel die voor een 
belangrijke periode van zijn bestaanscarrière weliswaar verbonden is aan 
een lichaam, maar die zelf daarom nog niet lichamelijk is. Volgens deze 
benadering ís Johannes dus een ziel. Deze vorm van dualisme heeft een 
van ons zelf verdedigd.34 Volgens een andere vorm van dualisme is de 
menselijke persoon een samenstelling of compositie van een geestelijke 
en een lichamelijke substantie, of: van een ziel en een lichaam. Volgens 
deze benadering ís de ziel van Johannes niet de persoon Johannes, maar 
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35 Zie voor soortgelijke vragen en discussie van enkele onbevredigende antwoorden erop 
E.T. Olson, ‘A Compound of Two Substances’, in: K. Corcoran (Ed.), Soul, Body, and Survival. 
Essays on the Metaphysics of Human Persons, Ithaca (NY), Cornell UP, 2001, pp. 73-88.

36 Labooy zegt dat de ziel geestelijk, immaterieel en onruimtelijk is (pp. 130-131). De vraag die 
wij stellen is wat, in positieve termen gesteld, datgene is wat deze eigenschappen heeft als het niet 
een persoon is.

een deel van de persoon Johannes. Johannes ís geen ziel, maar hij hééft 
er een. Het is deze vorm van dualisme die Labooy verdedigt wanneer hij 
zegt dat de mens “een compositie is van ziel en lichaam […]. [D]e ziel is 
ontologisch zelfstandig. Dat betekent echter niet dat de ziel in haar 
geïsoleerdheid volwaardig mens is. Dat is voorbehouden aan de hele 
persoon, de compositie van lichaam en ziel” (p. 117).

Bij deze vorm van dualisme willen we twee vragen stellen.35 Ten eer-
ste: wat is in deze benadering de ziel precies? Het is datgene wat bij de 
dood van een menselijke persoon loskomt van het lichaam. Maar wat 
is dat voor iets? Het is geen menselijke persoon maar slechts een deel 
van een menselijke persoon. Maar wat valt er in positieve termen te 
zeggen over dat deel — welke eigenschappen heeft het?36 In deze bena-
dering geldt, als wij het goed zien, dat als wij — René van Woudenberg 
en Jeroen de Ridder — sterven, deze twee personen — wij dus — niet 
meer bestaan. Wat nog bestaat is iets dat voor onze dood een deel van 
ons was, namelijk onze zielen. Maar wijzelf, de menselijke personen 
René van Woudenberg en Jeroen de Ridder, bestaan dan niet meer.

Dat is merkwaardig, omdat de orthodoxe christelijke traditie, waarin 
Labooy staat, altijd heeft beweerd dat er leven na de dood is voor de 
menselijke persoon als geheel en niet slechts voor een deel van de per-
soon. Nu is er natuurlijk de leer van de toekomstige opstanding van 
het lichaam, maar die doet niet af aan het gegeven dat een groot deel 
van de traditie stelt dat de mens als geheel — en niet slechts een deel 
van hem — leeft in de periode tussen dood en opstanding van het 
lichaam. Als Labooy hiermee instemt, moet hij zeggen dat hoewel de 
mens voor zijn dood een compositie is, hij na de dood (tijdelijk) een 
ziel is. In dat geval geldt dat wij na onze dood identiek zijn aan iets 
dat voor onze dood slechts een deel van ons was. Dat impliceert een 
verwerping van een zeer plausibel principe over identiteit, te weten de 

93728_TSvFilosofie_2010-3.indd   55293728_TSvFilosofie_2010-3.indd   552 20-09-2010   16:23:2420-09-2010   16:23:24



EEN SCOTISTISCH ARGUMENT VOOR DUALISME  553

37 Zoals onze reconstructie van het scotistische argument hierboven in §3 liet zien.

wet van Leibniz, volgens welke identieke dingen al hun eigenschappen 
delen — een wet waar Labooys onderbouwing van premisse (2) impli-
ciet op vertrouwt!37

Maar misschien zien wij het niet goed, en is het idee dat personen 
toch wel degelijk zielen zijn. Wij bestaan na onze dood nog wel degelijk, 
zij het dan in gemankeerde vorm, net zoals een gedeukte auto nog steeds 
een auto is, en een lichaam zonder benen nog steeds een lichaam. Je 
moet misschien zeggen: in die toestand zijn RvW en JdR nog wel perso-
nen, maar geen menselijke personen meer, want daarvoor is een lichaam 
vereist. Ook deze gedachte leidt tot twijfelachtige consequenties. Als de 
ziel immers op zichzelf al een persoon is, is ieder mens eigenlijk twee 
personen: zijn ziel en de compositie van lichaam en ziel. Waar verwijst 
het woord ‘ik’ dan eigenlijk naar — naar je ziel of naar de compositie? 
En hoe weet je eigenlijk dat jíj het bent die je dood overleeft? Je ziel is 
weliswaar een persoon, maar de méns die jij bent is een compositie van 
ziel en lichaam. Daarom blijft onze vraag: wat is een ziel precies?

De tweede vraag is hoe het kan dat iets anders dan ikzelf mijn men-
tale leven heeft. Hoe kan het dat niet ík maar mijn ziel mijn gedachten, 
verlangens en gevoelens heeft, wil wat ik wil en weet wat ik weet? 
Labooy zegt immers dat de mens een compositie is en dat het de ziel is 
die wil en kent (127). Wíj zijn dus mensen, maar onze zielen hebben 
ons mentale leven, ons bewustzijn en ons eerstepersoonsperspectief. 
Zo’n visie heeft allerlei vreemde gevolgen.

Wanneer ik denk, is het feitelijk mijn ziel die denkt. Als je dit artikel 
leest, zitten er dus twee denkende dingen in je stoel: jijzelf en je ziel. 
Wanneer je overweegt of je een compositie van ziel en lichaam bent, is 
het eigenlijk je ziel die deze overweging maakt, niet jijzelf. Daarmee 
volgt automatisch dat hooguit de helft van de denkers die overweegt of 
ze een compositie van ziel en lichaam zijn gelijk kan hebben. De helft 
van hen is immers een ziel en dus geen compositie. Gerelateerd aan de 
eerste vraag hierboven: het lijkt erop dat de ziel alle kenmerken heeft 
die relevant zijn voor het zijn van een menselijke persoon: ze is bewust, 
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rationeel en heeft een vrije wil. Toch is het geen persoon, maar slechts 
een deel ervan. Ook hier geldt: de helft van alle dingen die denken dat 
ze een persoon zijn, moet zich vergissen.

De kern van het probleem is dat we volgens Labooys visie moeten 
geloven dat wij hooguit in een indirecte zin denken en willen. Strikt 
genomen zijn wíj het niet die onze gedachten denken en wilsacten vol-
trekken, maar onze zielen. Dat gaat rechtstreeks tegen de common 
sense in: we hebben toch zeker geen ander ding nodig om ons denken 
en willen uit te voeren? Labooy levert in zijn boek op veel punten 
terecht kritiek op Descartes, maar zou hij daar werkelijk aan toe willen 
voegen dat uit het ‘ik denk’ niet zomaar volgt dat ík ook ben, omdat 
het eigenlijk iets anders is dan ikzelf dat denkt?

Wat ons betreft zijn de problemen die deze vragen oproepen vol-
doende reden om, als je substantiedualist wilt zijn, te kiezen voor die 
vorm van dualisme volgens welke de ziel de menselijke persoon is.

5. Conclusie

Labooys scotistische argument voor het bestaan van een ontologisch 
onreduceerbare ziel is origineel en intrigerend. Toch hebben wij betoogd 
dat het uiteindelijk niet overtuigt. Hoewel we in §2 twijfels hebben 
geuit over het belang van scotistische formele vrijheid, zijn wij het ten 
diepste met Labooy eens dat er echte robuuste vrijheid bestaat. In §3 
hebben we echter laten zien dat Labooy niet heeft weten aan te tonen 
dat vrijheid een ontologisch onreduceerbare ziel vereist die ook los van 
het lichaam kan bestaan. Er zijn in het huis van het fysicalisme meer 
kamers dan Labooy heeft bezichtigd. Bovendien is het niet vanzelfspre-
kend dat een onreduceerbare ziel, in tegenstelling tot een fysisch 
lichaam, wel het soort ding is dat werkelijk vrij kan zijn. In §4 hebben 
we geadviseerd om als substantiedualist te kiezen voor een vorm van 
dualisme waarin de ziel — en niet de compositie van lichaam en ziel 
— de menselijke persoon is, omdat compositiedenken vreemde conse-
quenties heeft.
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Summary: A Scotistic Argument for Dualism

In his recent book Waar geest is, is vrijheid [Where there is mind, there is free-
dom], Guus Labooy sets forth an original and intriguing argument, inspired by 
the work of John Duns Scotus, for substance dualism in the philosophy of mind. 
In this paper we argue that his argument, although worthy of serious attention, is 
under-supported. In section 2 we question the signifi cance of the particular 
Scotistic notion of freedom he uses in his argument, even though we agree with 
his premise that humans do possess freedom in the libertarian sense. In section 3 
we argue that Labooy fails to make suffi  ciently plausible his key contention that 
signifi cant freedom requires an irreducible immaterial soul. Th e key problem is 
that he does not consider the work of physicalists who also believe in libertarian 
freedom. In addition, it is not self-evident that an immaterial soul, as opposed to 
a physical body, can possess signifi cant freedom. Th is requires argumentation. In 
section 4 we comment on Labooy’s specifi c conception of dualism and advise him 
to change it into a conception in which the soul — and not the composition of 
soul and body — is the human person, for the latter conception has absurd con-
sequences.
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