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Naturalisme en subjectiviteit
Een filosofische analyse

Er wordt vaak aangenomen, of explicitiet geargumenteerd, dat subjectiviteit
een probleem is voor naturalisme. Het is echter niet zo duidelijk wat het
fenomeen ‘subjectiviteit’ eigenlijk is en wat de theorie ‘naturalisme’ precies
behelst. Mijn proefschrift tracht een bijdrage te leveren aan dit debat, dat zich
afspeelt op het grensgebied van metafysica en ‘philosophy of mind’, door de
betreffende termen uitvoerig te analyseren alvorens de vraag te stellen of dit
fenomeen en deze theorie inderdaad onverenigbaar zijn.

In het eerste hoofdstuk bespreek ik het fenomeen ‘subjectiviteit’. Er wordt
vaak over het mentale leven, of ‘the mind’, gezegd dat het ‘subjectief ’ is. In
plaats van alle aspecten van het mentale leven te bespreken, richt ik mij in dit
hoofdstuk op één aspect, namelijk ‘ervaring’. De vraag die centraal staat in het
eerste hoofdstuk is: wat is de subjectiviteit van ervaring? Of, in andere woor-
den, wat betekent het om te zeggen dat ervaring subjectief is? Ik begin mijn
poging om deze term te verhelderen door te kijken naar Nagels beschrijving
van de subjectiviteit van ervaring in zijn artikel “What is it like to be a Bat?”
Dit artikel is een klassieker in het veld en wordt vrijwel altijd als uitgangspunt
genomen bij de bespreking van subjectiviteit. Uit Nagels artikel zijn twee defi-
nities van de subjectiviteit van ervaring af te leiden: (S) Subjectivieit van erva-
ring =df. Ervaringen hebben fenomenaal karakter. En: (S) Subjectiviteit van
ervaring =df. Ervaringen zijn noodzakelijkerwijs verbonden met een bepaald
perspectief. Uit de daaropvolgende discussie over hoe we volgens Nagel de
term ‘bepaald perspectief ’ moeten uitleggen, kunnen nog twee definities van
subjectiviteit worden afgeleid: (S) Subjectiviteit van ervaring =df. Ervaringen
zijn privé. En: (S) Subjectiviteit van ervaring =df. Ervaringen kunnen alleen
gekend worden vanuit een eerste-persoonsperspectief.
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Na deze vier definities van de subjectiviteit van ervaring te hebben onder-
scheiden, besteed ik aandacht aan de overige literatuur over dit onderwerp om
te zien of er nog andere definities moeten worden toegevoegd aan deze inven-
tarisatie. Er blijkt nog één andere definitie van de subjectiviteit van ervaring
te zijn gegeven, namelijk: (S) Subjectiviteit van ervaring =df. Ervaringen zijn
altijd ervaringen van een subject. In de overige literatuur worden definities
gegeven die identiek zijn aan, of kunnen worden gereduceerd tot, een van
deze vijf definities. Het blijkt dus dat de subjectiviteit van ervaring op vijf
verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.

In het laatste deel van het eerste hoofdstuk onderzoek ik vervolgens of erva-
ring ook daadwerkelijk subjectief is in deze vijf betekenissen en ik concludeer
dat dat inderdaad het geval is. Ik bespreek vervolgens kort de vraag of andere
aspecten van het mentale leven, zoals zelfbewustzijn, intentionaliteit en se-
cundaire eigenschappen van objecten, subjectief zijn in dezelfde betekenissen
en ik kom tot de conclusie dat in ieder geval sommige mentale fenomenen
subjectief zijn in één of meerdere betekenissen van het woord.

In het tweede hoofdstuk komt de vraag aan bod of er wel zoiets is als
ervaring. Immers, als er geen ervaringen zijn dan kan de ‘subjectiviteit van
ervaring’ geen probleem zijn voor naturalisme. Ik begin dit hoofdstuk met de
bespreking van een aantal argumenten tegen het bestaan van ervaring, waarna
ik een argument presenteer voor het bestaan van ervaring dat gebaseerd is
op de metaontologie van Quine. Volgens Quine zijn we gecommitteerd tot
het bestaan van dingen waarover onze zinnen quantificeren, als we tenminste
geloven dat deze zinnen waar zijn. In navolging van Van Inwagen, die deze
methode heeft gebruikt om aan te tonen dat er zulke dingen zijn als uni-
versalia, laat ik zien dat deze methodologie kan worden gebruikt om aan te
tonen dat er zulke dingen zijn als ervaringen. Ik sluit het hoofdstuk af met een
bespreking van twee theorieën die kunnen worden opgevat als objecties tegen
dit argument voor het bestaan van ervaringen: behaviorisme en eliminitivis-
me. Aangezien deze theorieën niet houdbaar blijken te zijn, zoals ik laat zien
in dit hoofdstuk, blijft het argument voor ervaring staan.

Het derde hoofdstuk markeert het begin van de analyse van de term
‘naturalisme’. De eerste sectie biedt een overzicht van het gebruik van deze
term aan de hand van een inventarisatie van in de literatuur gegeven definities
van materialisme, fysicalisme en naturalisme. Het blijkt dat er een belangrijk
onderscheid kan worden gemaakt tussen twee soorten definities: metafysische
definities aan de ene kant en methodologische definities aan de andere kant.
De termen ‘materialisme’, ‘fysicalisme’ en ‘naturalisme’ verwijzen niet per
definitie naar verschillende theorieën, maar er zijn varianten van materialis-
me, fysicalisme en naturalisme die metafysisch van aard zijn en varianten die
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methodologisch van aard zijn. Definities van materialisme die metafysisch
van aard zijn verschillen niet aanzienlijk van definities van fysicalisme die
metafysisch van aard zijn, maar ze verschillen wel substantieel van methodolo-
gische definities. Om deze reden laat ik de termen ‘materialisme’, ‘fysicalisme’
en ‘naturalisme’ vallen en spreek ik in het vervolg slechts over ‘methodolo-
gisch naturalisme’ en ‘metafysisch naturalisme’, waarbij deze termen ook de
methodologische respectievelijk metafysische varianten van materialisme en
fysicalisme insluiten.

In het vervolg van hoofdstuk  bespreek ik vier versies van metafy-
sisch naturalisme: (i) klassiek materialisme, (ii) spatio-temporeel materialis-
me, (iii) causaal materialisme, en (iv) anti-supernaturalisme. Alhoewel deze
theorieën elk op een bepaald moment populair zijn geweest, blijken ze, elk
om verschillende redenen, onhoudbaar te zijn. Dit betekent dat metafysisch
naturalisme in het algemeen niet houdbaar is en dat de vraag of het compatibel
is met de subjectiviteit van ervaring niet gesteld hoeft te worden.

In hoofdstuk  wend ik mij vervolgens tot een bespreking van methodo-
logisch naturalisme. Volgens methodologisch materialisme kunnen de din-
gen die bestaan niet worden gekarakteriseerd door een bepaalde metafysische
aard (zoals het geval is bij metafysisch naturalisme), maar moet een bepaalde
methodologie worden gebruikt om te bepalen uit welke elementen de ultie-
me realiteit is opgebouwd. De methode die hiervoor moet worden gebruikt
volgens methodologisch naturalisme is de wetenschap. Dat betekent dat de
wetenschap ons uiteindelijk zal vertellen welke dingen bestaan. Nadat ik heb
vastgesteld wat ‘methodologisch naturalisme’ betekent, moet de vraag gesteld
worden of het een houdbare theorie is. Zoals eeder aangetoond is metafysisch
naturalisme onhoudbaar, dus om naturalisme in het algemeen serieus te kun-
nen nemen zal het het methodologisch naturalisme beter moeten vergaan dan
het metafysisch naturalisme. Ik laat zien dat methodologisch naturalisme ook
een aantal problemen kent, waarvan Hempels dilemma het meest bedreigend
is, maar dat geen van deze problemen fataal is. Ik sluit het hoofdstuk af met
een bespreking van wetenschap, de wetenschappelijke methode en een van de
karakteristieke aspecten van wetenschap in het bijzonder, namelijk ‘objectivi-
teit’. Ik leg de objectiviteit van wetenschap uit als het idee dat wetenschappe-
lijke stellingen verifieerbaar moeten zijn.

In het vijfde hoofdstuk wend ik mij uiteindelijk tot de vraag of de subjec-
tiviteit van ervaring, zoals gedefinieerd in het eerste hoofdstuk, en methodolo-
gisch naturalisme, zoals beschreven in het vierde hoofdstuk, compatibel zijn.
Om dit te kunnen bepalen, bespreek ik elke definitie van de subjectiviteit van
ervaring afzonderlijk om vast te stellen of het in die interpretatie compatibel
is met naturalisme. Voor de eerste definitie van subjectiviteit (S) geldt dat
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het afhangt van (S) of (S) al dan niet compatibel is met naturalisme –
op zichzelf is het niet duidelijk of het feit dat ervaring fenomenaal karakter
heeft, (S), een probleem is voor naturalisme. Uit de bespreking van (S),
(S) en (S) blijkt dat subjectiviteit in deze interpretaties incompatibel is
met naturalisme. Als ervaring noodzakelijkerwijs verbonden is met een be-
paald perspectief, (S), privé is, (S), of alleen gekend kan worden vanuit een
eerste-persoonsperspectief, (S), dan betekent dat dat zinnen over ervaring
geen wetenschappelijke stellingen kunnen zijn. Wetenschappelijke stellingen
moeten immers verifieerbaar zijn en kunnen dus geen betrekking hebben op
fenomenen die subjectief zijn in de betekenissen van (S), (S) en (S). Aan-
gezien de wetenschap ons alleen de waarheid en de volledige waarheid geeft,
althans volgens de methodologisch naturalist, kunnen er niet zulke dingen
zijn als ervaringen. Aangezien we in de eerste twee hoofdstukken hebben
vastgesteld dat ervaringen wel degelijk bestaan, moeten we concluderen dat
methodologisch naturalisme onwaar is.

Tot slot stel ik dat het afhangt van welke ontologie van personen men
aanhangt of subjectiviteit in de interpretatie van (S) compatibel is met natu-
ralisme.

Concluderend kan gesteld worden dat in ieder geval drie van de vijf defi-
nities van de subjectiviteit van ervaring niet compatibel zijn met naturalisme.
Na het geven van mijn argumenten bespreek ik twee bekende objecties tegen
mijn conclusie van incompatibiliteit, Lycans objectie en de identiteitstheo-
rie, die ik beide voorzie van antwoord. Tot slot bespreek ik drie alternatieve
theorieën die niet al te ver van methodologisch naturalisme afstaan, maar die
wel compatibel zijn met subjectiviteit. Deze theorieën zouden een oplossing
kunnen bieden voor het probleem in kwestie, maar het is onwaarschijnlijk dat
de methodologisch naturalist deze alternatieven zou kunnen aanvaarden.


