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SAMENVATTING 
	
	
Geloof	 ik	 dat	 het	 regent?	Dat	mijn	 partner	 en	 ik	 samen	oud	worden?	Heb	 ik	 de	
intentie	om	het	geleende	geld	terug	te	geven?	Hou	ik	meer	van	aardbeien	of	van	
frambozen?	Vind	 ik	 familie	 belangrijker	 of	werk?	Waarop	moet	 ik	me	het	meest	
richten:	 genieten	 van	 het	 leven,	 ouderschap,	 carrière,	 of	 vriendschap?	 Dit	 soort	
vragen,	 zowel	 de	 triviale	 als	 substantiële,	 staan	 centraal	 in	 dit	 proefschrift.	 De	
antwoorden	op	deze	vragen	bevatten,	indien	het	wáre	antwoorden	zijn,	zelfkennis.	
Zelfkennis	van	intentionele	mentale	attitudes,	die	begrepen	kunnen	worden	als	een	
geestestoestand	die	gericht	is	op	iets.	Voorbeelden	zijn	overtuigingen,	verlangens,	
intenties	en	emoties.	

Aan	 zelfkennis	 van	 mentale	 attitudes	 wordt	 vaak	 een	 speciale	 status	
toegekend,	 omdat	 zulke	 attitudes	 samenhangen	 met	 een	 eerste-
persoonsperspectief.	Overtuigingen,	intenties,	verlangens	en	emoties	bestaan	niet	
alleen	“in	mijn	hoofd,”	maar	zijn	verbonden	met	mijn	commitment,	instemming	met	
datgene	waarover	de	attitude	gaat.	Als	 ik	bijvoorbeeld	geloof	dat	het	regent,	dan	
neem	ik	het	voor	waar	aan	dat	het	regent.	En	als	ik	meer	geef	om	familie	dan	om	
werk,	dan	stem	ik	ermee	in	dat	familie	voor	mij	meer	waarde	heeft	dan	werk.		

De	 verbinding	 tussen	 attitude	 en	 instemming,	 en	 in	 het	 bijzonder	 de	
zelfkennis	 die	 deze	 verbinding	 in	 acht	 neemt,	 behoort	 tot	 de	 kern	 van	 dit	
proefschrift.	 Deze	 vorm	 van	 zelfkennis	 noem	 ik	 transparante	 zelfkennis.	
Transparant	omdat	 je	 jezelf	 in	een	bepaalde	modus	kent,	waarbij	 je	als	het	ware	
door	je	attitude	heen	kijkt	naar	datgene	waar	de	attitude	betrekking	op	heeft.	De	
onderliggende	 vraag	 van	 dit	 proefschrift,	 bestaande	 uit	 vijf	 opzichzelfstaande	
artikelen,	 is	 dan	 ook:	 hoe	 kunnen	 we	 het	 concept	 van	 transparante	 zelfkennis	
systematisch	analyseren	en	formuleren?	

Mijn	 studie	 naar	 transparante	 zelfkennis	 is	 deels	 ingegeven	 door	 mijn	
verwondering	over	het	feit	dat	het	wetenschappelijke	perspectief	op	de	menselijke	
geest	 zich	 almaar	 uitbreidt.	 Vanuit	 dat	 wetenschappelijke	 perspectief	 wordt	
zelfkennis	met	scepsis	bezien	en	soms	zelfs	tot	illusie	verklaard.	Om	een	beeld	te	
schetsen	van	deze	positie	kunnen	we	te	rade	gaan	bij	de	Amerikaanse	filosoof	Daniel	
Dennett:	
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…each	of	us	is	in	most	regards	a	sort	of	inveterate	auto-psychologist,	
effortlessly	inventing	intentional	interpretations	of	our	own	actions	in	
an	 inseparable	mix	 of	 confabulation,	 retrospective	 self-justification,	
and	(on	occasion,	no	doubt)	good	theorizing.	(Dennett	1987,	91)	

	
Ons	 vermogen	 tot	 zelfkennis	wordt	 hier	 afgedaan	 als	 illusoir.	 We	 hebben	 geen	
toegang	tot	onze	ware	motieven.	De	verklaringen	die	we	geven	zijn	niets	meer	dan	
het	resultaat	van	interpretatie,	waarbij	we	antwoord	geven	op	de	vraag	wat	er	in	
ons	 hoofd	 om	 zou	 moeten	 gaan	 om	 ons	 gedrag	 afdoende	 te	 verklaren.	 Deze	
wetenschappelijk	 geïnspireerde	 visie	 op	 zelfkennis	 stelt	 zelfs	 dat,	 aangezien	 ons	
zelfbeeld	 onze	 eigen	 interpretaties	 troebleert,	 we	 deze	 interpretaties	 beter	 aan	
anderen	kunnen	overlaten.	Die	ander	is	een	betere	toeschouwer	en	psycholoog	van	
onze	mentale	attitudes.	

Dit	proefschrift	stelt	vragen	bij	de	wetenschappelijke	scepsis	over	zelfkennis	
en	dan	met	name	bij	het	onderliggende	beeld	van	zelfkennis,	waarop	deze	scepsis	is	
gebaseerd.	Het	meest	problematisch	aan	het	geschetste	beeld	van	zelfkennis	in	de	
wetenschap	is	de	relatie	tussen	een	persoon	en	haar	eigen	mentale	leven.	Zij	stellen	
een	persoon	voor	die	in	de	stoel	van	de	psycholoog	plaatsneemt	en	die,	vanuit	die	
positie,	als	een	toeschouwer	probeert	te	observeren	wat	zich	in	haar	eigen	hoofd	
afspeelt.	Alsof	zij	alleen	bezig	is	met	de	registratie	van	haar	gedachten,	gevoelens	en	
attitudes.	Maar	een	persoon	is	geen	getuige	van	haar	mentale	leven.	Haar	mentale	
attitudes	drukken	uit	hoe	zij	zich	ten	opzichte	van	de	wereld	verhoudt:	wat	zij	als	
waar	aanneemt,	wat	ze	gaat	doen,	hoe	ze	zich	voelt	en	waarnaar	ze	verlangt.	Per	slot	
van	 rekening	 is	 het	 haar	mentale	 leven	dat	 haar	 unieke	 standpunt	 in	 de	wereld	
weergeeft.	Om	hier	recht	aan	te	doen,	moet	de	persoon	zelf	daar	besef	van	hebben:	
haar	mentale	 attitudes	moeten	 door	 haar	 gezien	worden	 ‘as	 expressive	 of	 [her]	
various	and	evolving	relations	to	[her]	environment,	and	not	as	a	mere	succession	
of	representations	(to	which,	 for	some	reason,	[she]	is	the	only	witness)’	(Moran	
2001,	32).	Dit	expressieve	karakter	van	het	eigen	mentale	leven	houdt	in	dat	een	
persoon	 zich	 niet	 als	een	 psycholoog	 tot	 haar	mentale	 leven	 verhoudt,	maar	 als	
iemand	die	de	attitudes	als	het	ware	“van	binnenuit	leeft.”	Zo	blijft	de	verbinding	
tussen	 attitude	 en	 commitment	 intact.	 Aangezien	 transparante	 zelfkennis	 deze	
verbinding	 in	acht	neemt,	kan	het	gezien	worden	als	hét	alternatief	voor	het	 tot	
vervreemding	leidende	beeld	van	zelfkennis	dat	de	wetenschap	schetst	en	dat	tot	
zoveel	twijfel	aan	en	achterdocht	ten	opzichte	van	zelfkennis	heeft	geleid.	
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Wat	is	transparante	zelfkennis?	
Laten	we	 terugkeren	naar	de	centrale	vraag	van	dit	proefschrift:	hoe	moeten	we	
transparante	 zelfkennis	 begrijpen?	 Allereerst	 is	 het	 goed	 om	 dit	 vraagstuk	 in	
verband	 te	 brengen	 met	 de	 filosofie	 van	 zelfkennis	 in	 algemenere	 zin.	 Een	
fundamenteel	startpunt	in	het	denken	over	zelfkennis	is	het	verschil	tussen	kennis	
van	de	eigen	mentale	attitudes	 en	kennis	 van	de	 attitudes	 van	anderen.	Meestal	
worden	 de	 epistemologische	 aspecten	 van	 dit	 verschil	 benadrukt:	 zo	 ziet	 men	
zelfkennis	 als	 geprivilegieerd,	 namelijk	 als	 kennis	 met	 een	 veilige	 epistemische	
basis,	én	als	kennis	die	beschikbaar	is	via	unieke	toegang.	Daarmee	bedoel	 ik	een	
toegang	die	alleen	beschikbaar	is	wanneer	het	gaat	om	het	eigen	mentale	leven	(cf.	
Byrne	2005;	Gertler	2015).	Wat	in	epistemologische	discussies	over	zelfkennis	vaak	
buiten	beschouwing	blijft,	 is	de	 relatie	 tussen	zelfkennis	en	de	aard	van	de	naar	
zelfkennis	 strevende	mens:	waarom	 is	 zelfkennis	 belangrijk	 voor	 de	mens?;	 hoe	
verhoudt	 zelfkennis	 zich	 tot	 ons	 persoonszijn,	 tot	 morele	 psychologie	 en	 tot	
(mentale)	 agency?;	 op	 welke	 manier	 werken	 deze	 moreel	 psychologische	
vraagstukken	 door	 in	 hoe	 we	 het	 verschil	 tussen	 zelfkennis	 en	 kennis	 van	
andermans	attitudes	moeten	begrijpen?	

Een	filosoof	die	binnen	het	debat	over	zelfkennis	de	aandacht	op	deze	moreel	
psychologische	kwesties	heeft	gevestigd	is	Richard	Moran.	Het	essentiële	verschil	
tussen	kennis	van	de	eigen	mentale	attitudes	en	die	van	anderen	ligt	volgens	Moran	
niet	 in	 privilege	 of	 unieke	 toegang,	 maar	 in	 de	 manier	 waarop	 een	 persoon	
betrokken	 is	 bij	 haar	 eigen	 mentale	 leven.	 Waar	 een	 persoon	 zich	 slechts	 als	
buitenstaander	kan	verhouden	tot	de	mentale	attitudes	van	anderen,	beziet	ze	haar	
eigen	mentale	attitudes	vanuit	het	eerdergenoemde	eerste-persoonsperspectief.	Zij	
is	niet	louter	toeschouwer	van	wat	er	in	haar	hoofd	gebeurt,	maar	ziet	haar	eigen	
perspectief	op	de	wereld	 tot	uitdrukking	komen	 in	haar	eigen	mentale	attitudes.	
Waarmee	ik	bedoel	dat	ze,	wanneer	ze	gelooft	dat	het	regent,	de	waarheid	van	het	
feit	dat	het	regent	aanneemt;	dat	ze,	wanneer	ze	zich	gekwetst	voelt,	instemt	met	
het	idee	dat	iemand	iets	kwetsend	gedaan	heeft;	en	dat	ze	zich	in	het	hebben	van	de	
intentie	om	vanavond	de	nieuwe	Wes	Anderson	film	in	de	bioscoop	te	bezoeken,	
erop	toelegt	dat	daadwerkelijk	te	doen.	

Door	de	verbinding	tussen	attitude	en	commitment	in	acht	te	nemen,	tracht	
transparante	zelfkennis	recht	te	doen	aan	het	daaraan	verbonden	verschil	tussen	
zelfkennis	 en	 het	 kennen	 van	 andermans	 attitudes.	 Zo	 is	 het	 bij	 transparante	
zelfkennis	van	bijvoorbeeld	een	overtuiging	het	geval	dat	een	persoon	niet	slechts	
in	een	positie	is	om	te	rapporteren	dat	zij	een	bepaalde	overtuiging	heeft,	maar	ook	
om	haar	instemming	met	datgene	wat	ze	gelooft	uit	te	spreken	(cf.	Moran	2001,	76).	
Bij	zelfkennis	van	de	intentie	om	vanavond	naar	de	film	te	gaan,	kan	vergelijkbaar	
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gesteld	worden	dat	het	niet	gaat	om	een	bewustzijn	van	de	waarschijnlijkheid	dat	
de	 intentie	verwezenlijkt	wordt.	Dat	veronderstelt	een	tot	vervreemding	 leidend	
perspectief	van	een	buitenstaander,	alsof	het	van	een	ander	afhangt	of	iemand	bij	
de	bioscoop	terechtkomt.	In	het	kennen	van	een	intentie	gaat	het	er	juist	om	dat	een	
persoon	zich	ervan	bewust	is	dat	ze	het	tot	haar	doel	gemaakt	heeft	om	vanavond	
naar	 de	 bioscoop	 te	 gaan.	 Het	 idee	 is	 dus	 dat	 transparante	 zelfkennis	 het	 soort	
zelfkennis	 is	vanuit	het	 standpunt	van	een	agent:	 iemand	die	zich	actief	 tot	haar	
mentale	leven	verhoudt.	
	
De	grenzen	van	transparantie-procedures	
Met	 deze	 eerste	 kenschets	 van	 transparante	 zelfkennis	 heb	 ik	 nog	 geen	 theorie	
geformuleerd.	 Hiervoor	 zou	 op	 z’n	 minst	 een	 uitleg	 van	 de	 manier	 waarop	
zelfkennis	vergaard	wordt	nodig	zijn.	 In	het	algemeen	stelt	men	dat	dat	het	best	
begrepen	kan	worden	als	het	doorlopen	van	een	transparantie-procedure.	De	basis	
van	zo’n	 procedure	 is	bij	benadering	dat	 je	een	vraag	over	een	mentale	attitude	
beantwoordt	(“Geloof	ik	dat	het	regent?”)	door	een	andere	vraag	te	beantwoorden	
over	datgene	waar	de	attitude	betrekking	op	heeft	(“Regent	het?”).	Je	gaat	dus	van	
de	vraag	“Geloof	ik	dat	het	regent?”	naar	de	vraag	“Regent	het?”	en	gaat	dan	na	of	
dit	wel	of	niet	het	geval	is.	Zo	is	het	idee	dat	een	persoon	transparante	zelfkennis	
van	haar	geloof	“dat	p”	(bijvoorbeeld	geloof	dat	het	regent)	kan	vergaren,	als	zij	een	
antwoord	 geeft	 op	 de	 vraag	 of	 ze	 dat	 gelooft	 door	 de	 vraag	 “Is	 p	 waar?”	 te	
beantwoorden.	Eén	van	de	centrale	oogmerken	van	dit	proefschrift	is	het	begrijpen	
en	analyseren	van	dergelijke	transparantie-procedures.	Ik	zie	twee	fundamentele	
problemen	voor	zulke	procedures:	grenzen	aan	het	 toepassingsgebied	en	aan	de	
manier	waarop	zij	gerechtvaardigd	kunnen	worden.	Beide	problemen	zullen	eerst	
kort	 besproken	worden,	 voordat	 teruggekomen	wordt	 op	 de	 verhouding	 tussen	
transparante	 zelfkennis	 en	 transparantie-procedures.	 Door	 deze	 verhouding	 te	
verhelderen,	 zien	 we	 dat	 transparante	 zelfkennis	 ook	 zonder	 transparantie-
procedures	in	strikte	zin	kan	blijven	bestaan.		

Zijn	er	grenzen	aan	de	reikwijdte	van	transparantie-procedures?	Deze	vraag	
heb	ik	onderzocht	door	het	bestek	van	Morans	transparantie-thesis	onder	de	loep	te	
nemen.	 In	Hoofdstuk	 1	 begin	 ik	 met	 het	 expliciteren	 van	 zijn	 thesis	 om	 deze	
vervolgens	te	toetsen.	De	voorwaarden	aan	het	beantwoorden	van	de	vraag	over	
datgene	 waarop	 de	 attitude	 betrekking	 heeft,	 dienen	 allereerst	 verhelderd	 te	
worden.	Op	geloof	toegepast,	gaat	dit	dus	om	de	vraag	“Is	p	waar?”	(dus	de	vraag	
“Regent	 het?”	 in	 het	 bovengenoemde	 voorbeeld).	 Morans	 werk	 suggereert	 drie	
verschillende	 opties:	 1)	 dat	 er	 geen	 condities	 aan	 de	manier	 van	 beantwoorden	
gesteld	worden;	 2)	 dat	gerefereerd	moet	worden	 aan	 redenen	 voor	p;	 en	 3)	 dat	
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gerefereerd	moet	worden	aan	redenen	die	geloof	 in	p	rechtvaardigen.	Door	deze	
drie	 voorwaarden	 op	 verschillende	 vormen	 van	geloof	 toe	 te	 passen,	worden	 ze	
geëvalueerd.	Het	resultaat	van	deze	evaluatie	is	dat	Morans	transparantie-thesis	de	
grootste	 reikwijdte	 heeft	 als	 aan	 de	 eerste	 en	 dus	 meest	 minimale	 voorwaarde	
voldaan	 moet	 worden.	 Maar	 omdat	 de	 voorwaarde	 zo	 minimaal	 is,	 lijkt	 zij	
losgezongen	van	de	actieve	relatie	die	een	persoon	ten	opzichte	van	haar	mentale	
leven	heeft.	En	deze	actieve	relatie,	het	perspectief	van	een	agent,	was	nu	juist	de	
drijvende	kracht	achter	transparante	zelfkennis.	Gevolg	hiervan	is	dat	voorstanders	
van	 een	Moran-achtige	 visie	 op	 transparantie-procedures	moeten	 kiezen	 tussen	
twee	 uitdagingen:	 óf	 ze	moeten	 rechtvaardigen	 dat	 transparante	 zelfkennis	 niet	
essentieel	verbonden	is	met	het	perspectief	van	een	agent,	óf	ze	moeten	de	grenzen	
aan	het	bestek	van	de	transparantie-procedure	rechtvaardigen.	

Een	 gerelateerde	 vraag	 over	 de	 reikwijdte	 van	 transparantie-procedures	
betreft	 de	 toepassing	 op	 andere	 attitudes	 dan	 geloof,	 zoals	 emoties,	 verlangens,	
intenties,	 geven	 om,	 etc.	Hoofdstuk	 4	 richt	 zich	 op	 de	 vraag	 of	 en	 hoe	Morans	
theorie	 vertaald	 zou	 kunnen	 worden	 naar	 emotie.	 Allereerst	 neem	 ik	 aan	 dat	
Morans	theorie	werkt	voor	geloof.	Vervolgens	onderzoek	ik	hoe	de	theorie	vertaald	
zou	moeten	worden.	Het	moeilijke	is	dat	de	te	beantwoorden	vraag	bij	een	geloof	
dat	p	eenvoudig	“Is	p	waar?”	is,	terwijl	dit	voor	emotie	minder	eenduidig	is.	De	reden	
ligt	in	de	aard	van	emoties.	Deze	zijn	namelijk	niet	alleen	gericht	op	de	wereld,	maar	
hebben	 ook	 betrekking	 op	wat	 voor	 iemand	 belangrijk	 is.	 Zelfs	 als	we	 allemaal	
accepteren	 dat	 een	 bepaalde	 persoon	 mij	 verraden	 heeft,	 hoef	 ik	 me	 nog	 niet	
verraden	te	voelen	als	bijvoorbeeld	de	persoon	voor	mij	onbelangrijk	is	of	als	het	
verraad	als	zodanig	me	koud	 laat.	Evenzo	zullen	de	winst	en	het	verlies	van	een	
sportteam	me	slechts	raken	wanneer	ik	bij	dat	team	betrokken	ben.	In	algemene	zin	
kunnen	 we	 stellen	 dat	 een	 persoon	 alleen	 een	 emotie	 voelt	 als	 iets	 voor	 haar	
belangrijk	 is	 (cf.	 Helm	 2010).	 Via	 deze	 analyse	 beargumenteer	 ik	 dat	 Morans	
transparantie-thesis	 niet	 toepasbaar	 is	 op	 emotie,	 tenminste	 niet	 zonder	 een	
uiteenzetting	over	de	relatie	tussen	transparantie	en	wat	voor	iemand	belangrijk	is	
(een	vraag	die	ik	behandel	in	Hoofdstuk	5).	Ook	zal	de	claim	niet	toepasbaar	zijn	op	
andere	mentale	attitudes	die	op	dezelfde	wijze	verbonden	zijn	met	wat	voor	iemand	
belangrijk	is.	

Tot	zover	een	korte	bespreking	van	het	beperkte	bereik	van	transparantie-
procedures.	 Een	 andere	 grens	 waar	 deze	 procedures	 mee	 kampen	 is	 de	
rechtvaardiging	van	de	verkregen	zelfkennis.	Transparantie-procedures	gaan	ervan	
uit	dat	iemand	de	ene	vraag	over	een	mentale	attitude	kan	beantwoorden	door	een	
andere	vraag	over	de	inhoud	van	de	attitude	te	beantwoorden.	Maar	wat	is	dan	de	
relatie	tussen	beide	vragen	die	een	dergelijke	methode	mogelijk	maakt?	Normaliter	
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zijn	vragen	gerelateerd	door	een	 logisch	of	bewijsmatig	verband,	maar	dat	 is	bij	
transparantie	niet	het	geval.	Het	feit	dat	het	regent	behelst	noch	indiceert	dat	ik	dat	
geloof:	er	zijn	 talloze	situaties	denkbaar	waarin	het	wel	 regent,	maar	 ik	dat	niet	
geloof,	of	waarin	ik	wel	geloof	dat	het	regent,	maar	dat	niet	zo	is.	Zodoende	staan	
transparantie-procedures	 tegenover	 het	 Twee	 Subjecten	 Probleem	 (Two	 Topics	
problem:	 TTP):	 namelijk	 dat	 de	waarheid	 van	de	 propositie	p	 geen	epistemische	
basis	lijkt	te	verschaffen	voor	de	waarheid	van	de	propositie	ik	geloof	dat	p.	

Indien	we	het	huidige	debat	over	transparante	zelfkennis	bestuderen,	zien	
we	dat	consensus	over	een	oplossing	voor	TTP	ver	te	zoeken	is.	Hoofdstuk	2	biedt	
een	 overzicht	 van	 de	 verschillende	 benaderingen	 van	 TTP	 en	 probeert	 zo	 het	
probleem	 zelf,	 maar	 vooral	 ook	 de	 relatie	 tussen	 transparantie-procedures	 en	
transparante	 zelfkennis	 te	 verhelderen.	 In	 het	 hoofdstuk	 beargumenteer	 ik	 dat	
transparante	zelfkennis	onlosmakelijk	verbonden	is	met	het	idee	dat	het	aan	jezelf	
toeschrijven	 van	 een	 geloof	 dat	 p	 twee	 beweringen	 inhoudt:	 een	 empirische	
bewering	 dat	 de	 geest	 in	 die	 toestand	 verkeert,	 maar	 ook	 instemming	 met	 de	
waarheid	van	p.	Met	dit	idee	als	uitgangspunt	blijken	alle	oplossingen	ontoereikend.	
Uiteindelijk	kan	transparante	zelfkennis	niet	zonder	enige	vorm	van	bewustzijn	van	
een	 attitude	 tot	 stand	 komen	 –	 en	 is	 dus	 niet	 uitsluitend	 gebaseerd	 op	 een	
bewustzijn	 van	 datgene	waarop	 de	 attitude	 betrekking	 heeft.	 Als	 een	 dergelijke	
vorm	van	bewustzijn	een	rol	speelt	in	het	vergaren	van	transparante	zelfkennis,	dan	
kunnen	we	niet	meer	spreken	over	een	zuivere	transparantie-procedure.	Dan	is	het	
namelijk	niet	zo	dat	de	vraag	over	de	attitude	beantwoord	wordt	door	alleen	een	
antwoord	te	geven	op	de	vraag	over	de	inhoud	van	de	attitude.	TTP	stelt	dus	een	
tweede	grens	aan	transparantie-procedures.	

Betekent	 dit	 dat	 transparante	 zelfkennis	 onmogelijk	 is?	 Niet	 als	 we	
transparante	zelfkennis	en	transparantie-procedures	zorgvuldig	uit	elkaar	houden.	
De	 eerstgenoemde	 betreft	 de	 aard	 van	 de	 bedoelde	 zelfkennis,	 terwijl	 de	
laatstgenoemde	tot	doel	heeft	om	een	methode	te	identificeren	die	de	sprong	tussen	
instemming	 en	 attitude	 epistemisch	 rechtvaardigt.	 Ook	 als	 we	 stellen	 dat	
transparante	zelfkennis	de	verbinding	tussen	attitude	en	instemming	incorporeert,	
zoals	besproken	in	dit	proefschrift,	hoeft	dit	nog	niet	te	betekenen	dat	dit	uitsluitend	
tot	stand	kan	komen	door	een	dergelijke	sprong	tussen	instemming	en	attitude.	De	
aard	 van	 transparante	 zelfkennis	 maakt	 een	 transparantie-procedure	 niet	
noodzakelijk.	Het	 is	 goed	mogelijk	 dat	 het	 vergaren	 van	 transparante	 zelfkennis	
berust	op	het	bovengenoemde	bewustzijn	van	een	attitude.	Let	wel,	zo’n	vorm	van	
bewustzijn	staat	haaks	op	het	idee	van	transparantie,	waarbij	een	persoon	zogezegd	
door	haar	attitude	heen	kijkt	naar	datgene	waarop	de	attitude	betrekking	heeft	(en	
dus	niet	naar	de	attitude	zélf).	De	rol	en	de	aard	van	een	dergelijk	bewustzijn	van	
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een	 attitude	 zal	 nader	 uitgewerkt	 moeten	 worden,	 met	 name	 zogenoemde	
transparantie	voorwaarden	waaraan	zo’n	bewustzijn	dient	te	voldoen.			
	
De	vorm	van	transparante	zelfkennis	
Het	bespreken	van	de	moeilijkheden	omtrent	transparante	zelfkennis	heeft	wellicht	
de	vraag	opgeroepen	waarom	transparante	zelfkennis	zo	belangrijk	is.	Deze	vorm	
van	 zelfkennis	 is	 nodig	 om	 het	 eerste-	 en	 derde-persoonsperspectief	 (en	 tevens	
zelfkennis	 en	 kennis	 van	 andermans	 attitudes)	 adequaat	 van	 elkaar	 te	
onderscheiden.	Wat	eigen	 is	aan	het	eerste-persoonsperspectief	 is	de	verbinding	
tussen	iemands	attitudes	en	diens	kijk	op	de	wereld.	Met	transparante	zelfkennis	
beziet	een	persoon	haar	mentale	attitudes	niet	van	een	afstand,	maar	van	binnenuit,	
als	datgene	wat	haar	instemming	uitdrukt.	Deze	verbinding	is	direct	verbonden	met	
de	 verantwoordelijkheid	 die	 zij	 voor	 deze	 attitudes	 draagt.	 Een	 persoon	 neemt	
immers,	 omdat	 attitudes	 samenhangen	 met	 de	 relevante	 instemming,	
verantwoordelijkheid	 door	 deze	 instemming	 te	 erkennen,	 maar	 faalt	 als	 ze	 de	
betekenis	van	haar	instemming	ontkent.	In	het	geval	van	een	geloof	dat	p	neemt	een	
persoon	 verantwoordelijkheid	 als	 zij	 haar	 instemming	 met	 de	 waarheid	 van	 p	
erkent,	 in	 gedachten	 of	 expliciet.	 Zo	 beargumenteer	 ik,	 dat	 het	 bereiken	 van	
transparante	zelfkennis	een	uitdrukking	van	agency	vergt.	Alleen	als	een	persoon	
verantwoordelijkheid	 draagt	 en	 instemming	 erkent,	 kan	 er	 sprake	 zijn	 van	
transparante	zelfkennis.	

Het	behouden	van	het	perspectief	van	de	agent	inzake	de	menselijke	geest	
toont	 de	 noodzaak	 van	 transparante	 zelfkennis.	 Desalniettemin	 blijven	 er	
problemen.	Een	belangrijk	punt	betreffende	de	rol	van	agency	is	dat	deze	lijkt	af	te	
nemen	 naarmate	 de	 mentale	 attitudes	 betekenisvoller	 worden.	 Wij	 lijken	 veel	
invloed	 te	 kunnen	 uitoefenen	 op	 attitudes	 die	 relatief	 weinig	 betekenis	 hebben	
(zoals	de	overtuiging	dat	het	nu	regent).	Substantiële	mentale	attitudes	(zoals	onze	
zorgen,	waar	we	om	geven,	onze	waarden	en	diepe	verlangens)	zijn	echter	zo	diep	
in	ons	leven	verankerd,	dat	het	wel	of	niet	erkennen	van	instemming	weinig	lijkt	uit	
te	 maken.	 Stel	 dat	 een	 persoon	 een	 verlangen	 naar	 een	 kind	 koestert.	 Het	 zou	
kortzichtig	zijn	om	hierin	alleen	haar	instemming	te	betrekken.	Veel	belangrijker	is	
dat	dit	verlangen	zich	manifesteert	in	haar	handelen,	denken	en	gevoel	(cf.	Lawlor	
2009).	Is	dit	juist,	dan	heeft	dit	grote	gevolgen	voor	transparante	zelfkennis.	Het	zou	
namelijk	betekenen	dat	deze	vorm	van	zelfkennis	haar	relevantie	verliest	naarmate	
mentale	attitudes	betekenisvoller	zijn.	

In	 Hoofdstuk	 5	 ga	 ik	 in	 op	 dit	 probleem	 en	 beargumenteer	 ik	 het	
tegenovergestelde:	een	dergelijk	verlangen	moet	zich	wel	manifesteren	in	iemands	
handelen,	 denken	 en	 voelen,	 maar	 het	 nemen	 van	 verantwoordelijkheid	 door	
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instemming	 blijft	 essentieel	 om	 zelfkennis	 van	 dit	 verlangen	 te	 vergaren.	 De	
manifestaties	van	het	verlangen	 in	 iemands	handelen,	denken	en	voelen	kunnen	
alleen	als	betekenisvol	herkend	worden	als	er	sprake	is	van	instemming.	Ook	blijkt	
instemming	 cruciaal	 in	 het	 kennen	 van	 een	 dergelijk	 verlangen,	 omdat	 het	
samenhangt	met	iemands	zelfbeeld.	Het	koesteren	van	een	verlangen	naar	een	kind	
hangt	samen	met	het	beeld	dat	je	van	jezelf	hebt	als	moeder	en	als	iemand	die	het	
waardevol	vindt	om	een	kind	op	de	wereld	te	zetten,	daarvoor	te	zorgen	en	een	band	
mee	 op	 te	 bouwen.	 Zo	 bezien	wordt	 het	 ook	meteen	duidelijk	 dat	 een	dergelijk	
verlangen	bepaalde	toewijding	vereist.		

Kun	je	zelfkennis	van	dat	verlangen	hebben	zonder	op	enige	manier	blijk	te	
geven	van	een	dergelijke	toewijding?	Mijn	argumentatie	in	dit	hoofdstuk	laat	zien	
dat	 het	 hebben	 van	 zelfkennis	 van	 substantiële	 attitudes	 het	 beste	 gezien	 kan	
worden	als	een	strijd:	een	strijd	om	met	een	bepaald	zelfbeeld	het	leven	te	leiden	en	
tegen	de	eisen	van	toewijding	aan	te	lopen.	Soms	als	iemand	die	daar	makkelijk	aan	
kan	voldoen,	maar	vaker	als	iemand	die	in	die	toewijding	zal	falen.	Deze	vorm	van	
zelfkennis	 valt,	 par	 excellence,	 onder	 transparante	 zelfkennis:	 handelen	met	 een	
zelfbeeld	is	een	uiting	van	agency.	

Het	laatste	probleem	met	betrekking	tot	het	formuleren	van	een	concept	van	
transparante	zelfkennis	dat	ik	hier	expliciet	wil	bespreken,	is	de	verscheidenheid	
waarin	transparante	zelfkennis	voorkomt.	Als	we	de	literatuur	over	transparante	
zelfkennis	geloven,	dan	moeten	we	ons	concept	van	 transparante	zelfkennis	aan	
iedere	verschillende	mentale	attitude	aanpassen.	Maar	hoe	komen	we	dan	tot	een	
samenhangend	 beeld	 van	 transparante	 zelfkennis?	 Ik	 ben	 van	 mening	 dat	 de	
analytisch	 Aristoteliaanse	 benadering	 hiervoor	 nodig	 is.	 Deze	 benadering	
introduceer	 ik	 in	Hoofdstuk	 3	 om	 de	 aard	 van	 redeneren	 te	 verhelderen.	 Ons	
vermogen	tot	redeneren	lijkt	op	ons	vermogen	tot	zelfkennis,	omdat	ook	zij	op	zeer	
gevarieerde	 manieren	 tot	 uitdrukking	 komt.	 Dit	 zorgt	 ervoor	 dat	 analyses	 van	
redeneren	–	en	zelfkennis,	maar	daar	kom	ik	zo	op	terug	–	waarbij	men	zich	verlaat	
op	het	formuleren	van	noodzakelijke	voorwaarden,	niet	kunnen	werken.	Er	blijkt	
niet	één	voorwaarde	te	zijn	waaraan	alle	vormen	van	redeneren	voldoen.	Diegene	
die	aangedragen	worden	als	noodzakelijk,	blijken	niet	voor	alle	gevallen	te	gelden	
(en	dus	niet	noodzakelijk	te	zijn)	of	blijken	niets	anders	te	zijn	dan	een	andere	naam	
voor	hetzelfde	concept.	

Hoofdstuk	3	laat	dit	zien	door	de	onjuistheid	aan	te	tonen	van	de	bewering	
dat	een	verandering	van	mentale	attitudes	een	noodzakelijke	voorwaarde	 is	van	
redeneren.	Deze	bewering	stelt	dat	redeneren	vereist	dat	je	verandert	van	attitude.	
Hoewel	 het	 voor	 zich	 spreekt	 dat	 redeneren	 vaak	 een	 verandering	 van	 attitude	
inhoudt	 –	 bijvoorbeeld	 het	 vormen,	 herzien	 of	 herroepen	 van	 een	 overtuiging	 –	
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betekent	dat	nog	niet	dat	het	altijd	zo	is.	Zo	redeneren	we	hypothetisch	of	alleen	
maar	om	de	geldigheid	van	een	argument	na	te	gaan,	zonder	dat	we	ons	vergewissen	
of	we	overtuigd	zijn	van	de	premissen	in	het	argument.	Om	hieraan	recht	te	doen,	
hebben	we	een	breder	concept	van	redeneren	nodig,	dat	geldt	voor	gevallen	van	
redeneren	met	én	zonder	verandering	van	attitude.		

Het	 ontwikkelde	 alternatieve	 beeld	 van	 redeneren	 richt	 zich	 niet	 op	 wát	
redeneren	 is,	 maar	 op	 “hoe”	 het	 is.	 In	 de	 analytisch	 Aristoteliaanse	 benadering	
wordt	 dit	 de	 logische	 vorm	 genoemd,	waarmee	bedoeld	wordt	 dat	 1)	 redeneren	
altijd	bestaat	uit	een	gedachte	(ook	wel	oordeel	genoemd)	en	2)	deze	gedachte	altijd	
een	 bepaalde	 structuur	 heeft.	 Dit	 is	 erg	 abstract	 en	 vergt	 nadere	 filosofische	
uitwerking.	Desalniettemin	toont	Hoofdstuk	3	dat	wanneer	we	redeneren	op	deze	
manier	 analyseren,	 duidelijk	 wordt	 waarom	 het	 concept	 zoveel	 verschillende	
verschijningsvormen	heeft,	maar	toch	samenhangend	kan	zijn.	

Ook	 lijkt	 iets	 soortgelijks	 te	 gelden	 voor	 ons	 vermogen	 tot	 transparante	
zelfkennis,	 die	 zich	 ook	 kenmerkt	 door	 verscheidenheid.	 Haar	 aard	 kan	 mijns	
inziens	 in	 een	 samenhangend	 concept	 vervat	 worden	 als	 we	 de	 analytisch	
Aristoteliaanse	benadering	hanteren.	Dit	sluit	aan	bij	de	opmerking	van	Moran	dat	
zelfkennis	categorisch	verschilt	van	kennis	van	andermans	mentale	leven	(cf.	Moran	
2001,	 xxxi).	 Het	 idee	 dat	 transparante	 zelfkennis	 zich	 onderscheidt	 door	 haar	
logische	vorm	is,	mijns	inziens,	veelbelovend.	

	
Zelfkennis,	wetenschap	en	agency	
Afsluitend	wil	ik	terugkomen	op	de	tegenstelling	tussen	de	in	het	wetenschappelijk	
domein	 florerende	 derde-persoons	 kijk	 op	 zelfkennis	 en	 de	 eerste-persoons,	
agency-gerelateerde	benadering.	Die	eerste	visie	veronderstelt	dat	het	gegeven	dat	
een	persoon	een	bepaalde	mentale	attitude	heeft,	volgt	uit	het	feit	dat	zich	in	haar	
handelen,	denken	en	voelen	bepaalde	patronen	ontvouwen	(zie	Hoofdstuk	5).	Dit	
laat	 de	 actieve	 houding	 die	 een	 persoon	 aanneemt	 ten	 opzichte	 van	 haar	 eigen	
mentale	 leven	 buiten	 beschouwing.	 Is	 dit	 in	 het	 licht	 van	 de	 in	 dit	 proefschrift	
gepresenteerde	argumenten	plausibel?	 Ik	 toon	aan	dat,	zelfs	als	het	bestaan	van	
sommige	 mentale	 attitudes	 op	 deze	 manier	 geconcludeerd	 kan	 worden,	 een	
dergelijke	conclusie	altijd	afhangt	van	de	instemming	van	de	persoon.	Mentale	data,	
zielenroerselen	 en	 patronen	 van	 actie	 en	 reactie	 kunnen	 alleen	 symptomatische	
waarde	hebben	als	ze	op	een	bepaalde	manier	verbonden	zijn	met	het	perspectief	
van	de	persoon	zelf.	Dergelijke	informatie	en	innerlijke	“oprispingen”	zijn	over	de	
persoon	geen	gegeven	feiten	die	zij	kan	ontdekken	of	registreren.	Zij	zijn	zélf	een	
uiting	van	het	unieke	standpunt	dat	de	persoon	inneemt.	Ook	zij	zijn	verbonden	met	
de	instemming	van	de	persoon	en	dus	deels	een	uiting	van	haar	agency.	Hieruit	volgt	
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dat	we	niet	zonder	het	perspectief	van	de	agent	kunnen.	Dat	leidt	er	mijns	inziens	
toe	 een	 compleet	 wetenschappelijk	 derde-persoonsperspectief	 van	 de	 geest	 te	
wantrouwen.	

Door	te	stellen	dat	wetenschap	het	perspectief	van	de	agent	niet	 links	kan	
laten	liggen,	beweer	ik	nog	niet	dat	mijn	benadering	volledig	onafhankelijk	is	van	de	
wetenschap.	Integendeel,	ik	denk	dat	de	door	mij	ontwikkelde	visie	op	transparante	
zelfkennis	 verreikt	 zou	 kunnen	 worden	 door	 nadere	 beschouwing	 van	
wetenschappelijk	onderzoek.	Dit	zou	waardevol	vervolgonderzoek	zijn.	Wat	ik	wil	
betogen	is	veeleer,	dat	een	zuiver	begrip	van	de	aard	van	ons	mentale	leven	alleen	
verkregen	kan	worden	als	we	de	derde-persoonsbenadering	van	de	geest	afwijzen.	
Philippa	Foot	omschrijft	het	als	volgt:	
	

…evidence	is	not	a	sort	of	medicine	which	is	taken	in	the	hope	that	it	
will	work…	When	given	good	evidence,	it	is	one’s	business	to	act	on	it,	
not	to	hang	around	waiting	for	the	right	state	of	mind…	(1958,	509)	

	
Foot	slaat	hier,	denk	ik,	de	spijker	op	de	kop:	bewijs,	redenen,	zielenroerselen,	en	
mentale	attitudes	vereisen	een	stellingname	van	de	persoon	–	zij	moet	haar	agency	
tot	uiting	brengen.	De	in	dit	proefschrift	gepresenteerde	overwegingen	zijn	dan	ook	
een	 uitnodiging.	 Niet	 om	 achterover	 te	 leunen	 en	 te	 wachten	 op	 de	 juiste	
geestestoestand,	 maar	 om	 stelling	 te	 nemen	 –	 om	 de	waarde	 van	 transparante	
zelfkennis	 en	 de	 onmisbaarheid	 van	 een	 filosofische	 kijk	 op	 zelfkennis	 te	
heroverwegen.


