
1 
Inleiding

Are not the mountains, waves, and skies, a part
Of me and of my soul, as I of them?

Lord Byron

Deze overzichtsstudie gaat over het verschijnsel bewustzijn. En dan vooral 
hoe over bewustzijn werd en wordt gedacht. Grofweg zou je kunnen zeggen 
dat bewustzijn vooral een onderwerp van denken van de filosofie is c.q. was. 
Er is al het nodige geschreven over de plaats van bewustzijn in het filosofisch 
debat en meer recent in de psychologie en – veel minder – de sociologie. Veel 
minder bekend is dat het verschijnsel bewustzijn een steeds belangrijkere 
plek verwerft in takken van de exacte wetenschap. Zonder meer is het zo, 
dat in de exacte wetenschappen het overheersende beeld is dat bewustzijn 
geen of slechts een marginale rol speelt, te herleiden tot fysische factoren. 
Tegelijk zijn er velerlei onderstromen in de exacte wetenschappen waar wel 
serieuze aandacht is voor het verschijnsel bewustzijn. In deze publicatie 
komen die onderstromen uitvoerig aan bod. Daarbij is het uiteraard inte-
ressant te bezien hoe de exacte wetenschappen pogen bewustzijn empirisch 
aan te tonen. Empirie is immers een wezenlijk onderdeel van wetenschap.

We wijzen er hier alvast op dat het denken over bewustzijn in die onder-
stromen vaak nogal complex is. Ons uitgangspunt is die complexiteit zo 
eenvoudig mogelijk te beschrijven. Daar is een grens aan, niet alles valt te 
vereenvoudigen. Naast aan filosofische benaderingen – zoals gebruikelijk in 
de meeste publicaties over bewustzijn – besteedt deze publicatie dus aan-
dacht aan exact wetenschappelijke benaderingen van bewustzijn. Maar er 
is nog een verschil met de gangbare literatuur. We gaan immers ook nog in 
op verschillen en overeenkomsten in benaderingen van bewustzijn in het 
oosters en westers denken. Alles bij elkaar een fikse kluif, hetgeen ook blijkt 
uit de omvang van dit boek.

Bewustzijn is een wonderlijk fenomeen. Volgens sommige wetenschap-
pers een van de laatste fenomenen die met de gangbare wetenschap niet te 
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doorgronden valt. Denk aan vragen als: wat is bewustzijn, wanneer ben je 
bewust en wanneer minder of onbewust, waarom is er bewustzijn, waar komt 
bewustzijn vandaan, wat doet bewustzijn, waar huist het? Nog ingewikkel-
dere vragen zijn: wat is het om bewuste subjectieve ervaringen te hebben en 
waarom is het zo lastig die ervaringen met anderen te delen? Ervaar jij het 
rood van een roos hetzelfde als ik, ervaar jij mijn emotie bij een muziekuit-
voering, mijn pijn en ga zo maar door. Bewustzijn is wonderlijk, omdat het 
enerzijds de ruimte vergroot, grenzen verlegt of zelfs opheft en anderzijds 
ook grenzen zichtbaar maakt, zoals die tussen subjectieve ervaringen van 
mensen. Je kunt natuurlijk proberen om die subjectieve ervaringen te loka-
liseren in het brein of verder in het lichaam, maar dan ben je er nog niet. De 
specifieke ervaring dat jij iets ervaart wordt er niet door zichtbaar gemaakt.

Deze studie heeft bewustzijn als onderwerp. De titel van deze studie 
heeft een dubbele betekenis. Enerzijds slaat die op bewustzijnsstaat, bewust-
zijn kent verschillende staten of toestanden of gesteldheden (wakker zijn, 
slapen, dromen, hogere, denk aan meditatieve staat). Anderzijds biedt de 
studie een overzicht van hoe het er met bewustzijn voor staat. Hoe is/wordt 
er over bewustzijn gedacht, welke benaderingen zijn er, welke betekenissen 
werden/worden er aan bewustzijn gehecht, vroeger en nu, in de filosofie en 
in de wetenschap, in oost en west?

Met deze overzichtsstudie wordt geprobeerd de schatkamer van bewust-
zijn te openen. Die schatkamer is rijkelijk gevuld met visies op bewustzijn. 
Zo is er de visie dat bewustzijn de grondoorzaak is van alles, een andere 
visie luidt dat bewustzijn het bindmiddel vormt van het leven, er is ook de 
opvatting dat bewustzijn een kwestie van vuren van en tussen neuronen is. 
Er zijn er die menen dat bewustzijn puur uit geest bestaat, maar ook dat 
bewustzijn alleen maar materie is (de monisten). Anderen zijn de mening 
toegedaan dat bewustzijn zowel uit geest als materie bestaat (de dualisten). 
Zo maar wat uitspraken over wat bewustzijn is.

Bewustzijn wordt vanuit een verscheidenheid aan invalshoeken benaderd. 
De benaderingen zijn te ordenen naar twee perspectieven: dat van de filo-
sofie en dat van de wetenschap.1 Beide perspectieven zijn noodzakelijk. Een 
bekend adagium is dat filosofie zonder wetenschap leeg is en dat wetenschap 
zonder filosofie blind is. Je zou kunnen stellen dat bij filosofie meer het accent 
ligt op analyse, begripsverheldering en -validering. Logisch redeneren en 

1. Ontleend aan (hierna afgekort als O.a.): Slors e.a. (2018); Chalmers (1996); Frie-
denberg & Silverman (2006).
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beargumenteren zijn belangrijke methoden. Bij wetenschap ligt de klemtoon 
meer op het empirisch toetsen van wetenschappelijke theorieën. Systemati-
sche observatie, experimenten, surveys en casestudies vormen hier belangrijke 
onderzoeksmethoden. Dit is een nogal grove aanduiding, filosofie en weten-
schap zijn in de loop der tijd steeds meer verstrengeld geraakt. Grofweg zou 
je wel kunnen stellen dat filosofie zich meer bezighoudt met het stellen van 
vragen over hoe, wat en waarom en minder met het formuleren van min of 
meer empirische antwoorden.

De subtitel behoeft nog uitleg. Zielenroerselen omvatten alle gewaarwor-
dingen, gevoelens en gedachten die in een mens huizen. Ze kunnen on(der)
bewust bestaan, maar ook aan de oppervlakte van bewustzijn verschijnen en 
zo de inhoud van bewustzijn uitmaken. Het gaat ook vaak om ervaringen 
en gedachten die ons tot in de ziel raken. Historisch speelt de ziel in west 
en oost een belangrijke rol als voorloper van bewustzijn. Hersenspinsels 
duiden op het verschijnsel dat de hersenen, het brein vaak gedacht wor-
den als woonplaats van bewustzijn of dat ze identiek aan elkaar zijn. Deze 
ik- ben- mijn- brein benadering ziet alle andere visies op bewustzijn als her-
senspinsel. Met name de hoofdstroom van neurowetenschappers propageert 
deze visie. Tegenstanders van de ik- ben- mijn- brein visie betitelen deze op 
hun beurt weer als hersenspinsel, als hersenkronkel. We zullen zien dat er 
tussen de alles- is- brein en de alles- is- bewustzijn visies nog de nodige andere 
smaken zijn.

Nog iets over de afbakening van bewust en onbewust. De neiging bestaat 
bewustzijn te associëren met iets verhevens, een noodzakelijk en rationeel 
goed. Zeker als het geplaatst wordt tegenover het onbewuste dat in het meest 
positieve geval opgevat wordt als een hulpje van bewustzijn, in het erg-
ste geval als verzameling van driften en frustraties, een slangenkuil. Het 
onbewuste moet dan door het bewuste in bedwang worden gehouden. In 
deze publicatie besteden we slechts zijdelings aandacht aan het onbewuste. 
Daaraan kan een studie op zich worden gewijd en die is er al. In het boek 
van Ap Dijksterhuis met als titel: Het slimme onbewuste wordt gewezen op 
de belangrijke, positieve rol van het onbewuste met een sterke sturing van 
ons gedrag, denken en onze gevoelens.
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1.1 Vraagstukken rond bewustzijn

Bewustzijn wordt vaak aangeduid als een van de lastigste vraagstukken waar-
mee filosofie en wetenschap worstelen.2 Slors e.a. (2018) betitelen bewustzijn 
als het meest mysterieuze verschijnsel ter wereld, waarop de wetenschap 
heel moeilijk grip kan krijgen. Chalmers – een vooraanstaande bewustzijns-
filosoof – noemt bewustzijn het grootste nog onopgeloste obstakel in de 
zoektocht naar een wetenschappelijk begrip van het universum. Een van de 
kernpunten rond bewustzijn is wat Chalmers het moeilijke probleem heeft 
genoemd. In de kern is het moeilijke probleem het probleem van ervaren. 
Als we denken en waarnemen is er een gezoem van informatieverwerking, 
tegelijk is er ook een subjectief aspect. Dit subjectief aspect is ervaren. Als 
we kijken ervaren we visuele sensaties: de ervaren kwaliteit van roodheid, 
het ervaren van licht en donker, de kwaliteit van diepte in het gezichtsveld. 
De grote vraag, het moeilijke probleem is dan: waarom gaat bijvoorbeeld 
visuele en auditieve informatieverwerking vergezeld van visuele en audi-
tieve ervaring?

Het moeilijke probleem is in de kern een strijd tussen het natuurweten-
schappelijke en het geesteswetenschappelijke paradigma. Een centrale vraag 
is dan hoe de kenmerken van bewustzijn zich verhouden tot kenmerken van 
de fysische wereld. Hoe kunnen uit elektrische velden gedachten, gevoelens, 
genot, pijn, herinneringen voortkomen? Met andere woorden: is het mogelijk 
een fysieke3 verklaring te bedenken van fenomenaal4 bewustzijn?5 Dat lijkt 

2. Veel denkers over bewustzijn noemen dit aspect. Een voorbeeld zijn: Friedenberg & 
Silverman (2006: 1): ‘the mind is the most complex entity in the known universe’.

3. In de tekst valt fysiek (van lichaam) en fysisch (van fysica) niet altijd scherp te 
scheiden. In het Engels hebben de twee begrippen dezelfde vertaling: physical. 
Waar eerst het fysieke het geest- lichaam vraagstuk inkleurde, is na de opkomst van 
de natuurwetenschappen (fysica) ook de aandacht voor het fysische gegroeid. Het 
geest- lichaam- vraagstuk veranderde in het geest- materie vraagstuk. Steeds meer 
werd ook het lichaam minder als tegengesteld aan de geest gezien, maar als huis 
van de geest.

4. De gangbare betekenis van fenomenaal is: verbazingwekkend. In combinatie met 
een begrip als bewustzijn duidt het op de verschijnselen (fenomenen) die zich aan 
het bewustzijn voordoen. Verschijnselen die we kunnen kennen in tegenstelling 
tot het noumenon, het Ding- an- sich van Kant. 

5. O.a.: Slors e.a. (2018: 75).
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een haast onmogelijke opgave, omdat het conceptuele kader van de fysica 
ontoereikend is om eigenschappen van onze ervaringswereld te verklaren.6

Even afgezien van degenen die beweren dat bewustzijn een illusie is dan wel 
allesomvattend is, kunnen we stellen dat bewustzijn zetelt in het lichaam 
van elk individu en volgens sommige wetenschappelijke disciplines met 
name of uitsluitend in de hersenen, het brein. De cartografie van het brein 
krijgt via neurowetenschappers steeds meer gestalte. Meestal wordt dan een 
natuurwetenschappelijke bril opgezet. We raken hier aan het eeuwenoude 
geest- lichaam vraagstuk, ruimer geformuleerd het geest- materie vraagstuk. 
Aanvankelijk voer voor filosofen, in de modernere tijd ook onderwerp van 
aandacht van meerdere wetenschappelijke disciplines. Geest is in de moder-
nere tijd toegespitst op bewustzijn7 en bij het lichaam treedt de werking van 
het brein meer op de voorgrond. Het lichaam en brein bestaan onder meer 
uit materie, zoals we nog zullen zien is er in het brein een constant vuurwerk 
van neuronen gaande. Een belangrijke vraag is dan wat de verhouding tussen 
bewustzijn (geest) en lichaam c.q. brein (materie) is. Zijn ze tot elkaar te 
herleiden of ligt er een diepere, fundamentelere dimensie aan ten grondslag 
en wat is die dan?

Bewuste, subjectieve ervaringen zijn met behulp van wetenschappelijke 
methoden maar beperkt objectiveerbaar te maken. Thomas Nagel heeft dit 
punt verhelderd aan de hand van de vraag te ervaren wat het voor een vleer-
muis is om een vleermuis te zijn (what it is like to be a bat). Ook al weten 
we van een vleermuis alles over hersenmechanismen, biochemie, evolutiege-
schiedenis, psychofysica en noem maar op, desondanks zijn we niet in staat 
te ontdekken (of ons zelfs maar voor te stellen) wat het voor een vleermuis 
is om via echolocatie in een donkere nacht te jagen. Met behulp van hoge 
frequentie geluidsgolven als echozintuig worden afstand, grootte, vorm, 
beweging en textuur van objecten bepaald.8 De mens kent dit zintuig niet. 

6. O.a.: Ziegelaar (2016: 393).
7. Op de onderscheiden betekenissen van ziel, geest, bewustzijn, psyche en mind 

komen we nog terug.
8. Slors e.a. (2018: 69-70) beschrijven echolocatie meer in detail: Vleermuizen vliegen 

veelal in volstrekte duisternis en hebben een niet- visuele manier van waarnemen 
nodig om fysieke objecten – denk aan muren, bomen, kever op te merken. Ze heb-
ben een zintuiglijk mechanisme dat de mens onbekend is: echolocatie. Ze krijsen 
schril, gekrijs dat terugkaatst van de objecten. Deze weerkaatsingen worden door 
hun ogen opgevangen. De hersens van de vleermuis berekenen het tijdsverschil 
tussen het verzenden van het gekrijs en het ontvangen van de weerkaatsingen en 
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De ervaringswereld van de vleermuis zal heel anders zijn dan die van de mens, 
we weten dat niet, want ze is ontoegankelijk voor menselijk waarnemen en 
denken. Bewuste ervaringen van de vleermuis blijven ontoegankelijk, ook 
al zouden we de hersenprocessen binnen de vleermuis volledig kennen.9 De 
ervaringswereld van de vleermuis blijft voor de mens dus verborgen. Volgens 
deze redenering valt bewustzijn niet volledig te verklaren uit het fysische, er 
is derhalve ruimte voor het non- fysische domein.

Evenzo zijn subjectief ervaren gesteldheden van bewustzijn – ook wel 
qualia genoemd – niet communiceerbaar. Leg aan een ander maar eens uit 
wat jouw ervaring van rood is. Je kunt verwijzen naar de rode lap voor de 
stier, maar hoe doe je dat in het geval van iemand die blind geboren is? Dat 
maakt het lastig een algehele theorie over bewustzijn op te stellen, het erva-
ringsdeel blijft immers moeilijk toegankelijk.

Bewustzijn wordt vanuit filosofische en wetenschappelijke disciplines 
verschillend benaderd, zo ook het moeilijke probleem. Voor sommige bena-
deringen is er geen moeilijk probleem, er is immers geen bewustzijn om 
ons druk over te maken. De grondlegger van de kunstmatige intelligentie 
– Marvin Minsky – bijvoorbeeld ziet het brein als een computer gemaakt 
van vlees. Bewustzijn is geen wetenschappelijk begrip. Het zou vervangen 
moeten worden door bijvoorbeeld reflecteren, beslissen en nog een reeks 
andere mentale processen die zich in het brein afspelen. Als je deze processen 
in beeld hebt en vervolgens vraagt: waar blijft het bewustzijn nou, dan blijkt 
het antwoord te zijn: bewustzijn is datgene waarmee mensen volgens Minsky 
tot nog toe hun energie aan verspillen.10

kunnen tot op bepaalde hoogte de richting onderscheiden van waaruit de weer-
kaatsingen terugkomen. Deze informatie wordt benut om een niet- visueel ‘beeld’ 
of model van de fysieke omgeving van de vleermuis op te bouwen. Vandaar dat de 
vleermuis in de duisternis kan vliegen zonder tegen bomen of muren aan te vliegen 
en insecten en motten te vangen voor het diner. Fysiek gesproken kennen we de 
fundamentele principes achter echolocatie. Neurobiologisch gesproken kennen we 
veel van de intrinsieke details van de structuur van de vleermuis die echolocatie 
mogelijk maakt. Zelfs als we alles zouden weten over de eigenschappen van de 
hersenen van vleermuizen die echolocatie mogelijk maken, is er één ding dat we 
niet kennen: we weten niet hoe het is om echolocatie te hebben. We weten niet 
hoe het is om een niet- visueel beeld te ervaren van de wereld om ons heen om de 
eenvoudige reden dat we niet uitgerust zijn met de juiste sensorische uitrusting.

9. O.a.: Weisberg (2012); Ziegelaar (2016: 329).
10. O.a.: Paulson (2017).
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Andere visies reduceren bewustzijn tot een fysisch proces en kennen aan 
bewustzijn geen eigenstandige betekenis toe. Bewustzijn komt in deze visie 
voort uit de fysische wereld, met inbegrip van de chemische en biologische 
wereld. Er zijn ook benaderingen waarbij er naast het fysische oog is voor 
het psychische karakter van bewustzijn. Binnen deze benaderingen wordt de 
verhouding tussen het fysische en psychische overigens verschillend geduid. 
Het fysische wordt soms gedacht als heersend over het psychische, het omge-
keerde komt ook voor. Tenslotte zijn er benaderingen waarbij alles psychisch 
is en het moeilijke probleem dus ook geen issue is.

Grofweg zou je kunnen stellen dat visies bewegen tussen twee tegen-
gestelde benaderingen: die van materialisme en panpsychisme. De eerste 
benadering stelt dat geest of bewustzijn tevoorschijn komen uit niet- bewuste, 
fysische voorlopers. Panpsychisme daarentegen huldigt de visie dat mate-
rialisme onmogelijk is en geest of bewustzijn altijd al aanwezig moeten zijn 
geweest in het gehele universum. Niet anders dan ontologisch fundamentele 
grootheden als ruimte, tijd, energie.

Een centraal thema bij het nadenken over bewustzijn betreft de relatie tussen 
bewuste ervaringen met activiteiten in het brein, meer specifiek met hun 
neurale correlaten. Vooral het hoe van deze relatie roept veel discussie op. 
Voor de duaal- aspect monist zijn bewuste ervaringen en hun neurale cor-
relaten duale aspecten van een onderliggende psychofysische werkelijkheid. 
Andere benaderingen – zoals epifenomenalisme – gaan uit van het primaat 
van hersenprocessen. De mogelijkheid dat mentale, bewuste staten invloed 
kunnen uitoefen op het brein wordt dan afgewezen.11 Het bekende voorbeeld 
van Thomas Huxley (1825-1895) is dat een stoomfluit van een locomotief ook 
geen invloed uitoefent op de machinerie van die locomotief. Weer ande-
ren reduceren bewustzijn tot niet meer of minder dan een hersentoestand. 
Bewustzijn is een pakketje neuronen. Als we eenmaal de neurale correlaten 
van bewustzijn (in het Engels: NCC = neural correlates of consciousness) 
hebben weten te vinden is het raadsel bewustzijn opgelost. Dit veronderstelt 
dat de eigenschappen van een bewuste ervaring (de zogenaamde qualia) 
en de corresponderende hersentoestand identiek zijn. Een veronderstelling 
overigens die nog niet feitelijk is aangetoond.

11. O.a.: Velmans (2018: 18).
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Een centrale vraag als het om bewustzijn gaat is dus hoe het brein bewustzijn 
produceert. Hameroff & Penrose (2016) menen dat de meeste wetenschap-
pers en filosofen bewustzijn opvatten als een emergente eigenschap van 
complexe berekening. Een berekening tussen hersenneuronen die ‘integre-
ren en vuren’ en die zich onderling verbinden en schakelen bij synapsen 
die chemisch gemedieerd worden. Het mechanisme evenwel waardoor door 
zulke neuronale berekening bewuste ervaring wordt geproduceerd blijft een 
raadsel. Meer specifiek blijven volgens deze denkers de volgende vraagstuk-
ken inzake bewustzijn nog onverklaard:
1. Het moeilijke vraagstuk

Wat is de aard van fenomenale ervaring en wat onderscheidt bewuste van 
niet- bewuste cognitie? Hoe en waarom hebben we fenomenaal bewust-
zijn en een innerlijk leven vol subjectieve ervaringen?

2. Het vraagstuk van binden
Onderscheiden zintuiglijke input wordt in verschillende hersengebieden 
verwerkt, op iets verschillende tijdstippen. Desondanks wordt die input 
‘gebonden’ en verenigd in bewuste inhoud. Hoe wordt bewuste inhoud 
samengebracht?

3. Het vraagstuk van synchroniciteit
We citeren: ‘Neuronal membrane polarization states may be precisely 
synchronized over large regions of the brain (…), and also propagate 
through brain regions as synchronized zones (…). Does precise syn-
chrony require electrical synapses (“gap junctions”) and/or quantum 
entanglement? Does synchrony reflect discrete, unified conscious 
moments?’ (Hameroff & Penrose 2016: 520).

4. Het vraagstuk van niet- berekenbaarheid en causale instantie
Volgens Penrose kan de mentale kwaliteit van begrijpen niet worden 
ingekapseld door welk rekensysteem dan ook en moet dus afkomstig zijn 
van een of ander niet- rekensysteem. Als rekenwerk niet alle denkproces-
sen volledig bepaalt, is er ruimte voor een onafhankelijke instantie en 
vrije wil. Welke niet- rekenfactor zit er dan in het brein?

5. Het vraagstuk van de cognitieve gedragingen van eencelligen
Eencelligen (protozoa als physarum12 en pantoffeldiertje) kunnen 
problemen oplossen, zwemmen, voedsel vinden, leren, zich dingen her-
inneren en seks hebben zonder synaptische verbindingen. Zij maken 

12. Physarum polycephalum is een eencellig organisme of slijmzwam. Het organisme 
is een protist, een organisme dat noch dier, plant of schimmel is. Bron: https://nl 
.wikipedia.org/wiki/Physarum_polycephalum.
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ook geen deel uit van een netwerk. Hoe kunnen eencelligen intelligent 
gedrag vertonen?

Naast de materialistische visie is er de opvatting dat bewustzijn – in tegenstel-
ling tot gal, insuline of urine – niet in materialistische termen te beschrijven 
is. Bewustzijn is geen illusie, geen epifenomeen, zo stelt Bos (2014: 112). Zelfs 
een illusie, een bijverschijnsel veronderstelt net zo goed weer bewustzijn. 
Bewustzijn valt niet weg te verklaren. Laten we de redenering van Bos (a.w.: 
112-4) nader beschouwen. Stel dat de hersenen bewustzijn produceren. We 
weten dat het bewustzijn ook weer veranderingen in de hersenen teweeg-
brengt. De vraag dringt zich dan op waar de hersenen hun energie vandaan 
halen. Als je je hersenen inspant, kost dat energie. We kunnen dan suikers 
eten. Dat suggereert een verhoogd energieverbruik. Waarom, zo vraagt Bos 
zich af, zou dat zo zijn? ‘Waarom kost bewust nadenken zo veel energie? 
Is dat omdat de hersenen harder moeten werken? Waarom kosten hersen-
processen die automatisch gaan minder moeite dan bewuste processen? Is 
het omdat nadenken nieuwe verbindingen doet ontstaan? Daarvoor moeten 
eiwitten worden aangevoerd langs de gehele lengte van de uitlopers. Neem 
bijvoorbeeld de slaap, dat kost helemaal geen moeite. Logisch, zou je kunnen 
veronderstellen, ’s nachts rusten de hersenen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. 
Jij slaapt wel, maar je hersenen hebben nachtdienst en die is nog drukker 
dan de activiteit overdag. Dezelfde gebieden die overdag gebruikt werden, 
worden nog weer eens geactiveerd (maar dit keer zonder het bijbehorend 
bewustzijn) en dan wel zes keer zo snel! Hoe is het mogelijk dat je daar niet 
moe van wordt? De reden voor die activiteit lijkt iets te maken te hebben 
met de consolidatie voor nieuwe ervaringen. Maar kost die activiteit ook 
minder energie?’

Volgens de neurodeterministen leveren onze hersenen zowel de gedachte 
als de daad van het pakken van een glas. Min of meer tegelijkertijd. Zon-
der de gedachte, dus zonder bewustzijn, zou het net zo goed kunnen. Het 
bewustzijn is krachteloos, zo luidt de materialistische opvatting. In de prak-
tijk oefent het bewustzijn wel degelijk invloed uit op de hersenen. Gedachten 
en ervaringen leiden tot veranderingen in de zenuwverbindingen. Het 
onstoffelijke bewustzijn kan kennelijk die verbindingen veranderen. Door 
het materialisme worden niet- fysieke fenomenen, zoals bewustzijn, de vrije 
wil, het zelf, altruïsme en verantwoordelijkheid – die veel mensen reëel ach-
ten, ook wetenschappers – als illusies beschouwd. Een enorme misvatting, 
volgens Bos.
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20 hoofdstuk 1

1.2 Vraagstelling

Hiervoor hebben we een eerste inkijkje gegeven in de diversiteit aan visies 
(bijvoorbeeld monisme versus dualisme), benaderingen (denk aan idealisme, 
materialisme) en vraagstukken inzake bewustzijn (zoals het moeilijke pro-
bleem of het meetprobleem). De filosofie – en daarbinnen te onderscheiden 
naar oosterse en westerse – legt andere accenten dan de wetenschap, met 
ook daarbinnen weer verschillen. In onze zoektocht naar het verschijnsel 
bewustzijn zijn de volgende vragen leidend:
1. Welke denkbeelden zijn er – in (westerse en oosterse) filosofie en weten-

schap – over wat onder bewustzijn wordt verstaan?
2. Hoe heeft het begrip bewustzijn zich ontwikkeld, zijn er verschillende 

soorten bewustzijn, welke staten van bewustzijn zijn te onderscheiden?
3. Welke denkbeelden zijn er – in (westerse en oosterse) filosofie en weten-

schap – over de oorsprong van bewustzijn, het waarom van bewustzijn 
en waar bewustzijn vandaan komt?

4. Hoe verhoudt het denken over bewustzijn zich tot het geest- brein- materie 
vraagstuk, de relatie tussen het mentale en materiële?

5. Welke opvattingen bestaan over de wijze(n) waarop bewustzijn zichtbaar 
kan worden gemaakt? Alleen vanuit het eerste- persoonsperspectief of via 
het derde- persoonsperspectief of zijn beide perspectieven aangewezen?

Deze vragen dienen als leidraad voor de speurtocht in de literatuur naar het 
verschijnsel bewustzijn. In het slothoofdstuk geven we aan de hand van deze 
vragen als samenvatting een inkijk in de schatkamer van bewustzijn.

1.3 Verantwoording en leeswijzer

Om antwoorden te zoeken op de gestelde vragen is literatuur bestudeerd. 
Bij het bestuderen van literatuur zijn relevante teksten opgenomen in een 
tekstbestand.13 Het tekstbestand bevat aantekeningen, samenvattingen en 
parafraseringen van teksten van anderen. Als de oorspronkelijke teksten 
in heldere, toegankelijke taal zijn beschreven, worden ze in eigen woorden 
naverteld. In het geval teksten gecompliceerde en vakspecialistische verhaal-
lijnen vertonen, is zo dicht mogelijk bij die teksten gebleven teneinde geen 

13. Eenzelfde werkwijze heb ik gevolgd bij mijn vorige publicatie met als titel: Palet 
van oosters en westers denken: tegenspraak of samenspraak?
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afbreuk te doen aan de gevolgde gedachtegang. Verwijzingen naar bron-
nen zijn opgenomen in noten.14 Vaak zijn interessante teksten in het Engels 
geschreven en de in dit onderwerp geïnteresseerden verschillen in de mate 
waarin ze toegang hebben tot de Engelse taal. Vandaar dat vrijwel de gehele 
tekst in het Nederlands is geschreven, met uitzondering van letterlijke citaten 
in het Engels.

De Sanskriet en Pali termen die gehanteerd worden in oosterse benade-
ringen worden zonder diakritische tekens en accenten gebruikt en blijven 
zo dicht mogelijk bij de Engelse c.q. Nederlandse uitspraak. De precieze 
invulling van deze termen verschilt soms tussen de auteurs van artikelen. 
Bij de vertaling in het Nederlands blijven we zo dicht mogelijk bij de door 
de auteurs gehanteerde betekenis.

Er is naar gestreefd dat hoofdstukken zelfstandig, los van de andere 
gelezen kunnen worden. De lezer die bijvoorbeeld meer geïnteresseerd is in 
de biologische invalshoek dan, zeg maar, de kwantumfysische kan die laatste 
gerust overslaan. Dit brengt wel met zich mee dat bepaalde begrippen en 
redeneringen op meerdere plekken voorkomen. Dit is dan nodig om het 
betreffende hoofdstuk op zichzelf te kunnen lezen.

Hoe ziet dit boek er verder uit? In hoofdstuk 2 gaan we kort in op de ont-
staansgeschiedenis van het begrip bewustzijn en laten we zien dat bewustzijn 
een veelkleurig begrip is. Als het begrip bewustzijn wordt gebruikt, kan het 
geen kwaad de gebruiker te vragen wat hij/zij eronder verstaat. In hoofdstuk 
3 staan filosofische benaderingen inzake bewustzijn centraal. En dan met 
name benaderingen uit de westerse filosofie. Grofweg gaat het dan om: dua-
lisme, monisme, panpsychisme en fenomenologie. De – zowel geestes- als 
exact – wetenschappelijke benaderingen zijn onderwerp van de hoofdstuk-
ken 4 t/m 12. Naast vakgebieden als sociologie en psychologie betreft het 
cognitiewetenschap, informatiewetenschap, biologie, neurowetenschap, 
kwantumfysica, elektromagnetisme en combinaties daarvan. Oosterse bena-
deringen – gebaseerd op hindoeïsme en boeddhisme – en vergelijking ervan 
met westerse komen in hoofdstuk 13 aan bod. De studie wordt afgesloten met 
een synthese in de vorm van vier perspectieven op bewustzijn en een taxono-
mie (hoofdstuk 14). Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. 
Aan het eind volgt een begrippenlijst, literatuurverwijzingen en bijlagen.

14. Met de vermelding in de noten ‘Ontleend aan’ (afgekort: O.a.) bedoelen we dat de 
tekst al dan niet in bewerkte vorm, geheel of gedeeltelijk, uit de genoemde bron is 
overgenomen. De afkorting a.w. in de tekst staat voor: aangehaald werk.

De staat van bewustzijn - DRUK.indd   21De staat van bewustzijn - DRUK.indd   21 20/10/2022   19:29:4920/10/2022   19:29:49



22 hoofdstuk 1

Het is goed te weten dat de moeilijkheidsgraad van de hoofdstukken 
nogal verschilt. Met name bij de hoofdstukken over kwantumbewustzijn 
(h. 10), elektromagnetisme (h. 11) en de combinatie van disciplines (h. 12) 
zullen de hersenen kunnen kraken. Sommige denkbeelden vereisen kennis 
van de betreffende tak van wetenschap met soms een behoorlijke mate van 
abstractie. Onze insteek is een en ander zo eenvoudig mogelijk te presente-
ren, maar eenvoud moet niet ten koste gaan van complexiteit. We zouden 
daarmee de denkbeelden en het gedachtegoed tekort doen. Zoals Einstein 
het verwoordt: we moeten dingen zo eenvoudig mogelijk maken, maar niet 
eenvoudiger.15

Misschien goed de lezer te melden geen definitieve antwoorden te ver-
wachten op vragen als bijvoorbeeld wat en waarom er bewustzijn is. We 
presenteren een scala aan opvattingen en benaderingen en het is aan de lezer 
naar eigen smaak uit deze mix een eigen antwoord te destilleren inzake deze 
vragen. Het zou ook een illusie zijn definitieve antwoorden te verwachten 
op genoemde vragen. Gelijk de vraag: ‘waarom is er iets en niet niets?’16 de 
filosofische gemoederen blijft bezighouden zal dat ook wel blijven gelden 
voor de vraag: ‘wat is bewustzijn en waarom is er bewustzijn?’

Op deze plek wil ik de Stichting Gilles Hondius Foundation danken voor de 
financiële bijdrage ten behoeve van de totstandkoming van deze publicatie.

In het volgende hoofdstuk presenteren we een kort overzicht van denken 
over bewustzijn door de eeuwen heen. Vervolgens passeren uiteenlopende 
opvattingen over wat bewustzijn is de revue.

15. O.a.: Solms (2021: 232).
16. De schrijver Tellegen oppert de volgende mogelijkheid: ‘God was helemaal alleen 

in de leegte. ‘Het is niet anders’, zuchtte hij. ‘Er is niets. Ik moet er maar iets van 
maken’. Hij had het nog niet gezegd of er gebeurde iets. Hij staarde verbaasd naar 
zijn linkerhand. ‘Hé’, zei hij, ‘er is iets.’ Er lag een balletje in zijn hand. God keek 
zijn ogen uit omdat er iets was om naar te kijken. Heb ik van niets iets gemaakt?, 
dacht hij. Hoe kan dat nou?’
Uit: Tellegen (2012), Bijbel voor ongelovigen 1: Het begin, Genesis. Amsterdam: 
Singel Uitgeverijen.
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