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‘Ik geloof dat ik, wanneer ik ben gestorven, zal vergaan en dat er niets van mijn
ego zal blijven voortbestaan. Ik ben niet jong en ik houd van het leven. Maar ik zou
het verachtelijk vinden om van angst te huiveren bij de gedachte aan vernietiging.
Geluk is volstrekt niet minder werkelijk omdat er eens een einde aan moet
komen en evenmin verliezen het denken en de liefde hun waarde, omdat zij niet
eeuwigdurend zijn.’

- Bertrand Russell -

‘Seen in this light, life is problem-solving and discovery – the discovery of new
facts, of new possibilities, by way of trying out possibilities conceived in our
imagination. On the human level, this trying out is done almost entirely in the
third world, by attempts to represent, in the theories of this third world, our first
world, and perhaps our second world, more and more successfully; by trying to
get nearer to the truth – to a fuller, a more complete, a more interesting, logically
stronger and more relevant truth – to truth relevant to our problems.’
										
- Karl Popper -
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Inleiding
De vraag uit welke zijnden de werkelijkheid is opgebouwd en hoe deze zijnden zich
tot elkaar verhouden behoort van oudsher tot de metafysica. De vraag naar de wijze
waarop subjecten kennis kunnen verkrijgen over (het bestaan van) deze zijnden en hun
onderlinge relaties behoort sinds jaar en dag tot de epistemologie of kenleer. Wanneer
deze twee vragen worden toegesneden op de studieobjecten van wetenschappers,
vallen ze binnen de algemene wetenschapsleer (inclusief de philosophy of mind).
De inhoud van dit proefschrift speelt zich af op deze deelgebieden van de filosofie.
In dit proefschrift wordt getracht bovenstaande vraagstukken te behandelen op een
wijze die past binnen de analytische traditie van de filosofiebeoefening. Gekozen is
om de driewereldentheorie van Karl Popper (1902-1994) als basis te nemen. Deze
Oostenrijks-Engelse wijsgeer wordt door velen gezien als één van de belangrijkste
vertegenwoordigers van het neopositivisme, hoewel Popper zichzelf eerder zag als een
kritisch rationalist. Poppers activiteiten hebben zich met name afgespeeld op het gebied
van de (algemene) wetenschapsleer en de sociale/ politieke filosofie. (Zijn belangrijkste
werk op dit laatste vlak is het boek The Open Society and Its Enemies (1945).)
Echt bekend is hij geworden onder filosofen door de uitwerking van het falsificatie
beginsel als toets voor wetenschappelijke uitspraken. Het falsificatiebeginsel heeft
binnen de filosofische gemeenschap veel discussie losgemaakt. Dit kan niet gezegd
worden over de driewereldentheorie die Popper heeft ontwikkeld. De driewerelden
theorie biedt een overzichtelijke indeling van alle zijnden. Het evolutionaire perspectief
speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel materiële, psychische als abstracte zijnden
krijgen in deze theorie een eigen domein of wereld toegewezen. Hun totalen worden
respectievelijk wereld 1, wereld 2 en wereld 3 genoemd.
Popper schreef een aantal teksten over de drie werelden tussen 1967 en 1977.
De eerste kritieken die gevolgd zijn op de driewereldentheorie dateren uit de jaren ’70
van de vorige eeuw. Vanaf de jaren ’80 lijken de theorie en de discussie daarover op
een dood spoor te zitten. Het is de Groningse filosoof Eite Veening die in de jaren ’90
serieus onderzoek doet naar de merites van Poppers driewereldentheorie en nagaat
of een herziening zinvol is. Zijn bevindingen zijn te lezen in het proefschrift Over de
werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en een herziening van Poppers
Driewereldentheorie (1998). Naast de oorspronkelijke theorie van Popper (3Wt) bestaat
er vanaf 1998 een geReviseerde versie van de driewereldentheorie (3Wt-R). Nog altijd
is de belangstelling voor Poppers driewereldentheorie zeer gering. Zo heel nu en dan
verschijnt er een artikel of passage in een boek dat verwijst naar deze theorie.

13
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In dit proefschrift wordt een nieuwe versie van de driewereldentheorie tot stand
gebracht waarin hoofdzakelijk aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen
(de zijnden in) de drie werelden. De motivatie hiervoor is tweeledig.
Ten eerste: het is waarschijnlijk met name het ontologisch pluralistische karakter
van de driewereldentheorie dat ervoor verantwoordelijk is dat deze theorie zo weinig
gehoor vindt in de Angelsaksische of analytische filosofie. Het monisme voert hier de
boventoon.
Ten tweede: hoewel de gereviseerde theorie van Veening een flinke stap
voorwaarts is vergeleken met de oorspronkelijke theorie van Popper, zijn de verbanden
of connecties tussen de drie werelden in Veenings theorie een onderbelicht aspect.
Gezien deze twee bevindingen is in dit proefschrift geprobeerd een combinatie
te bewerkstelligen van een substantiemonisme en een gelaagde ontologie; daarbij
het evolutionaire perspectief van het universum en het leven (op aarde) respecterend.
Een geslaagde poging neutraliseert het eerste bezwaar tegen een acceptatie van de
driewereldentheorie. Verder doet een optimalisering van de gereviseerde theorie van
Veening het vertrouwen in de werkbaarheid van de driewereldentheorie toenemen.
Het resultaat van het onderzoek is een theorie die noch holistisch noch anti-holistisch
te noemen is. (De onderbelichting van de connecties tussen de drie werelden in de
theorie van Veening vormt de reden waarom puzzels, thema’s etc. die zich voordoen
tijdens het onderzoek niet zomaar naar 3Wt-R vertaald worden. Wel wordt Veenings
3Wt-R regelmatig ‘naïef’ gebruikt in dit proefschrift.)
De connecties tussen de drie werelden worden onderzocht met behulp van het begrip
emergentie. (Popper hanteerde dit begrip zelf ook wanneer het ging over de relaties
tussen de drie werelden.) Het begrip emergentie krijgt een specifieke invulling door
het emergeren van eigenschappen en entiteiten (zijnden) te laten samengaan met de
voltrekking van symmetriebrekingen. Beoogd wordt om een “transwereldlijke theorie”
tot stand te brengen die enerzijds een substantiële eenheid van de gehele werkelijkheid
garandeert en anderzijds een inzicht biedt in de verschillen en relaties tussen entiteiten
(met hun eigenschappen) uit de verschillende werelden. De theorie zal de naam 3WtR2 gaan dragen. De naam ‘3Wt-R2’ geeft aan dat deze theorie beschouwd moet
worden als de tweede revisie van Poppers oorspronkelijke driewereldentheorie (3Wt).
Het begrip symmetrie is een concept dat een centrale plaats inneemt in de hedendaagse
natuurkunde. Het is een kernbegrip in de relativiteitstheorie, de quantummechanica en
de stringtheorie. Ook voor de kosmologie is ‘symmetrie’ een cruciaal begrip. Toen het
universum 13 miljard jaar geleden met de Big Bang ontstond was het enorm heet. De
zwaartekracht, de elektromagnetische kracht, de zwakke en de sterke kernkrachten

14
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vormden nog een geheel. Door het afkoelen van het universum werd hun symmetrie
gebroken. Er trad een faseovergang op. De sterke wisselwerking (tussen hadronen)
werd anders dan de zwakke wisselwerking (tussen elementaire deeltjes op korte
afstand) en de elektromagnetische wisselwerking (tussen deeltjes ten gevolge van
elektrische en magnetische velden). Heden ten dage zien wij ‘slechts’ de resultaten
(behorend tot wereld 1, uitgedrukt in termen van Poppers 3Wt) van de drie gebroken
symmetrieën.
Daarnaast is het concept symmetrie sinds mensenheugenis van groot belang
voor veel andere terreinen. Zo is het concept symmetrie essentieel voor bijvoorbeeld
de totstandkoming van producten van kunstenaars, architecten en musici.
Esthetische ervaringen (volgens 3Wt behorend tot wereld 2) en de betekenis ervan
(volgens 3Wt behorend tot wereld 3) zijn nauw verbonden met (a)symmetrieën en
symmetriebrekingen.
Samenvattend, symmetrieën en symmetriebrekingen zijn van belang voor zowel
de materiële als voor de meer abstracte entiteiten. Symmetrieën en hun brekingen
bestaan en worden hiermee geconceptualiseerd, zo zal aangetoond worden.
De doelstelling van dit proefschrift is het aannemelijk maken dat symmetrieën en
symmetriebrekingen een cruciale rol vervullen bij de emergentie van entiteiten uit de
drie werelden en bij de emergentie van de werelden zelf. Er wordt aangetoond dat
welbepaalde verzamelingen entiteiten uit de drie werelden een gemeenschappelijk
structuurkenmerk hebben nl. een soort asymmetrie-potentie. Op basis van deze
asymmetrie-potentie kunnen welbepaalde verzamelingen wereld 1-entiteiten wereld
2-entiteiten doen emergeren en welbepaalde verzamelingen wereld 2-entiteiten op
hun beurt wereld 3-entiteiten. De geëmergeerde entiteiten waaruit de werkelijkheid
is opgebouwd, zijn allen het resultaat van symmetriebrekingen die optreden met de
voltrekking van het proces van emergentie. Symmetrieën en symmetriebrekingen
vormen de gemeenschappelijke structuurkenmerken van Poppers drie werelden.
In deel A van het eerste hoofdstuk wordt de zojuist geschetste thematiek gedetailleerder
aan de orde gesteld. Dit deel (A) van het eerste hoofdstuk, dat in 2004 verschenen
is als zelfstandig artikel in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
(ANTW), dient gelezen te worden als een onderzoeksprogramma dat een uitwerking
krijgt in de volgende hoofdstukken.
Gekozen is om het artikel uit 2004 (deel A van hoofdstuk 1) zoveel mogelijk in
zijn oorspronkelijke vorm over te nemen. Het vrijwel onverkort handhaven van de
oorspronkelijke tekst heeft geen inconsistenties in het geheel tot gevolg gehad. Wel
heeft het geleid tot het aanbrengen van één rectificatie.

15
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Hier en daar zijn opmerkingen in de tekst van deel A aangebracht om de
leesbaarheid en de eenheid van het proefschrift te vergroten. Deze opmerkingen zijn
in een ander lettertype tussen vierkante haken weergegeven.
In deel B van het eerste hoofdstuk wordt de driewereldentheorie geïllustreerd
aan de hand van het werk van de neuroloog Damasio. Er wordt getracht de
driewereldentheorie op neurologische gronden te verstevigen. Damasio probeert met
behulp van neurowetenschappelijk onderzoek het fysieke brein, emoties, taal en denken
uit elkaar voort te laten komen. Het resultaat is het opdoemen van een ontologische
driedeling die langs deze weg een hechte band met de driewereldentheorie laat zien.
(In hoofdstuk 4, deel B, wordt teruggekomen op de relatie tussen de theorie van
Damasio en de emergentie van de drie werelden.)
Om de relatie tussen de drie werelden in verband te brengen met symmetrieën en
symmetriebrekingen is in eerste instantie in hoofdstuk 2 gekeken naar vier concrete
voorbeelden van symmetriebrekingen binnen de drie werelden. De voorbeelden zijn:
1) ferromagnetisme, 2) regeneratie en voortplanting bij de poliep hydra, 3) reversibele
figuren en 4) onderdeterminatie van theorieën. De voorbeelden 1 en 2 komen uit
wereld 1, voorbeeld 3 uit wereld 2 en voorbeeld 4 uit wereld 3. Gezien de volstrekt
verschillende karakters van de drie werelden mag de verwachting gekoesterd worden
dat de symmetrieën en symmetriebrekingen binnen de drie werelden zich ook zo sterk
van elkaar onderscheiden. Een onderzoek naar symmetriebrekingen binnen de drie
werelden kan (in)direct licht werpen op de eventuele symmetriebrekingen die gepaard
gaan met de emergentie van de werelden zelf. Immers,
1) de emergentie van een wereld valt samen met de emergentie van de eerste entiteit
binnen die wereld. (Hier wordt in het vervolg van het proefschrift nog uitvoerig op
teruggekomen.)
2) de vier voorbeelden zijn mogelijk exemplarisch voor andere symmetriebrekingen
binnen hun werelden.
3) de drie werelden emergeren in geconceptualiseerde vorm binnen één wereld,
namelijk wereld 3.
Met nadruk moet gesteld worden dat het doel van dit hoofdstuk ‘slechts’ het
presenteren is van de vier voorbeelden van symmetriebrekingen.
Middels het onderzoek in hoofdstuk 2 is er inzicht verkregen in de structuur van de
drie werelden op zeer lokaal niveau. De vier voorbeelden beslaan de structuur van
kleine onderdelen van de werkelijkheid. In hoofdstuk 3 wordt geprobeerd meer vat te
krijgen op de structuur van de totale werelden. Verwacht mag worden dat de structuur
van een wereld een zekere eenheid laat zien en zich op basis van deze eenheid kan

16
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verhouden tot (de structuur van) de andere twee werelden. (Ter herinnering, wat er op
het spel staat is de substantiële eenheid van de totale werkelijkheid gecombineerd
met een ontologische driedeling.)
Bij het onderzoek naar de structuur van wereld 1 staat het werk van M. Leyton
centraal. Leyton heeft een waarnemingstheorie ontwikkeld op basis van symmetrieën
en symmetriebrekingen die zich goed op een naïef realistische manier laat interpreteren.
De structuur van wereld 1 wordt zo op een directe manier bespreekbaar.
Bij het onderzoek naar de structuur van wereld 2 staat de kenleer van I. Kant centraal.
Kant heeft een grote invloed gehad op het werk van Popper. Er wordt in dit hoofdstuk
dan ook kort ingegaan op de receptie van Kants werk door Popper. Daarna wordt
de confrontatie tussen Kants filosofie en Poppers driewereldentheorie bestudeerd.
Onderzocht wordt wat er gebeurt wanneer symmetrieën en symmetriebrekingen
opgevat worden als ‘Formen der Anschauung’ en deze kantiaanse categorieën
losgekoppeld worden van tijd en ruimte.
Bij het onderzoek naar de structuur van wereld 3 staan de relaties binnen wereld
3 en mogelijke isomorfieën tussen de drie werelden centraal. De drie werelden treffen
elkaar in geconceptualiseerde vorm binnen wereld 3. De inzichten in de structuur van
wereld 3 nodigen uit om het begrip emergentie te formaliseren. Zoals in hoofdstuk 4
zal blijken is hiermee nog geen volledige definitie van emergentie in relatie tot de
driewereldentheorie ontwikkeld.
In hoofdstuk 4 wordt er overgegaan tot het onderzoek naar de connectie tussen de drie
werelden zelf. Het verkregen onderzoeksmateriaal uit de voorafgaande hoofdstukken
is in dit deel verwerkt.
In de filosofische literatuur worden veel vormen van emergentie besproken.
De verschillende vormen van emergentie sluiten elkaar in mindere of meerdere mate
uit. In hoofdstuk 4 is begonnen met een confrontatie tussen synchrone en diachrone
emergentie (in relatie tot ‘reductie’). In tegenstelling tot synchrone emergentie wordt
diachrone emergentie gekarakteriseerd door een tijdsverloop. Aan de hand van het
werk van A. Stephan worden deze twee vormen van emergentie verder gedifferentieerd.
Stephan onderscheidt uiteindelijk zes vormen van emergentie waarin de heersende
opvattingen over wat emergentie precies inhoudt kunnen worden ondergebracht.
De zes vormen van emergentie zijn vervolgens in verband gebracht met de
driewereldentheorie. Eerst is er een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de
zes vormen van emergentie en de vier concrete voorbeelden van symmetriebrekingen
uit hoofdstuk 2. Het betreft hier dus emergentie en symmetriebrekingen binnen de
drie werelden. Daarna zijn de zes vormen van emergentie in verband gebracht met de
connectie tussen wereld 1 en wereld 2 en de connectie tussen wereld 2 en wereld 3.
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Eén van de grote problemen die optreden bij het opstellen van een pluralistische
ontologie waarin ‘niet-reduceerbaarheid’ een belangrijke rol speelt, is het probleem van
de causale overdeterminatie. Dit probleem vormt een direct gevaar voor de emergentie
van Poppers werelden binnen de ontologische versie van de driewereldentheorie. Het
gevaar kan worden afgewend, zo zal blijken, door een onderscheid aan te brengen
tussen ‘causale processen’, die zich beperken tot wereld 1, en ‘teweegbrengende
processen’, die in alle drie de werelden voorkomen.
Het resultaat van dit hoofdstuk is de introductie van vier nieuwe vormen van
emergentie waarin het optreden van symmetriebrekingen is verdisconteerd. Deze vier
nieuwe vormen van emergentie zijn speciaal toegesneden op de driewereldentheorie.
In hoofdstuk 4 wordt, zoals al eerder aangegeven, teruggekomen op het werk van
Damasio. Het doel van dit deel is met behulp van het werk van Damasio te komen tot
een illustratie van de driewereldentheorie en empirische ondersteuning te verkrijgen
voor de emergentie van de verschillende werelden. De emergentie van wereld 2 uit
wereld 1 en de emergentie van wereld 3 uit wereld 2 kunnen door het onderzoek uit
de voorafgaande paragrafen en hoofdstukken op precieze wijze worden beschreven.
In zekere zin vormt dit deel van hoofdstuk 4 de kern van het proefschrift.
(Aan het einde van de hoofstukken 1 tot en met 4 worden de bereikte resultaten per
hoofdstuk in een ander lettertype bijgehouden. Hiertoe is besloten om de rode draad
van het gehele proefschrift voor u als lezer makkelijker vast te houden.)
In hoofdstuk 5 is geprobeerd 3Wt-R2 verder te karakteriseren door de eigenschappen
van deze nieuwe versie van de driewereldentheorie nader te onderzoeken en deze
versie ook als vervolg te schetsen op 3Wt van Popper en 3Wt-R van Veening.
De thema’s die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn:
1) de relatie tussen Poppers werelden in termen van ‘possible worlds’,
2) de internalistische en externalistische kenmerken van 3Wt-R2,
3) waarom precies drie en niet minder of meer werelden,
4) de (a)symmetrische en recursieve structuur van 3Wt-R2 en
5) de status van 3Wt-R2 zelf. Als 3Wt-R2 opgevat wordt als een (meta)wetenschap
pelijke/ (meta)filosofische theorie, dient 3Wt-R2 dan op een constructief realistische
of op een constructief empiristische manier geduid te worden?
Hoofdstuk 6 omvat een recapitulatie van het gehele proefschrift. Beschreven wordt
nogmaals wat het doel en de oorsprong van het proefschrift is. Daarna volgt er een
samenvatting per hoofdstuk en de daarbij behorende conclusies. Hoofdstuk 6 wordt
afgerond met een eindconclusie.
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Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan een herwaardering en een optimalisering van
de driewereldentheorie. De methode die is gebruikt komt neer op de integratie van
een aantal bestaande hypothesen, theorieën etc.; een integratie waarvan het resultaat
meer poogt te zijn dan de som der delen. De belangrijkste inspiratiebronnen die ten
grondslag liggen aan dit proefschrift zijn de werken van; Apostel, Bunge, Damasio,
Van Fraassen, Giere, Kant, Kuipers, Leyton, Mainzer, De Muijnck, Nagel, Popper,
Searle, Stephan en in het bijzonder Veening. Zijn 3Wt-R laat zien hoe academische
filosofiebeoefening naast het hebben van een eigen waarde op een verantwoorde
manier ingezet kan worden bij het doordenken van alledaagse puzzels.
Als u als lezer net zoveel plezier beleeft aan het lezen van dit proefschrift als ik aan het
schrijven ervan heb gedaan, dan is het in zijn opzet geslaagd!

André de Vries.
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A) De connectie tussen Poppers drie werelden
De rol die symmetrieën spelen bij de totstandkoming van de ontologische gelaagdheid
van de (wetenschappelijke) werkelijkheid is door Mainzer, onder meer in het kader
van de ontwikkeling van de theorie van complexe systemen, uitvoerig beschreven.
De emergentie van nieuwe entiteiten en eigenschappen kan volgens hem aan de
hand van symmetriebrekingen worden begrepen. In het voorliggende artikel wordt
een programma geschetst waarin Mainzers opvattingen inzake symmetriebreking
en emergentie worden geconfronteerd met de driewereldentheorie van Popper en
de door Veening gepresenteerde herziene versie van Poppers theorie, met het doel
de historische ontwikkeling van en de verhouding tussen de drie werelden (en de
bijbehorende entiteiten) in kaart te brengen. Deze onderneming biedt uitzicht op
een ontologische unificatie van wetenschappelijke theorieën; een unificatie waarin
niet alleen de natuurwetenschappen kunnen worden ondergebracht, maar ook de
sociale wetenschappen en de meer abstracte wetenschappen zoals de wiskunde
en de filosofie. Gezocht zal worden naar een mogelijkheid een substantiemonisme te
verenigen met Poppers driewereldentheorie en Veenings herziening daarvan. Het werk
van Searle zal worden gebruikt om het principe van emergentie verder uit te werken en
de verdediging van een substantiemonisme gestalte te geven.

1. Inleiding
Poppers driewereldentheorie heeft relatief weinig aandacht gekregen van de
filosofische gemeenschap. Het recentelijk verschenen boek Over de werkelijkheid van
drie werelden van E.P. Veening, waarin hij een herziene versie van Poppers theorie
presenteert, geeft een nieuwe impuls aan de behandeling van filosofische problemen
binnen het conceptuele kader van de driewereldentheorie. Veening pleit in zijn boek
voor een ‘triadistische’ kijk op de werkelijkheid.1 Deze kijk houdt volgens Veening in
dat alles wat is, samengesteld is uit drie substanties die drie autonome werelden
constitueren (Veening 1998, 10). In dit artikel zullen we trachten aannemelijk te maken
dat Poppers driewereldentheorie (en Veenings herziening daarvan) niet noodzakelijk
hoeft te leiden tot een substantiepluralisme, maar ook goed verenigbaar is met
een substantiemonisme. Hiermee wordt direct een wetenschapstheoretisch belang
Het onderzoek van Veening heeft laten zien dat de termen “trianisme”, “triadisme” en “triisme”
eerder uitvindingen van de individuele commentatoren van Popper zijn dan gangbare
begrippen van de filosofische gemeenschap in het algemeen.

1	
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gediend. Wanneer namelijk de werkelijkheid in ontologisch opzicht opgebouwd is uit
radicaal verschillende domeinen – een opvatting waar Popper ook sterk toe neigt
(Popper 1978, 231) – is de consequentie dat de wetenschappen die de objecten uit
deze verschillende domeinen beschrijven ontologisch gezien niet unificeerbaar zijn.
Om te bepalen in hoeverre deze unificatie toch haalbaar is, zullen we nagaan hoe
deze drie werelden mogelijk met elkaar samenhangen.
In §2 zal Poppers oorspronkelijke driewereldentheorie kort worden uiteengezet.
Daarna zal de herziene versie van Veening worden behandeld en voor een klein deel
op haar merites worden beoordeeld. Het meest in het oog springende kenmerk van de
herziene driewereldentheorie is het substantietriadisme dat ten grondslag ligt aan deze
theorie. Dit substantietriadisme lijkt in historisch opzicht moeilijk te rechtvaardigen.
Om na te gaan of een substantiemonisme verenigbaar is met de driewereldentheorie,
zal eerst in §3 Mainzers onderzoeksprogramma aan de orde komen. De kern van
dit programma bestaat erin het verschijnsel van emergentie samen te laten gaan
met het voltrekken van symmetriebrekingen. In §4 zullen we een voorstel doen
om de ontstaansgeschiedenis van de drie werelden te beschrijven in termen van
emergentie en symmetriebrekingen. Het werk van J.R. Searle zal daarbij een belangrijke
rol spelen.
Het voorstel rechtvaardigt de conclusie dat de (herziene) driewereldentheorie niet
noodzakelijk hoeft te leiden tot substantiepluralisme. De afhankelijkheidsrelatie tussen
de drie werelden en de afhankelijkheidsrelatie van de entiteiten die daar deel van
uitmaken, liggen heel wel mogelijk in het optreden van symmetriebrekingen. Indien deze
afhankelijkheidsrelaties inderdaad aan de hand van dergelijke symmetriebrekingen
zouden kunnen worden begrepen, lijkt het mogelijk wetenschappelijke theorieën
ontologisch te unificeren. Omdat dit artikel programmatisch van aard is zal een
definitieve conclusie nog op zich laten wachten.

2.	Poppers driewereldentheorie en de ontwikkeling van
een herziene versie
2.1 Kort overzicht van Poppers driewereldentheorie
Popper heeft zijn driewereldentheorie vooral gestalte gegeven in tussen 1967 en 1977
geschreven teksten (Popper 1972, Popper en Eccles 1977). Een uitvoerige systematische
uitwerking van de driewereldentheorie ontbreekt evenwel. De driewereldentheorie biedt
een kader waarin alle entiteiten, en dus alle onderzoeksobjecten van de wetenschap,
kunnen worden ondergebracht. In het boek The Self and its Brain (1977) van Popper
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en coauteur Eccles heeft Eccles de verdeling van entiteiten over de drie werelden (in
overeenstemming met Poppers opvattingen) als volgt weergegeven:
World 1: Physical objects and states
1. lnorganic (matter and energy of cosmos), 2. Biology (structure and actions of all living
beings), 3. Artefacts (material substrates of human creativity, tools, machines, books, works
of art, music).
World 2: States of consciousness
Subjective knowledge, experience of perception, thinking, emotions, dispositional intentions,
memories, dreams, creative imagination.
World 3: Knowledge in the objective sense
Cultural heritage coded on material substrates (philosophical, theological, scientific,
historical, literary, artistic, technological) and theoretical systems (scientific problems, critical
arguments). (Popper en Eccles 1977, 359)

Veening laat aan de hand van een grondige studie van Poppers werk zien dat er
qua strekking drie versies van Poppers driewereldentheorie te onderscheiden zijn.
Onder de strekking van een theorie wordt de aard van de geldigheid van de theorie
verstaan. Of anders geformuleerd, de strekking van een theorie geeft aan hoe strikt
of hoe instrumenteel deze theorie moet worden begrepen. Veening duidt de drie
door hem onderscheiden versies aan met 3Wt-Z, 3Wt-M en 3Wt-S. Deze versies
staan respectievelijk voor een heuristische (“zwakke”), een epistemische (“midden”)
en een ontologische (“sterke”) versie van de driewereldentheorie. De zwakke versie
heeft een metaforische strekking die instrumenteel van aard is. De middenversie en
de sterke versie hebben betrekking op de verschillende kenbronnen die in het spel
zijn en de realistische interpretatie van de drie werelden (Veening 1998, 34-36). Verder
onderscheidt Veening een beperkte of lokale (L) en een categorische (C) versie van
een theorie, een onderscheid dat de mate van geldigheid en dus het bereik van een
theorie aangeeft. Een lokale versie stelt volgens Veening dat er tenminste objecten zijn
waarvoor de theorie geldt en een categorische versie zou poneren dat de theorie voor
alle objecten geldt die ertoe doen (Veening 1998, 33).
Voor het doel van dit artikel is vooral de constatering van Veening van belang
dat Popper zowel qua strekking als qua bereik in de loop der jaren naar een sterkere
versie van de driewereldentheorie is toegegroeid. (Dit komt met name tot uitdrukking
in Poppers ‘Indeterminism is not Enough’, het nawoord van The Open Universe,
Postscript to the Logic of Scientific Discovery uit 1982; Veening 1998, 37). Bij de sterkste
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versie van de driewereldentheorie zijn de realiteit van de werelden én hun onderlinge
relaties het meest onomstreden. De sterkste versie van de driewereldentheorie houdt
immers een duidelijk ontologische claim in, omdat in deze versie gesteld wordt dat
er drie soorten categoriaal en substantieel verschillende entiteiten bestaan. Deze
drie groepen entiteiten zijn zo verschillend van aard dat ze als ‘werelden’ moeten
worden beschouwd (Popper 1978, 223-224; Veening 1998, 36). Als deze drie
werelden inderdaad een realistische status toekomt, ligt de vraag naar hun historische
ontwikkeling en de vraag naar de aard en de totstandkoming van hun onderlinge
relaties voor de hand.
Hoewel er vanuit traditioneel-filosofisch oogpunt veel voor te zeggen is om wereld
3 als een statisch domein op te vatten (denk bijvoorbeeld aan Plato’s Ideëenleer), gaat
Popper zelf uit van een ontwikkelingsmodel van deze wereld (Popper 1982, 129-130).
In dit artikel zullen we bij deze Popperiaanse opvatting aansluiting zoeken. We zullen
in de volgende paragraaf aannemelijk maken dat Poppers driewereldentheorie, die
immers tot wereld 3 behoort, ook zelf aan verandering onderhevig is.

2.2 Naar een herziene versie van Poppers driewereldentheorie
Na zijn analyse van Poppers werk presenteert Veening op systematische wijze
zijn herziene versie van Poppers driewereldentheorie. Veenings meest pregnante
stellingen over de drie werelden zullen we hieronder kort weergeven. De belangrijkste
verschillen tussen Poppers oorspronkelijke theorie en Veenings uitgebreidere versie
(middels stelling P2) worden hierdoor snel zichtbaar.
Aangaande wereld 1, afgekort tot W1, stelt Veening het volgende:
P1. W1 omvat alle (combinaties van) entiteiten die uit “materie/energie” bestaan en bestonden
en dus alle entiteiten die dit als substantie hebben of hebben gehad. De werkelijkheid van
W1 is samengesteld uit dingen, gebeurtenissen (in/van dingen), veranderingen/processen
in/van dingen, structuren, krachten etc.
P2. W1 is in te delen in enerzijds een aantal (soort-specifieke, collectieve en individuele)
leefwerelden of Habitats H1 en anderzijds dat deel van W1 dat nog niet tot enige leefwereld
behoort of behoord heeft. Een (waarschijnlijk overgroot) deel van W1 zal nooit deel
uitmaken van enige leefwereld, omdat het grootste deel van W1 (de buitenaardse cosmos)
onbewoonbaar lijkt voor enige levensvorm. Daarom geldt dat elke H1-entiteit een W1-entiteit
is maar niet elke W1-entiteit een H1-entiteit is en zelfs niet altijd een potentiële H1-entiteit.
(Veening 1998, 122)
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Met andere woorden, wereld 1 is evenals bij Popper de verzameling van ‘zijnden’
waarin alle fysische entiteiten, krachten en gebeurtenissen liggen besloten.
De door Veening geïntroduceerde deelverzamelingen binnen wereld 1 worden
gevormd door enerzijds de individuele en collectieve leefwerelden en anderzijds
de delen die onbewoonbaar zijn.2 Bij Popper is deze differentiatie binnen wereld
1 niet terug te vinden. Veening tracht met deze differentiatie recht te doen aan het
onderscheid tussen een ontologische beschouwing van het fysische deel van de
werkelijkheid en het epistemologische facet van die werkelijkheid op individueel en
collectief niveau.
Het lijkt hier een nuancering van Poppers driewereldentheorie te betreffen die om
twee redenen zeker te rechtvaardigen is. Ten eerste moet er een onderscheid gemaakt
worden tussen het individuele en het collectieve niveau. Op collectief niveau genereert
de wetenschappelijke gemeenschap een grote hoeveelheid kennis. Een menselijk
individu is maar in beperkte mate in staat kennis van de fysieke werkelijkheid tot zich te
nemen. Tussen deze twee kennisbestanden bestaat derhalve een grote discrepantie.
Het gebruik van verschillende leefwerelden (habitats) kan dit uitstekend tot uitdrukking
brengen. Ten tweede is het onderscheid tussen habitat 1 en wereld 1 zeer vruchtbaar,
omdat dit onderscheid ons in staat stelt het centrale thema van de traditionele
epistemologie – de vraag naar de principiële grenzen van de menselijke kennis – als
volgt te formuleren: Is de mens in staat habitat 1 te laten samenvallen met wereld 1?
Veening neemt ten aanzien van wereld 2, afgekort tot W2, dezelfde positie in
als Popper door te stellen dat wereld 2 bestaat uit entiteiten die tot de ervaringsof belevings- of binnenwereld behoren. Echter, Veening breidt (middels stelling P2*)
Poppers driewereldentheorie uit. Hij stelt:
P1*. W2 omvat alle entiteiten die tot de ervarings- of belevings- of binnenwereld
behoren en dus alle psychische of mentale entiteiten of processen of

“states”.

De werkelijkheid van W2 is samengesteld uit mentale gebeurtenissen, veranderingen,
processen en structuren.
P2*. W2 is in te delen in enerzijds een aantal (soort-specifieke, collectieve en individuele)
leefwerelden H2 en mogelijk anderzijds ook nog een deel van W2 dat (nog) niet tot enige
leefwereld behoort of behoord heeft. Dit betekent onder meer dat de H2 van de ene soort/
groep/mens niet hetzelfde deel van W2 omvat als de H2 van een andere. (Veening 1998, 124)

2

 eening heeft zich bij de invoering van het begrip “leefwereld” (“Umwelt”) laten inspireren
V
door het werk van Husserl.
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Nogmaals benadrukt Veening het onderscheid tussen het individuele niveau en het
collectieve niveau, maar nu toegepast op het mentale deel van de werkelijkheid.
Dit zorgt voor extra complicaties die een gedetailleerdere bespreking vereisen.
Individuele ervaringen zijn volledig particulier en dus niet toegankelijk voor derden.
Zo heeft het probleem van de “other minds” laten zien dat, als iemand beweert over
ervaringen te beschikken, we niet a priori mogen aannemen dat dit op ontologisch
niveau ook te rechtvaardigen is. Klassieke behavioristen en een reeks filosofen uit de
philosophy of mind hebben deze kwestie uitvoerig belicht (bijvoorbeeld Dennett 1991).
Daarnaast kunnen de verschillen tussen de habitats 2 van verschillende soorten,
groepen en mensen zo groot zijn dat van (h)erkenning van ervaringen geen sprake kan
zijn. Ook met betrekking tot het mentale kan het centrale thema uit de epistemologie,
namelijk de vraag naar de principiële grenzen van de menselijke kennis, vertaald
worden naar de vraag in hoeverre de (wetenschappelijke) gemeenschap in staat is
habitat 2 met wereld 2 te laten samenvallen.
Over wereld 3, afgekort tot W3, stelt Veening het volgende (en breidt hij Poppers
theorie uit middels stelling P2**):
P1**. W3 omvat alle abstracte entiteiten; de werkelijkheid van W3 is samengesteld uit
concepten, conceptuele structuren en hun dynamieken.
		
P2**. W3 is nader te verdelen in een aantal (soort-specifieke, collectieve en individuele)
leefwerelden H3 en mogelijk ook dat deel van W3, dat nog niet tot een leefwereld behoort of
behoord heeft. (Veening 1998, 127-128)

De opmerkingen die gemaakt zijn over Veenings stellingen inzake wereld 1 zijn ook hier
van kracht. De eerder opgeworpen complicaties met betrekking tot wereld 2 zijn hier niet
aan de orde, omdat de abstracte entiteiten uit wereld 3 publiekelijk toegankelijk zijn.
Veenings conceptuele schema (dat zelf overigens ook een object uit wereld 3
is) is rijker dan dat van Popper. Met de toevoeging van de habitats 1, 2 en 3 aan
Poppers oorspronkelijke theorie verduidelijkt Veening de epistemologische status van
de entiteiten waaruit de werelden 1, 2 en 3 zijn opgebouwd. Veening meent namelijk
dat de mens wereld 1 kent door ons leven in habitat 1, dat de mens wereld 2 kent
door ons leven in habitat 2 en dat de mens wereld 3 kent door ons leven in habitat 3
(Veening 1998, 119). De elementen uit de habitats vertellen iets over de mate waarin
een bepaald individu of collectief bekend is met de werelden.
Veening onderscheidt twee karakters van zijn herziene driewereldentheorie: (1) een
meer ‘analytisch-systematisch’ karakter. Dit karakter staat voor een epistemologische
en een ontologische dimensie waarmee Poppers werelden nader worden ingedeeld;
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en (2) een meer ‘fenomenologisch-existentieel’ karakter. Dit karakter wordt gevormd
door de habitats 1, 2 en 3 voor de positiebepaling van het ‘ik’ (Veening 1998, 38-39).
Dit onderscheid doet enigszins geforceerd aan. Het onderscheid tussen entiteiten
binnen en buiten een leefwereld kan namelijk ook beschreven worden als een
onderscheid tussen gekende en niet-gekende (of desnoods principieel onkenbare)
entiteiten. De wijze waarop entiteiten gekend worden speelt geen rol bij het
onderscheid dat Veening aanbrengt. Met andere woorden, het toekennen van een
‘fenomenologisch-existentieel’ karakter aan de herziene driewereldentheorie is niet
bepaald noodzakelijk.
Het vermoeden dat de invoering van de habitats 1, 2 en 3 alleen een epistemologisch
doel dient, wordt versterkt wanneer Veening het begrip “connectie-coëfficiënt”
introduceert. Onder de connectie-coëfficiënt (C) verstaat hij de mate van verband tussen
pendante en analoge entiteiten.3 Deze mate van verband kan variëren tussen 0 (geen
verband) en 1 (maximaal verband): “De C van mijn hand in W1 en mijn hand in W2 lijkt
gewoonlijk 1; ik heb weinig redenen om te veronderstellen dat de hand in W2 anders
dan een adequate weergave van de hand in W1 is. Dat geldt niet voor de C tussen mijn
hand in W1 en het concept van een hand in W3; zeker niet als ik een paar vingers mis.
‘Is een hand zonder vijf vingers nog wel een echte hand?’ Alleen al de mogelijkheid
van zo’n vraag wijst op een lage C tussen het concept en het concrete lichaamsdeel”
(Veening 1998, Glossarium). De connectie-coëfficiënt tussen de diverse entiteiten kan
veranderen in de loop van wetenschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Het is
echter verdedigbaar dat wetenschappelijke ontwikkelingen en persoonlijke groei c.q.
kennisvermeerdering eerder gepaard gaan met epistemologische veranderingen dan
met fenomenologisch-existentiële of ontologische wijzigingen. In dit artikel zullen we
deze kwestie verder buiten beschouwing laten.

Onder “pendante entiteiten” verstaat Veening entiteiten uit verschillende werelden die zeer nauw
met elkaar samenhangen: “We gebruiken voor beide entiteiten hetzelfde woord en als we het
woord horen of lezen, dan weten we niet direct over welke entiteit het gaat. Dat is een mogelijke
bron van verwarring maar zeker ook een teken van pendantie tussen entiteiten” (Veening 1998,
Glossarium). Naast “pendante entiteiten” onderscheidt Veening “analoge entiteiten”: “Er zijn ook
entiteiten die nauw samenhangen met entiteiten uit de ‘eigen’ wereld; een foto van een hand en
mijn hand zelf bijvoorbeeld. Of mijn hand en een andermens’ hand. Tussen deze en dergelijke entiteiten worden analogie-relaties geponeerd” (Veening 1998, Glossarium). Veening koppelt aan de
entiteiten uit de verschillende werelden een notatiewijze, zodat duidelijk wordt hoe de onderlinge
relatie van de entiteiten eruit ziet. Een ervaringsentiteit in wereld 2 van een entiteit in wereld 1 wordt
genoteerd als een W2.1-entiteit. Een ervaring die men ervaart wordt beschreven als een W2.2entiteit. Zo is een W2.3.1-entiteit een ervaren gedachte (wereld 2) over een concept (wereld 3) over
een entiteit uit wereld 1 (Veening 1998, 117-140).
3
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Hoewel Veening het ontstaan van de drie werelden in een historisch perspectief
plaatst, is er op de volledigheid van het door hem geboden perspectief flink wat
af te dingen.4 Veenings uiteenzetting is hoofdzakelijk systematisch en laat open
hoe het ontstaan van de drie substanties met hun interacties te rijmen is met de
algemeen aanvaarde ontstaansgeschiedenis van het heelal. Een substantiemonisme
gecombineerd met een pluriformiteit aan ontologische domeinen lijkt, gezien de
hedendaagse stand van zaken in de empirische (natuur)wetenschappen, het beste te
verdedigen. (Popper heeft zelf overigens nooit veel met het begrip “substantie” opgehad
(Popper 1978, 231).)
Met behulp van een ander object uit wereld 3, namelijk het onderzoeksprogramma
van Mainzer, zullen we in de volgende paragrafen proberen deze leemte in het werk
van Veening in te vullen.5 Nadat we Mainzers onderzoeksprogramma uiteengezet
hebben, zullen we dit programma confronteren met Poppers driewereldentheorie en
Veenings herziene driewereldentheorie.

3. Symmetrieën, symmetriebrekingen en complexiteit
Momenteel staan reductionisme en emergentisme als unificerende principes van de
wetenschap op gespannen voet.6 Wetenschappers en filosofen zijn naarstig op zoek
naar de uiterste grenzen van deze twee programma’s. Hierbij gaat men vaak voorbij aan
de mogelijkheid dat het bij deze strijd om twee zijden van dezelfde medaille gaat.
Het feit dat bij het uitvoeren van een reductionistisch programma concepten
(evenals wetten en theorieën) worden gereduceerd en niet zozeer de wereld zelf,
betekent dat we “reductie” als een epistemologische notie mogen beschouwen. Bij
deze vorm van reductie zou het juister zijn te spreken van “theoriereductie”. Als we
emergentie opvatten als een principe waarbij nieuwe entiteiten of eigenschappen tot
stand komen, lijkt het te rechtvaardigen dat “emergentie” eerder een ontologische
Zie Veening 1998, 121: “Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de drie werelden in numerieke volgorde zijn ontstaan: eerst W1 en met de ontwikkeling van levende wezens W2 en met
de verdere ontwikkeling van levende wezens ook W3. Er zijn eveneens goede redenen om aan
te nemen dat elk menselijk individu eerst tot stand komt in een H1, dan op een zekere prenatale
leeftijd intreedt in een H2 en weer later zal intreden in een H3.” (Helaas beperkt Veening zich met
het geven van goede redenen tot het werk van Piaget uit de ontwikkelingspsychologie.)
4

In feite houdt dit een evaluatie in van een van Veenings tentatieve proposities: “P2. Relaties
tussen werelden zijn altijd relaties tussen entiteiten. ‘De’ relatie tussen werelden bestaat dan ook
niet; er bestaan diverse relaties tussen diverse sub-werelden” (Veening 1998, 131).
5
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notie is (Bunge 1977, R76; Mahner en Bunge 1997, 29; 31).7
Wanneer men zich de aard van reductie en emergentie voldoende bewust is,
komt er een mathematisch raamwerk in beeld waarbinnen de verschillende aspecten
van de natuur (fysische, chemische, biologische, enz.) gezamenlijk kunnen worden
ondergebracht. Dit raamwerk met “symmetriebreking” als fundamentele notie, stelt ons
in staat emergente verschijnselen en reductionistische strategieën in één hiërarchisch
kader te plaatsen. Mainzers onderzoeksprogramma biedt mogelijk de conceptuele
instrumenten voor een uitwerking van dit kader. Hij beschrijft – en dat is de kern en
de kracht van zijn onderzoeksprogramma – de ontologische diversificatie van de
werkelijkheid in termen van door symmetriebrekingen optredende emergenties van
entiteiten en eigenschappen. De reductie van theorieën en concepten is nu op haar
beurt te beschouwen als een reconstructie van deze symmetriebrekingen (Mainzer
1988, 170).
Mainzer heeft met zijn onderzoeksprogramma aangetoond dat er zeer veel
verschillende symmetrieën en symmetriebrekingen in de wetenschap aan te wijzen
zijn die met verschillende formele middelen kunnen worden gerepresenteerd: “There
it is a matter of precisely defined group structures (e.g., logical symmetries, spacetime symmetries, gauge groups) that establish the logical-mathematical structure of
a theory.” (Mainzer 1996, 561). Mainzers programma is om twee redenen bijzonder
interessant. Ten eerste is het programma zeer uitvoerig. Het omvat zowel de natuur-, de
sociale als de geesteswetenschappen. Zo besteedt Mainzer ook ruime aandacht aan
de relatie tussen symmetrieën en filosofie (Mainzer 1996, 561-636). Ten tweede is het
opmerkelijk dat hij symmetrieën en symmetriebrekingen beschouwt als een categorie
Dit blijkt onder meer uit het door Beckermann samengestelde boek (1992) getiteld Emergence
or Reduction? Essays on the Prospects of Nonreductive Physicalism. In dit boek wordt het
spanningsveld tussen ‘reductive-’ and ‘non-reductive physicalism’ uitvoerig belicht.
6

“Despite its importance to evolutionary biology, the ontological concept of emergence is sometimes resisted because it is misunderstood. For example, emergence is sometimes equated with
ignorance of the mechanism resulting in the assembly of new things from their constituents of
their precursors. It is argued that, if we only knew the exact composition of a thing and the bonds
among its components, emergence would be seen for what it is, namely an illusion. An obvious rejoinder is that explained novelty is no less novel than unexplained novelty, and predicted
novelty is no less novel than unpredicted (or perhaps even unpredictable) novelty: the concept
of emergence is ontological, not epistemological” (Mahner en Bunge 1997, 29). En: “Reduction
is a kind of analysis (i.e., an epistemic operation) bearing on concepts, propositions, explanations, or theories, or on their referents” (Mahner en Bunge 1997, 114). “Reduction” is alleen als
een epistemologische operatie te beschouwen indien met de frase “their referents” theoretische
entiteiten worden aangeduid.
7
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die ten grondslag ligt aan het in de vorige alinea besproken conceptuele raamwerk:
Symmetry and symmetry breaking is the fundamental category of this framework to which
the usual categories of natural science like space, time, causality, interaction, matter, force,
shape etc. can be reduced in a logical and mathematical precise manner. But this categorical
framework is not understood as absolutely and necessarily a priori with a unique claim to
legitimacy in the sense of Kant, but as a successful and consistent framework of research.
(Mainzer 1988,171)

Het verband tussen het begrip “fundamentele categorie” enerzijds en de begrippen
“symmetrieën” en “symmetriebrekingen” anderzijds, draagt de belofte in zich het
principe van emergentie op universele wijze gestalte te kunnen geven. Een belofte
die gekoesterd dient te worden, gezien het doel van dit artikel en het in ontologisch
opzicht allesomvattende karakter van de beide driewereldentheorieën.
Mainzer meent dat we de fundamentele categorie instrumenteel moeten opvatten.
Hij schrijft:
A description of nature in terms of hierarchical symmetry structures and symmetry breaking
seems to be appropriate to grasp the diversity and complexity even of biological systems.
So a natural but still reductionistic extension of elementary particle physics and molecular
chemistry would be in direction towards a hierarchical chemistry and biology. But we have
to be careful not to confuse reality and our description of reality. It is the theory which is
hierarchical and not nature. An ontological assumption of a metaphysical hierarchy in nature
is not involved. This view has a lot of advantages: The transition from micro- to macroworld
and from quantum to classical systems can be described in one general theoretical
framework with several levels. (Mainzer 1988, 171)

Echter, op het moment dat we het verschijnsel symmetriebreking instrumenteel
interpreteren en het dus louter een constructie zou zijn, rijst onmiddellijk de vraag wat
we met deze reconstructie (van symmetriebrekingen) nu eigenlijk reconstrueren. In
feite is een reconstructie in deze situatie niets anders dan een nieuwe constructie, een
constructie die geen objectief ontologisch equivalent en zelfs geen kennende instantie
kent. Mainzer lijkt dus regelrecht in dezelfde valkuil te vallen waarin zijn reductionistische
en fysicalistische voorgangers vielen: een problematische epistemologie en een verlies
van het kwalitatieve aspect (zoals qualia) van de werkelijkheid. Hoewel Mainzer het
woord “emergentie” wel gebruikt, is de rol van emergerende processen bij hem totaal
uitgespeeld. Ook al beweert Mainzer het tegendeel, emergentie kan in zijn instrumentele
benadering op geen enkele wijze worden gekoppeld aan symmetriebreking.
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In zijn boek Thinking in Complexity laat Mainzer uitvoerig zien hoe symmetriebrekingen
een rol spelen in de theorie van niet-lineaire complexe systemen. Deze theorie is
een interdisciplinaire methodologie, waarin de emergentie van macroscopische
verschijnselen verklaard wordt aan de hand van non-lineaire interacties van microelementen in complexe systemen (Mainzer 1997, 1). De fase-overgangen die zich binnen
non-lineaire complexe systemen afspelen, kunnen namelijk geïnterpreteerd worden als
symmetriebrekingen.8 (Zie bijvoorbeeld Mainzer 1997, 5; 157.) Maar ook de theorie van
complexe systemen in zijn geheel dient volgens Mainzer instrumentalistisch te worden
opgevat: “[T]he complex system approach is not a metaphysical process ontology”
(Mainzer 1997, 13; 71; 324). In een poging om de mind te ‘redden’ meent Mainzer dat
het de beperkte mogelijkheden van computer-ondersteunde simulaties van non-lineaire
dynamiek zijn, die ervoor zorgen dat de persoonlijke subjectiviteit behouden blijft
(Mainzer 1997, 8). Het betreft hier echter eerder een methodologische en praktische
tekortkoming dan een bewering die ontologisch gezien relevant is. Een realistischer
interpretatie van Mainzers programma maakt een aansluiting en een optimalisering van
Poppers en Veenings driewereldentheorieën goed mogelijk, zoals verderop zal blijken.
Zeker wanneer we recht willen doen aan het subjectieve karakter van wereld 2.
Emergentie en reductie vertegenwoordigen beide een richting in de tijd. Dit
geldt voor zover de door emergentie ontstane entiteiten zich voor de eerste keer in
het universum manifesteren. Emergentie is alleen op deze manier een proces dat
qua tijdsverloop parallel loopt met de ontwikkeling van het universum. Reductie is
daarentegen een beschrijving van dit proces, maar dan in omgekeerde richting.
Concreet betekent het idee dat emergentie en reductie een richting in de tijd
vertegenwoordigen dat achtereenvolgens quantumdeeltjes, subatomaire deeltjes,
atomen, moleculen, macro-moleculen, organellen, cellen, organen, organismen,
populaties en ecosystemen door symmetriebrekingen het licht zien. De reconstructie
van deze symmetriebrekingen heeft plaats door reductie binnen de volgende
wetenschappelijke disciplines: systematische ecologie, evolutionaire biologie en

Niet-lineaire complexe systemen zijn systemen die weinig voorspelbaar zijn en waarvan de
 athematische vergelijkingen geen rechte lijnen vertegenwoordigen en moeilijk oplosbaar zijn.
m
Traditioneel worden fase-overgangen binnen niet-lineaire systemen als onomkeerbaar beschouwd
als gevolg van hun moeilijk berekenbaar en moeilijk voorspelbaar karakter. Dit doet overigens
niets af aan het hoge deterministische gehalte van emergentieprocessen. De dynamische
processen binnen niet-lineaire systemen convergeren op termijn naar een ‘vast punt’ (een
attractor): “Our examples show that phase transition and symmetry breaking is caused by a
change of external parameters and leads eventually to a new macroscopic spatio-temporal
pattern of the system and emergence of order” (Mainzer 1997, 64).
8
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sociologie, psychologie en micro-economie, anatomie en morfologie, embryologie,
celbiologie en genetica, (bio)chemie en moleculaire biologie, organische chemie
en thermodynamica, klassieke deeltjesmechanica, fysische chemie, en de
quantummechanica.9
De volgende twee voorbeelden zullen de wijze waarop symmetriebrekingen
optreden verduidelijken. Men dient zich te realiseren dat beide voorbeelden uitsluitend
wereld 1 betreffen.10
Voorbeeld 1: een cluster H2O-moleculen kan verschillende temperaturen
aannemen. Of bepaalde emergente eigenschappen in een cluster zullen worden
gerealiseerd hangt af van de door zo’n cluster aangenomen temperatuur. Zo heeft
een groep H2O-moleculen van 10 °C, onder ‘gewone’ aardse omstandigheden,
de emergente eigenschap vloeibaar te zijn. (Bij deze temperatuur kan de groep
H2O-moleculen geen ijs vormen. Vastigheid is een eigenschap die onder normale
omstandigheden (druk, enz.) nu niet kan bestaan.) Hetzelfde cluster H2O-moleculen
maakt bij een overgang van 99 º naar 100 ºC een symmetriebreking door, zodat
de emergente eigenschap “gasvormigheid” zich aandient. (Zowel “vastigheid” als
“vloeibaarheid” zijn nu onder normale condities uitgesloten.)
Voorbeeld 2: dit voorbeeld is ontleend aan de quantummechanica. De spin van
een elektron veroorzaakt een magnetisch veld en schept zo de mogelijkheid om de
richting van deze spin te bepalen met behulp van een uitwendig magnetisch veld.
Eén van de twee mogelijke draairichtingen die de spin in potentie in zich heeft,
wordt pas manifest op het moment dat de waarnemer de draaiing van het elektron
waarneemt. Op het moment dat er een waarneming plaatsheeft treedt er een
symmetriebreking op.11

9

Voor een meer genuanceerde hiërarchie, zie Looijen 1998, 26-28.

Hoewel Mainzer in zijn Symmetries of Nature ook de relatie tussen filosofie en symmetrieën
beschrijft, zijn de resultaten zeker niet uitputtend. Zo is het bijvoorbeeld zeer goed mogelijk
dat Kuhniaanse paradigmawisselingen (Kuhn 1970) gezien kunnen worden als het gevolg van
symmetriebrekingen in wereld 3. Bij de uitwerking van deze gedachte dient gekeken te worden
naar (logisch) equivalente relaties tussen proposities in een prerevolutionair paradigma en
de verandering van deze symmetrische relaties tot relaties van implicatieve aard in een
postrevolutionair paradigma. Het ontologisch belang van deze exercitie wordt met name duidelijk
wanneer proposities worden uitgedrukt via mogelijke werelden. (Zie ook voetnoot 12.) Voor het
resultaat van symmetriebrekingen in wereld 2 zijn de verschillende vormen van bewustzijn (lagen
van bewustzijn), zoals Damasio die in zijn boek The Feeling of What Happens (1999) beschrijft,
goede kandidaten. (Zo spreekt Damasio van het “proto-zelf”, “kern-zelf”, “kern-bewustzijn” en
het “autobiografisch zelf”.)

10
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Samenvattend zou men kunnen stellen dat er bij een symmetriebreking een fixatie van
potentiële eigenschappen uit de eigenschapsruimte (die gedefinieerd kan worden met
een verzameling van mogelijke werelden12) plaatsheeft, waardoor andere eigenschappen
niet meer gerealiseerd kunnen worden. De nieuw ontstane eigenschappen (en entiteiten)
zijn verschijnselen die ontologisch gezien niet gereduceerd kunnen worden tot de
samenstellende delen waaruit die verschijnselen zijn opgebouwd.
Uitgaande van de veronderstelling dat symmetriebrekingen zowel in wereld
1, wereld 2 als in wereld 3 voorkomen, dient men vast te stellen dat wereld 3 niet
alleen de mogelijke symmetriebrekingen maar ook de eigenschapsruimte zelf
bevat.13 In tegenstelling tot andere concepten die verwijzen naar entiteiten buiten
de eigenschapsruimte (zoals aan entiteiten in wereld 1 en wereld 2) verwijst de
eigenschapsruimte ook naar zichzelf. Deze vorm van zelfverwijzing geldt ook voor
Poppers driewereldentheorie en Veenings herziene driewereldentheorie in hun
algemeenheid (Veening 1998, 135-136). Filosofische theorieën, zoals de beide
driewereldentheorieën, behoren immers volledig tot wereld 3. De volgende paragraaf
is gewijd aan de confrontatie van Mainzers onderzoeksprogramma met Poppers
driewereldentheorie en Veenings herziene driewereldentheorie.

Zie ook Mainzer 1996, 341-559. Dit deel bevat, net zoals de rest van het boek Symmetries of
Nature, veel formele uitwerkingen van symmetriebrekingen.

11

Met “mogelijke werelden” worden hier andere werelden bedoeld dan de drie werelden van
Popper. Een mogelijke wereld moet eerder gezien worden als een totale wereldgeschiedenis van
het begin der tijden tot het eind der tijden, waarin elke propositie waar of onwaar is. (‘Mogelijke
werelden’ hebben een zeer vruchtbare toepassing gekregen binnen de formele semantiek en in
de quantummechanica.) De vereniging van Poppers drie werelden kan opgevat worden als de
actualisering van een mogelijke wereld. (Feitelijk betreft het die werelden waarin dingen
(uit wereld 1), mentale entiteiten (uit wereld 2) en abstracte entiteiten (uit wereld 3) gezamenlijk
voorkomen.) Tegelijkertijd maken mogelijke werelden en structuren waarin mogelijke werelden
zijn opgenomen, zoals de modellen van Kripke, deel uit van Poppers wereld 3. Gebleken is
namelijk dat “mogelijke werelden”, “proposities” en “informatietoestanden” volledig uitwisselbare begrippen zijn. Verzamelingen proposities kunnen worden voorgesteld door verzamelingen
mogelijke werelden en vice versa (Stalnaker 1978, 316-317).

12

De opvatting van Stalnaker dat een mogelijke wereld slechts een hoedanigheid van de wereld
is zoals deze zou kunnen zijn of had kunnen zijn maar niet de werkelijke wereld zelf is (Stalnaker
1976, 196; Stalnaker 1984, hfdst. 3), is uit te leggen als dat de werkelijke wereld samenvalt
met (de vereniging van) wereld 1 (en wereld 2) uit Poppers en Veenings driewereldentheorieën.
De hoedanigheid van de wereld zoals deze is of had kunnen zijn is dan te identificeren met een
(potentiële) fixatie in de eigenschapsruimte uit wereld 3.

13
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4. Symmetriebreking(en) als de connectie(s) tussen
drie werelden
In deze paragraaf zullen we aannemelijk maken dat een combinatie van de
driewereldentheorie met het principe van emergentie/symmetriebreking uitzicht biedt
op een algemene ontologie, waarin de drie onderscheiden werelden niettemin een
substantiëIe eenheid vormen.
In §4.1 zullen we ingaan op Searles stelling dat de mind autonoom is en niet tot
entiteiten uit wereld 1 is te reduceren. Met zijn opvattingen over mind en emergentie
legt Searle, in tegenstelling tot Mainzer, een basis voor het zelfstandig bestaan
van wereld 2 en van wereld 3. Bij Mainzer komt de persoonlijke subjectiviteit in het
gedrang en raakt wereld 2 volledig uit het zicht. Het valt buiten het bestek van dit
programmatische artikel Searles gehele werk op zijn merites te beoordelen. Searles
poging om zowel in ontologisch als in epistemologisch opzicht het eerstepersoonsperspectief recht te doen is exemplarisch voor de volgende philosophers of mind:
(1) Deze filosofen proberen gewaarwordingen van objecten een eigen plek in de
werkelijkheid te geven. Uitgedrukt in het jargon van de herziene driewereldentheorie
betreft het gewaarwordingen van objecten uit werelden 1, 2 en 3. Ze zijn respectievelijk
te noteren als W2.1-, W2.2- en W2.3-objecten (Veening 1998, 47).
(2) Deze filosofen weten een substantiemonisme te combineren met een nonreductionistisch uitgangspunt door middel van het principe van emergentie.
In §4.2 zal het door Searle beschreven principe van emergentie worden gebruikt om
het mogelijke proces dat zich tussen de drie werelden afspeelt nader te beschouwen.
§4.2 kan worden gezien als een confrontatie van Mainzers onderzoeksprogramma
met Poppers en Veenings driewereldentheorieën, als voldaan is aan de volgende twee
voorwaarden:
(1) De emergentie van nieuwe entiteiten gaat te allen tijde gepaard met het optreden
van symmetriebrekingen.
(2) De werelden uit Poppers en Veenings driewereldentheorieën ontstaan door
emergentie.
Immers, als aan deze twee voorwaarden voldaan is, kan het ontstaan van Poppers
werelden beschreven worden in termen van symmetriebrekingen. Er kan dan een
begin worden gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de herziene
driewereldentheorie.
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4.1 Verschillende vormen van emergentie: Searles positie in de 		
philosophy of mind
Searle neemt aan dat neurologische processen het bewustzijn veroorzaken (Searle
1994, 90; 112). Hierdoor definieert hij de relatie tussen lichaam en geest - en dus
ook de relatie tussen qualia en het brein (qualia zijn immers bewustzijnsinhouden) als een relatie die causaal reduceerbaar is. Searle werpt vervolgens de vraag op of
deze causale reductie ook een ontologische reductie van het mentale tot gevolg heeft,
aangezien in de geschiedenis van de wetenschappen een causale reductie doorgaans
ook als een ontologische reductie is opgevat. Zo bleek onder meer dat kleuren kunnen
worden geherdefiniëerd in termen van lichtreflecties, geluid in termen van golflengtes,
en warmte in termen van gemiddelde kinetische energie. De kleur rood bijvoorbeeld
leek niets anders te zijn dan een fotonenemissie van 600 nanometer.
Ten aanzien van het bewustzijn, zo meent Searle, staan de zaken er anders voor:
ook al is bewustzijn causaal reduceerbaar, ontologisch reduceerbaar is het niet. In zijn
verdediging van deze bewering beroept Searle zich op Thomas Nagels gedachteexperiment ‘What is It Like to be a Bat?’ uit 1974 en op Jacksons gedachte-experiment
met de kleurenwetenschapper Mary uit 1982. Deze experimenten zijn niet alleen
beslissend bij de verdediging van het eerstepersoonsperspectief in epistemologisch
opzicht, maar ook bij het zeker stellen van subjectiviteit in ontologisch opzicht (Searle
1994, 117).14 Uit de volgende overweging blijkt dat Searle tot zover het gelijk aan zijn
zijde lijkt te hebben:
Geen enkel objectief fysiologisch feit dat verkregen wordt vanuit het derdepersoonsperspectief is in staat om het subjectieve karakter van pijn of de ervaring van
de kleur rood uit te drukken, omdat de kenmerken vanuit het eerstepersoonsperspectief
en derdepersoonsperspectief verschillend zijn (zie ook Nagel 1986, 29). Bij de
beschrijving van de totstandkoming van een ervaring zijn er verschillende vormen van
kennis in het spel. Wanneer iemand zegt dat hij een roodervaring heeft, zijn het de
fotonenemissie van 600 nanometer en de biologische werking van het lichaam van de
waarnemer die de fysische verklaring vormen voor de roodervaring. De roodervaring
als zodanig kan alleen vanuit het eerstepersoonsperspectief worden opgedaan en

Terecht merkt Radovan in zijn artikel ‘Computation and the Three Worlds’ (2000) op dat Searles
positie incoherent is, omdat hij twee ontologische domeinen in één wereld wil handhaven (Searle
1997, 88). Om deze incoherentie op te heffen zal Searle óf de ‘one-world view’ moeten opgeven
óf een van de twee ontologische domeinen moeten laten varen. ln dit artikel is ervoor gekozen
de ‘one-world view’ op te geven zonder het daarmee gepaard gaande substantiemonisme los
te laten.

14
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vormt de directe oorzaak voor de uitspraak van deze persoon dat hij een roodervaring
heeft. Het is dus niet de fotonenemissie van 600 nanometer die direct verantwoordelijk
is voor de betreffende uitspraak van de waarnemer, maar het is de roodervaring die
met een dergelijke emissie gepaard gaat die daarvoor moet worden aangewezen.
En of deze persoon nu zegt “Ik zie rood” of “Ik zie een fotonenemissie van 600
nanometer” zoals Churchland (1995) dat graag zou zien, verandert aan deze gang
van zaken niets.15
Searle meent dat het bewustzijn via emergentie tot stand komt (Searle 1994, 112).
Hij meent dat een emergente eigenschap van een systeem verklaarbaar is door het
gedrag van de elementen van het systeem. Tegelijkertijd is deze eigenschap geen
eigenschap van de individuele elementen en kan deze emergente eigenschap ook
niet worden verklaard door het optellen van de eigenschappen van de elementen
(Searle 1997, 18). Verder onderscheidt Searle twee vormen van emergentie. Het is
overduidelijk welke vorm van emergentie Searle van toepassing acht op het bewustzijn.
De eerste vorm van emergentie luidt als volgt:
Emergentl : The existence of consciousness can be explained by the causal interactions
between elements of the brain at the micro level, but consciousness cannot itself be deduced
or calculated from the sheer physical structure of the neurons without some additional
account of the causal relations between them. (Searle 1994, 112).

Voor Churchland is het dermate belangrijk om uitsluitend het derdepersoonsperspectief
te hanteren voor het verkrijgen van wetenschappelijk verantwoorde kennis, dat elk ander
conceptueel raamwerk door hem als voorwetenschappelijk wordt afgedaan en onder de noemer
“folk psychology” wordt geplaatst. In onze taal huizen nog vele fossielen die getuigen van de
wijze waarop er in de loop der tijd is gedacht over verschillende onderwerpen en die, zolang ze
gebezigd worden, de “folk psychology” in stand houden. Als voorbeeld haalt Churchland een
fragment aan uit een kookboek, waaruit op te maken is dat hitte veroorzaakt wordt door de
beweging van moleculen:
“The microwaves agitate and vibrate the moisture molecules at such a great rate that friction is
created; the friction, in turn, creates heat and the heat causes the food to cook.” Churchland
merkt op dat deze uitlating niet correct is aangezien hitte niet veroorzaakt wordt door de
beweging van moleculen, maar de beweging van moleculen is. De auteur van het kookboek zou
ten onrechte doen voorkomen alsof hitte ontologisch gezien een zelfstandige entiteit is.
Ook ten aanzien van de mind zijn er veel van dit soort voorbeelden op te voeren. Het mentale
leven dient volgens Churchland tenslotte geheel in neurocomputationele termen beschreven
te worden, ook al brengt het taalgebruik van mensen momenteel een heel ander beeld van
bewustzijn naar voren.
15
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De tweede luidt als volgt:
Emergent2 : A feature F is emergent2 iff F is emergent1 and F has causal powers that cannot
be explained by the causal interactions of a, b, c,... If consciousness were emergent2, then
consciousness could cause things that could not be explained by the causal behavior of
the neurons. The naive idea here is that consciousness gets squirted out by the behavior
of the neurons in the brain, but once it has been squirted out, it then has a life of its own. It
should be obvious from the previous chapter that on my view consciousness is emergent1,
but not emergent2, and it seems unlikely that we will be able to find any features that are
emergent2, because the existence of any such features would seem to violate even the
weakest principle of the transitivity of causation. (Searle 1994, 112).

Het grote verschil tussen emergent1 en emergent2 is dat bij eigenschappen die
via een emergent1-proces zijn ontstaan, de relatie van die eigenschappen tot het
onderliggende substraat hecht is. Emergent1 is in tegenstelling tot emergent2 te
beschouwen als een relatieve vorm van emergentie. De autonomie en dus de
graad van onafhankelijkheid van het macro- ten opzichte van het microniveau is bij
emergent2-processen maximaal. Men zou in dit geval ook van een absolute vorm van
emergentie kunnen spreken.
Searle heeft met zijn analyse dat het ontstaan van bewustzijn berust op een
proces van emergentie, de basis gelegd voor een zelfstandig bestaan van wereld 2.16
Wereld 2 omvat immers alle entiteiten die tot de ervarings- of belevings- of
binnenwereld behoren en dus alle psychische of mentale entiteiten, processen en
toestanden. Searle heeft laten zien dat er op een genuanceerde manier van objectieve
en subjectieve kennis gesproken kan worden. Wanneer we spreken van objectieve
kennis, bedoelen we hiermee dat hetgeen waarop die kennis van toepassing is,
waarneembaar is voor iedereen. De waarneming of gewaarwording zelf geschiedt
echter vanuit een bepaald gezichtspunt, namelijk het subjectieve gezichtspunt van
de waarnemer. De gewaarwording van zoiets als pijn in een lichaamsdeel is niet
voor iedereen toegankelijk. De pijn is alleen ervaarbaar voor de eigenaar van het
betreffende lichaamsdeel. In dit geval is zowel het perspectief van de gewaarwording

Radovan (2000) attendeert erop dat Searle zelf ook de basis legt om een derde wereld toe te
laten. Searle heeft namelijk in zijn werk de dualistische Cartesiaanse terminologie vervangen
door een onderscheid tussen “nonmental brute physical facts” en “mental facts” te introduceren.
Hier voegt hij aan toe dat deze twee basiscategorieën niet alle soorten feiten omvatten:
“[I]f there are mathematical facts, for example, they would not be included in this taxonomy”
(Searle 1995, 122).

16
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als datgene wat we gewaarworden subjectief. Bewustzijnsinhouden constitueren
dus de subjectieve component van de werkelijkheid en zijn niet reduceerbaar zoals
onderzoeksobjecten die vanuit het derdepersoonsperspectief kunnen worden
bestudeerd reduceerbaar zijn.17 Anders dan bij Mainzer is deze ‘beperking’ geen
gevolg van gebrekkige methodologische en praktische mogelijkheden, maar is zij
principieel.
Searle gebruikt het begrip “emergentie” om het bestaan van qualia en dergelijke
aan te tonen. Om een substantiemonisme voor Poppers drie werelden via dit begrip
van emergentie tot stand te brengen, zullen de volgende vier punten nader moeten
worden bekeken:
(1) Kan het ontstaan van cognitief bewustzijn begrepen worden met Searles definitie
van “emergentie” (emergent2)? Zo ja, geldt dat ook voor cognitief bewustzijn dat
verder reikt dan één enkel individu?
[Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 5 paragraaf 8.]
(2) Moet de rol van het geconceptualiseerde aspect van kennis met betrekking tot
wereld 2 – “subjective knowledge” (Popper 1972, 110) – niet worden ingeperkt?
In zijn herziene driewereldentheorie biedt Veening met de invoering van het concept
“habitat” uitzicht op een scherp onderscheid tussen subjectieve en objectieve kennis.
Het onderscheid dat Popper aanbrengt tussen “I know” (wereld 2) en “knowledge”
(wereld 3) blijft volledig intact door de speciale relatie tussen het ‘ik’ (habitat 1 ∪
habitat 2 ∪ habitat 3) en wereld 3.
[Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 en in hoofdstuk 5 paragraaf 5.4.2.]
(3) Is een onderscheid tussen lokale en globale emergentie noodzakelijk? Dit om een
verschil te kunnen maken aangaande emergentie binnen werelden en emergentie
tussen werelden – namelijk wanneer entiteiten zich voor het eerst manifesteren.18
Ook Veening komt bij het opstellen van een herziene versie van Poppers driewereldentheorie
tot eenzelfde soort conclusie (Veening 1998, 126). Veening neemt evenals Popper ook aan dat
er een zelfstandig ontologisch domein is voor subjectieve ervaringen. De W2.0-entiteiten en
W2.2-entiteiten (ervaringsentiteiten in wereld 2 van entiteiten uit respectievelijk ‘wereld 0’ en
wereld 2) zijn in zekere zin objectief (ontologisch), maar kenbaar vanuit een eerstepersoons
perspectief (epistemologisch subjectief).
17

18

Zie in dit verband ook Emmeche, Køppe, Stjernfelt 1997, § 2b.
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[Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 5 paragraaf 8.]
(4) De Muijnck (1999, 2002) meent dat emergentie, opgevat als een asymmetrische
afhankelijkheidsrelatie tussen micro- en macro-entiteiten, niet beschouwd kan worden
als een causale relatie. Emergentie zou volgens hem om de volgende drie behoorlijk
overtuigende redenen een non-causaal karakter hebben.
Ten eerste heeft de situering van oorzaken en gevolgen ten opzichte van elkaar een
ander karakter dan de situering van emergentiebases en emergente eigenschappen
ten opzichte van elkaar. Dit zou zowel gelden onder de aanname dat oorzaken en
gevolgen noodzakelijk naburig en opeenvolgend zijn als onder de aanname dat
hun relatieve situering in tijd en ruimte contingent is. Ten tweede is de bron van de
asymmetrie van emergentierelaties (zij hangt af van de richting van een eventuele
reductie) geheel anders dan de bron van de asymmetrie van causale relaties (zij heeft
te maken met de richting van de tijd). Ten derde wordt veroorzaking, in tegenstelling
tot emergentie, gerealiseerd door fysische mechanismen die bestaan in voortplanting
en overbrenging van causale invloed (De Muijnck 1999, 92; De Muijnck 2002, 29-32).
Indien men deze drie argumenten wil onderschrijven, vraagt vooral het tweede
argument om nadere toelichting. In §3 hebben we namelijk gesteld dat emergentie en
reductie ieder een richting in de tijd vertegenwoordigen. Emergente eigenschappen
(en entiteiten) zijn meervoudig realiseerbaar. Derhalve is een reductie van emergente
eigenschappen een exercitie die, waar het de historische actualisering van de microentiteiten betreft, weliswaar lijkt terug te gaan in de tijd, maar geen gelijke tred houdt
met het verstrijken van de tijd. Een causaal proces heeft daarentegen wél een directe
relatie met de tijd omdat oorzaken en gevolgen elkaar opvolgen.
Het door Searle gesignaleerde probleem omtrent de transitiviteit van emergent2verschijnselen verdwijnt als sneeuw voor de zon, als we aannemen dat De Muijncks
kritiek op de stelling dat emergentierelaties causale relaties zijn, gerechtvaardigd is.
Hiermee weten we echter nog niet hoe de relatie tussen micro-entiteiten en emergente
macro-entiteiten verder moet worden gekarakteriseerd. In de volgende paragraaf
zullen we met betrekking tot de beide driewereldentheorieën een voorstel voor een
dergelijke karakterisering formuleren. Een causale interpretatie van de relatie tussen
micro-entiteiten en emergente macro-entiteiten en macro-eigenschappen speelt in dit
voorstel geen rol.

4.2 Voorstel: het ontstaan van de drie werelden door symmetriebrekingen
Als men het ontstaan van de drie werelden in historisch en evolutionair perspectief
plaatst, lijkt het voor de hand te liggen dat achtereenvolgens eerst wereld 1 is ontstaan,
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dan wereld 2, en daarna wereld 3. Immers, eerst ontstonden er melkwegstelsels, de
aarde en de eerste primitieve organismen. Deze entiteiten zijn allemaal te plaatsen in
wereld 1.
Het is plausibel dat deelname aan wereld 2 en dus de actualisering van een deel
van wereld 2 samenvalt met het ontstaan van bewustzijn in de evolutie van het universum
(“bewustzijn” staat hier voor alle verschillende habitats 2 samen, waarin elke habitat zijn
eigen gezichtspunt behoudt). Hoewel het moeilijk is te bepalen op welk moment en op
welke plaats(en) in het universum (en dus ook op aarde) bewustzijn optreedt, kunnen we
de entiteiten uit wereld 2 zonder onoverkomelijke problemen een autonome plek geven.
Daarvoor verschillen ze immers genoeg van de entiteiten uit wereld 1 en wereld 3.
Wereld 3 is pas dan geactualiseerd op het moment dat de evolutie zover is
voortgeschreden dat er theoriëen, argumenten en andere abstracte entiteiten kunnen
worden ontwikkeld. Deze vormen, gesteld in Poppers jargon, samen wereld 3 (“Manmade”).19 Men dient dit deel wel te onderscheiden van het ‘given’ deel van wereld 3.
Poppers opvattingen over de inrichting van wereld 3 rechtvaardigen dit onderscheid: hij
constateert dat theorieën (enz.) door mensen gemaakt worden, maar dat deze theorieën
(enz.) onbedoelde en onvoorziene consequenties hebben (Popper 1978, 228-230).20
Het onderscheid tussen ontologie en epistemologie ontstaat pas op het moment
dat de mind een onderscheid kan maken tussen object(iviteit) en subject(iviteit).
Vóór die tijd is er geen gezichtspunt: de situatie is op dat moment nog symmetrisch.
We kunnen veronderstellen dat er een symmetriebreking nodig is om object(iviteit) en
subject(iviteit) te laten ontstaan. Verschillende persoonsperspectieven ontstaan op het
moment dat de mind zijn intrede in de evolutie doet. Het ontstaan van die verschillende
gezichtspunten en de zienswijze dat ontologie en epistemologie – mogelijk als gevolg
van symmetriebrekingen – op bijzondere wijze aan elkaar gerelateerd zijn, vragen om
een nadere toelichting.

Of zoals Veening het tot uitdrukking brengt: “Plato’s Ideeën waren afkomstig van de goden en
waren eeuwig. Dergelijke W3-entiteiten zouden natuurlijk zeker kunnen bestaan, maar ze zullen
zeker niet de enige zijn. Dergelijke eeuwige en ‘God-made’ entiteiten zouden ook niet kunnen
bestaan, zonder dat daarmee W3 leeg wordt” (Veening 1998, 129). Poppers opvatting ten aanzien van objecten uit wereld 3 (“Man-made”) is te beschouwen als een positie die valt onder het
constructief realisme.

19

Zo schrijft Popper in Objective Knowledge: “But the autonomy is only partial: the new problems
lead to new creations or constructions – such as recursive functions, or Brouwer’s free choice
sequences – and may thus add new objects to the third world. And every such step will create
new unintended facts; new unexpected problems; and often also new refutations” (Popper 1972,
118-119; zie ook Popper 1977, 40).

20
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Wereld 1 blijkt achteraf het vermogen in zich te hebben gehad nieuwe entiteiten
en eigenschappen te ontwikkelen. De veronderstelde symmetriebreking in wereld
1 heeft geresulteerd in verschillende ontologische domeinen (werelden uit Poppers
driewereldentheorie en Veenings herziene driewereldentheorie) met verschillende
persoonsperspectieven. De werkelijkheid is na de veronderstelde symmetriebreking
in een bepaald opzicht asymmetrisch geworden en heeft een nieuwe emergente
eigenschap: kenbaarheid / ervaarbaarheid. De hieruit voortvloeiende kennis is
ongeconceptualiseerde kennis (Damasio 1999, 25; 26; 30). De kenbaarheid of
ervaarbaarheid van wereld 1 door organismen constitueert de W2.1-entiteiten.
De andere constituent van W2.1-entiteiten is het kennende subject dat het
eerstepersoonsperspectief vertegenwoordigt.21
Conceptualisatie is pas mogelijk wanneer we een nieuwe symmetriebreking
veronderstellen waardoor wereld 3 (“Man-made”) ontstaat. De conceptualiseerbaarheid
van de werkelijkheid komt nu als emergente eigenschap naar voren. [Zie rectificatie
aan het eind van deel A.] De aan deze emergente eigenschap ten grondslag
liggende samenstellende delen zijn de diverse betrokken psychische constellaties.
Deze

psychische

constellaties

onderhouden

een

symmetrische

interactie

(intersubjectiviteit) met elkaar. De veronderstelde breking van deze symmetrie zorgt
ervoor dat intersubjectiviteit overgaat in objectiviteit (wereld 3 (“Man-made”)).
Om deze speculatie van een basis te voorzien kan men Wittgensteins “private
language argument” in stelling brengen (Philosophische Untersuchungen, §§ 243363). Wittgenstein beweert hier dat een privé-taal – een taal die door één persoon
ontwikkeld is en uitsluitend door deze persoon kan worden begrepen – onmogelijk
is. Taal en dus de conceptualiseerbaarheid van de werkelijkheid heeft daarmee een
publiekelijk karakter (derdepersoonsperspectief). Daarnaast veronderstelt taal de
aanwezigheid van meerdere psychische constellaties.22

Veel eliminatief materialisten plaatsen zich voor een moeilijke opgave door een behavioristische epistemologie aan te nemen en slechts één ontologisch domein te erkennen. Gegeven
deze uitgangspunten rust op hen de taak het ontstaan van het onderscheid tussen epistemologie en ontologie aan te tonen zónder daarbij de mind een bemiddelende rol te laten spelen
en dus een zelfstandige positie te laten innemen. Contradicties lijken bij de uitvoering van deze
opgave onvermijdelijk.
Deze opmerking geldt ook voor iemand als Sloman (1985) die meent dat AI-onderzoek gezien
kan worden als de reductie van wereld 2 tot wereld 3. De bewering dat wereld 2 geen intermediërende rol tussen wereld 1 en wereld 3 vervult, brengt impliciet met zich mee dat het derdepersoonsperspectief wordt erkend en er ontologisch gezien een onderscheid bestaat tussen wereld
1 en wereld 3 objecten. Om het onderscheid tussen epistemologie en ontologie überhaupt te
kunnen maken is een kennende instantie vereist.

21
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Ontologie en epistemologie kunnen, na de veronderstelde symmetriebreking
die gepaard gaat met het ontstaan van wereld 3, als januskop fungeren. Ze vullen
elkaar tot op zekere hoogte aan. Concepten, proposities en theorieën constitueren de
ontologie van wereld 3 en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid deze ontologie en de
wijze waarop deze ontologie gekend wordt te beschrijven.
De emergentie van werelden kan gezien worden als een emergent2 proces zonder
opwaartse causaliteit. Alle drie de werelden lijken immers een bestaan te hebben in
objectieve en absolute zin. Voor deze bewering zijn twee redenen aan te dragen. Ten
eerste zullen de werelden, ook al hebben ze alle drie een verleden, een heden en een
toekomst (Veening 1998, 120), na hun ontstaan niet zo snel verdwijnen aangezien de
leefwerelden van de mensen de werelden zelf niet uitputten (Veening 1998, 124-128).
Ten tweede is het weliswaar mogelijk dat, hoewel op dit moment alle drie de werelden
gevuld zijn met entiteiten, de entiteiten uit wereld 3 (“Man-made”) door ons vernietigd
worden. Maar daarmee is niets gezegd over het voortbestaan en het verleden van
wereld 3 (‘given’). Het is uiteraard een empirische vraag of een of meer werelden in de
toekomst daadwerkelijk zullen verdwijnen of leeg zullen worden.
Daar waar Popper en Veening drie radicaal onderscheiden domeinen aannemen,
wordt (mede door het werk van Mainzer en Searle) de kans geboden om terug te
komen tot een substantiemonisme zonder dat de beide driewereldentheorieën ook
maar enigszins aan kracht inboeten. (Poppers eigen uitlatingen over emergentie
zijn te vaag om dit doel te bereiken (Popper 1977, 1979).23) De kern van het in dit
artikel naar voren gebrachte voorstel komt erop neer dat de werelden uit de beide
driewereldentheorieën door middel van emergent2-processen/symmetriebrekingen

In feite komen met de postulering van meerdere psychische constellaties de onderzoeks
objecten van de sociale wetenschappen in beeld. Meerdere psychische constellaties emergeren
gezamenlijk tot sociale gemeenschappen die als zodanig bestudeerd kunnen worden.
De ondertitel van Mainzers boek Thinking in Complexity. The Complex Dynamics of Matter,
Mind and Mankind zegt dit in feite al en toont qua structuur verwantschap met Poppers drie
wereldentheorie. Hoewel de fysische component van een ‘Mankind’ in wereld 1 thuishoort,
behoren vakgebieden als ethiek en politiek, die Mainzer in dit kader behandelt, absoluut tot
wereld 3. Popper zelf meent dat mensen objecten uit wereld 3 kunnen vatten (“grasping”) als
gevolg van een sociaal en cultureel leerproces dat erop neerkomt objecten uit wereld 3 te leren
‘reconstrueren’. Het fundamenteelste leerproces voor het leren vatten van objecten uit wereld 3
is het leren van een taal (Popper 1977, 44-46).

22

De teksten van Popper geven aanleiding om te denken dat hij met name een vorm van emergentie
op het oog heeft die overeenkomt met de definitie van ‘emergent2’. Zie ook Emergence –
A Systematic View on its Historical Facets van A. Stephan in Beckermann 1992, 34-35.
23
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uit elkaar voortvloeien. Het optreden van symmetriebrekingen gaat gepaard met
de opkomst en met veranderingen van persoonsperspectieven. Het autonome en
fundamentele karakter van de werelden uit de beide driewereldentheorieën blijft door
het gedane voorstel onaangetast. Immers, in de definitie van “emergent2” staat dat
objecten die door dit proces ontstaan een zelfstandig bestaan hebben, zonder dat de
mogelijkheid bestaat deze objecten met hun causale vermogens te funderen op de
causale krachten van het onderliggende substraat.
Het in dit artikel gepresenteerde voorstel heeft een drietal voordelen:
(1) Er wordt een ontologische unificatie van wetenschappelijke theorieën in het voor
uitzicht gesteld door de beide driewereldentheorieën te optimaliseren. De mogelijkheid
of onmogelijkheid van zo’n unificatie heeft een zuiver wetenschapstheoretisch belang.
Het gebruik van symmetrieën en symmetriebrekingen biedt een kans deze unificatie van
een precieze (wiskundige) formulering te voorzien. (Zie de citaten in paragraaf 3.)
(2) Er wordt een historische context voor het ontstaan van Poppers werelden
geschapen. Beide driewereldentheorieën winnen hierdoor aan soliditeit.
(3) Doordat er een specifiek ontologisch domein wordt ingeruimd voor het mentale,
krijgen de entiteiten uit habitat 2 en wereld 2 zelf een zelfstandige en particuliere status.
Er wordt een plaats ingeruimd voor het fenomenale bewustzijn, ook op collectief
niveau.
In dit voorstel is een ontologische en epistemologische plaatsbepaling van
werelden en habitats uitgevoerd. Omdat wereld 1 en wereld 3 volledig publiekelijk
toegankelijk zijn, geldt dat ook voor hun deelverzamelingen habitat 1 en habitat 3. Het
kan niet anders zijn dan dat voor habitat 1 en habitat 3 als verzamelingen alleen een
epistemologische rol is weggelegd. Ze geven uitsluitend iets aan over de mate waarin
een individu of collectief bekend is met wereld 1 en wereld 3.
Als we het ontstaan van de werelden uit Poppers driewereldentheorie inderdaad
zouden kunnen vatten in termen van emergentie en symmetriebrekingen, levert dat
voordelen op die zó groot zijn dat nadere uitwerking van het in dit artikel gepresenteerde
programma zeker gerechtvaardigd is.

5. Samenvatting en conclusie
We zijn dit artikel begonnen met een bespreking van Poppers driewereldentheorie.
Deze theorie biedt een krachtig conceptueel kader om de ontologische inrichting
van de werkelijkheid te beschrijven. Na een korte uiteenzetting van Poppers
driewereldentheorie is Veenings herziene versie van Poppers driewereldentheorie
onder de aandacht gebracht. De kracht van deze herziening is vooral gelegen in
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de invoering van het begrip “leefwereld” of “habitat”, dat laat zien hoe individuen en
(sociale) gemeenschappen kennis hebben van de drie werelden zonder deze volledig
uit te putten. Beide driewereldentheorieën neigen naar een substantietriadisme dat
een ontologische unificatie van wetenschappelijke theorieën en disciplines lijkt te
verbieden. Dit belangrijke wetenschapstheoretische vraagstuk hebben we in dit artikel
in een nieuw daglicht geplaatst door beide driewereldentheorieën te confronteren met
het onderzoeksprogramma van Mainzer. Als gevolg van deze confrontatie ligt een
ontologische unificatie van de drie werelden alsnog in het verschiet.
In §3 is Mainzers onderzoeksprogramma kort uiteengezet. Mainzer stelt zich met
dit onderzoeksprogramma ten doel wetenschappelijke ontologieën met elkaar te
verbinden aan de hand van de begrippen “symmetriebreking” en “reconstructie van
symmetriebrekingen”.
De confrontatie tussen enerzijds de beide driewereldentheorieën en anderzijds
Mainzers onderzoeksprogramma kwam in §4 aan de orde. Om deze confrontatie goed
mogelijk te maken hebben we, aan de hand van het werk van Searle, verschillende
vormen van emergentie onderscheiden. De noodzaak om een appèl te doen op het
werk van Searle werd ingegeven door een tekortkoming in het programma van Mainzer:
de subjectieve zijde van de werkelijkheid gaat in Mainzers programma verloren.
In dit artikel is een programma geschetst dat zich ten doel stelt een
substantiemonisme te verenigen met een ontologische gelaagdheid van de
werkelijkheid. Omdat slechts een eerste ruwe analyse is voorgesteld, spreekt het
vanzelf dat vele inhoudelijke aspecten specifiekere invulling en vele argumentaties
nadere aanvulling behoeven.
Met enig voorbehoud kunnen we echter nu al de volgende conclusies trekken:
(1) Symmetriebrekingen zijn een goede optie om de afhankelijkheidsrelaties tussen
werelden en entiteiten te karakteriseren. Reductionistische onderzoeksprogramma’s
kunnen dan worden begrepen als reconstructies van die symmetriebrekingen.
(2) Men kan de gefundeerde hoop uitspreken dat wetenschappelijke theorieën op
ontologisch niveau aan de hand van symmetriebrekingen uiteindelijk unificeerbaar
zijn. Bij deze unificatie zullen zowel de objectieve als de subjectieve componenten van
de werkelijkheid behouden blijven.
Het voorafgaande betoog en de bijbehorende conclusies roepen een drietal
nieuwe onderzoeksvragen op:
(1) Welke symmetriebrekingen spelen zich af in wereld 2 en wereld 3? Zorgen deze
symmetriebrekingen ook voor een ontologische unificatie van wetenschappelijke
theorieën betreffende wereld 2 en wereld 3?24
(2) Wat is de precieze verhouding tussen symmetriebrekingen (en de reconstructies
van symmetriebrekingen) en het door Veening aangebrachte en met de connectie-
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coëfficiënt C uit te drukken verband tussen de werelden? Is er een verwijzingstheorie
mogelijk mede op basis van symmetriebrekingen in combinatie met de beide
driewereldentheorieën?25 Een antwoord op deze vraag kan een nieuwe impuls geven
aan het realismedebat.
(3) Is het mogelijk het begrip “emergentie” (in relatie tot de beide driewereldentheorieën)
te formaliseren?26
[De vragen 1 en 3 worden beantwoord in hoofdstuk 4 paragraaf 8. Vraag 2 komt aan de orde
in hoofdstuk 5 paragraaf 5 (punt 5).]
Het zal inmiddels duidelijk zijn geworden dat antwoorden op deze complexe
vraagstukken een schat aan nieuwe inzichten kunnen bieden, inzichten die een goed
uitgangspunt vormen voor de beantwoording van Putnams grote vraag “How does
mind or language hook on to the world?” (Putnam 1994, 315). Veening formuleert
deze vraag als volgt: “Hoe zijn H2.1 en Wl ‘hooked’? En hoe H2.3 en W3?” (Veening
1998, 152). Terecht vat Veening Putnams vraag op als de vraag naar de waardes
van de connectie-coëfficiënten tussen wereld 2 (mind), wereld 3 (language; primair

In dit kader kan het bijvoorbeeld interessant zijn om Rorty’s anti-metafysische uitlating, dat
begrippen als “epistemologie” en “metafysica” zelfs beter vermeden kunnen worden en het beter
is te spreken in termen van “Appearance-Reality distinction” en “Veil of Ideas”, verder te bestuderen (Brandom 2000, 215). Rorty komt met deze opmerking naar aanleiding van M. Williams’
kritiek op zijn werk in Rorty and his Critics. Williams start met woorden die, gezien de thematiek
van dit artikel, de moeite van het herhalen waard zijn: “In Philosophy and the Mirror of Nature,
Richard Rorty makes the startling claim that epistemology is a modern subject. Of course, it is a
commonplace that, in the seventeenth century and thanks largely to Descartes, philosophy takes
a pronouncedly epistemological turn. But this is not what Rorty is saying. His view is not that
epistemology acquires a new level of importance in the period from Descartes to Kant. Rather,
that period is when the subject is invented. Before Descartes, perhaps even before Kant, there is
no such subject. Call this the Emergence Thesis” (Brandom 2000, 191).

24

In het kader van de relatie tussen symmetriebrekingen en Veenings verhouding tussen pendant- en analogie-relaties, is het interessant op te merken dat Veening meent dat pendant-relaties en analogie-relaties in de praktijk symmetrisch blijken te zijn. Immers, als het voorwerp bij de
naam past, dan past de naam ook bij het voorwerp; als de ervaring benoemd wordt, dan past
die naam ook bij de ervaring en als de foto bij het landschap past, dan past dat landschap ook
bij die foto, enz. (Veening 1998, 52).

25

J.H. Holland heeft met zijn boek Emergence. From Chaos to Order (1998) al een belangrijke
aanzet in deze richting gegeven.

26
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geïnterpreteerd als concepten) en wereld 1 (the world) en naar de interpretatie van
deze coëfficiënten. Met dit artikel is hopelijk een eerste stap gezet.27

Met dank aan dr. E.P. Veening, dr. T.A.C. Reydon en twee anonieme beoordelaars van het
ANTW voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel.

27
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[Het hier geschetste onderzoeksprogramma behoeft een nadere uitwerking. In het komende
deel (B) wordt gezocht naar empirische ondersteuning voor deze triadistische metafysica.
Het werk van neuroloog Damasio wordt bestudeerd om de ontologische driedeling van de
werkelijkheid, een neurologische inbedding te geven. Damasio (1999) concentreert zich in
zijn onderzoek op de opbouw van het “zelf”. De drie “zelven” die Damasio introduceert, te
weten het “proto-self”, het “core self” en het “autobiographical self”, kunnen opgevat worden
als een illustratie van het gebruik van een drieledige ontologie. De neurologische structuren
van het “proto-self” bevinden zich in wereld 1. Het “proto-self” en het “core self” behoren tot
wereld 2. Het “autobiographical self” behoort tot wereld 3. De aanzet voor het komende deel
(B) is terug te vinden in voetnoot 10 en paragraaf 4.2 van dit deel (A).
Tot slot dient er met betrekking tot deel A van dit hoofdstuk een rectificatie gemaakt te worden.
Een rectificatie die mogelijk is geworden door de uitvoering van het onderzoek.
In paragraaf 4.2 is gesteld: “De werkelijkheid is na de veronderstelde symmetriebreking
in een bepaald opzicht asymmetrisch geworden en heeft een nieuwe emergente eigenschap:
kenbaarheid/ervaarbaarheid.” en “De conceptualiseerbaarheid van de werkelijkheid komt nu
als emergente eigenschap naar voren.”.
Kenbaarheid/ervaarbaarheid en conceptualiseerbaarheid zijn eigenschappen van gekende
objecten die pas manifest worden door de voltrekking van symmetriebrekingen. Als (emergente)
eigenschappen zijn ze al eerder en op lagere organisatieniveaus geëmergeerd. De entiteiten die
emergeren bij de voltrekking van de symmetriebrekingen zijn ervaringen, gewaarwordingen etc.
en concepten, ideëen etc. Ze vormen de inhoud van respectievelijk wereld 2 en wereld 3.]
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B) P
 oppers driewereldentheorie door Damasio
neurologisch ondersteund?
1. Inleiding
In dit deel (deel B) wordt duidelijk dat met het verschijnen van Descartes’ Error
(1994), The Feeling of What Happens (1999) en Looking for Spinoza (2003) van
Damasio er grond is gekomen om de driewereldentheorie opnieuw te bekijken.28
De driewereldentheorie kan door Damasio’s werk van een concrete illustratie voorzien
worden en mogelijk op neurologische gronden worden verstevigd. Damasio tracht
met behulp van neurowetenschappelijk onderzoek het fysieke brein, emoties, taal en
denken uit elkaar voort te laten vloeien met een ontologische driedeling tot gevolg.
De ontologische pretentie van Damasio’s onderzoek is er één die ook eigen is aan de
driewereldentheorie.
De instrumentele en mogelijk zelfs realistische meerwaarde van Poppers (herziene)
driewereldentheorie ten opzichte van het werk van Damasio is dat Poppers (herziene)
theorie in ontologisch opzicht rijker is. Poppers (herziene) theorie is in tegenstelling tot
de theorie van Damasio in staat alle specifieke entiteiten zoals specifieke individuen en
specifieke (sociale) gemeenschappen met hun onderlinge verhoudingen een plaats
te geven. Als beide theorieën even sterk gefundeerd zijn verdient de allesomvattende
metafysica van Popper de voorkeur. Echter, in dit deel staat niet de krachtmeting tussen
beide theorieën centraal. Onderzocht wordt of het werk van Damasio kan worden
ingezet om Poppers claim, namelijk dat de werkelijkheid in ontologisch opzicht drie
fundamentele lagen kent, vanuit de neurowetenschappen aan te scherpen. De kracht
van Damasio’s werk is dat het naast een hoog filosofisch gehalte een hypothese bevat
die toetsbaar is en mogelijk indirect de driewereldentheorie van Popper een empirisch
complement kan bieden.
Door de toevoeging van Veening van het zogenoemde H-concept aan Poppers
oorspronkelijke theorie is er een sterke connectie denkbaar tussen Damasio’s werk
en de driewereldentheorie. Er wordt in de (herziene) driewereldentheorie een ruim
conceptueel schema geboden waarin lichamen, ervaringen, abstracte entiteiten en
processen in relatie tot zowel het individuele als tot het collectieve niveau kunnen

De neurowetenschapper Damasio is één van de toonaangevende vertegenwoordigers op het
gebied van de embodied cognition. Andere prominenten op dit gebied zijn de ontwikkelingspsychologen Thelen en Smith, de filosofen Merleau-Ponty, Maturana, Varela, Lakoff en Johnson,
Andy Clark en de neurowetenschappers Edelman en Gallese.

28
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worden beschreven. De ontologische stapeling van organisatieniveaus die Damasio
in zijn theorie onderscheidt, is intuïtief zonder al te veel moeite te projecteren op de
(verticale) ontologische opbouw van de drie werelden van Popper. De verschillende
“zelven” die Damasio introduceert zijn namelijk te beschouwen als deelverzamelingen
(“leefwerelden” of “H’s”) van alle drie de werelden. Als Damasio in staat is de intrede
van de verschillende “zelven” te rechtvaardigen, dan is er uitzicht op een neurologische
ondersteuning van (een deel van) Poppers (herziene) driewereldentheorie. Het grootste
probleem lijkt de (horizontale) ontologische extrapolatie te zijn die nodig is om van
Damasio’s benadering op individueel niveau naar het allesomvattende karakter van
Poppers theorie te komen.29 Maar het feit dat Poppers theorie verder reikt dan het
individuele niveau, dat momenteel juist gangbaar is in de philosophy of mind, biedt
extra mogelijkheden en maakt de theorie zo interessant voor verdere exploratie.
De mate waarin een poging om het (empirisch-wetenschappelijke) werk van
Damasio in dienst te stellen van Poppers metafysica slaagt, hangt af van:
1) de mate waarin het werk van Damasio inhoudelijk de toets der kritiek kan
doorstaan. De belangrijkste vraag hierbij is wat de kwaliteit is van de samenhang van
de metafysische pretenties en de empirische data die in het werk van Damasio terug
te vinden zijn. (Het werk van Damasio is in zekere zin op te splitsen in een ‘filosofisch’
en een meer empirisch georiënteerd deel. Zie ook Gluck 2007, 111-112.)
2) de mate van overeenstemming wat betreft de manier waarop organisatieniveaus
bij Damasio en Popper zich tot elkaar verhouden. Hoewel het bij Popper minder evident
is dan bij Damasio lijken beide auteurs substantieel gezien een materialistische positie
in te nemen (Popper 1972, 231; 1978, 231). Een materialisme (/neutraal monisme) dat
niet gelijkgeschakeld mag worden met een vorm van fysicalisme. Belangrijker nog is
dat Popper en Damasio allebei een pluralisme bereiken door middel van ‘emergentie’.
(Echter, geen van beiden geeft een expliciete definitie van emergentie terwijl gebleken
is dat er verschillende vormen van emergentie te onderscheiden zijn. Zie Gillet 2002
voor een recentelijk overzicht.)
3) de mate waarin de conceptuele schema’s die Damasio en Popper hanteren met
elkaar uitwisselbaar zijn. De concepten die Damasio introduceert moeten herkenbaar
en inpasbaar zijn in het ontologische schema van de (herziene) driewereldentheorie.
De wijze waarop voldaan kan worden aan deze drie criteria is bepalend voor
de vraag in hoeverre de neurologische onderbouwing van de driewereldentheorie

Het is goed denkbaar dat ook andere neurologische bewustzijnstheorieën, in zoverre ze niet
eliminativistisch zijn ten opzichte van de constituenten van wereld 2 en wereld 3, gebruikt kunnen
worden om de driewereldentheorie neurologisch te ondersteunen. Elke bewustzijnstheorie zal
om dit doel te kunnen dienen op zijn eigen bruikbaarheid beoordeeld moeten worden.

29
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overtuigend is. Gezien de aard van de criteria zal duidelijk zijn dat niet elke auteur die
vanuit een specifieke expertise iets beweert over het bestaan van fysische objecten,
mentale processen en abstracte entiteiten in aanmerking komt om ingezet te worden
als ondersteuning van de (herziene) driewereldentheorie. In deze tekst wordt duidelijk
waarom juist het werk van Damasio geschikt is om de (herziene) driewereldentheorie
in verband te brengen met de laatste inzichten uit de neurowetenschappen en
gedachten die daaruit voortvloeien.
Het eerste criterium, de mate waarin het werk van Damasio de toets der kritiek kan
doorstaan, wordt in deze tekst niet uitvoerig besproken. Het tweede en derde criterium
worden behandeld aan de hand van deel A van dit hoofdstuk. In dit deel is, naast
een bespreking van Veenings werk, expliciet het voorstel gedaan om emergentie van
organisatieniveaus te laten samenvallen met het breken van symmetrieën. Het voorstel
beoogt een ‘unificerend principe’ in het vooruitzicht te stellen van alle entiteiten uit
de driewereldentheorie. Aldus zou een materialisme gecombineerd kunnen worden
met een ontologische gelaagdheid van de werkelijkheid. Emergentie en causaliteit
zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld de opvatting van Searle aangaande emergentie
in dit voorstel volledig ontkoppeld (Searle 1994, 90; 112). De aandacht voor causale
interacties tussen verschillende niveaus in de theorieën van Popper en Damasio wordt
in de onderhavige tekst dan ook tot een minimum beperkt. Hoewel een analyse wat
betreft de compatibiliteit van emergentie/symmetriebrekingen met andere vormen van
emergentie misschien wenselijk is wordt in dit deel (B) hier geen ruimte voor gemaakt.
De symmetriebrekingen die met betrekking tot Poppers drie werelden zelf
in het geding zijn, zijn niet de brekingen die bijvoorbeeld gepaard gaan met het
emergeren van moleculen uit atomen. (De symmetrieën die gebroken worden
om dit organisatieniveau in het leven te roepen zijn “structural-, orbital-, crystalsymmetries” (Mainzer 1996, 557).) Ook zijn het niet de symmetriebrekingen die tot
de functionele en morfogenetische vormen van organismen leiden (Mainzer 1996,
516-528). Deze voorbeelden van symmetriebrekingen hebben allemaal betrekking op
emergentieprocessen binnen wereld 1.
In paragraaf 2 wordt begonnen met een korte weergave van Damasio’s hypothese
over het ontstaan van bewustzijn. Dit is vrijwel onontkoombaar gezien het criterium
(no. 3) aangaande de conceptuele compatibiliteit van Popper en Damasio waaraan
voldaan moet worden voor een geslaagde opzet van de illustratie. In paragraaf 3
wordt ingegaan op de relatie tussen het werk van Damasio en het emergeren van
wereld 2.
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2.	De theorie van Damasio: de introductie van het
“proto-” en het “kern-zelf”
Damasio splitst in zijn boek The Feeling of What Happens uit 1999 het “zelf” op in
drie onderdelen, te weten het “proto-zelf” (“proto-self”), het “kern-zelf” (“core self”)
en het “autobiografisch-zelf” (“autobiographical self”). Er volgt in deze paragraaf een
beknopte samenvatting van Damasio’s theorie over het ontstaan van het “proto-” en
het “kern-zelf”. Het doel hiervan is een voorbereiding te treffen voor een ‘transformatie’
van Damasio’s werk naar Poppers (herziene) driewereldentheorie.
Het proto-zelf is dat deel van een organisme dat beschouwd kan worden als
een coherent geheel van neurale patronen die de toestand van het desbetreffende
organisme representeren. Deze representatie speelt zich niet af op bewust niveau.
De neurale structuren die bij de representatie betrokken zijn worden eerste-orde
structuren genoemd en spelen een belangrijke rol bij de regulatie van het organisme
(Damasio 1999, 154). De toestand van een organisme kan worden gewijzigd door de
wisselwerking van het organisme met een ‘object’. De aard van het object is hierbij
niet van belang. Zo kan dit object buiten het lichaam bestaan (bijvoorbeeld in de
vorm van een landschap of omgeving) of binnen de grenzen van het lichaam vallen
(bijvoorbeeld in de vorm van een pijnsensatie) of een herinnering uit het geheugen
zijn. Damasio vat de inwerking van een object op een organisme op als een proces in
de tijd (Damasio 1999, 168). In het begin van het proces treft men het oorspronkelijke
proto-zelf aan en aan het eind van het proces kan men spreken van een gewijzigd
proto-zelf. Damasio beschouwt dit proces bij ‘hogere’ dieren als de ‘geboorte’ van
het bewustzijn. Het bewustzijn ‘ontwaakt’ pas wanneer een organisme innerlijk een
specifiek soort woordloze kennis construeert dat handelt over de wijziging van het
organisme door de inwerking van een object. Zo bezien bestaat bewustzijn uit het
construeren van kennis over enerzijds het feit dat het organisme betrokken is in een
relatie tot een object en anderzijds het feit dat dat object een verandering in het
organisme teweegbrengt (Damasio 1999, 20).
Damasio is onder te brengen bij een groep filosofen en wetenschappers die de
ruwe ervaring een onvermijdelijke rol laat spelen bij de (latere) totstandkoming van
geconceptualiseerde kennis.30 Daarnaast plaatst Damasio zich in een traditie van auteurs
die uitgaan van het constructieve aspect van kennis; kennis die enerzijds entiteiten en
standen van zaken betreft die zich in de subject onafhankelijke (spatio-temporele) ruimte
bevinden. Anderzijds betreft kennis daarnaast de subjectieve zijde van de werkelijkheid.

30

Zie bijvoorbeeld Bartsch 2002 (66-69), Donald 2001 en Varela, Thompson, and Rosch 1992.
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De centrale vraag die Damasio opwerpt is waardoor kennis ontstaat en waarom
kennis zich eerst manifesteert in de vorm van een “gevoel” (Damasio 1999, 169). Deze
vraag beantwoordt hij met de hypothese dat “…: core consciousness occurs when
the brain’s representation devices generate an imaged, non-verbal account of how the
organism’s own state is affected by the organism’s processing of an object, and when
this process enhances the image of the causative object, thus placing it saliently in a
special and temporal context.” (Damasio 1999, 169). Zoals Damasio zelf te kennen
geeft zijn de twee belangrijkste aspecten die deze hypothese laat zien dat:
1) er een woordloos verslag tot stand gebracht wordt over de verhouding tussen
object en organisme. Dit verslag vormt de oorsprong van de “sense of self” in de
kenact.
2) het “verbeelde” object in het verslag, genoemd onder het vorige punt, extra
‘aandacht’ (“enhance”) krijgt. Het object wordt in de verhouding tussen object en
organisme als het ware ‘geaccentueerd’ (Damasio 1999, 169).
Zowel de representatie van het organisme als van het object komen neuraal vast
te liggen in het brein met behulp van eerste-orde structuren. Bij de totstandkoming van
het proto-zelf wordt volgens Damasio zowel een “kaart” aangemaakt van het object
als van de toestand van het organisme. Feitelijk is er sprake van de aanwezigheid
van drie kaarten, een kaart van het initieel proto-zelf, een kaart van het object en een
kaart van het gewijzigd proto-zelf. Tezamen kunnen ze een “secundaire kaart” vormen
die de relatie tussen het object en organisme representeert. Deze secundaire kaart
is nodig om het “verhaal” te vertellen over de veranderingen in het initieel proto-zelf
als gevolg van de interactie tussen organisme en object. Omdat zowel de kaart die
de toestand van het organisme “beschrijft” als de secundaire kaart direct gerelateerd
zijn aan het lichaam, zijn de mentale weergaven van hun relatie gevoelens (Damasio
1999, 170).
Damasio nuanceert de status van deze “gevoelens” (“feelings”) door een
onderscheid te maken tussen:
1) “a state of emotion”: deze is direct van aard en komt tot stand door de
aanwezigheid van een object dat een zekere emotionele reactie bij het organisme
teweegbrengt. Damasio maakt een onderscheid tussen primaire en secundaire
emoties. (Zie ook Damasio 1994, hoofdstuk 7.) Primaire emoties zouden aangeboren
en ‘voorgevormd’ zijn om te reageren op bepaalde afzonderlijke of gecombineerde
kenmerken van prikkels in de buitenwereld of in het eigen lichaam. De zes primaire of
universele emoties zijn: geluk, droefheid, angst, woede, verbazing en afkeer (Damasio
1999, 50). Secundaire of sociale emoties zijn emoties als schaamte, jaloersheid,
schuld en trots. Een voorbeeld van het opwekken van zo’n secundaire emotie dat
Damasio (1994) aanhaalt is het zien van een oude vriend, hetgeen de hartslag van de
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waarnemer doet versnellen en een blos op het gelaat van die persoon teweegbrengt.
Naast primaire en secundaire emoties spreekt Damasio ook over “background
emotions”. Deze staan voor het algeheel (on)welbevinden van een organisme (Damasio
1999, 51). Emoties hebben, zoals ook uit Damasio’s voorbeeld blijkt, een publiekelijk
karakter en zijn dus epistemologisch objectief van aard (Damasio 1999, 36).
2) “a state of feeling”: in tegenstelling tot “a state of emotion” is een “state of
feeling” epistemologisch subjectief van aard. Oftewel, “gevoelens” (“feelings”) zijn
privé (Damasio 1999, 36). Middels de “feelings” kunnen “emotions” hun bijdrage aan
de mind leveren (Damasio 1999, 36). Alle “emotions” roepen als het ware “feelings”
op. Als het lichaam het profiel van één van de emoties aanneemt dan volgt er “a
state of feeling” overeenkomstig deze emotie. Zo roept bijvoorbeeld de emotie angst
het gevóel van angst op. Damasio (1994) onderscheidt een drietal verzamelingen
gevoelens. De eerste verzameling bevat gevoelens van elementaire, universele emoties
zoals geluk, droefheid, angst en woede. De tweede verzameling bestaat uit gevoelens
van subtiele, universele emoties zoals euforie en extase die als subtiele varianten van
blijdschap beschouwd kunnen worden. Andere voorbeelden van subtiele, universele
emoties die gevóeld kunnen worden zijn paniek en verlegenheid. Deze emoties
kunnen als subtiele varianten van angst beschouwd worden. De derde verzameling
bevat “background feelings”. De eerste twee verzamelingen gevoelens komen voort
uit respectievelijk primaire en secundaire emoties. “Background feelings” ontstaan
uit “background emotions” en komen bij het organisme tot uitdrukking in zaken als
vermoeidheid, hoeveelheid energie en opwinding, mate van (in)stabiliteit, mate van
(dis)harmonie etc. (Damasio 1999, 286).
3) “a state of feeling made conscious”: op dit niveau weet een organisme dat deze
een “emotion” en een “feeling” heeft.
Tezamen vormen deze drie “states” een continuüm en moeten ze in het licht gezien
worden van nauw verweven processen. De analytische driedeling heeft tot doel bij te
dragen aan een voorstelling van de neurale fundamenten van de gebeurtenissen die
zich in een organisme voltrekken (Damasio 1999, 37).
Aan de eerder genoemde secundaire kaarten liggen secundaire breinstructuren
ten grondslag die door interactie met elkaar die secundaire (‘overzichts’) kaarten
genereren (‘generate’). Een secundaire structuur moet volgens Damasio aan de
volgende vier eisen voldoen (Damasio 1999, 177-179):
1) de structuur moet ontvankelijk zijn voor signalen die via de zenuwbanen worden
verspreid en betrekking hebben op zowel de representatie van het proto-zelf als op de
potentiële representatie van het object. Een eis die zeer plausibel klinkt. Immers, de
afwezigheid van één van beide groepen signalen stagneert de totstandkoming van de
object-subject verhouding in het kenproces.
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2) de structuur moet in staat zijn neurale patronen te genereren die op
chronologische wijze de gebeurtenissen in de eerste-orde structuren of bijbehorende
“kaarten” kunnen ‘beschrijven’. Deze eis lijkt volkomen terecht, omdat de afwezigheid
van een chronologische ‘beschrijving’ een zinvol vergelijk van het proto-zelf met het
gewijzigd proto-zelf in de weg staat. De rol van het object als gekend object wordt in
een dergelijke situatie volstrekt onhelder.
3) de structuur moet op directe of op indirecte manier in staat zijn het resultaat van
een neuraal patroon (‘een beeld van het gekende object’) in een lopende stroom van
beelden (wat ‘denken’ genoemd wordt) te implementeren. Of anders geformuleerd,
de waarneming van een object moet als gevolg van de capaciteiten en inspanningen
van de secundaire structuur onderdeel van het ‘denkproces’ kunnen gaan uitmaken.
4) de structuur moet op directe of op indirecte manier in staat zijn signalen terug te
zenden naar die structuren die ervoor kunnen zorgdragen dat het “verbeelde” object
wordt “benadrukt” (“enhance”). Bij de voltrekking van dit proces komt het kern-zelf
in het vizier met een verbeeld verslag als eindresultaat. Een verslag van de interactie
tussen object en organisme. De representatie in een secundaire kaart van het protozelf, terwijl dat wordt gewijzigd, kan gezien de neurale aard van de representatie
beschouwd worden als de biologische essentie van het kern-zelf. In tegenstelling
tot het proto-zelf is het kern-zelf iets waarvan organismen zich bewust zijn (Damasio
1999, 174).
De koppeling tussen het ontstaan van het kern-zelf en het emergeren van Poppers
wereld 2 is relatief makkelijk aan te brengen. Immers, de totstandkoming van het protozelf is een aangelegenheid die geheel binnen wereld 1 valt en dus een deelverzameling
(een “H” op individueel niveau) van deze wereld is. “Bewustzijn” in de gebruikelijke zin
van het woord speelt hierbij nog helemaal geen rol. Het “benadrukken” (“enhance”)
van een object door de verbeelde secundaire kaart lijkt het cruciale moment te zijn
waarop de fenomenale leefwereld van organismen en dus (een deel van) wereld 2
verschijnt. In de komende paragraaf wordt de relatie tussen Damasio’s hypothese en
de emergentie van wereld 2 aan een nadere studie onderworpen.

3. Damasio’s hypothese en de emergentie van wereld 		
2(-entiteiten)
3.1 Is Damasio wel in verband te brengen met wereld 2?
In deel A van dit hoofdstuk is gesteld dat wereld 2 de verzameling is van ervaringen,
gewaarwordingen en disposities. Middels deze ervaringen en gewaarwordingen
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staan organismen voor hun beleving in contact met de wereld om hen heen. Zowel
de waarneming (“experience of perception”) van bijvoorbeeld tafels, stoelen,
landschappen (wereld 1 entiteiten) als het waarnemen van theorieën en concepten
(wereld 3 entiteiten) behoren tot het fenomenale deel van de interactie tussen een
organisme en de kenbare objecten. De kenbare objecten kunnen ook het onderwerp
vormen van “dispositional intentions” (Popper & Eccles 1977, 359). Bijvoorbeeld
“dispositional intentions” om op een bepaalde manier te reageren.
In paragraaf 1 is het werk van Damasio geïntroduceerd met de rol die ervaringen
en gewaarwordingen daarin spelen. Dat ‘u’ of ‘ik’ degene is die de eigenaar is van
de waarnemingen en gewaarwordingen komt volgens Damasio door het feit dat in
de vertelling, zoals vastgelegd in de secundaire kaarten, ‘u’ of ‘ik’ als hoofdrolspeler
wordt voorgesteld van de kennisact (Damasio 1999, 172). Organismen kunnen in
het kenproces zowel de rol van kennend subject als van gekend object hebben.
Als kennend organisme verandert zijn/haar proto-zelf door een confrontatie met een
ander object. Als gekend object draagt hij/zij bij tot de verandering van het proto-zelf
van degene door wie hij/zij gekend wordt.
De verhouding tussen object en organisme is tot dusver beschouwd als een éénop-één relatie. Als één organisme één object ontmoet en dus kent is er sprake van
één ervaring (E). Wanneer naar de ontogenese van een organisme gekeken wordt
zal, uitgedrukt in termen van de herziene driewereldentheorie, de habitat H2 van dat
organisme in eerste instantie uit slechts één element bestaan. Immers, de ervaring
E maakt deel uit van wereld 2 en introduceert door de ontmoeting tussen organisme
en object de H2 van dat organisme binnen de driewereldentheorie. Gedurende de
ontwikkeling van dat organisme zal de verzameling H2 qua aantal elementen gaan
groeien. Aangezien een organisme niet geïsoleerd bestaat, maar voortkomt uit
voorouders, zal de omvang van wereld 2 als zodanig groter zijn. De verzameling
elementen waaruit wereld 2 is opgebouwd, bestaat (alleen) aan het fictieve begin
van de evolutie hoogstwaarschijnlijk uit één element. (Strikt genomen betreft het hier
een empirische vraag.) In deze fase van de evolutie is (de eerste) H2 gelijk aan W2.
Ook de mogelijkheid en waarschijnlijkheid dat leven fysiek gezien op verschillende
plaatsen (in het universum) tegelijk is ontstaan, doet de omvang van wereld 2
toenemen. Fylogenetisch gesproken wordt het aantal kennende instantiaties namelijk
groter en daarmee ook het aantal werkelijke en mogelijke elementen van wereld 2.
Zie hier een ontologische extrapolatie binnen wereld 2 van Damasio’s theorie naar
het alomvattende karakter van Poppers driewereldentheorie op basis van evidente
evolutionaire redenen. Toch behoeft deze voorstelling van zaken enige toelichting.
De volgende twee vragen dienen zich namelijk aan.
De eerste vraag is in hoeverre er gesproken mag worden van een zelfstandige
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wereld 2. De rechtvaardiging van de claim omtrent het bestaan van een zelfstandige
wereld blijft problematisch, omdat
1) het ervaren van andermans ervaringen niet mogelijk is (“the other mind problem”).
Het betreft hier ‘slechts’ een epistemologische kwestie. Dit probleem hoeft in principe
geen ontologische consequenties te hebben maar sluit een solipsistische positie
niet uit. De principiële onmogelijkheid van de directe kenbaarheid van andermans
ervaringen staat toe dat uitsluitend de eigen ervaringen als werkelijk bestaand worden
beschouwd. Echter, in dit geval worden op epistemologische gronden ontologische
conclusies getrokken hetgeen om een aparte rechtvaardiging vraagt.
2) ‘onervaren ervaringen’ een onmogelijkheid lijken te vormen. Het betreft hier
ervaringen die niet (meer) behoren tot welke H2 dan ook. (Echter, indien een H2
slechts één element mag bevatten dan doet deze situatie zich niet voor. Dit geldt
overeenkomstig ook voor wereld 1, wereld 3 en hun H’s.)
Beide punten moeten wel opgelost worden wil wereld 2 niet verworden tot alleen een
(verzameling van) H2 (‘s), zodat W2\ (H21 ∪ Η22 ∪ Η23 ...... ∪ Η2n) leeg is. (Merk op:
indien een H2 slechts één element mag bevatten dan geldt op formele gronden dat:
W2\ (H21 ∪ Η22 ∪ Η23 ...... ∪ Η2n) = Ø. Dit geldt overeenkomstig ook voor wereld 1,
wereld 3 en hun H’s.)
De hypothese van Damasio biedt ten aanzien van deze problemen perspectief.
Immers, als gevoelens en emoties zo verbonden zijn met het ‘vlees’ van een lichaam,
dan vormen de neurofysiologische en neuroanatomische kenmerken van een
organisme een indicatie voor de aanwezigheid van een meer of minder ontwikkeld
bewustzijn.31 Het lijken de biologische randvoorwaarden in het universum te zijn
die bepalen wat er aan ervaringen mogelijk is en hoe wereld 2 er uiteindelijk uit ziet.
Daarbij heeft de epistemologische vraag wanneer de mens een biologisch organisme
als zodanig herkent of kan begrijpen geen gevolgen voor het (al dan (nog) niet of
niet meer) bestaan van ervaringen. Wanneer er voldoende kennis over de biologische
condities in het universum beschikbaar is, kan wellicht worden aangetoond dat
1) ondanks de epistemologische beperkingen van de mens die tot uitdrukking
komen in “the other mind problem” er geen principiële opstakels zijn om tot een
gerechtvaardigde ontologische inrichting van wereld 2 te komen.
2) ‘onervaren ervaringen’ weliswaar een andere status hebben dan ‘ervaren
ervaringen’ maar om die reden een plaats in wereld 2 niet onthouden kan worden.
De tweede vraag die zich opdringt is in hoeverre de aard van de verhouding die
Damasio aanbrengt tussen de verschillende organisatieniveaus overdraagbaar is op

31

Zie Damasio 1999, 193-194.
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de verhoudingen tussen de werelden van Popper. In het bijzonder op de verhouding
tussen wereld 1 en wereld 2.32 Deze vraag wordt pregnanter door Damasio’s
schematische weergave van de verschillende organisatieniveaus die betrokken zijn
bij de totstandkoming van bewustzijn:
“Basic life regulation  Emotions  Feelings  High reason”
(Damasio 1999, 55).

(In de oorspronkelijke afbeelding zijn de verschillende organisatieniveaus verticaal
afgebeeld.)
Met het begrip “Basic life regulation” in dit schema bedoelt Damasio relatief simpele
reacties zoals reflexen en aspecten die in verband moeten worden gebracht met de
stofwisseling van het organisme. Alle reacties die met de eenvoudige biologische
machinerie van het organisme te maken hebben vallen onder de “Basic life regulation”.
Ze dragen primair bij aan het overleven van het organisme. Het begrip “Feelings” staat
voor het voelen van emoties (“Emotions”). De verschillende “Feelings” en “Emotions”
die kunnen worden onderscheiden zijn in paragraaf 2 reeds beschreven. Het begrip
“High reason” staat voor bewuste, complexe, flexibele reacties in de vorm van
‘beelden’. Deze kunnen in gedrag tot uitdrukking worden gebracht. De dubbele pijlen
tussen de begrippen in het schema zijn een symbolische weergave van opwaartse en
neerwaartse causatie. Het is de vraag of juist deze dubbele pijlen en hun betekenis
zomaar geprojecteerd kunnen worden op de verhouding tussen de werelden in de
driewereldentheorie.
De onderlinge causale invloeden tussen “Basic life regulation”, “Emotions”,
“Feelings” en “High reason” zijn naar alle waarschijnlijkheid niet in staat de ontologische
constituering van deze fenomenen volledig te beschrijven. Er zijn goede argumenten
te geven om de opvatting te huldigen dat het benodigde emergentieproces, om de
verschillende organisatieniveaus tot stand te laten komen, zelf niet causaal van aard is.
Het belangrijkste argument is dat de bron van de asymmetrie van emergentierelaties
geheel anders is dan de bron van de asymmetrie van causale relaties. De asymmetrie
van emergentierelaties hangt af van de richting van een eventuele reductie terwijl de
asymmetrie van causale relaties te maken heeft met de richting van de tijd omdat
oorzaken en gevolgen elkaar onmiddellijk opvolgen (De Muijnck 1999, 92; De Muijnck
2002, 29-32; De Vries 2004, 139-140). De causale invloed vindt alleen plaats tussen
twee entiteiten die reeds bestaan. Het emergeren van nieuwe entiteiten gaat dus
Zie ook de hoofdstukken 6 en 7 uit Descartes’ Error – Emotion, Reason and the Human Brain.
Hierin wordt de thematiek aangaande biologische regulatie, emoties en gevoelens behandeld.
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vooraf aan eventuele (verticale) causale interacties. Een emergentieproces zelf hoeft
dan ook niet nader geanalyseerd te worden in het licht van opwaartse en neerwaartse
causatie zoals de tekst van Damasio lijkt te impliceren (Damasio 1999, 55).
In de inleiding is al aangegeven dat er zo weinig mogelijk aandacht wordt
geschonken aan eventuele causale interacties tussen de diverse organisatieniveaus
in de theorieën van Damasio en Popper. Van belang is het te constateren dat beide
auteurs verschillende ontologische niveaus onderscheiden en dat beiden het bestaan
van deze niveaus toeschrijven aan een vorm van emergentie. Hoewel Damasio het
woord “emergentie” niet veelvuldig in de mond neemt, zijn er zeker plaatsen in zijn
werk te vinden die op emergentieprocessen bij de opbouw van het bewustzijn wijzen
zonder daar een technische betekenis aan te verlenen (Damasio 1999, 17; 197; 212;
280-281). Popper was overduidelijk van mening dat de drie werelden via emergentie
uit elkaar voortvloeien. Echter, aan het begrip “emergentie” heeft hij nooit een heldere
invulling gegeven (Popper 1977, 1979; Stephan 2005, 178-182). In de komende
paragraaf wordt geprobeerd hier een begin mee te maken.

3.2 Géén causale relaties maar symmetriebrekingen
De vraag die zich naar aanleiding van de vorige paragraaf aandient, is of er andere
relaties tussen de fenomenen “Basic life regulation”, “Emotions”, “Feelings” en
“High reason” denkbaar zijn. Relaties die inzichtelijk maken hoe verschillende
organisatieniveaus constitutief voor elkaar kunnen zijn. Een positieve beantwoording
van deze vraag heeft de volgende twee consequenties.
Ten eerste zou een andere relatie tussen de fenomenen “Basic life regulation”,
“Emotions”, “Feelings” en “High reason” een oplossing kunnen bieden voor de
problemen die zijn geconstateerd ten aanzien van Damasio’s theorie. Oplossingen van
deze problemen komen tegemoet aan het eerste criterium dat gesteld is (in de inleiding)
om een geloofwaardige neurologische onderbouwing van de driewereldentheorie tot
stand te brengen. Hoewel een behandeling van deze problemen buiten het bereik van
deze tekst valt zijn de volgende drie problemen illustratief:
a) in een overzichtsartikel geeft commentator McGinn aan dat Damasio
voorbijgaat aan de intentionaliteit van mentale standen van zaken. Bij het waarnemen
van een object is er sprake van een intentie die gericht is op dat object en worden
niet de retina en de cortex zelf waargenomen. Het lichaam verandert weliswaar onder
invloed van het waargenomen object dat zich op afstand bevindt, maar is niet zelf
als ‘veranderende entiteit’ het object van de waarneming. Het lichaam constitueert
‘slechts’ bewustzijnsinhouden en dient als mogelijkheidsvoorwaarde voor een mentale
stand van zaken (McGinn 2003).
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b) recentelijk hebben de auteurs Bennett en Hacker een uitvoerig onderzoek
gedaan naar de grondslagen van de neurowetenschappen. Zij hebben problemen
met Damasio’s opvatting dat een emotie een somatische verandering zou zijn die
veroorzaakt wordt door een gedachte (“mental image”) (Bennett & Hacker 2003,
213).
c) een andere commentator van Damasio’s werk is Mosca. In een overzichtsartikel
plaatst ook Mosca vraagtekens bij de theorie van Damasio. Mosca meent dat,
hoewel filosofen de “aboutness” van emoties een warm hart toedragen, er nog
eens in herinnering moet worden gebracht dat niemand schijnt te weten hoe een
representatie, in de vorm van een neuraal patroon, verdisconteerd moet worden in
een “emotional state”, of vice versa.33 Mosca voegt hieraan toe dat als Damasio en
andere neurowetenschappers toch gelijk hebben dat dan de relatie in het brein tussen
representaties en “emotional states” waarschijnlijk eerder “externally associative” is
dan “conceptually internal” (Mosca 2000, paragraaf 2).
Ten tweede zou een andere relatie tussen de fenomenen “Basic life regulation”,
“Emotions”, “Feelings” en “High reason” tegemoetkomen aan het tweede en derde
criterium die gesteld zijn (in de inleiding) om een neurologische onderbouwing van de
driewereldentheorie mogelijk te maken. Het werk van Damasio zelf biedt voldoende
aanknopingspunten om de vraag naar een andere relatie dan een causaal verband
tussen “Basic life regulation”, “Emotions”, “Feelings” en “High reason” met een ‘ja’ te
beantwoorden en te rechtvaardigen. Deze relatie komt overeen met het in deel A van
dit hoofdstuk gedane voorstel om de relatie tussen Poppers werelden in een nieuw
perspectief te zien. Een perspectief waarbij symmetrieën en symmetriebrekingen een
cruciale rol vervullen.
Voordat verder ingegaan wordt op het werk van Damasio in relatie tot de
driewereldentheorie wordt in het komende hoofdstuk eerst een onderzoek gedaan
naar vier voorbeelden van symmetriebrekingen binnen de drie werelden. (Een
uitputtend onderzoek naar meer voorbeelden is om praktische redenen niet haalbaar.)
De reden hiervoor is dat symmetrieën en symmetriebrekingen alles te maken hebben
met structuur. De emergentie van nieuwe organisatieniveaus en nieuwe werelden
door middel van symmetriebrekingen verandert de structuur van de werkelijkheid.
Het onderscheid tussen de drie verschillende werelden lijkt dan ook eerder een
onderscheid van structurele aard te zijn dan dat er een radicale of absolute grens
in het geding is. Nadat in hoofdstuk 2 de vier voorbeelden van symmetriebrekingen

33

Zie ook LeDoux, 1996.
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besproken zijn, wordt in hoofdstuk 3 dieper ingegaan op de gehele structuur van
de drie werelden. Het doel is te komen tot theorievorming die van belang is voor
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 worden namelijk vier nieuwe vormen van emergentie
gepresenteerd. Deze vormen van emergentie, zoals ook in hoofdstuk 4 zal blijken,
maken het mogelijk om, in combinatie met het werk van Damasio, de emergentie van
de drie werelden op precieze wijze te beschrijven en van een neurologische en dus
empirische basis te voorzien. Deze exercitie vormt de kern van het proefschrift.

4. Samenvatting en conclusie
Het tot dusver bereikte resultaat houdt in dat er:
a) met de gereviseerde driewereldentheorie van Veening een conceptueel schema
beschikbaar is dat het mogelijk maakt entiteiten binnen een wereld te differentiëren en
een onderscheid te maken aangaande relaties binnen een wereld en relaties tussen
werelden.
b) met het werk van Damasio een neurologisch onderbouwd raamwerk binnen
bereik is dat een basis biedt voor de verdediging van een gelaagde ontologie en de
driewereldentheorie met een empirische grondslag uit kan rusten. De “zelven” uit het
werk van Damasio illustreren de kracht van een triadistische metafysica.
c) door middel van de introductie van symmetrieën en symmetriebrekingen conceptueel
instrumentarium aangeleverd is om de emergentie en evolutie van de drie werelden
op een nauwkeurige manier uit te werken.
De conclusie die getrokken kan worden is dat er een tweede revisie van de
driewereldentheorie mogelijk moet zijn waarin de zelfstandigheid van de drie werelden
gewaarborgd is zonder de substantiële eenheid van de werkelijkheid uit het oog te
verliezen.
In het komende hoofdstuk worden vier voorbeelden van symmetriebrekingen
besproken. Er wordt iets zichtbaar ten aanzien van de structuur van enkele concrete
fenomenen uit de drie werelden. Blijken zal dat de symmetrische structuren van deze
specifieke fenomenen de potentie in zich hebben om via symmetriebrekingen te
komen tot een a-symmetrie.
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Inleiding
In dit hoofdstuk zullen vier concrete voorbeelden van symmetriebrekingen uit
verschillende werelden worden uiteengezet. Het doel is om langs een inductieve weg
inzicht te krijgen in de structuur van de drie werelden. Daarnaast kunnen pendante
symmetriebrekingen in de verschillende werelden mogelijk helderheid verschaffen in
de (emergente) relaties tussen de werelden. (Zie paragraaf 3.2.4.) In de volgende
hoofdstukken zal op deze vier voorbeelden van symmetriebrekingen worden
teruggegrepen. In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de volgende drie aannames:
1) het spreken over drie werelden/domeinen en het onderscheid tussen deze werelden/
domeinen is gerechtvaardigd. De rechtvaardiging komt voort uit de interesse in de
epistemologische perspectiefwisselingen die de werkelijkheid in drie werelden/
domeinen uiteen doet vallen. Dat de werkelijkheid naar alle waarschijnlijkheid een
meer verfijnde gelaagdheid kent, is hiermee niet in tegenspraak.
2) een symmetrie wordt opgevat als een transformatie van een entiteit waarbij sprake
is van een variant en een invariant aspect.
3) een transformatie is een (letterlijke/figuurlijke) beweging van een entiteit die
resulteert in een beeld van die entiteit. Een inverse transformatie is dezelfde beweging
in omgekeerde richting.
De aannames 2 en 3 vragen om een korte toelichting.
Het begrip ‘symmetrie’ is in het dagelijks taalgebruik en in het jargon van de
(natuur)wetenschappen sterk gekoppeld aan wereld 1. De begrippen ‘symmetrie’
en ‘symmetriebreking’ hebben sterke spatio-temporele connotaties. Wanneer een
eventuele transformatie een verandering van een ruimtelijke of temporele parameter
betreft, zoals bijvoorbeeld bij spiegelafbeeldingen, is er sprake van een externe
symmetrie. Daarnaast zijn er ook interne symmetrieën waarbij niet direct ruimtelijke of
temporele parameters betrokken zijn bij een eventuele transformatie. Het ongestraft
kunnen verwisselen van neutronen in een atoomkern is hier een goed voorbeeld van.
Hoewel de neutronen op zich een nieuwe ruimtelijke locatie na de verwisseling hebben
gekregen, zijn ze zelf niet onderscheidbaar. Gesteld kan worden dat externe en interne
symmetrieën analoge concepten zijn die betrekking hebben op wereld 1. Echter,
spatio-temporaliteit is iets dat ervaren en geconceptualiseerd kan worden zonder dat
deze ervaringen en concepten zelf in tijd en ruimte (wereld 1) gelokaliseerd zijn. Het
hanteren van het begrip ‘symmetrie’ met betrekking tot wereld 2 en wereld 3 vraagt
om de introductie van een gegeneraliseerd begrip van symmetrie:
Symmetrie: een symmetrie is een fysische (spatio-temporele) en/of beleefde en/
of geconceptualiseerde beweging van een entiteit die resulteert in een fysisch
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(spatio-temporeel) en/of beleefd en/of geconceptualiseerd beeld van die entiteit
waarbij sprake is van een variant en een invariant aspect.
Algemener gesteld: een symmetrie is een ‘beweging’ van een entiteit die resulteert
in een beeld/(afbeelding) van die entiteit waarbij sprake is van een variant en een
invariant aspect.
Gegeven deze definitie is het logisch om een gegeneraliseerde notie voor het breken
van symmetrieën voor te stellen:
Symmetriebreking: een symmetriebreking is de overgang van een symmetrische
verhouding tussen entiteiten naar een a-symmetrische verhouding.
Het spreken over fysische, beleefde en geconceptualiseerde afbeeldingen en
bewegingen is noodzakelijk om afbeeldingen en bewegingen van hun dogmatische
spatio-temporele inbedding (wereld 1) te ontdoen.
Vanaf nu zal met de begrippen ‘symmetrie’ en ‘symmetriebreking’ de gegeneraliseerde
vormen worden bedoeld.
De vier gekozen concrete voorbeelden van symmetriebrekingen zijn Ferromagnetisatie,
Regeneratie en voortplanting bij de poliep hydra, Reversibele figuren en de
Onderdeterminatie van theorieën. Blijken zal dat deze voorbeelden te beschouwen
zijn als instantiaties van de gegeneraliseerde symmetrieën en symmetriebrekingen.
Het fenomeen ferromagnetisatie (paragraaf 2.1.a) is een studieobject uit de fysica
en hoort dus thuis in wereld 1. De regeneratie en voortplanting bij de poliep hydra
(paragraaf 2.1.b) zijn studieobjecten uit de biologie en horen dus ook thuis in wereld 1.
De keuze om reversibele figuren (paragraaf 2.2) als geschikte voorbeelden
te beschouwen van symmetriebrekingen in wereld 2 komt voort uit het feit dat zij
studieobjecten van de psychologie zijn geworden. Reversibele figuren leveren
waarnemingen en ervaringen op die onmiskenbaar tot wereld 2 behoren.
De onderdeterminatie van theorieën (paragraaf 2.3) behelst de filosofische
problematiek omtrent de relatie tussen (wetenschappelijke) theorieën en de
werkelijkheid. Aangezien filosofische problemen en theoretische systemen volgens
Popper in wereld 3 moeten worden ondergebracht, is de onderdeterminatie van
theorieën ook een element uit wereld 3 (Popper en Eccles 1977, 359).
Er is een goede reden om verscheidene voorbeelden uit wereld 1 te bespreken.
Ferromagnetisatie is een fenomeen dat optreedt bij bepaalde metalen objecten en
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behoort als zodanig tot de ‘dode natuur’. Regeneratie en voortplanting daarentegen
komen alleen voor bij levende organismen. Wil een ontologische opbouw van de
werkelijkheid en de connectie tussen Poppers werelden zo volledig mogelijk tot
zijn recht komen, dan is het laten zien van symmetriebrekingen in beide domeinen
gerechtvaardigd. Immers, zowel de ‘dode’ als de ‘levende natuur’ kan in relatie
gebracht worden met wereld 2 en wereld 3.1
Het doel van dit hoofdstuk is deze voorbeelden ‘slechts’ te presenteren en nog
geen filosofisch garen te spinnen. Afgezien is van het aandragen van verklaringen
of oplossingen van de beschreven voorbeelden. Gekozen is de voorbeelden zo te
presenteren dat ze direct in verband gebracht kunnen worden met symmetriebrekingen
en het optreden van emergente fenomenen. Aan de term ‘emergentie’ zal in dit
hoofdstuk nog geen nadere invulling worden gegeven. Deze invulling komt pas aan
bod in de hoofdstukken 3 en 4, waarin o.a. een onderscheid gemaakt wordt tussen
synchrone en diachrone emergentie.

2.1.a Een voorbeeld van een symmetriebreking in wereld 1: 					
Ferromagnetisatie 2
In de oudheid wist men al dat stukken ijzererts uit de omgeving van Magnesia in
Klein-Azië lichte ijzeren voorwerpen konden aantrekken. Dit verschijnsel staat nu
bekend onder de naam magnetisme. Alle voorwerpen met deze eigenschappen heten
Het onderscheid tussen ‘dode’ en ‘levende’ natuur zo groot maken dat wereld 1 wordt op
gesplitst in twee verschillende werelden is niet in overeenstemming met de driewereldentheorie
van Popper. Popper geeft zelf te kennen dat wereld 1 zowel anorganische als organische
elementen kent (Popper en Eccles 1977, 359). Objecten en standen van zaken uit de fysica
hebben dezelfde ontologische en epistemologische status als objecten en standen van zaken uit
de biologie en zijn als zodanig uitstekend in één domein onder te brengen. Het feit dat al het
fysische materiaal in tegenstelling tot biologische organismen in het universum historisch gezien
causaal met elkaar in verband staat, doet niets af aan de wijze waarop de laatsten, ontologisch
beschouwd, tot stand komen. De symmetriebreking die ten grondslag ligt aan het onderscheid
tussen energie en massa bepaalt de stand van zaken van het gehele universum. Elke plaats in
het universum is causaal verbonden met deze historische gebeurtenis. (Emmeche, Køppe en
Stjernfelt 1997: “For instance the symmetry break causing primitive energy to differentiate into
energy and mass (an archetypical example of a first-time emergence) seems to determine the
present state of the whole universe, hence the very existence of mass, hence the possibility of
forming mass out of energy and vice versa.”.) Het ontstaan van het leven op aarde is daarentegen
historisch gezien niet causaal verbonden met het (mogelijke) leven op andere plaatsen in het
universum. Echter, aangezien het emergeren van organisatieniveaus op zich genomen geen
causale kwestie is, hoeft wereld 1 niet opgesplitst te worden in twee aparte domeinen.

1

2

Bronnen: Barrow (1991), Mainzer (1996), (2004), Halliday en Resnick (1988).
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magneten. Magnetisch ijzer onderscheidt zich niet in kleur, soortelijke massa, enz. van
niet-magnetisch ijzer, maar door een krachtwerking. De bron van magnetisme is een
elektrische stroom, dat wil zeggen lading die zich in een bepaalde richting beweegt.
Het oude Bohr-model biedt (in tegenstelling tot de latere quantummechanica) een
goed kader om de werking van magnetisme visueel voor te stellen. In magnetische
materialen komt de magnetische krachtwerking tot stand door negatieve elektronen
die rond de positieve kern van een atoom in een bepaalde richting draaien. Dit wordt
baanmagnetisme genoemd. Daarnaast brengt het ‘rondtollen’ van het elektron rond
zijn eigen as ook een magnetisch veld met zich mee. Dit wordt spinmagnetisme
genoemd. Het voorspellen van de magnetische werking van een atoom is een
ingewikkelde kwestie, omdat het atomaire magnetisme samengesteld kan zijn uit
spinmagnetisme en baanmagnetisme.
De magnetische krachtwerking is niet uitsluitend gekoppeld aan hoef- en
staafmagneten en aan kompasnaalden. Ook een elektrische stroom die door een
spoel gaat, wekt een magnetisch veld op en ondervindt zelf een krachtwerking van
een magnetisch veld. Het draaien van elektronen rond de kern van een atoom is qua
werking vergelijkbaar met de metalen wikkels bij een spoel. In beide situaties is er
sprake van een kringstroompje.
Bij zogenoemde ferromagnetische materialen kunnen onder invloed van
temperatuursveranderingen magnetische eigenschappen verdwijnen en weer
terugkomen. Wanneer ferromagnetisch materiaal een temperatuur aanneemt die
boven een bepaalde kritische waarde (de Curie-temperatuur) ligt, dan houdt dat
materiaal op magnetisch te zijn (Halliday en Resnick 1988, 791-795). Voorbeelden
van ferromagnetische materialen zijn: kobalt, nikkel, staal en ferriet. Al deze materialen
hebben hun eigen Curie-temperatuur. (De Curie-temperatuur van bijvoorbeeld kobalt
is 1400 K.) Beneden de Curie-temperatuur neemt bij het dalen van de temperatuur
de omvang van de magnetisatie toe. Het fenomeen ferromagnetisme is een quantum
effect dat niet beschreven kan worden door de klassieke fysica (Halliday en Resnick
1988, 791-795). Geprobeerd wordt nu een eenvoudige beschrijving te geven van het
fenomeen ferromagnetisme in relatie tot symmetriebrekingen.
Wanneer een object magnetisch is, zijn vrijwel alle atomen waaruit het
object is opgebouwd in een bepaalde richting georiënteerd. Feitelijk zijn er in een
ferromagnetisch object magnetische domeinen of magnetische gebieden aanwezig
als gevolg van de aanwezigheid van verzamelingen atomen met een zekere oriëntatie.
Magnetische domeinen zijn dus verzamelingen atomen met een zekere oriëntatie die
worden afgegrensd door andere groepen atomen (andere domeinen) met een andere
oriëntatie. Deze magnetische domeinen zijn niet met het blote oog waarneembaar,
maar hebben een microscopische omvang. Daarnaast kan de grootte van de domeinen
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door de tijd heen variëren. Ze kunnen zowel groter als kleiner worden. (Zie Halliday en
Resnick 1988, 792.) Net zoals de cellen de bouwstenen vormen van een biologisch
organisme zo zijn magnetische domeinen de bouwstenen van een ferromagneet.
Het is de specifieke oriëntatie van de magnetische domeinen die er voor
verantwoordelijk is dat er sprake is van een noord- en een zuidpool en dus een
asymmetrische situatie in een magneet. De oriëntatie van de domeinen komt tot
stand door het gebruik van een extern magnetisch veld. Ferromagneten blijven
gemagnetiseerd nadat ze bloot zijn gesteld aan een extern magnetisch veld.
Boven een bepaalde temperatuur is de oriëntatie van de domeinen willekeurig en
dus symmetrisch verdeeld. De neiging van de verzamelingen atomen of domeinen
om zich in een specifieke richting te oriënteren wordt onderdrukt door de sterke
thermische bewegingen. Bij een voldoende verhoging van de temperatuur verliest
een magneet zijn magnetische krachtwerking en verdwijnt het onderscheid tussen de
noord- en de zuidpool. (Zie figuur 1a.)

Figuur 1	de oriëntatie van atomen en domeinen in een ferromagnetisch
object (Barrow 1991, 117)

De willekeur in de oriëntatie van de atomen kan verloren gaan door het opgewarmde
object weer te laten afkoelen. Bij het afkoelen neemt de intensiteit van de thermische
bewegingen af. De thermische bewegingen werken de ordening van de domeinen
steeds minder tegen. Ze vormen een steeds kleinere belemmering om de
quantummechanische banden tussen de elektronenspins te herstellen. Er zal een
einde komen aan de willekeurige of symmetrische verdeeldheid van de oriëntatie van
de verzamelingen atomen. (De omvang van de magnetisatie is een dalende functie
van de temperatuur.) Omdat het magnetiseren van het object gepaard gaat met de
oriëntatie van de magnetische domeinen zijn er twee situaties die kunnen optreden.
In beide situaties is de verdeeldheid van de oriëntatie van de domeinen asymmetrisch.
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De aanwijsbaarheid van de noord- en zuidpool, die met het afkoelen van het object
weer terugkomen, maken de twee mogelijke asymmetrische situaties concreet
zichtbaar. De linkerkant van het ferromagnetisch object is in magnetisch opzicht
fundamenteel anders dan de rechterkant. (Zie figuur 1b.)3
Hoewel het verlies van magnetische krachten bij een object exact kwantificeerbaar
is, is de symmetriebreking die bij het afkoelingsproces optreedt kwalitatief van
aard. De symmetriebreking, die erin bestaat dat de willekeur in de oriëntatie van de
domeinen overgaat in een fixatie van de oriëntatie van de domeinen, doet een nieuwe
eigenschap emergeren. Immers, de symmetriebreking in ferromagnetische materialen
gaat gepaard met het emergeren van een magnetisch veld. De samenstellende delen
van het magnetisch veld zijn de groepen atomen met hun (quantummechanische)
eigenschappen. Het is een feit dat een atoom of domein op zichzelf genomen als een
klein magneetje (elementair-magneetje) te beschouwen is. Dit neemt niet weg dat het
magnetisch veld van een ferromagneet meer is dan de som van de domeinen met hun
eigenschappen, omdat
1) het fenomeen ferromagnetisme zich niet voordoet bij alle soorten metaal. Voor
alle metaalsoorten geldt dat ze opgebouwd zijn uit atomen die als kleine magneetjes
kunnen worden beschouwd zonder dat het fenomeen ferromagnetisme zich
noodzakelijkerwijze voordoet. Zowel bij ferromagnetische metalen als bij metalen die
dat niet zijn, hebben de groepen atomen waaruit ze zijn opgebouwd gezamenlijk een
bepaalde resultante. Alleen kan deze bij een aantal soorten metalen veranderen door
het wijzigen van de condities. Aan de additieve eigenschap massa daarentegen zijn
alle metalen onderhevig. Ongeacht welke condities er worden gewijzigd, het hebben
van een bepaalde massa als zo danig verandert niet.
2) een individueel atoom of domein niet in staat is het verschijnsel ferromagnetisme
tentoon te spreiden. Een zelfstandig atoom of domein (bestaand uit een relatief klein
aantal atomen) is weliswaar als een klein magneetje te beschouwen, maar wint of
verliest niet aan magnetische kracht door een verandering in temperatuur aan te
brengen. Hiervoor is, ten opzichte van het object, een verzameling atomen (bestaand
uit meerdere domeinen) van een zekere omvang vereist. Ferromagnetisme is, in
tegenstelling tot magnetisme in zijn algemeenheid, een eigenschap van een systeem
en niet van de samenstellende delen waaruit het systeem is opgebouwd.
De conclusie is dat het hebben van een ferromagnetisch veld geen additieve
eigenschap maar een emergente eigenschap is. Bij de symmetrische verdeling van
de oriëntatie van de domeinen heffen de eigenschappen op collectief niveau elkaar
De richting van de pijltjes is uiteraard niet echt relevant. Ze hadden ook naar een andere richting
kunnen wijzen.
3
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op. De symmetriebreking van de symmetrische verdeling brengt de emergentie van
het magnetisch veld rond het object met zich mee.4 (De situatie in figuur 1b laat
ook nog een andere symmetrie zien. Wanneer de figuur in de breedterichting wordt
‘doorgesneden’ treedt er een spiegelsymmetrie op tussen het bovenste deel en
het onderste deel van het plaatje. Echter, wanneer er domeinen in figuur 1b waren
opgenomen had deze symmetrie zich niet voorgedaan. Immers, domeinen kunnen
een verschillende omvang hebben. De kans dat deze domeinen ook weer een
spiegelsymmetrie hadden laten zien is verwaarloosbaar klein.)

2.1.b Een voorbeeld van een symmetriebreking in wereld 1: Regeneratie
en voortplanting bij de poliep hydra 5
De zoetwaterpoliep hydra, behorend tot de holtedieren, heeft iets weg van een
miniatuur-zeeanemoon en wordt gekenmerkt door een gezwollen, cilindervormig
lichaam met aan één kant tentakels. Deze tentakels dienen ertoe prooien te vangen
en deze via de mondopening, die in het midden van de tentakels gelegen is, naar
binnen te krijgen.
De ‘hydra’ is niet één species, maar is de algemene benaming voor een aantal
soorten hydra’s. Zo zijn onder meer te onderscheiden de Hydra attenuata, de H. fusca,
de H. japonica, de H. littoralis, de H. magnipapillata, de H. oligactis, de H. paludicola,
de H. parva, de H. pirardi, de H. pseudoligactis, de H. robusta, de H. viridus en de H.
vulgaris. De naam ‘hydra’ is afkomstig van Linnaeus en draagt deze naam omdat bij
dit dier, net als bij de gelijknamige veelkoppige waterslang uit de Griekse mythe, voor
iedere afgeslagen ‘kop’ twee nieuwe terugkomen (Grzimek 1975, 209).
In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal symmetriebrekingen die bij
de hydra’s voorkomen. Verondersteld mag worden dat algemene opmerkingen
over de hydra van toepassing zijn op de meeste soorten hydra’s. Gekeken wordt
naar de uitvoering van een laboratoriumexperiment met de hydra (sectie A), naar
de ongeslachtelijke voortplanting (sectie B) en naar de geslachtelijke voortplanting
(sectie C) van de hydra. Duidelijk wordt dat de verschillen tussen regeneratie en
de ontwikkeling van de poliep Hydra niet erg groot zijn. Dit maakt de Hydra tot een
interessant voorbeeld wanneer het om emergentie en symmetriebrekingen gaat.
Sectie A) Alan Turing is vooral bekend geworden door zijn werk als wiskundige en
logicus. Maar dat zijn belangstelling verder reikte dan deze vakgebieden blijkt onder
4

Zie ook Mainzer 1996, 165-168; 442; 529 en Mainzer 2004, 67; 72; 150-152; 343-344.

5

Bronnen: Burnett (1973), Stewart en Golubitsky (1992).
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meer uit een publicatie uit 1952 met de naam The Chemical Basis of Morphogenesis,
waarin hij ingaat op de relatie tussen symmetrieën en morfogenese.
Een voorbeeld dat Turing naar voren brengt als het gaat om het breken van
symmetrieën is die van de hydra. Turing beschrijft, in navolging van de Zwitserse
zoöloog Abraham Trembley (1700-1784), het volgende experiment. Wanneer de
tentakelkrans van de hydra wordt afgesneden hergroeperen de cellen van het overige
deel zich. Dit gebeurt zodanig dat er een nieuwe hydra ontstaat. (Zie ook Mainzer
1996, 537). Gedurende dit proces zal het oorspronkelijke organisme eerst de vorm
van een buis aannemen die aan één kant gesloten is. De dwarsdoorsnede van de buis
levert in deze fase een cirkelsymmetrie op. Deze symmetrie verdwijnt later doordat er
nieuwe tentakels aan de buis worden ontwikkeld. (Zie ook Stewart & Golubitsky 1992,
171.) De eerste fase van het regeneratieproces wordt gekenmerkt door ‘donkere
vlekken’ die zich op de buis manifesteren. De tweede fase in het proces laat zien dat
deze donkere vlekken veranderen in uitstulpsels/knoppen. In de derde fase groeien
de uitstulpsels/knoppen uit tot volledige tentakels. (De experimenten van Trembley
gingen overigens nog veel verder. Hij entte onder andere halve zoetwaterpoliepen op
elkaar en liet ze aan elkaar groeien (Grzimek 1975, 209).)
Stewart & Golubitsky schrijven over het experimenteren met het verwijderen
van de tentakelkrans in relatie tot symmetriebrekingen dat: “Thus the development
of the Hydra, in this laboratory experiment, exhibits symmetry-breaking from circular
symmetry O(2) to that of a regular polygon – a dihedral group. The six-tentacled
hydra illustrated has symmetry group D6.” (Stewart & Golubitsky 1992, 171). Deze
woorden bevatten veel informatie over de relatie tussen het laboratoriumexperiment
en symmetriebrekingen, maar vragen wel om een toelichting. Ten eerste zal duidelijk
moeten worden wat er onder het breken van een cirkelsymmetrie moet worden
begrepen. Ten tweede zal helder moeten worden wat het begrip ‘symmetriegroep D6’
inhoudt. Op deze twee punten wordt nu ingegaan.
In de inleiding zijn algemene aannames gedaan aangaande symmetrieën en
transformaties. Alle symmetrieën van een object vormen tezamen een groep, de
symmetriegroep van dat object. Een symmetriegroep is een gesloten systeem van
(inverse) transformaties, hetgeen inhoudt dat een combinatie van transformaties
resulteert in het zoveelste lid van de groep (Stewart en Golubitsky 1992, 39).6 (Een
verzameling is daarentegen een ‘samenraapsel’ van objecten zonder een specifieke
structuur.) Zo is bijvoorbeeld bij een prachtig rond pingpongballetje ook een
symmetriegroep aan te wijzen. De symmetriegroep bestaat uit alle transformaties
van het balletje waarbij het centrum van het balletje op zijn plaats blijft. De vraag die
6

Het begrip ‘groep’ is in de wiskunde geïntroduceerd door Évariste Galois (Stewart 2007, 112).
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zich aandient is welke transformaties er allemaal mogelijk zijn. Wanneer men een as
denkbeeldig door het midden van het balletje laat lopen ontstaat er een verzameling
van spiegelsymmetrieën. Het aantal transformaties neemt toe als de as ook nog
eens willekeurig geroteerd wordt. Bij de rotatie moet de as wel door het centrum
van het balletje blijven lopen. Al dergelijke transformaties tezamen levert een groep
van het pingpongballetje in drie dimensies op die aangeduid wordt met O(3). Alle
transformaties in de groep hebben een zekere relatie tot elkaar die op mathematische
wijze beschreven kan worden.
Stewart & Golubitsky zetten uiteen dat als het pingpongballetje wordt ingedeukt
één as als het ware gaat domineren als het om aanwezige symmetrieën gaat in
de nieuwe situatie. De gedeukte bal is slechts nog invariant onder rotaties van een
willekeurig aantal graden rond die as en spiegelingen in vlakken die die as bevatten.
Wat overblijft na het deuken van het balletje is dus een groep in twee dimensies
die aangeduid wordt met O(2). Wanneer de relatie tussen de groepen O(3) en O(2)
bestudeerd wordt, kan geconstateerd worden dat de bolvormige symmetrie O(3)
gebroken wordt om de cirkelsymmetrie O(2) aan het licht te brengen. De groep O(2) is
een deelverzameling van groep O(3). Immers, alle cirkelsymmetrieën komen ook voor
in de verzameling bolvormige symmetrieën. Formeel genoteerd komt dat neer op:
O(2) ⊂ O(3). De groep O(2) vormt ten opzichte van de groep O(3) een zogenoemde
ondergroep (Stewart & Golubitsky 1992, 51-52).
Op overeenkomstige wijze kan de cirkelsymmetrie O(2) van de poliep hydra
gebroken worden. Ook bij deze symmetriebreking treedt er een verandering in de
oorspronkelijke symmetriegroep op:

Buis zonder knop

Buis met knop (= rechthoek)

= as

Cirkelsymmetrie NA afsnijden
tentakelkrans

Géén cirkelsymmetrie NA een
gedeeltelijke regeneratie

Figuur 2	dwarsdoorsnede hydra
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De symmetriebreking bij de hydra levert een regelmatige veelhoek met een diëdergroep
op. De ondergroep die het resultaat van de symmetriebreking vormt, is ook hier een
deel van de grotere oorspronkelijke symmetriegroep (Stewart & Golubitsky 1992,
52). Een diëdergroep is voor te stellen als een symmetriegroep van een regelmatige
veelhoek met n zijden. Een diëdergroep bevat 2n symmetrie-transformaties voor de
helft bestaande uit rotaties en voor de andere helft uit spiegelingen. Dit wordt genoteerd
als Dn (Stewart & Golubitsky 1992, 48). De 6-armige hydra wordt gekenmerkt door een
symmetriegroep D6.

Figuur 3	de diëdergroep van de hydra na (gedeeltelijke) regeneratie

Toelichting: Een veelhoek met 6 zijden (D6) en zes mogelijke spiegelassen.
In bovenstaande figuur zijn er slechts twee weergegeven. Op de hoekpunten bevinden
zich de 6 knoppen/uitstulpsels. Hier schematisch weergegeven met een ovaal.
Tot zover de bespreking van het citaat van Stewart & Golubitsky (1992, 171)
over het verwijderen van de tentakelkrans bij de poliep hydra in relatie tot
symmetriebrekingen.
Het afsnijden en de regeneratie van de tentakelkrans bij de poliep hydra toont aan
hoe een symmetrie gebroken wordt zonder dat er sprake is van de emergentie van
een nieuw organisatieniveau of eigenschap. Immers, het afsnijden en de regeneratie
van de tentakelkrans doen per saldo geen veranderingen ontstaan in de aard van
de eigenschappen of het aantal aanwezige organisatieniveaus. Symmetriebrekingen
zonder emergentieprocessen zijn dus mogelijk. In de komende twee secties wordt
ingegaan op het breken van een symmetrie waarbij een nieuwe generatie poliepen en
een nieuw organisatieniveau emergeert.
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Sectie B) Tot dusver is het vermogen tot het regenereren van tentakels bij de
hydra bekeken. Aangetoond is dat regeneratieprocessen gepaard gaan met
symmetriebrekingen.7 Om het vermogen van de hydra tot regeneratie op kunstmatige
wijze aan te tonen, moet de mens ingrijpen in het leven van de hydra door het afsnijden
van de tentakelkrans. Maar ook zonder het toedoen van de mens is de poliep hydra
interessant als het gaat om symmetriebrekingen.
De poliep hydra heeft zowel een geslachtelijke als een ongeslachtelijke vorm
van voortplanting (Burnett 1973, 92-97; Grzimek 1975, 210). Bij de twee vormen van
voortplanting spelen symmetriebrekingen een cruciale rol. Ze kunnen dus beide als
voorbeeld dienen van de aanwezigheid van symmetriebrekingen bij levende entiteiten
uit wereld 1. Begonnen wordt met de voltrekking van symmetriebrekingen bij de
ongeslachtelijke vorm van voortplanting. (Zie figuur 4.)
Wanneer een poliep (met tentakelkrans) in de lengte (fictief) wordt doorgesneden,
is er een symmetrie te zien. Het plaatsen van een as, die in het midden van de buis van
de voet tot aan de mondopening van de hydra loopt, brengt een spiegelsymmetrie met
zich mee. Aan beide kanten van de as is een halve buis en een lengtedoorsnede van
een tentakel zichtbaar. (Afhankelijk van het perspectief dat gekozen wordt, kunnen er
ook verscheidene tentakels aan iedere zijde van de buis te zien zijn.) Deze symmetrie
wordt gebroken wanneer zich aan de buis nieuwe hydra’s gaan vormen. (Zie figuur 4
en 5.)

mo
t

j.k.

o.k.

Figuur 4	nieuwe hydra’s
mo. = mondopening, t. = tentakel, j.k. = jonge knop, o.k. = oude knop, v. = voet.

7

Zie bijvoorbeeld ook C. Fütterer, C. Colombo, F. Jülicher, A. Ott (2003).
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Bij de vorming van nieuwe hydra’s zijn, zoals al eerder is geconstateerd, drie fasen
te onderscheiden. De eerste fase in het proces wordt gekenmerkt door ‘donkere
vlekken’ die zich op de buis manifesteren. De tweede fase in het proces laat zien dat
deze donkere vlekken veranderen in uitstulpsels/knoppen. In de derde fase groeien
de uitstulpsels/knoppen uit tot volledige hydra’s. Dit proces verloopt als volgt. Boven
in die knop ontstaat een mondopening met tentakels er omheen. Wanneer de knop
met de mondopening en tentakels voldoende ver ontwikkeld is, ‘weekt’ de knop
zich van de stampoliep los en leeft zelfstandig verder. De voortplanting is geschied.
Met de symmetriebreking van de buis van de stampoliep gaat de emergentie van
een nieuwe generatie organismen gepaard. Daarbij is een hydra uit de nieuwe
generatie als organisme emergent ten opzichte van het onderliggende celniveau.8
Immers, de eigenschappen en gedragingen van de hydra zijn niet reduceerbaar tot de
eigenschappen en gedragingen van de cellen waaruit de hydra is opgebouwd.
Met de eerste keer dat de hydra zich tijdens de evolutie op ongeslachtelijke wijze
voortplantte liet de hydra een ‘nieuwe’ emergente eigenschap zien. Lagere diersoorten
die eerder tijdens de evolutie zijn ontstaan, kennen soms ook al een ongeslachtelijke
vorm van voortplanting. Echter, de hydra kent een hogere graad van differentiatie dan
de lagere diersoorten als het gaat om de typen cellen waaruit hij is opgebouwd.
Opgemerkt dient te worden dat er in dit verband een onderscheid aangebracht kan
worden tussen ontogenetische emergentie en fylogenetische emergentie. Alleen tijdens
de eerste keer dat de hydra zich op ongeslachtelijke wijze voortplantte vielen deze twee
vormen van emergentie samen en in de toekomst zullen ze dat niet meer doen.
De conclusie die getrokken kan worden, is dat de ongeslachtelijke vorm van
voortplanting bij de poliep hydra vergezeld gaat met het breken van een symmetrie en
met de emergentie van een nieuwe eigenschap.
Sectie C) Symmetriebrekingen en het proces van emergentie doen zich ook voor
bij de geslachtelijke voortplanting van de hydra. Ten opzichte van ongeslachtelijke
voortplanting houdt geslachtelijke voortplanting op zich al een kwalitatief verschil
in. Geslachtelijke voortplanting komt meestal voor als de levensomstandigheden
ongunstig zijn zoals bijvoorbeeld bij voedselgebrek (Grzimek 1975, 210). Alvorens tot
de uiteenzetting van de geslachtelijke voortplanting zelf over te gaan, volgt eerst nog
een klein stukje anatomie van de hydra; dit om zicht te krijgen op de oorsprong en de
productie van de gameten die bij deze vorm van voortplanten betrokken zijn.
De lichaamswand van een poliep bestaat uit een ecto- en een entodermlaag.
Het ectoderm is de beschermende laag (de huid) en het entoderm is de bekleding van
8

Zie voor de hierarchische opbouw van entiteiten uit de biologie Looijen 1998, 28.
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de darmlichaamsholte. (Deze darmlichaamsholte is nog geen echt darmkanaal omdat
een anale opening niet aanwezig is. In zekere zin dient de mondopening als anus.
Onverteerbare resten van het voedsel verlaten het lichaam via de “mondopening”.)
In het ecto- en entoderm bevinden zich gespecialiseerde cellen. De gespecialiseerde
cellen liggen tussen de niet- gespecialiseerde cellen zodat er geen sprake is van de
vorming van weefsels en organen. In het ectoderm zijn opperhuidcellen, zenuwcellen
en netelcellen aanwezig. (De niet-gespecialiseerde cellen dienen o.a. om de
netelcellen te vervangen; ze dienen als een soort reservecellen.) In het entoderm zijn
opperhuidcellen, darmcellen en kliercellen opgenomen.
De poliep is een hermafrodiet en draagt zowel spermatozoïden als eicellen
bij zich die in het najaar worden gevormd (Burnett 1973, 92-97). In het bovenste
deel van het lichaam ontstaan verdikkingen in de epidermis (opperhuid) waarin uit
ongespecialiseerde, zogenoemde reservecellen, zaadcellen ontstaan. In het onderste
deel van het lichaam ligt in andere verdikkingen telkens een eicel die eveneens uit
reservecellen ontstaat. De geslachtscellen worden afgescheiden en kunnen in het
water samensmelten. Een bevruchte eicel wordt een zygote genoemd. De zygote
kan op haar beurt weer uitgroeien tot een volwaardige poliep (Grzimek 1975, 210). In
figuur 5 is de locatie van de ei- en zaadcellen goed te zien.

mo
t

ec

en
z

Figuur 5 lengtedoorsnede hydra
t. = tentakel, mo. = mondopening, ec. = ectoderm, en. = entoderm, z. = zygote
(een bevruchte cel), mannelijke en vrouwelijke gameten (voortplantingscellen).

De verdikkingen die gevormd worden en ten grondslag liggen aan het ontstaan van
de ei- en zaadcellen breken de symmetrie van de buis van de stampoliep. Wanneer
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figuur 5 in de lengte wordt ‘doorgesneden’ is er geen spiegelsymmetrie te zien. Dit komt
doordat er zich onder andere aan de linkerkant van de spiegelas een eicel bevindt
die aan de rechterkant niet terug te vinden is. Ook het ontstaan van zaadcellen op
verschillende locaties doet de spiegelsymmetrie verdwijnen.
Hoewel het proces van symmetriebrekingen bij de geslachtelijke voortplanting
van de hydra op exacte wijze te beschrijven is, brengt de symmetriebreking zelf in
ontologisch opzicht een kwalitatieve verandering met zich mee. Deze kwalitatieve
verandering komt tot uitdrukking door de emergentie van een nieuw organisatieniveau
tijdens de evolutie.9 Evolutionair gezien betekent de eerste verschijning van de hydra,
als gevolg van de geslachtelijke voortplanting van de voorouder van de hydra, dat er
door een symmetriebreking een nieuw organisatieniveau emergeerde.10
De overgang van de voorouders van de poliep hydra naar de hydra zelf als diersoort
mag als een geschikt voorbeeld worden beschouwd van een symmetriebreking in
wereld 1.
De inzet van deze paragraaf is slechts het tonen van symmetriebrekingen bij levende
organismen en dat deze gepaard kunnen gaan met emergente fenomenen. Een
onderzoek naar processen van emergentie bij de poliep hydra roept vele filosofische
vragen op die ook van toepassing zijn op andere biologische organismen. Bepaalde
concepten kunnen bij casestudies van emergentie gemakkelijk voor onduidelijkheden
zorgen. Om twee voorbeelden te geven:
1) Er kan verwarring ontstaan tussen de begrippen ‘organisatieniveau’ en
‘differentiatieniveau’. Het lijkt zeker zo te zijn dat entiteiten op het organisatieniveau
van organismen kunnen verschillen in differentiatieniveau. Hierbij valt te denken
aan organismen die niet veel meer zijn dan een klomp identieke cellen, organismen
met gespecialiseerde cellen, organismen waarvan de cellen georganiseerd zijn
in weefsels en organismen waarvan de weefsels georganiseerd zijn in organen.
De vraag is in hoeverre een hoger of lager differentiatieniveau opgevat kan worden als
Een naam die niet onvermeld mag blijven wanneer het gaat om de studie naar de relatie
tussen symmetrieën en levende organismen is die van D’Arcy Thompson. Hij schreef in 1917 het
beroemde boek On Growth and Form. Ondanks dat mensen als Stewart en Golubitsky menen dat
het werk berust op oude magie en het geheel niet al te serieus dient te worden genomen (Stewart
& Golubitsky 1992, 5), blijft het een wetenschappelijk werk met grote historische waarde.
9

Het emergeren van de nieuwe poliep kan op gedetailleerder niveau worden beschreven.
Zie voor verdere studie bijvoorbeeld The Biology of Hydra (1973) van A.L. Burnett. Het aardige
van het ‘voorbeeld Hydra’ is, gezien het thema van deze studie, dat bij dit dier genen (of eiwitten)
aanwezig zijn die essentieel zijn voor complexe functies van hoger ontwikkelde dieren.

10
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een zelfstandig organisatieniveau. Wat zijn hiervoor de criteria?
2) Er kan verwarring ontstaan tussen de begrippen ‘organisatieniveau’ en
‘aggregatieniveau’. Een organisme is immers op te vatten als een verzameling
orgaansystemen die ieder opgebouwd zijn uit organen, die op hun beurt weer
opgebouwd zijn uit weefsels en die op hun beurt weer opgebouwd zijn uit cellen. In
de biologische en filosofische literatuur worden organen en weefsels vaak opgevat als
zelfstandige organisatieniveaus. De vraag is in hoeverre deze opvatting gerechtvaardigd
is. Immers, een evolutionaire benadering van meercellige organismen laat zien dat ze
ontstaan zijn uit cellen die aan elkaar zijn blijven kleven en niet uit interacties tussen
weefsels en organen.
Het lijkt erop dat het hanteren van begrippen als ‘organisatieniveau’,
‘differentiatieniveau’ en ‘aggregatieniveau’ gepaard gaat met ontologische en
epistemologische verwarringen.
Daarnaast kan ook de vraag gesteld worden wanneer men kan spreken over de
eerste hydra tijdens de evolutie. Een onderscheid tussen de voorouders van de hydra
en de hydra zelf is een ingewikkelde kwestie die een aparte beschouwing vergt.
In deze paragraaf is afgezien van het beantwoorden van dergelijke belangrijke
filosofische vragen.11
De (voorlopige) conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van het
laboratoriumexperiment en de (on)geslachtelijke voortplanting van de hydra, zoals
beschreven onder de secties A, B en C, is dat het breken van symmetrieën gepaard
kan gaan met regeneratie, met de emergentie van een nieuwe eigenschap of met de
emergentie van een nieuw organisatieniveau.

2.2 E
 en voorbeeld van een symmetriebreking in wereld 2: Reversibele
figuren12
In de functieleer als onderdeel van de psychologie worden illusies aangegrepen om
onderzoek te doen naar het (menselijk) kenvermogen. Hoewel illusies al bij de oude
Grieken bekend waren, zijn ze pas in de 19e eeuw een serieus object van onderzoek
geworden. De eerste wetenschappelijke beschrijving is terug te vinden in een brief
van de Zwitserse naturalist L.A. Necker (Necker 1832) aan Sir David Brewster. In
deze brief beschrijft Necker hoe een driedimensionaal parallellepipedum reversibel is

11

12

Met dank aan dr. A.G. Wouters die me op deze problematiek attent maakte.
Bronnen: Gibson (1979), Gregory (1974), Mainzer (1996, 2005).
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qua dieptewerking. Diepte is bij deze figuur een ambigu begrip. Een vlak dat op het
ene moment fungeert als voorzijde van het parallellepipedum kan bij een volgende
beschouwing als achterzijde dienen en omgekeerd. De ‘diepte-ambiguïteit’ van
het parallellepipedum is ook waar te nemen bij een ‘gewone’ kubus. Hoewel de
oorspronkelijke figuur in de brief van Necker een parallellepipedum betrof, is de kubus
(figuur 6) het meest beroemd geworden. De kubus is de literatuur ingegaan als de
Necker-kubus (Gregory 1974, 359).13

Figuur 6 Necker-kubus

De Necker-kubus maakt deel uit van een verzameling illusies, waarvan de leden allemaal
gemeen hebben dat voorgrond en achtergrond een reversibele relatie met elkaar
onderhouden. Deze groep wordt door Gregory aangeduid met de naam ‘perceptual
illusions’. Hiermee wil hij illusies als de Necker-kubus onderscheiden van zogenoemde
‘optical’ en ‘sensory illusions’. Beide soorten illusies vormen ook weer een groep:
1) er is sprake van een ‘optical illusion’ wanneer het weerkaatste licht op een
object wordt ‘gemanipuleerd’ door middel van reflectie of door middel van breking.
Spiegelbeelden zijn een alledaags voorbeeld van reflectieve manipulaties. Het in de
literatuur veelbesproken voorbeeld van de ‘gebroken’ stok in het water laat zien hoe
de breking van licht de waarnemer kan misleiden.
In het onderzoek naar het (menselijk) kenapparaat hebben visuele verschijnselen en illusies
altijd de boventoon gevoerd ten opzichte van het onderzoek op het gebied van andere zintuigen.
Dit neemt niet weg dat ook op deze terreinen voorbeelden van illusies gegeven kunnen worden.
De wisseling bijvoorbeeld van ‘voorgrond’ en ‘achtergrond’ komt ook sterk tot uitdrukking in
polyfone muziek. Ook al kan het verscheidene malen beluisteren van een polyfoon muziekstuk tot
gevolg hebben dat er verschillende melodieën (‘voorgrond’) en dus verschillende begeleidingen
(‘achtergrond’) worden waargenomen, de waarnemingen als zodanig zijn even betrouwbaar.

13
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2) ‘sensory illusions’ worden gekenmerkt door het feit dat zintuigen ‘misleidende’
informatie aan de hersenen doorgeven als ze bijvoorbeeld door aanhoudende prikkeling
oververmoeid raken. Een bekend voorbeeld hiervan is het zogenoemde ‘waterfall
effect’ dat waargenomen is door Aristoteles. Het ‘waterfall effect’ kan gedemonstreerd
worden door langdurig te kijken naar een draaiende spiraal. Afhankelijk van de
draairichting zet de spiraal uit of krimpt deze in. Wanneer de draaiing van de spiraal
na enige tijd wordt stilgezet, ziet de waarnemer de spiraal in tegengestelde richting
bewegen (Gregory 1974, 358-359).
De meest bekende voorbeelden van de groep ‘perceptual illusions’ zijn, afgezien
van de Necker-kubus, de eend/konijn afbeelding (figuur 7), Rubins ‘vase-face figure’
(figuur 8) en de oude/jonge vrouw afbeelding (figuur 9).

Figuur 7 e end/konijn

Figuur 8 v aas/gezichten Figuur 9 v rouwen

Hoewel de afbeeldingen als zodanig verschillen, is de werking van de ‘perceptual
illusion’ bij alle voorbeelden hetzelfde. Voor alle geldt dat de figuren onderbepaald
zijn door de stimuli. Bij Rubins ‘vase-face figure’ ziet de waarnemer of de vaas op de
voorgrond of de twee gezichten. Wanneer het witte gebied op de voorgrond wordt
geplaatst, is er een vaas zichtbaar tegen een zwart decor. Wanneer de twee gezichten
worden waargenomen fungeren de zwarte gebieden als voorgrond en is het decor wit
geworden. Beide afbeeldingen zijn niet tegelijkertijd waar te nemen. Dit geldt ook voor
de afbeelding met de jonge en de oude vrouw. Of de jonge vrouw is in beeld en de
oude vrouw niet of omgekeerd. Hetzelfde geldt uiteraard voor de afbeelding met de
eend en het konijn welke ook besproken is door Wittgenstein in zijn Philosophische
Untersuchungen (PU II, xi, 520).14
14

Wittgenstein ontleende de afbeelding met de eend en het konijn aan Joseph Jastrows Facts

and Fable in Psychology (1900). Wittgenstein heeft zich bij de behandeling van de werking van de
zintuigen sterk laten inspireren door Köhlers Gestalt Psychology uit 1929 (Monk 1990, 508-509).
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Op de werking van de illusies wordt nu niet uitgebreid ingegaan.15 Een evaluatie van
de vele waarnemingstheorieën waarin ze worden besproken wordt ook niet uitgevoerd.
Er is een zeer grote hoeveelheid literatuur voorhanden waarin illusies worden
aangehaald en qua werking worden geanalyseerd. Deze analyses en verklaringen
vinden vaak plaats met behulp van entiteiten, zoals neurale constellaties, die in wereld
1 thuishoren. In die gevallen wordt al dan niet terecht, in het jargon van Veening
gesteld, een hoge connectie-coëfficient tussen wereld 1 en wereld 2 verondersteld. De
ervaring zelf van illusies en de entiteiten uit wereld 1 die in verband worden gebracht
met deze illusies onderhouden dependentie-relaties (= afhankelijkheidsrelaties) met
elkaar. De inzet van deze paragraaf is niet in te gaan op deze dependentie-relaties,
maar ‘slechts’ een symmetriebreking in wereld 2 te illustreren aan de hand van (bijna
overbekende) illusies. De vraag die beoogd te worden beantwoord, is wat de exacte
relatie is tussen de getoonde illusies en symmetriebrekingen in wereld 2.16
De verborgen symmetrie bij ‘perceptual illusions’ ligt gelegen in het feit dat de twee
interpretaties die bij deze illusies mogelijk zijn beide even ‘betrouwbaar’ of ‘correct’
zijn. Deze claim kan als volgt worden onderbouwd. Breng de betreffende afbeeldingen
op een grote afstand van een waarnemer. De waarnemer ziet nu alleen een aantal
gekleurde vlakken op papier zonder daar een afbeelding in te herkennen. Verklein
vervolgens de afstand tussen de afbeeldingen en de waarnemer. Op een gegeven
moment is de waarnemer wèl in staat de gekleurde vlakken op papier te interpreteren.
De vlakken zijn niet langer onbeduidend. Op het moment dat de waarnemer één
van de twee mogelijke interpretaties ‘kiest’, vindt er een symmetriebreking plaats.
Deze ‘keuze’ leidt tot een asymmetrische situatie. Er wordt een waarneming van
een zeker object gedaan met een bepaalde achtergrond. Hoe vaak de proef met
de afstandsverkleining tussen de waarnemer en de illusies ook wordt herhaald en
hoeveel waarnemers er ook getest worden, blijken zal dat de kans dat één van
de twee mogelijke interpretaties aan bod komt ongeveer 50% bedraagt.17 Vóór de
interpretatie is er sprake van een balans en kan niet aangegeven worden naar welke
kant de balans zal doorslaan onder invloed van de waarnemer.
Voor geïnteresseerden zij verwezen naar bijvoorbeeld 1) How the mind works (1997), hoofdstuk 4 van S. Pinker, 2) The Computer and the Mind. An Introduction to Cognitive Science (1988),
deel 2 van P. Johnson-Laird en 3) Consciousness explained (1991), hoofdstuk 10 en 11 van D.C.
Dennett. Zie eventueel verder ook Derksen 1980, 237-245 en Rock 1983, 21-42.

15

De illusies die in deze paragraaf worden gebruikt komen misschien weinig origineel over.
Toch blijkt bijvoorbeeld Rubins ‘vase-face figure’ nog bijzonder actueel en vruchtbaar gelet
bijvoorbeeld op het artikel ‘From Contour to Object-Face Rivalry: Multiple Neural Mechanisms
Resolve Perceptual Ambiguity’ van T.J. Andrews, F. Sengpiel en C. Blakemore in het boek
Binocular Rivalry uit 2005.
16
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Wanneer bij Rubins ‘vase-face figure’ het witte gebied als voorgrond wordt
gekozen en er dus een vaas wordt waargenomen, emergeert er een nieuw fenomeen,
nl. diepte.18 De symmetriebreking die nodig is om bij Rubins ‘vase-face figure’ of de
vaas of de gezichten waar te nemen gaat dus gepaard met de ervaring van de derde
dimensie. Deze ervaring is niet te reduceren tot de tweedimensionale inktvlekken op
papier. De som van de samenstellende delen op microniveau, nl. de som van de
inktvlekken op papier, is niet gelijk aan de ervaring van diepte.
Wanneer een waarnemer de voor- en achtergrond bij bijvoorbeeld de Neckerkubus elkaar laat afwisselen, zal deze de ervaring ondergaan dat de hoek van waaruit
de kubus wordt waargenomen ook steeds wisselt. De ruimtelijke positie van waaruit
de waarnemer de kubus ziet, wisselt met de interpretatie van de lijnen op papier.
Het ene moment lijkt de waarnemer zich linksboven de kubus te bevinden, terwijl het
andere moment het lijkt alsof de waarnemer zich rechtsonder de kubus bevindt. (Bij
de andere gegeven voorbeelden van illusies is de ruimtelijke perspectiefwisseling ook
aanwezig maar veel subtieler.) Deze ruimtelijke perspectiefwisseling vindt alleen plaats
vanuit het oogpunt van de waarnemer en dus vanuit het eerstepersoonsperspectief.
Vanuit het derdepersoonsperspectief gezien vormen de twee interpretaties van de
lijnen op papier als kubussen elkaars spiegelbeeld (Rucker 1984, paragraaf 1.4).
Met andere woorden, wanneer de symmetrie tussen de twee interpretaties vanuit het
derdepersoonsperspectief gezien gebroken wordt, levert dit een specifiek ruimtelijk
en eerstepersoonsperspectief op. Het is dit ruimtelijk en eerstepersoonsperspectief
dat de reversibele beweging van de illusie mogelijk maakt.
Omdat de waarnemer weet dat hij met een illusie van doen heeft, anders zou het
begrip ‘illusie’ niet gehanteerd worden, moet er een referentiekader zijn dat buiten de
illusie ligt. Dit kader moet de waarnemer de mogelijkheid verschaffen te ontdekken
dat de al dan niet vermeende illusoire waarneming daadwerkelijk illusoir is. Naar
verwachting zullen de symmetriebrekingen die betrokken zijn bij de reversibele figuren
ook anders zijn dan de symmetriebrekingen die gepaard gaan bij de totstandkoming
van ervaringen die deel uitmaken van het referentiekader. Om meer zicht te krijgen op
de aard van de symmetriebrekingen bij reversibele figuren zal nu op dit onderscheid
ingegaan worden.
Het verschil in moeilijkheidsgraad om een illusie te ontmaskeren betreffende de aangehaalde
voorbeelden maakt het mogelijk dat er onderling een (klein) verschil ontstaat in het percentage
dat uit een eventueel experiment voortkomt. Echter, aan deze problematiek zal verder voorbijgegaan worden.

17

Om überhaupt te kunnen spreken over een voor- en een achtergrond in de afbeelding wordt
de aanwezigheid van diepte in de afbeelding verondersteld.

18
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In het geval van de Necker-kubus moeten op zijn minst de volgende drie factoren
deel uitmaken van het referentiekader:
1) De ervaring van een ‘echte’ (driedimensionale) kubus. Deze ervaring ontstaat door
het vastgrijpen van de kubus, het erdoorheen lopen etc. Door op allerlei manieren
contact te zoeken met de kubus ontwikkelt er zich een soort ‘embodied knowledge’.
2) Het geheugen met opgeslagen herinneringen. Op het moment dat de illusie als
illusie ontmaskerd wordt, moet de waarnemer zijn ervaringen van de ‘echte’ ruimte ‘bij
de hand hebben’. Er moet namelijk een vergelijking kunnen worden gemaakt tussen
de ervaring van datgene wat door de illusie wordt aangeboden en datgene wat de
waarnemer buiten de illusie om aan ervaringen heeft.
3) De fysieke aanwezigheid van de waarnemer. Bij de ervaring van de ‘echte’ ruimte
speelt het eigen lichaam een cruciale rol. Immers, het eigen lichaam wordt door
middel van de tastzin, proprioceptie en visuele waarneming ook als ruimtelijk ervaren.
De fysieke ruimte is een verzameling van potentiële locaties waar het lichaam van
de waarnemer zich kan ophouden. De hoek waaronder een waarnemer zijn eigen
lichaam ervaart is altijd dezelfde. De bepaling van de positionering van het eigen
lichaam ten opzichte van andere ruimtelijke objecten is mogelijk door een variante en
een invariante component in de waarneming.
De symmetriebrekingen die bij de waarneming en/of ervaring van een
driedimensionale kubus betrokken zijn, treden op wanneer de kubus en de waarnemer
zich rond elkaar heen bewegen. Bevindt de waarnemer zich op het ene moment
linksboven de kubus, na verplaatsing van zichzelf of van de kubus kan hij zich later ten
opzichte van de kubus rechtsonder bevinden. De ‘voorkant’ van de kubus wordt dan
de ‘achterkant’ en andersom. Echter, de ‘voor-’ en ‘achterkant’ van de kubus zijn niet
tegelijk zichtbaar. ‘Voorgrond’ en ‘achtergrond’ zijn andere entiteiten dan ‘voorkant’
en ‘achterkant’. Hierin verschilt de werking van symmetriebrekingen bij de ervaring
van ‘echte’ ruimtelijke objecten met die van de symmetriebrekingen die optreden bij
illusies. Bij beide soorten symmetriebrekingen emergeert de ervaring van diepte maar
komt deze anders tot stand. De waarnemer weet bij de ervaring van een (ruimtelijke)
kubus af van het bestaan van de achterzijde van de kubus door de inzet van zijn
geheugen.
Bij waarnemingen van ruimtelijke objecten in het dagelijks leven zijn verschillende
symmetriebrekingen op verschillende niveaus betrokken. Dit kan geïllustreerd worden
aan de hand van ‘de postbus’ uit The Ecological Approach to Visual Perception
(1979, 139) van J.J. Gibson.19 De figuur van Gibson laat 4 momenten zien vanuit het
perspectief van een waarnemer die zich beweegt langs een postbus aan een paal:
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Figuur 10 postbus aan een paal

Wanneer de postbus recht van voren wordt waargenomen (zie het meest rechtse
plaatje van figuur 10) is er een spiegelsymmetrie aan te wijzen. De as van deze
spiegelsymmetrie loopt recht door het midden van de paal waaraan de postbus is
bevestigd. Bij elke beweging die gemaakt wordt door de waarnemer zal deze symmetrie
worden gebroken. Immers, er zal door een verplaatsing van de waarnemer iets zichtbaar
worden van de zijkant van de postbus. Een (ruimtelijk) object tekent zich als gevolg van
de symmetriebreking af. De ervaring van ruimte en diepte wordt opgedaan.
De symmetriebreking die zich voordoet, voorkomt niet dat er door de verplaatsing
van de waarnemer weer nieuwe symmetrieën zichtbaar worden. Beschouw bijvoorbeeld
het meest linkse plaatje in de figuur van Gibson. De postbus wordt nu volledig vanaf
de zijkant waargenomen. Opnieuw is hier een spiegelsymmetrie aan te wijzen. Echter,
deze symmetrie bevindt zich niet meer op het niveau van de postbus met de paal
waaraan deze is bevestigd. De as van de spiegelsymmetrie loopt nu door het midden
van de zijkant van de postbus. Om de symmetrie als symmetrie te kunnen erkennen
moet de paal genegeerd worden. (Overigens, ook aan de horizontale symmetrieas,
die toevallig in deze afbeelding aan te brengen is, dient voorbij gegaan te worden.)
De meetkundige schaal waarop de symmetrie zich nu aftekent, is van een andere
orde dan de spiegelsymmetrie van de postbus waargenomen vanaf de voorzijde.
Voor de spiegelsymmetrie, die aan te wijzen is op de zijkant van de postbus,
geldt eveneens dat elke beweging die de waarnemer nu maakt de breking van deze
symmetrie tot gevolg zal hebben. Wederom met als resultaat dat er zich een ruimtelijk
object aftekent en de ervaring van ruimte en diepte wordt opgedaan.
‘From The Perception of the Visual World by James Jerome Gibson and used with the agreement
of the reprint publisher, Greenwood Press, Inc.’ (Gibson 1979, 139).
19
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Bij waarnemingen in het dagelijks leven worden symmetrieën aaneengesloten
opgebouwd en weer gebroken. Deze symmetrieën en symmetriebrekingen spelen zich,
zoals bleek, in meetkundige zin op allerlei niveaus af. Ze zijn door middel van x-y-z
coördinaten in een cartesiaans assenstelsel exact te beschrijven. Zowel de ruimte zelf
als de beschrijving van deze ruimte zijn een publiekelijk bezit. (Het spatio-temporele
aspect behoort tot wereld 1. De kwantitatieve beschrijving ervan tot wereld 3.) De reden
hiervan is dat onze alledaagse ervaring van de werkelijkheid door de tijd heen niet is
veranderd en ondanks evolutionaire ontwikkelingen dezelfde is gebleven. Het feit dat
alle mensen die nu leven dezelfde evolutionaire geschiedenis met elkaar delen leidt
ertoe dat iedereen ook dezelfde basiswaarnemingen en basiservaringen heeft.
Mensen kunnen het er onderling over eens zijn dat ze bij het zien van bijvoorbeeld
de Necker-kubus met een illusie te maken hebben. De dialoog over de illusie behoort
tot wereld 3 en valt als zodanig dus in het in ontologisch opzicht objectieve domein.
Een kwantitatieve beschrijving van de emergentie van een diepte-ervaring is met
behulp van bijvoorbeeld een cartesiaans assenstelstel niet uitvoerbaar. De ervaring van
een illusie opgedaan vanuit het eerstepersoonsperspectief mag echt zijn; hetgeen de
illusie tot leven brengt, de diepte, is dat zelf niet. Het ‘enige’ dat kwantitatief beschreven
kan worden is a) de symmetrische verhouding tussen de twee interpretaties van de
lijnen op papier die elkaars spiegelbeeld vormen en b) de gekleurde gebieden op
papier in termen van frequenties. Deze entiteiten behoren geen van alle tot wereld 2.
De spiegelbeelden en gekleurde gebieden op papier horen in wereld 1 thuis en hun
beschrijvingen in wereld 3.
Tot slot, de inzet van deze paragraaf is uitsluitend het illustreren van een
symmetriebreking in wereld 2 geweest aan de hand van reversibele figuren met als
resultaat de emergentie van de ervaring van diepte.20 Opgemerkt dient te worden dat
de inhoud van een ervaring spatio-temporeel van aard kan zijn maar dat de ervaring
als zodanig deze eigenschap ontbeert.

2.3 E
 en voorbeeld van een symmetriebreking in wereld 3:
Onderdeterminatie van theorieën 21
2.3.1 Inleiding
In het begin van dit hoofdstuk is aangegeven dat een symmetrie in deze tekst
beschouwd wordt als een transformatie van een entiteit waarbij sprake is van een

20

De ontologische status van tijd en ruimte zelf komt in hoofdstuk 3 aan bod.

21

Bronnen: Blackburn (1996), van Fraassen (1980), Mainzer (1996), Quine (1951), (1975).
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variant en een invariant aspect. Verder is gesteld dat een transformatie wordt gezien
als een (letterlijke / beleefde / geconceptualiseerde) ‘beweging’ van een entiteit welke
resulteert in een beeld van die entiteit. Deze omschrijving van een symmetrie geeft
de ruimte om symmetrische relaties tussen entiteiten te onderscheiden die verder
gaan dan de gebruikelijke symmetrische relaties in de (natuur)wetenschappen. In de
(natuur)wetenschappen zijn symmetrische relaties tussen entiteiten doorgaans spatiotemporeel van aard. Echter, de bovenstaande omschrijving van een symmetrie laat
ook symmetrische relaties tussen abstracte entiteiten zoals theorieën toe. Zo kunnen
theorieën op elkaar worden afgebeeld wanneer ze dezelfde empirische slagkracht
bezitten maar een andere locatie in de ‘ontologische ruimte’ innemen. Het invariante
deel bij de afbeelding zijn de gelijkwaardige empirische vermogens van de theorieën
en het variante deel in deze situatie is de ontologie die in de theorieën voorkomen.
In wereld 3 kunnen door de ruime opvatting over symmetrieën en symmetrische
relaties verschillende soorten symmetriebrekingen optreden. Zo kunnen bij de
volgende drie filosofische thema’s symmetrische relaties tussen theorieën en
symmetriebrekingen worden onderscheiden:
1) de abstractie van proposities en theorieën uit een gegeven holistische context
2) de “Duhem-Quine thesis”
3) de onderdeterminatie van theorieën door de data.
Deze drie filosofische thema’s zijn nauw aan elkaar verwant en worden in de literatuur
vaak met elkaar in verband gebracht. De aandacht in deze paragraaf zal met name
uitgaan naar de onderdeterminatie van theorieën door de data. Echter, om de
symmetriebreking(en) bij de onderdeterminatie van theorieën door de data zo helder
mogelijk uit de doeken te doen en het onderscheid met de andere symmetriebrekingen
duidelijk te maken, zullen de eerste twee thema’s nu kort de revue passeren:
Ad 1) Volgens Mainzer gaat het abstraheren van kennis uit een gegeven holistische
context gepaard met het breken van een symmetrie:
“From this perspective there are also no “naked facts”, such as positivists, empiricists, and
common parlance invoke as the ultimate and objective instances of truth. Instead, scientific
facts are human “inventions”, as L. Fleck emphasized already in 1935, and not “discoveries.”
However, it should be pointed out right away, of course, that this is not meant to open the
flood-gates to wild subjectivism. On the contrary: Here the criteria for rationality of scientific
objectivity have a meaning that is precisely defined in logical-mathematical terms. The
presentation of isolated facts and circumstances presupposes a breaking of symmetry in an
originally holistic context.” (Mainzer 1996, 587).22
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Dit citaat nodigt uit tot het maken van de volgende twee opmerkingen.
Ten eerste, de ‘holistische context’ is op zich ook weer een abstractie.
De ‘context’ waarover het hier gaat, is door wetenschappers gekozen en is op zich
weer te representeren met behulp van één grote propositie: “Which contexts are
chosen is ultimately a human decision and a question of what research guidelines
(“norms”) researchers or groups of researchers choose for their orientation.” (Mainzer
1996, 587). Deze (al dan niet methodologische) “norms” zijn net zo expliciet of impliciet
als de criteria van rationaliteit zelf waarlangs een wetenschappelijk onderzoek zich
ontwikkelt. Met andere woorden, het ‘isoleren’ van een propositie is niets anders dan
het kiezen van een ‘subcontext’.
Ten tweede, het gebruik van het woord ‘holistisch’ in de frase “a breaking of
symmetry in an originally holistic context” houdt in dat de context meer is dan louter
de optelling van feiten. Feiten vormen de samenstellende delen waaruit een context
is opgebouwd. Het holistische karakter van context C staat de mogelijkheid om zijn
constituenten en de daarbij behorende onderlinge relaties volledig expliciet op te
noemen in de weg. Er is sprake van een netwerk dat enerzijds uit geconceptualiseerde
kennis en anderzijds uit gematerialiseerde en dus ongeconceptualiseerde
kennis (zoals fysieke instrumenten in een laboratoriumopstelling) kan bestaan.23
Het totale netwerk is te beschouwen als een informatiestructuur met een willekeurige
informatieverdeling (op een gegeven moment t) en is dus als zodanig symmetrisch
van aard. Het abstraheren van informatie uit dit netwerk heeft een symmetriebreking
tot gevolg. Er treedt namelijk een verandering op in de willekeurige informatieverdeling
in het netwerk door de uitbreiding van het geconceptualiseerde deel van datzelfde
netwerk. De emergente entiteit die ontstaat door de symmetriebreking en de gedaante
die een propositie of theorie krijgt, is een nieuw stukje conceptualisatie van (een deel

Het breken van de symmetrieën vindt plaats door middel van abstracties: “From the point of
view of symmetry this methodological holism à la Duhem-Quine is thoroughly justified. Given
unrestricted validity of the principle of superposition, we proceed from a holism of quantum
systems which is expressed mathematically in the symmetry of its comprehensive automorphism
group. The contexts are determined in connection with the EPR-correlations and step-bystep abstractions from them are required in order to constitute objects, facts, etc.” (Mainzer
1996, 586-587). (EPR-correlaties zijn correlaties in een onontwarbaar systeem die niet direct
veroorzaakt zijn door fysische interacties. Het begrip ‘EPR-correlatie’ komt voort uit het
gedachte-experiment van Einstein, Podolsky en Rosen uit 1935.) Voor de beschouwingen van
Mainzer over de relatie tussen symmetrieën en de structuren van wetenschappelijke theorieën
zie Mainzer 1996, 589-608.
22

23

Zie Quine ‘Two Dogmas of Empiricism’ (1951, 1963, 42).
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van) de werkelijkheid. Immers, na de symmetriebreking kan een geïsoleerd feit of
omstandigheid worden gepresenteerd.24
Ad 2) De Franse wetenschapshistoricus en wetenschapsfilosoof P. Duhem heeft
laten zien dat het doorgaans moeilijk is om een te toetsen theorie definitief te
falsifiëren, al dan niet met behulp van complexe experimenten (Duhem 1906, 189).
Duhem laat zien dat om een theorie te falsifiëren niet alleen de theorie zelf in het
falsificatieproces betrokken raakt, maar ook de hulptheorieën die de voorspelling van
de uitkomst van het experiment mogelijk maken. Hieraan kan worden toegevoegd
dat in het falsificatieproces ook de beginvoorwaarden en de vooronderstelling dat
er geen storende factoren tijdens het experiment optreden zijn geïnvolveerd. Bij de
weerlegging of falsificatie van een theorie blijkt dus dat de gehele conjunctie van
theorie, hulptheorieën, beginvoorwaarden en de vooronderstelling van een storingsvrij
experiment niet waar is (Derksen 1980, 143-144).25 Hieruit volgt automatisch dat ten
aanzien van het falsificatieproces de observationele en theoretische terminologie die
deel uitmaken van de theorie en de hulptheorieën een gelijke status genieten.
W.V.O. Quine heeft in zijn artikel ‘Two Dogmas of Empiricism’ de kwestie die
Duhem heeft aangeroerd geaccepteerd en verder aangescherpt. Duhem beperkte
zich nog tot experimenten uit de natuurkunde. Quine gaat verder door te stellen dat je
een hypothese niet alleen niet geïsoleerd kunt testen, maar dat het zelfs niet mogelijk
is om te zeggen waar die hypothese over gaat. Deze opvatting leidt tot een radicale
vorm van ‘betekenisholisme’. Quine is van mening dat elke vorm van kennis in relatie
staat tot alle andere vormen van kennis en dat het “geïsoleerd” beschouwen van een
individuele propositie alleen kan plaatsvinden door middel van een abstractie. De
holistische opvatting van Quine heeft tot gevolg dat evenals bij Duhem beweringen
niet afzonderlijk maar theorieën, waarin deze beweringen zijn verdisconteerd, in hun
totaliteit getoetst worden aan de ervaring.
Sinds het werk van Quine leeft de (vermeende) onderdeterminatie van theorieën
voort onder de naam “Duhem-Quine thesis” of “Quine-Duhem thesis”:
Uitgaande van de veronderstelling dat het ‘private-language argument’ van Wittgenstein afdoende overtuigend is dient het volgende nog te worden opgemerkt. ‘Other minds’ zijn van
cruciaal belang om de symmetriebrekingen te laten plaatsvinden en de publiekelijk toegankelijk
geïsoleerde feiten tot stand te laten komen. (Zie ook hoofdstuk 1, deel A, paragraaf 4.2.)
24

Het falsificatieprincipe is door Popper aangewend als demarcatiecriterium om wetenschap
van pseudo-wetenschap te onderscheiden (Popper 1968, 40). Een vraag die zich aandient, is in
hoeverre de driewereldentheorie van Popper zelf te falsifiëren is en als zodanig wetenschappelijk
genoemd mag worden.

25
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“….. The thesis that a single scientific hypothesis cannot be tested in isolation, since
other, auxiliary hypotheses will always be needed to draw empirical consequences from
it. The Duhem thesis implies that refutation is a more complex matter than might appear.
It is sometimes framed as the view that a single hypothesis may be retained in the face of
any adverse empirical evidence, if we are prepared to make modifications elsewhere in our
system; ……..” (Blackburn 1996, 110).

Radicale veranderingen van theorieën gaan gepaard met veranderingen van de
ontologie die aan deze theorieën ten grondslag liggen. Er treedt een wijziging op
van datgene wat er volgens een theorie en degenen die haar aanhangen bestaat.
Wanneer empirische data verenigbaar zijn met verscheidene in ontologisch opzicht
verschillende theorieën, is er sprake van een empirische equivalentie tussen die
theorieën en een onderdeterminatie van die theorieën door de empirische data waarop
die theorieën gebaseerd zijn. Als de observationele consequenties van deze theorieën
verschillend zijn, is er slechts sprake van een zwakke empirische equivalentie tussen
deze theorieën. Zijn de observationele consequenties gelijk, dan is er sprake van een
sterke empirische equivalentie tussen deze theorieën.26 (In deze context zou ook het
onderscheid aangebracht kunnen worden tussen zwakke en sterke symmetrische
relaties tussen theorieën.)
Een ander belangrijk onderscheid aangaande de “Duhem-Quine thesis” waar
de aandacht op gevestigd moet worden, is het onderscheid tussen de semantische
onderdeterminatie van theorieën en de onderdeterminatie van theorieën door de data.
In de literatuur wordt er vaak vanuit gegaan dat de onbepaaldheid van betekenis
(“indeterminacy of translation”) een speciaal geval is van de onderdeterminatie
van theorieën. Zo menen sommige auteurs dat de onbepaaldheid van betekenis
de toepassing is van de onderdeterminatie van theorieën op het gebied van de
taalwetenschappen (Chomsky 1969). Op de precieze relatie tussen de semantische
onderdeterminatie van theorieën en de onderdeterminatie van theorieën door de
data zal in deze paragraaf niet ingegaan worden. In het artikel ‘Translations and
Theories: On the Difference between Indeterminacy and Underdetermination’ (2001)
van Peijnenburg en Hünneman is op overtuigende wijze aangetoond dat er goede
redenen zijn om deze kwesties duidelijk van elkaar te onderscheiden.

26
…intuitively, the theories may always make the same observation predictions given any actual
or possible set of initial and boundary conditions. In Van Fraassen’s (1980) terms, there is a
mapping of the empirical substructures of every model of the one theory into the empirical
substructures of one or more of the models of the other theory, and vice versa.’ (Hoefer and
Rosenberg 1994, 601).

94

DeVries.1041-Proefschrift.indd 94

20-04-2009 08:39:36

voorbeelden van symmetriebrekingen in wereld 1, wereld 2 en wereld 3

Dat het werk van Duhem en Quine invloedrijk is, blijkt uit de omvangrijke literatuur
waarin o.a. allerlei algoritmen terug te vinden zijn die moeten aantonen dat ten aanzien
van elke theorie er een empirisch equivalent te construeren valt. De grote hoeveelheid
artikelen en publicaties die de laatste decennia is verschenen over dit onderwerp, toont
aan dat de discussie over de onderdeterminatie van theorieën en de onbepaaldheid
van betekenis nog springlevend is.27
Om het tot dusver gevoerde betoog concreter te maken zal tot slot een voorbeeld
van een episode uit de wetenschapsgeschiedenis de revue passeren waarop de
“Duhem-Quine thesis” kan worden toegepast. Het betreft de quantummechanica. De
‘verborgen-variabelen’ in de quantummechanica en het probabilistische karakter van
deze theorie zorgen ervoor dat er in de quantummechanica empirisch equivalente
modellen op te stellen zijn. Wanneer de algebra van de observabelen wordt
teruggebracht tot statistiek zijn er verschillende modellen die evenveel recht doen
aan de waargenomen fenomenen. (Van Fraassen 1980, 68).28 De onbepaaldheid van
betekenis met behoud van de waargenomen fenomenen komt prachtig tot uitdrukking
in de discussie over Bohms ‘verborgen-variabelen theorie’ en Bohrs Kopenhaagse
interpretatie van de quantummechanica.
Ad 3) In dit deel staat uitsluitend de onderdeterminatie van theorieën door de data
centraal en wordt, in tegenstelling tot het vorige deel (‘Ad 2’), de al dan niet vermeende
relatie met de semantische onderdeterminatie van theorieën met rust gelaten. In
paragraaf 2.3.2 wordt een concrete passage uit de wetenschapsgeschiedenis
uiteengezet waarin de onderdeterminatie van theorieën door de data aan de orde is.
Deze passage betreft de periodes waarin Newton en Maxwell hun theorieën opstelden.

Om een aantal voorbeelden aan te halen: Van Fraassen (1980), Merrill (1980), Smart
Putnam (1983), Brueckner (1984), Devitt (1984), Lewis (1984), Hansen (1987), Heller
Laudan (1990), Laudan en Leplin (1991), (1993), Anderson (1992), (1993), Van Cleve
Kukla (1993), (1994), (1996), Douven (1994), Hoefer en Rosenberg (1994), De Regt
Leplin (1997).

27

(1982),
(1988),
(1992),
(1994),

Het volgende citaat uit het boek van Van Fraassen laat zien hoe de symmetrische relatie tussen
(quantummechanische) theorieën uitgedrukt kan worden in termen van modellen: “If for every
model M of T there is a model M ’ of T ’ such that all empirical substructures of M are isomorphic
to empirical substructures of M ’, then T is empirically at least as strong as T ’. Let us abbreviate
this to: T >e T ’.” en verder “Logical strength is determined by the class of models (inversely:
the fewer the models the (logically) stronger the theory!) and empirical strength is similarly determined by the classes of empirical substructures. If T >e T ’ and T ’ >e T , then they are empirically equivalent.” (Van Fraassen 1980, 67-68).

28
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In paragraaf 2.3.3 wordt het fenomeen van de onderdeterminatie van theorieën door
de data op een abstracter en algemener niveau in verband gebracht met symmetrieën
en symmetriebrekingen. Paragraaf 2.3.4 laat zien hoe deze symmetriebrekingen
plaatsvinden bij de overgang van Newtons zwaartekrachtstheorie naar Einsteins
relativiteitstheorie.

2.3.2 Empirische equivalenten van Newtons theorie
Newton (1642 – 1727) ging er vanuit dat absolute beweging beweging is die relatief
ten opzichte van de absolute ruimte plaatsvindt. Hij nam ook aan dat het centrum
van het zwaartekrachtsveld van het zonnestelsel zich in absolute rust bevindt. Verder
heeft Newton in zijn Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) aangegeven
dat alleen een relatieve beweging identificeerbaar is en wel als het verschil tussen
absolute bewegingen. (Dit is een gevolg van het feit dat het onmogelijk is de absolute
beweging van de aarde te bepalen aan de hand van andere hemellichamen. Het is
zelfs denkbaar dat de aarde zich in absolute rust bevindt in plaats van zich rond de
zon te bewegen.)
Van Fraassen stelt voor om, uitgaande van Newtons theorie (mechanica en
zwaartekracht) TN, theorie TN(v) op te vatten als de theorie TN in combinatie met
de aanname dat het centrum van het zwaartekrachtsveld van het zonnestelsel de
constante absolute snelheid v heeft. Van Fraassen stelt dat volgens Newtons eigen
opvatting de theorie TN(0) empirisch adequaat is en dat als TN(0) empirisch adequaat
is dat ook alle theorieën TN(v) dat dan zijn (Van Fraassen 1980, 46). Het tweede deel
komt erop neer dat als de verzameling van observeerbare fenomenen aangaande
de mechanica en zwaartekracht gelijkgesteld wordt met DN (domein van Newtons
theorie) de volledige theorie van Newton de volgende stelling impliceert (waarbij
EA(T,D) aangeeft dat theorie T empirisch adequaat is met betrekking tot domein D):
NewStel:

Als EA(TN (0), DN) dan EA(TN(v), DN) en vice versa.29

Dit is als volgt in te zien. Overeenkomstig de definitie van empirische adequaatheid30
geldt EA(T,D) desda “if what it says about the observable things and events in this world
[voorzover het D betreft], is true”. Verder zijn alle theorieën TN(v) empirisch equivalent
als alle bewegingen in een model van TN(v) isomorf zijn met de bewegingen in een
model TN(v+w) voor alle constante snelheden v en w (Van Fraassen 1980, 46). Met
andere woorden, TN(v) ≈EE-DN TN(v+w) voor alle constante snelheden v en w, waarbij
‘T1 ≈EE-D T2’ staat voor de empirische equivalentie tussen T1 en T2 met betrekking tot
D. Dat wil zeggen T1 en T2 hebben dezelfde observationele consequenties. NewStel
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volgt nu direct uit het plausibele conceptuele verband:
T1 ≈EE-D T2 impliceert EA(T1,D) desda EA(T2,D)
Uit

NewStel

moet

geconcludeerd

worden

dat

de

mens,

gezien

zijn

waarnemingsvermogen, op basis van deze informatie niet in staat is een keuze te
maken uit de theorieën TN(v). De alternatieve theorieën komen volledig overeen met
alle observationele resultaten. Ze zijn ondergedetermineerd door de data.
Reflecties op het fenomeen elektromagnetisme blijken in deze situatie geen
verandering te kunnen brengen. Men was gedwongen aan te nemen dat de kracht
tussen twee geladen objecten door elektromagnetisme, afhankelijk is van de snelheid
van de objecten alsook van hun afstand ten opzichte van elkaar. Maxwell (1831-1867)
ontwikkelde een theorie over elektromagnetisme die de gehele ruimte erin betrekt;
‘It appears therefore that certain phenomena in electricity and magnetism lead to the same
conclusions as those of optics, namely, that there is an ethereal medium pervading all
bodies, and modified only in degree by their presence…’31

Het domein van de waarneembare fenomenen aangaande electromagnetisme wordt
hierna afgekort tot DE (“domain of electromagnetic phenomena”) en het domein
van gravitationele fenomenen tot DG (“domain of gravity phenomena”). De afkorting
DGE wordt gebruikt voor het domein van de (mogelijk gecombineerde) fenomenen
betreffende de zwaartekracht en electromagnetisme. Het gecombineerde domein
DGE is te beschouwen als een uitbreiding van de afzonderlijke domeinen DG en
DE. De kracht van een geladen lichaam is een kracht die uitgeoefend wordt door
dit ‘ethereal medium’ en hangt af van de positie en de snelheid van het lichaam
(Van Fraassen 1980, 48). Wanneer de theorie van Newton wordt uitgebreid met de
theorie van Maxwell blijkt de onderdeterminatie van theorieën voort te blijven bestaan.
Er geldt dat DN ⊂ DG (“domain of gravity phenomena”). Domein DN is domein DG beperkt
tot ‘lage snelheden’.
29

30
Zie Van Fraassen 1980, 12. Uit de context van deze tekst blijkt dat Van Fraassen ook volledigheid
ten opzichte van D bedoelt. Immers, hij spreekt over “all the phenomena”. Zie ook Van Fraassen
1989, 227-228.

Dit citaat heeft Van Fraassen ontleend aan ‘A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field’
uit Philosophical Transactions 155 (1865). Deze passage is terug te vinden op pagina 293 van
een gedeeltelijke herdruk van dit artikel in Great Experiments in Physics (1959), M.H. Shamos
(Van Fraassen 1980, 219-220).

31
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Dit wordt nu inzichtelijk gemaakt.
Stel dat men aan TN niet alleen de hypothese :
‘H0 The centre of gravity of the solar system is at absolute rest.’
toevoegt, zodat TN&H0 neerkomt op TN(0), maar ook de hypothese
‘E0 Two electrified bodies moving in parallel, with absolute velocity u, attract each
other with force F(u).’ (Van Fraassen 1980, 49-50).
De observationele consequenties (‘strictly about appearances’) van TNE(0) =def
TN(0)&E0 zijn dan als volgt te omschrijven:
‘CON Two electrified bodies moving with velocity u relative to the centre of gravity
of the solar system, attract each other with the force F(u).’ (Van Fraassen 1980,
50).32
Hetzelfde resultaat wordt bereikt wanneer men in plaats van H0 en E0 de volgende
alternatieve hypothesen aan TN toevoegt33:
‘Hv The centre of gravity of the solar system has absolute velocity v.
Ev Two electrified bodies moving [in parallel] with absolute velocity u + v attract
each other with force F(u).’ (Van Fraassen 1980, 50, changing variables).
Met andere woorden, volgens Van Fraassen is er voor elke theorie TN(v) (= TN &
Hv) een theorie over elektromagnetisme Ev te formuleren zodanig dat de theorie E0
toegeschreven dient te worden aan Maxwell en zodat alle gecombineerde theorieën
TNE(v)=def TN(v)&Ev empirisch equivalent zijn (Van Fraassen 1980, 50). Formeel
geformuleerd: TNE(v) ≈EE-DGE TNE(v+w) voor alle constante snelheden v en w.
In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven dat de voorbeelden ‘slechts’
Deze frase uit de tekst van Van Fraassen levert interpretatieproblemen op. De ‘appearances’
zijn moeilijk verenigbaar met CON. Immers, ‘CON Two electrified bodies….. the force F(u).’ is niet
observeerbaar. Bedoelt Van Fraassen dat ObsCon (TNE (0)) = ObsCon (Con) ?

32

Deze bewering is niet geldig bij een dynamisch perspectief en is moeilijk op een klassieke manier in te vullen. Deze technische kwestie laat de filosofische essentie van dit betoog overigens
ongemoeid.

33
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gepresenteerd en niet aan een evaluatie onderworpen worden. Toch moet er met
betrekking tot de concrete uitwerking van de onderdeterminatie van theorieën aan de
hand van Newtons theorie een kritische noot worden geplaatst. Veel fysici zullen het
niet met Van Fraassen eens zijn dat TN(v) en TN(v+w) verschillende theorieën zijn.
Zij menen dat TN(v) en TN(v+w) dezelfde theorieën zijn met een Galileï-invariantie.34
Als de positie van de critici gevolgd wordt, moet het voorbeeld van de empirisch
equivalente theorieën van Newtons theorie als een ‘speelgoed voorbeeld’ van de
onderdeterminatie van theorieën worden beschouwd. De cruciale vraag is of er een
concreet voorbeeld uit de wetenschap gegeven kan worden van de onderdeterminatie
van theorieën dat voor iedereen overtuigend is. Er lijkt voor een aantal wetenschappers
een onoverbrugbare kloof te bestaan tussen de theoretische mogelijkheid om
empirisch equivalente theorieën te genereren en wat de wetenschap in de praktijk laat
zien.35 Op dit moment kan geconstateerd worden dat empirisch equivalente theorieën
in de praktijk eigenlijk alleen maar voorkomen in de quantummechanica maar daar
terdege een serieuze rol vervullen.
Om verder te kunnen gaan met paragraaf 2.3 wordt aangenomen dat de weergave
van Newtons theorie en de ontwikkeling van empirisch equivalente theorieën door
Van Fraassen correct is. De empirisch equivalenten van Newtons theorie (al dan niet
later uitgebreid met de theorie van Maxwell ) die Van Fraassen naar voren schuift,
Een Galileï-transformatie is de (klassiek) wiskundige relatie tussen ruimte- en tijdcoördinaten
(x, y, z, t) van een bewegend stelsel ten opzichte van die van een stilstaand stelsel. Aangezien
gesteld is dat alle theorieën TN(v) empirisch equivalent zijn met TN(v+w) als alle bewegingen in
een model van TN(v) isomorf zijn met de bewegingen in een model TN(v+w) voor alle constante
snelheden v en w, is er hier sprake van een Galileï-invariantie. Immers, zowel TN(v) als TN(v+w)
zijn bewegende stelsels. (Overigens, de Galileï-transformatie geldt alleen in de mechanica van
Newton en niet in de relativiteitstheorie van Einstein.)

34

De woorden van Einstein uit 1918 maken dit verschil nog eens zeer helder. Zo valt in de Stanford
Encyclopedia of Philosophy onder het onderwerp Albert Einstein, Philosophy of Science, by Don
A. Howard, 2004 te lezen dat: “The supreme task of the physicist is…. the search for those
most general, elementary laws from which the world is to be obtained through pure deduction.
No logical path leads to these elementary laws; it is instead just the intuition that rests on an
empathic understanding of experience. In this state of methodological uncertainty one can
think that arbitrarily many, in themselves equally justified systems of theoretical principles were
possible; and this opinion is, in principle, certainly correct. But the development of physics has
shown that of all the conceivable theoretical constructions a single one has, at any given time,
proved itself unconditionally superior to all others. No one who has really gone deeply into the
subject will deny that, in practice, the world of perceptions determines the theoretical system
unambiguously, even though no logical path leads from the perceptions to the basic principles
of the theory. (Einstein 1918, 31; my [Howard’s] translation)”.
35
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wijken in ontologisch opzicht ‘voldoende’ af van de oorspronkelijke theorie om van
daadwerkelijk verschillende theorieën te kunnen spreken.36

2.3.3 O
 nderdeterminatie van theorieën door de data en
symmetriebrekingen
In paragraaf 2.3.2 is aan de hand van Newtons theorie de onderdeterminatie van
theorieën door de data toegelicht. In deze paragraaf wordt de daadwerkelijke
symmetriebreking tussen empirisch equivalente theorieën behandeld.
Gestart wordt met de volgende twee zaken:
1) een holistische context C.
2) een door wetenschappers gekozen domein D.
Domein D is een subverzameling van context C, oftewel: D ⊆ C. Stel er zijn voor de
beschrijving van domein D twee theorieën T1, T2 … door wetenschappers opgesteld.
De wijze waarop T1 en T2 tot stand komen doet niet terzake (‘context of discovery’).
Zolang T1 en T2 empirisch equivalent zijn (en in ontologisch opzicht eventueel van
elkaar verschillen) is er met betrekking tot de beschrijving van domein D sprake van
een symmetrische verhouding tussen de theorieën T1 en T2. Formeel genoteerd:
T1 ≈EE-D T2. Zoals al eerder opgemerkt, het is deze symmetrische verhouding die
als uitgangspunt dient voor de uitvoerige demonstratie van een symmetriebreking in
wereld 3. Ook is al eerder aangegeven dat er wordt uitgegaan van een conceptueel
verband tussen empirische equivalentie en de empirische adequaatheid van een
theorie T in relatie tot domein D (EA(T,D)). Dit levert gezamenlijk de volgende bewering
op:
T1≈EE-D T2 impliceert dat EA(T1,D) desda EA(T2,D).
Er kunnen nu twee typen (potentiële) symmetriebrekingen optreden met betrekking
tot T1≈EE-D T2

Er is sprake van ontologisch verschillende theorieën wanneer de domeinen van de betrokken
theorieën ten minste één kenmerk (bijv. snelheid) niet met elkaar gemeen hebben. (Newtons
oorspronkelijke theorie en de empirisch equivalenten van deze theorie wijken ontologisch gezien
onderling voor ten minste één kenmerk van elkaar af. Hetzelfde geldt voor de gecombineerde
theorie van Newton en Maxwell.) Immers, theorieën die onderling afwijkende domeinen laten zien
geven de werkelijkheid niet op verschillende manieren weer, maar representeren verschillende
werkelijkheden of verschillende delen van de werkelijkheid.
36
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Type-1-symmetriebreking:
We spreken van een potentiële type-1-symmetriebreking als een propositie P uit
C-D wordt toegevoegd aan de theorieën T1 en T2 (‘theory strengthening’). Formeel
genoteerd: TP1=T1&P en TP2=T2&P. Propositie P mag niet geïmpliceerd worden door
T1 of T2, noch daarmee in strijd zijn. Uiteraard hoeven TP1 en TP2 nu niet empirisch
equivalent te blijven met betrekking tot D. Het kan bijvoorbeeld zijn dat TP2 één of
meer empirische gevolgen heeft die geen gevolg zijn van TP1 en/of dat TP1 empirische
gevolgen heeft die geen gevolg zijn van TP2. Experimenten kunnen uitwijzen dat deze
doorbreking van empirische equivalentie in het voordeel is van T2. Als dat zo is, is
TP2 empirisch adequater dan (T1 en T2 en dan) TP1 en is er sprake van een type-1symmetriebreking.37 Of, anders geformuleerd, TP2 emergeert uit T2 als een nieuwe en
empirisch adequatere theorie voor domein D door het optreden van een succesvolle
type-1-symmetriebreking tussen T1 en T2 met behulp van propositie P.
Type-2-symmetriebreking:
De potentiële type-2-symmetriebreking houdt een mogelijke uitbreiding in van domein
D naar domein D*. Voor een type-2-symmetriebreking geldt verder dat de theorieën
TP1 en TP2 niet empirisch equivalent zijn met betrekking tot domein D*. Voor D* geldt
dat: D ⊂ D*⊆ C. De werkelijke uitbreiding van domein D naar domein D* houdt een
succesvolle type-2-symmetriebreking in ten voordele van theorie TP2 wanneer TP2
meer empirisch adequaat is dan theorie TP1 met betrekking tot domein D*. Of anders
geformuleerd, bij een succesvolle type-2-symmetriebreking emergeert D* uit D als het
meer empirisch adequate domein voor een bepaalde theorie met behulp van C-D.
De aanpak van de twee typen symmetriebrekingen kan gezien worden als een
plausibele hybride vorm van de standaard - en de structuralistische aanpak van
theorieën (Kuipers 2001, 316-343). Het structuralistische facet komt met name tot
uitdrukking door het domein te expliciteren. Maar dat kan ook uitstekend worden
gedaan bij de standaardbenadering van theorieën. Echter, in dit betoog zal er steeds
volgens de ‘hybride aanpak’ gemodelleerd worden.
De twee typen symmetriebrekingen (type-1 en type-2) kunnen worden gecombineerd.

De empirische adequaatheid van een theorie komt tot uitdrukking in de compatibiliteit van die
theorie met alle mogelijke evidentie. Een theorie T1 is empirisch adequater dan een theorie T2
als theorie T1 empirisch adequaat is en meer verklaart dan theorie T2. (Overigens is het in deze
situatie niet noodzakelijk dat theorie T2 empirisch adequaat is.)

37
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De situatie vóór de symmetriebreking is als volgt:
T1 ≈EE-D T2 ≈EE-D*D T3.
Hierbij staat ‘’ voor restrictie, zodat ‘ D* D ’ gelezen moet worden als ‘domein D*
beperkt tot domein D’. Theorie T3 is een theorieversterking van T2 en domein D* is
een uitbreiding van D.
De situatie nà de symmetriebreking is als volgt:
T1 niet-≈EE-D* T3

en

T2 niet-≈EE-D* T3.

De theorie T3 is empirisch adequater met betrekking tot domein D* dan de theorieën
T1 en T2. (Zie voetnoot 37 voor de uitleg van het begrip ‘empirisch adequater’.)
De conclusie die getrokken kan worden is dat de voltrekking van een
symmetriebreking in wereld 3 gepaard gaat met de emergentie van een nieuwe
entiteit, te weten theorie T3/ D*, die een empirisch adequatere beschrijving van de
werkelijkheid (of een deel hiervan) laat zien.
Met betrekking tot de relatie tussen verschillende theorieën en het gebruik van propositie
P uit C-D is nog een derde type symmetriebreking te onderscheiden. Theorieën
kunnen namelijk worden opgevat als elkaars idealisatie of elkaars concretisering.
Een geïdealiseerde theorie (TI) is logisch equivalent met de combinatie van de
geconcretiseerde theorie (TC) en een idealiserende propositie P. Formeel uitgedrukt:
Type-3-symmetriebreking:
TI =LE TC&P (‘=LE’ betekent logisch equivalent).
Bij de voltrekking van een type-3-symmetriebreking emergeert er een equivalentie
relatie op de verzameling theorieën. Logisch equivalente theorieën zitten in één
equivalentieklasse. De symmetrie die gebroken wordt betreft de relatie tussen de
theorieën in de oorspronkelijke verzameling theorieën.
In de komende paragraaf kunnen de type-1-, type-2- en type-3-symmetriebrekingen
in actie worden aanschouwd.
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2.3.4 D
 e theorie van Newton en de voltrekking van type-1-, type-2en type-3-symmetriebrekingen
Om de beschreven typen symmetriebreking in wereld 3, gemodelleerd naar de ‘hybride
aanpak’, concreet in actie te zien, wordt nu teruggekeerd naar Newtons mechanica
(zie paragraaf 2.3.2).38
De theorie van Newton en haar empirisch equivalenten zijn volgens de ‘hybride
aanpak’ van theorieën als volgt weer te geven:
TN(v) ≈EE-DN TN′(v) ≈EE-DN …………….. waarbij
‘ TN(v) ’ staat voor de theorie van Newton,
‘ TN′(v) ’ staat voor een empirisch equivalent van Newtons theorie en
‘ DN ’ staat voor het domein waarvoor de theorie van Newton en haar empirisch
equivalenten geldig zijn. (Domein DN is domein DG beperkt tot ‘lage snelheden’.)
Verder geldt dat:
TN(v) ≈EE-DN TN′ (v) impliceert dat EA(TN(v), DN) desda EA(TN′ (v), DN).
Uit de wetenschapsgeschiedenis is gebleken dat Newtons mechanica ‘slechts’
een deel beschrijft van alle verschijnselen die door Einsteins relativiteitstheorie kunnen
worden beschreven. Immers,
1) de newtoniaanse mechanica stelt bijvoorbeeld aan het heelal de eis dat dit
eindig is en in de ruimte begrensd moet zijn. Een oneindige ruimte waarin de materie
verdeeld is, leidt tot een oneindig groot totaal aan zwaartekrachtsinvloeden op elk punt
in de ruimte als gevolg van het oneindige aantal afzonderlijke aantrekkingskrachten
die door alle andere punten worden uitgeoefend. Het is dus erg moeilijk om de
zwaartekrachts- en bewegingstheorie van Newton toe te passen op het heelal als
geheel (Barrow 1991, 57). Dit geldt ook voor het volgende punt.
2) Newtons theorie is niet in staat uit de doeken te doen hoe veranderingen in het
heelal plaatsvinden. Newtons determinisme is alleen toepasbaar als het heelal in elke
richting met exact dezelfde snelheid uitdijt of inkrimpt. Het gebruik van absolute ruimte
en tijd maakt de theorie onvolledig (Barrow 1991, 57).
De drijfveer achter de ontwikkeling van de relativiteitstheorie was het feit dat de
Zie voor een heldere beschrijving van de axiomatisering van de klassieke mechanica en de
natuurfilosofische opvattingen van Newton De mechanisering van het wereldbeeld van E.J. Dijksterhuis.
38
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elektromagnetische theorie van Maxwell strijdig is met de theorie van Newton. De
theorie van Maxwell is alleen verenigbaar met de theorie van Newton voor zover het de
elektrostatica betreft. De elektrostatica is een onderdeel van de elektriciteitsleer waarin
elektrische verschijnselen worden behandeld die betrekking hebben op stilstaande
ladingen en elektrostatische velden. Wanneer er magnetische straling aan te pas
komt, zoals dat bijvoorbeeld bij bewegende magneten het geval is, faalt de theorie
van Newton. De theorie van Maxwell voorspelt dat radio- en lichtgolven zich met een
constante snelheid voortbewegen en impliceert daarmee ook het bestaan van absolute
rust. Het is juist het concept ‘absolute rust’ dat niet voorkomt in de theorie van Newton.
De introductie van het concept ‘ether’, een stof die overal aanwezig is, zelfs in de
lege ruimte, moest een oplossing bieden voor de onverenigbaarheid van Maxwells en
Newtons theorie. Het was Einstein die met zijn relativiteitstheorie liet zien dat het idee
van een ‘ether’ overbodig is zodra het concept ‘absolute tijd’ wordt losgelaten. Omdat
het niet zozeer de drijfveren zijn achter de ontwikkeling van de relativiteitstheorie die
interessant zijn voor dit betoog, maar veeleer het feit dàt de relativiteitstheorie in de
wetenschapsgeschiedenis ten tonele verschijnt, zal hier niet verder bij stilgestaan
worden. Waar het hier om gaat zijn de symmetriebrekingen die zich voltrekken bij de
overgang van Newtons mechanica naar Einsteins relativiteitstheorie.
Een concrete en succesvolle type-1-symmetriebreking:
De empirische equivalentie tussen TN, TN′, ……… kan worden opgeheven door één
of meerdere proposities, die nieuwe feiten weergeven, aan de theorieën toe te voegen.
Om deze bewering concreter te maken worden nu twee voorbeelden van nieuwe
feiten, die middels een propositie P kunnen worden weergegeven, besproken:
1) Eén van de belangrijkste veranderingen van de relativiteitstheorie ten opzichte
van de mechanica van Newton is dat tijd en ruimte niet langer twee aparte grootheden
vertegenwoordigen maar tezamen worden genomen. Deze constellatie wordt ook wel
de spatio-temporele ruimte genoemd. Omdat er een koppeling bestaat tussen de
materie en het weefsel van de ruimte-tijd, betekent een singulariteit in de materiële
inhoud van de ruimte-tijd (zoals bijvoorbeeld de oneindige materiedichtheid die in
het traditionele oerknalmodel optreedt) dat er ook een eind komt aan de ruimte-tijd
zelf (Barrow 1991, 59).39 (Het ontstaan van de spatio-temporele ruimte en dus van het
heelal kan worden afgebeeld als een grote parabool.40 Zie Barrow 1991, 60.)
2) Een ander groot verschil tussen de mechanica van Newton en de relativiteits
theorie van Einstein is de opname van de constante c in de relativiteitstheorie die staat
voor de voortplantingssnelheid van licht in vacuüm. (Deze bedraagt 2,997925 · 108 m
s-1.) Was de kinetische energie van een puntdeeltje met massa m in de mechanica
van Newton nog gelijk aan ½ m∙v2, in de relativiteitstheorie geldt Ekin = m∙c2 / [√(1-(v2/
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c2))] - m∙c2 waarbij c de lichtconstante is en m nu de ‘rustmassa’ aangeeft.41
De volgende definities kunnen nu worden opgesteld: TEin=def TN&P en TEin′=def
TN′&P. (Hierbij staat propositie P voor nieuwe kennis zoals de twee bovenstaande
voorbeelden laten zien.) De theorieën TEin en TEin′ hoeven niet empirisch equivalent te
zijn met betrekking tot DN. Het kan bijvoorbeeld zijn dat TEin′ één of meer empirische
gevolgen heeft die geen gevolg zijn van TEin en/of dat TEin één of meer empirische
gevolgen heeft die geen gevolg zijn van TEin′. De wetenschapsgeschiedenis leert dat
ondanks de pretentie van Newtons theorie, nl. overal en altijd geldig te zijn, nieuwe
observaties kunnen leiden tot het opstellen van een nieuwe theorie met dezelfde
pretentie. De relativiteitstheorie levert een verzameling extra proposities, tezamen
kennisbestanddeel P vormend, die ervoor zorgdraagt dat de empirische equivalentie
tussen TN, TN′, ……… middels een type-1-symmetriebreking wordt opgeheven.
Immers, het gegeven dat kennisbestanddeel P niet geïmpliceerd wordt door theorie
TN (noch daarmee in strijd is), zorgt ervoor dat de theorie TEin andere voorspellingen
met zich meebrengt dan de theorieën TN′&P, TN′′&P etc. (= TEin′, TEin′′ etc.) dat
doen. De theorie TEin is empirisch adequater dan TEin′ (en dan TN en TN′) omdat
de extra voorspellingen (t.o.v. TEin′) die voortvloeien uit TEin door experimenten
empirisch zijn getoetst en bekrachtigd. De doorbreking van de empirische equivalentie
tussen de theorieën TN, TN′ etc. is in dit geval in het voordeel van TEin uitgevallen.
Samenvattend, de theorie TEin is geëmergeerd uit TN als een nieuwe en empirische
adequatere theorie voor domein DN door het optreden van een succesvolle type-1symmetriebreking tussen TN, TN′ etc.
Een concrete en succesvolle type-2-symmetriebreking:
De theorieën TN(v), TN′(v), …. zijn empirisch equivalent met de theorie TEin zolang het
domein DN in ogenschouw wordt genomen. Bij het hier gegeven voorbeeld van een
type-2-symmetriebreking geldt dat de theorieën TN en TEin niet empirisch equivalent
zijn met betrekking tot domein DEin (= domein DG inclusief ‘hoge snelheden’). Voor
DEin geldt dat: DN ⊂ DEin ⊆ C. De werkelijke uitbreiding van domein DN naar domein
De ‘oorspronkelijke singulariteit’ is de toestand (moment 0) die teruggaand in de tijd volgt op
het onbegrensd groeien van de temperatuur en de dichtheid van het heelal en dus gekenmerkt
wordt door een oneindig hoge temperatuur en een oneindig hoge dichtheid.

39

De parabool kan ook worden gebruikt om het ontstaan en verloop van wereld 2 en wereld 3
weer te geven.

40

Zie Einstein 1997, 40. (Dit werk is zeer geschikt voor degenen die zich verder willen verdiepen
in de verschillen tussen de theorie van Newton en die van Einstein wat betreft algemene wetenschappelijke en filosofische aspecten.)
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DEin houdt een succesvolle type-2-symmetriebreking in ten voordele van theorie TEin
wanneer TEin meer empirisch adequaat is dan theorie TN met betrekking tot domein
DEin. Of anders geformuleerd, bij een succesvolle type-2-symmetriebreking emergeert
DEin uit DN als het meer empirisch adequate domein voor TEin met behulp van C-DN.
De combinatie van de twee concrete symmetriebrekingen levert het volgende
resultaat op.
De situatie vòòr de symmetriebreking is als volgt:
TN ≈EE-DN TN′ ≈EE-DEinDN TEin.
Hierbij moet ‘ DEin DN ’ gelezen worden als ‘domein DEin beperkt tot domein DN’.
Theorie TEin is een theorieversterking van TN en domein DEin is een uitbreiding van DN.
De situatie nà de symmetriebreking is als volgt:
TN niet-≈EE-DEin TEin

en

TN′ niet-≈EE-DEin TEin.

(Verder geldt nà de symmetriebreking overigens dat: TN ≈EE-DEin TN′.)
Theorie TEin is empirisch adequater met betrekking tot domein DEin dan de theorieën
TN en TN′.
Wanneer de theorie van Newton gecombineerd wordt met de theorie van Maxwell
geldt ook, conform de ‘hybride aanpak’, dat nà de symmetriebreking:
TNE niet-≈EE-DGE TEin.
Deze constatering is een gevolg van het feit dat TEin meer empirisch adequaat is dan
TNE met betrekking tot domein DGE.
Wanneer men de geschiedenis van de natuurkunde bestudeert, kan gesteld worden
dat de relativiteitstheorie van Einstein op te vatten is als een concretisering van Newtons
theorie. Of anders geformuleerd, Newtons theorie is te beschouwen als een idealisatie
van Einsteins relativiteitstheorie als het gevolg van conceptuele vooronderstellingen.
Deze beweringen vragen om enige toelichting.
Gestart wordt met een definitie van een ‘concept’ zoals deze terug te vinden is in
het boek Conceptual Revolutions van Paul Thagard:
“My proposal then is to think of concepts as complex structures akin to frames, but (1) giving
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special priority to kind and part-whole relations that establish hierarchies and (2) expressing
factual information in rules that can be more complex than simple slots. Schematically, a
concept can be thought of as a frame-like structure of the following sort:
CONCEPT:
A kind of:
Subkinds:
A part of:
Parts:		
Synonyms:
Antonyms:
Rules:
Instances:” (Thagard 1992, 29-30).

Wanneer nu gekeken wordt naar de concepten ‘gewicht’, ‘massa’ en ‘energie’ in de
theorie van Newton moet geconcludeerd worden dat deze niet met elkaar verbonden
zijn door middel van ‘Subkind’- of ‘A kind of’-relaties. Het concept ‘massa’ is een
absolute notie, ‘the quantity of matter’.
Deze situatie is geheel anders wanneer er gekeken wordt naar de relativiteitstheorie
van Einstein. De concepten ‘massa’ en ‘energie’ zijn in deze theorie zeer nauw met
elkaar verbonden, hetgeen tot uitdrukking komt in de beroemde vergelijking E=MC2.
Beide concepten zijn ‘subkinds’ van het concept ‘massa-energie’. Hetzelfde kan
gezegd worden van de concepten ‘rest mass’ en ‘relativistic mass’. Deze concepten
zijn zeer nauw aan elkaar gerelateerd door middel van het concept ‘massa’. Zowel
het concept ‘rest mass’ als het concept ‘relativistic mass’ is een ‘subkind’ van het
concept ‘mass’. De volgende afbeelding verheldert nog eens de relatie tussen de
diverse concepten in de relativiteitstheorie:
Mass-energy
Weight

				
		

Mass

Rest mass

Energy

Relativistic mass			
(Thagard 1992, 211).

In de theorie van Einstein zijn de concepten ‘rest mass’ (de massa van een entiteit
wanneer deze geen snelheid heeft ten opzichte van de waarnemer) en ‘relativistic mass’
(de massa van een entiteit dat zich met een zekere snelheid beweegt ten opzichte
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van een waarnemer) van elkaar onderscheiden. Deze concepten maken het mogelijk
om beschrijvingen te geven van entiteiten met extreem hoge snelheden (lichtsnelheid).
In de theorie van Newton, waarin alleen lage snelheden aan de orde zijn, vallen de
‘rest mass’ en de ‘relativistic mass’ op virtuele wijze samen. Het concept ‘massa’ in de
theorie van Newton is een voorbeeld van een idealisatie van de meer gedifferentieerde
concepten ‘rest mass’ en ‘relativistic mass’ in de relativiteitstheorie van Einstein.
Een concrete en succesvolle type-3-symmetriebreking:
De concretisering of idealisatie van een theorie brengt een eigen type symmetriebreking
met zich mee, het derde type symmetriebreking. Zoals al eerder gesteld, een
geïdealiseerde theorie (TI) is logisch equivalent met de combinatie van de
geconcretiseerde theorie (TC) en een idealiserende propositie P. Formeel uitgedrukt:
Type-3-symmetriebreking:
TI =LE TC&P (‘=LE’ betekent logisch equivalent).
Toegepast op de relatie tussen Newtons theorie en Einsteins relativiteitstheorie
betekent dit dat:
TN =LE TEin&P.42 43
Het toevoegen dan wel elimineren van propositie P staat niet garant voor een
succesvolle type-3-symmetriebreking. Immers, het is mogelijk dat de originele
theorie van Einstein (TEin) een empirisch equivalent kent (TEin′) voor het domein van
Wat betreft de inhoud van P kan opgemerkt worden dat: “Although Maxwell’s equations
s urvive in relativity theory, the nineteenth-century assumptions about the role of the eather in
the equation’s application were abandoned as superfluous. Einstein’s revolutions thus involved
rejection of at least the following beliefs (Einstein 1952, 1961), the first three of which are
eliminated by the special theory alone: 1. Time and space are absolute. 2. There is a luminiferous
aether. 3. Objects have no maximum velocity. 4. Euclidean geometry adequately describes
space. 5. There are instantaneous gravitational effects. 6. Lights travels through space in straight
lines.” (Thagard 1992, 209).

42

Volledigheidshalve, om TN als een idealisatie van TEin te kunnen beschouwen, dient de
constante c naar oneindig te lopen. Er is een soort generieke theorie van Einstein voor elke
willekeurige constante c (= TEinG ). De theorie TEin wordt uit TEinG verkregen door de constante
c te stellen op 2,997925 * 108 m s-1.
43
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gravitationele fenomenen (DEin) en dat deze empirisch equivalente theorie (TEin′) een
concretisering is van een empirisch equivalent van Newtons theorie (TN′). Formeler
weergegeven, er is géén sprake van een succesvolle type-3-symmetriebreking als
geldt dat:
TEin≈EE-DEin TEin′ en als TEin′ een concretisering is van TN′.
Deze bewering is abstracter en algemener te formuleren nl, er is géén sprake van een
succesvolle type-3-symmetriebreking als geldt dat:
TC≈EE-D* TC′ en als TC′ een concretisering is van TI′.
Maar er kan terdege ook wèl sprake zijn van een succesvolle type-3-symmetriebreking.
Als de originele theorie van Einstein (TEin) meer empirisch adequaat is (voor het domein
van alle gravitationele fenomenen DG) vergeleken met de empirisch equivalente
theorie (voor DEin) van Einsteins theorie (TEin′), dan is de overgang van Newtons
theorie naar Einsteins theorie een succesvolle type-3-symmetriebreking vergeleken
met de overgang van de empirisch equivalenten van Newtons en Einsteins theorie.44
Formeler geformuleerd,
Als TEin meer EA is (voor DG) vergeleken met TEin′ (voor DG),
dan is <TN, DG>  <TEin, DG> een succesvolle type-3-symmetriebreking
vergeleken met <TN′, DG>  <TEin′, DG>.
Ook deze bewering is abstracter en algemener als volgt weer te geven:
Als TC meer EA is (voor D) vergeleken met TC′ (voor D)
dan is <TI, D>  <TC, D> een succesvolle type-3-symmetriebreking vergeleken
met <TI′, D>  <TC′, D>.

Domein DEin ⊂ DG en domein DEin′ (behorend bij TEin′ ) ⊂ DG. In woorden, het domein van
Einsteins theorie is een echte deelverzameling van het domein van alle gravitationele fenomenen
en voor het domein van Einsteins theorie′ geldt hetzelfde. Maar (DG – DEin) < (DG - DEin′ ).
In woorden, het domein van alle gravitationele fenomenen minus het domein van Einsteins theorie is kleiner dan het domein van alle gravitationele fenomenen minus het domein van Einsteins
theorie′ . Mogelijk laat de overkoepelende theorie van de quantummechanica en de relativiteitstheorie ruimte over voor gravitationele fenomenen die niet in DEin en in DEin′ voorkomen. Zover
als nu bekend geldt: DEin′ = DEin.

44
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Samenvattend, wanneer de empirische equivalentie tussen twee (of meerdere)
theorieën op succesvolle wijze wordt opgeheven zijn er drie mogelijke typen
symmetriebrekingen in het spel:
1) Type-1-symmetriebreking; ‘theory strengthening’. Formeel genoteerd: TP1=T1&P
en TP2=T2&P.
2) Type-2-symmetriebreking; ‘domain extension’. Een uitbreiding van domein D naar
domein D*.
3) Type-3-symmetriebreking; ‘theory concretization’. Formeel genoteerd: TI =LE
TC&P.45
Voor het concrete voorbeeld van de overgang van Newtons theorie naar Einsteins
relativiteitstheorie komt deze samenvatting op het volgende neer:
1) Type-1-symmetriebreking; ‘theory strengthening’. Formeel genoteerd: TEin=def
TN&P en TEin′=def TN′&P.
2) Type-2-symmetriebreking; ‘domain extension’. Een uitbreiding van domein DN
naar domein DEin.
3) Type-3-symmetriebreking; ‘theory concretization’. Formeel genoteerd: TN =LE
TEin&P.
(De 3 typen symmetriebrekingen die hier onderscheiden zijn worden in paragraaf
3.2.3 en 5.7.3 daadwerkelijk gebruikt.)

Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn vier voorbeelden behandeld waarin door symmetriebrekingen
nieuwe eigenschappen en entiteiten emergeren.
Zo emergeerde er in het eerste voorbeeld een magnetisch veld rond een ijzeren
object. De symmetriebreking die hiermee gepaard ging, bestond erin dat de willekeur
Dit lijstje van drie symmetriebrekingen is eventueel uit te breiden met een type symmetrie
breking waarbij niet een theorie wordt gerealiseerd, maar het domein wordt geconcretiseerd
onder het behoud van dezelfde theorie. Dit zou men een type-4-symmetriebreking kunnen
noemen. Wanneer deze type-4-symmetriebreking eenmaal gegeven is, is het ook mogelijk
om een combinatie te maken van type-3-symmetriebrekingen en type-4-symmetriebrekingen.
(Overeenkomstig de wijze waarop er een combinatie gegeven is van type-1-symmetriebrekingen
en type-2-symmetriebrekingen.) Aangezien deze twee nieuwe typen van symmetriebrekingen,
gezien de doelstellingen van dit hoofdstuk, geen extra bijdrage leveren, wordt hier niet verder
bij stilgestaan.

45
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van de oriëntatie van groepen atomen (domeinen) overging in een onwillekeurige
oriëntatie. Deze onwillekeurige oriëntatie kan in twee richtingen plaatsvinden en bepaalt
aan welke zijde van een gemagnetiseerd object de noord- en zuidpool terechtkomen.
De magnetisatie van een object is een eigenschap die meer is dan de som van de
oriëntatie van de afzonderlijke (groepen) atomen. Hoewel de atomen en domeinen
op zich als kleine magneetjes kunnen worden opgevat, krijgt het gehele object een
noord- en een zuidpool door de onwillekeurige oriëntatie van alle domeinen tezamen.
De emergentie van een nieuwe eigenschap die met dit voorbeeld tot uitdrukking wordt
gebracht betreft anorganisch materiaal en hoort dus thuis in wereld 1.
Het tweede voorbeeld dat in dit hoofdstuk is besproken betrof de regeneratie
en voortplanting bij de poliep hydra. Het emergeren van nieuwe poliepen laat zien
hoe de betrokken symmetriebrekingen beschreven kunnen worden in termen van de
groepentheorie. In dit voorbeeld wordt duidelijk zichtbaar hoe de relatie ligt tussen
kwantificeerbare veranderingen en de ontologische uitbreiding die kwalitatief van
aard is. Het emergeren van een poliep laat zien dat de introductie van een nieuw
organisatieniveau meer inhoudt dan de optelling van alle (gedifferentieerde) cellen
op het onderliggende microniveau. Omdat in dit voorbeeld de symmetriebrekingen
zich voltrekken in organisch weefsel moet ook de emergentie van hydra’s tot wereld
1 gerekend worden. Verder is bij de bespreking van dit voorbeeld gebleken dat er
symmetriebrekingen kunnen optreden zonder dat er sprake is van emergentie.
Het derde voorbeeld dat in dit hoofdstuk is besproken, heeft direct met de
(menselijke) waarneming te maken en moet dus in wereld 2 geplaatst worden. De
nieuwe eigenschap die hier aan de orde kwam betrof de emergentie van de ‘diepteervaring’. Het emergeren van deze ervaring moest toegeschreven worden aan een
aantal gekleurde gebieden op papier die meerdere even betrouwbare interpretaties
toelieten. De inktvlekken op het tweedimensionale papier hebben als inktvlekken een
symmetrische relatie tot elkaar. Op het moment dat bepaalde vlekken als ‘voorgrond’
worden geïnterpreteerd en de overgebleven inktvlekken als ‘achtergrond’ vindt er
een symmetriebreking plaats. De emergerende ‘diepte-ervaring’ is in deze situatie
niet te reduceren tot de samenstellende inktvlekken waaruit deze ‘diepte-ervaring’ is
opgebouwd. De illusoire objecten die de waarnemer bij reversibele figuren meent te
zien, bieden informatie over het functioneren van het (menselijk) kenapparaat en dienen
als zodanig tot het onderzoeksterrein van de psychologie gerekend te worden.
Het vierde voorbeeld is afkomstig uit de filosofie en kan dus als een overtuigende
casestudie worden gezien van een symmetriebreking in wereld 3. De onderdeterminatie
van theorieën staat garant voor de mogelijkheid dat ten aanzien van elke gegeven
theorie er een empirisch equivalent ontwikkeld kan worden. De onderdeterminatie van
theorieën door de data staat een realistische interpretatie van theorieën in de weg.
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Immers, twee theorieën die qua beschrijvende waarde niet voor elkaar onderdoen
maar toch van een verschillende ontologie uitgaan, staan op gespannen voet met
elkaar. Er kan namelijk geen keuze gemaakt worden tussen de theorieën wanneer
het gaat om een representatie van de werkelijkheid en de daarbij behorende
ontologie. De symmetrische relatie tussen twee theorieën die empirisch equivalent
zijn, kan worden opgeheven door de vereniging van één van deze theorieën met
een kennisbestanddeel of propositie die ‘geabstraheerd’ wordt uit een omvattende
context C. De symmetriebrekingen die hiermee gepaard gaan, doen een meer ware
beschrijving emergeren van een gegeven onderzoeksdomein D die deel uitmaakt van
context C.

Conclusie
Duidelijk is geworden dat in de drie werelden van Popper symmetriebrekingen
voorkomen die mogelijk maar niet noodzakelijk gepaard gaan met de emergentie
van nieuwe eigenschappen en/of entiteiten. Het fenomeen emergentie lijkt
daarentegen wel feitelijk steeds met symmetriebrekingen samen te gaan. Deze laatste
bewering kan alleen door middel van veel voorbeelden op inductieve wijze worden
ondersteund. Voorbeelden die allen op te vatten zijn als instantiaties overeenkomstig
de gegeneraliseerde definitie van symmetrieën en symmetriebrekingen.
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Het tot dusver bereikte resultaat houdt in dat:
Hoofdstuk 1:
a) met de gereviseerde driewereldentheorie van Veening een conceptueel schema beschikbaar is
dat het mogelijk maakt entiteiten binnen een wereld te differentiëren en een onderscheid te maken
aangaande relaties binnen een wereld en relaties tussen werelden.
b) met het werk van Damasio een neurologisch onderbouwd raamwerk binnen bereik is dat een
basis biedt voor de verdediging van een gelaagde ontologie en de driewereldentheorie met een
empirische grondslag uit kan rusten. De “zelven” uit het werk van Damasio illustreren de kracht
van een triadistische metafysica.
c) door middel van de introductie van symmetrieën en symmetriebrekingen conceptueel
instrumentarium aangeleverd is om de emergentie en evolutie van de drie werelden op een
nauwkeurige manier uit te werken.
Hoofdstuk 2:
In dit hoofdstuk zijn vier voorbeelden van symmetriebrekingen besproken. Er is iets zichtbaar
geworden ten aanzien van de structuur van enkele concrete fenomenen uit de drie werelden.
Gebleken is dat de symmetrische structuren van deze specifieke fenomenen de potentie in zich
hebben om via symmetriebrekingen te komen tot een a-symmetrie.
In het komende hoofdstuk is het object van studie de totale structuur van iedere wereld afzonderlijk.
De structuren van de werelden 1,2 en 3 worden chronologisch behandeld. Zoals al eerder is
aangegeven is het doel van deze studie te komen tot theorievorming die van belang is voor
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 worden namelijk vier nieuwe vormen van emergentie gepresenteerd.
Deze vormen van emergentie maken het mogelijk om de emergentie van de drie werelden op
precieze wijze te beschrijven. De precieze beschrijving van de relaties tussen de drie werelden
vormt de kern van het proefschrift. Beoogd wordt om een metafysica tot stand te brengen waarbij
een substantiemonisme gecombineerd wordt met een triadistische ontologie.
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Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is inzicht te krijgen in de volledige structuur van de drie
werelden zelf. Zoals in de algemene inleiding van dit proefschrift opgemerkt is mag
verwacht worden dat de structuur van een wereld een zekere eenheid laat zien en
zich op basis van deze eenheid kan verhouden tot (de structuur van) de andere twee
werelden. (De voorbeelden van symmetriebrekingen uit hoofdstuk 2 leggen wel iets
bloot van de structuur van de werelden waarin ze voorkomen, maar zijn hier op zichzelf
genomen niet toe in staat.)
De werelden en hun structuren worden in chronologische volgorde behandeld.
Echter, wanneer er wordt gestart met de bestudering van de structuur van wereld 1,
treedt er al gelijk een probleem op. Immers, bij het spreken over wereld 1 spelen de
werelden 2 en 3 direct een belangrijke rol. Aan het uiten van beweringen over wereld
1 ligt een proces van waarneming (W2) en conceptualisering (W3) ten grondslag.
Ten aanzien van deze problematiek kunnen twee strategieën worden gevolgd:
1) de structuur van wereld 1 is op zichzelf genomen niet te thematiseren aangezien de
werelden 2 en 3 dan al hun invloed hebben gehad. Er moet dus direct overgegaan
worden tot het onderzoek naar de structuur van de werelden 2 en 3.
2) bij de bestudering van de structuur van wereld 1 wordt tijdelijk, ten behoeve van het
onderzoek, een naïef realistische houding aangenomen.
Een goed argument dat aangevoerd kan worden voor het volgen van de tweede
strategie is het overlevingsargument. Deze luidt: de (structuur van de) wereld kan
nooit volledig onkenbaar zijn aangezien de mens, gedurende de geschiedenis, het
er anders nooit levend vanaf had gebracht. Het onderzoek naar de structuur van de
werelden kan dus nooit veel schade oplopen door (tijdelijk) een naïef realistische
houding ten aanzien van (de structuur van) wereld 1 aan te nemen.
Om de structuur van wereld 1 bespreekbaar te maken wordt in paragraaf 3.1 de
waarnemingstheorie van M. Leyton kort uiteengezet, omdat
1) deze waarnemingstheorie een naïef realistische interpretatie toestaat, zo zal blijken.
2) in de theorie van Leyton symmetrieën en symmetriebrekingen een cruciale rol spelen.
De eerste strategie maakt wereld 1, in kantiaans jargon geformuleerd, tot het
noumenale domein van de werkelijkheid. Wereld 1 bestaat terdege maar is volledig
onkenbaar, dat wil zeggen, niet waarneembaar (W2) en niet conceptualiseerbaar
(W3). Echter, voor de bestudering van de structuur van wereld 2 (en 3) is de filosofie
van Kant juist wel interessant. Deze bewering vraagt om een toelichting.
In hoofdstuk 1, deel A, is gesteld dat het onderzoeksprogramma van Mainzer om
twee redenen bijzonder boeiend is. Ten eerste is het onderzoeksprogramma zeer
breed en empirisch georiënteerd. Het beslaat zowel de natuur-, de sociale als de
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geesteswetenschappen. Ten tweede is het opmerkelijk dat hij symmetrieën en
symmetriebrekingen opvat als ‘the fundamental category’. Deze categorie moet niet in
kantiaanse zin worden begrepen maar moet volgens Mainzer beschouwd worden als
een ‘consistent framework of research’ (Mainzer 1988, 171; zie citaten in hoofdstuk
1, paragraaf 3). Mainzer meent dat het concept symmetrie een a priori conditie vormt
voor het opstellen van wetenschappelijke theorieën. Het betreft hier een conditie
waarvan categorieën als substantie, causaliteit en ‘reciprocal effect’ zijn afgeleid,
maar die tegelijkertijd feilbaar is (Mainzer 1996, 568-569). Historische ontwikkelingen
in de wetenschap staan een onwrikbaar kantiaanse categorie in de weg. Raamwerken
van cognitieve categorieën dienen volgens Mainzer op naturalistische wijze te worden
geduid (Mainzer 1997, 136). Echter, in hoofdstuk 1, deel A, zijn ook de problemen
die de positie van Mainzer laat zien omtrent de status van de ‘mind’ aan het licht
gekomen. De opvatting van Mainzer kan dus niet kritiekloos worden aanvaard.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat het resultaat is als symmetrie(ën) en
symmetriebrekingen wel als een kantiaanse categorie worden opgevat. Symmetrie(ën)
en symmetriebrekingen worden dan absoluut en noodzakelijk. Aangezien Poppers
driewereldentheorie alle entiteiten bevat, dringt de vraag zich op wat de precieze
relatie is tussen Poppers driewereldentheorie enerzijds en symmetrie(ën) en
symmetriebrekingen opgevat als kantiaanse categorie anderzijds. Immers, ook deze
kantiaanse categorie is een entiteit en zal dus een plaats moeten krijgen in één van de
drie werelden.
Paragraaf 3.2 gaat in zijn geheel over de betekenis die Kants filosofie kan hebben
voor de verdere ontwikkeling van Poppers driewereldentheorie. In deze paragraaf is
niet als doel gesteld een uitputtende studie uit te voeren naar de relatie tussen de
theoretische filosofie van Kant en die van Popper zoals Sergio L. de C. Fernandes
dat heeft gedaan in het boek Foundations of Objective Knowledge. The Relations of
Popper’s Theory of Knowledge to that of Kant (1985). Er zal voornamelijk gekeken
worden naar de consequenties die het idee om symmetrieën en symmetriebrekingen
als een kantiaanse categorie te beschouwen met zich meebrengt.
In paragraaf 3.2.1 wordt eerst een korte uiteenzetting gegeven van Kants kenleer
zoals deze is terug te vinden in zijn Kritik der reinen Vernunft. Gezien de omvang en
diepte van Kants theorie wordt geenszins gepretendeerd volledig te zijn. In deze
paragraaf wordt er kort mee kennisgemaakt met als doel een voorbereiding te treffen
voor het onderzoek naar symmetrieën en symmetriebrekingen opgevat als kantiaanse
categorieën.
In paragraaf 3.2.2 komt de reactie van Popper op het werk van Kant aan bod. Het
doel van deze paragraaf is om een globaal inzicht in de verschillen en overeenkomsten
tussen het werk van Popper en Kant te bieden voor zover deze relevant is voor dit
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hoofdstuk. Ook hier geldt dat er geen volledigheid wordt gepretendeerd.
De daadwerkelijke confrontatie tussen hun beider werk, voor zover van
toepassing, vindt plaats in paragraaf 3.2.3. Hierin kan niet voorbijgegaan worden aan
de discrepantie tussen de kennis van de fysica die Kant ter beschikking stond bij het
opstellen van zijn theorie en de ontwikkelingen in de fysica die zich in de 19e en 20e
eeuw hebben voltrokken. Poppers denken kan niet los gezien worden van de stand
van zaken in de 20e eeuw binnen de fysica.
In paragraaf 3.2.4 wordt ingegaan op de mogelijkheid om symmetrieën/
symmetriebrekingen op te vatten als ‘Formen der Anschauung’ in plaats van deze
aanschouwingscategorieën te koppelen aan tijd en ruimte zoals Kant deed. Volgens
Kant zijn tijd en ruimte geen eigenschappen van de dingen maar vormen van de
aanschouwing. In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheid om symmetrieën/
symmetriebrekingen als de nieuwe ‘Formen der Anschauung’ op te vatten. Deze
studie biedt zicht op de structuur van Poppers wereld 2.
Aansluitend hierop wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de structuur van wereld 3.
De relatie en mogelijke isomorfieën tussen de drie werelden staan in deze paragraaf
centraal. Ook wordt duidelijk welke rol de ‘connectie-coëfficiënt’ C in deze analyse
kan vervullen. Als aanknopingspunt wordt de Necker-kubus, die in hoofdstuk 2 aan de
orde kwam, gebruikt om de rol van de connectie-coëfficiënt en daarmee de structuur
van wereld 3 in beeld te brengen.
In paragraaf 3.4 wordt een poging ondernomen om tot een formalisering te komen
van het begrip emergentie. Blijken zal dat de formalisering van het begrip emergentie
toegepast kan worden op alle drie de werelden mits de verschillende soorten tijd die
in het geding zijn in relatie tot emergentie goed uit elkaar worden gehouden.
In paragraaf 3.5 wordt de formalisering van emergentie in verband gebracht met
de eenheid van de apperceptie zoals deze door Kant is behandeld. Het doel van
deze paragraaf is het helder krijgen hoe de verschillende persoonsperspectieven zich
verhouden tot de drie werelden van Popper. Persoonsperspectieven krijgen langs
deze weg een ontologische plaatsbepaling.
Aan het slot van dit hoofdstuk worden de conclusies aangaande de structuur van
wereld 1, wereld 2 en wereld 3 getrokken.

3.1 D
 e structuur van wereld 1: Symmetry, Causality, Mind (1992) van
M. Leyton
Waarneming is volgens Leyton een activiteit die ‘slechts’ hier en nu bestaat. Het
verleden speelt in de theorie van Leyton in zoverre een rol dat de waarneming van
een object een ‘gestolde’ kijk op het verleden is. Bij de waarneming van een object
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worden de sporen die het object toont, als gevolg van oude interacties met andere
objecten, in één oogopslag door de waarnemer geabsorbeerd. Het zijn de sporen
uit het verleden die waargenomen kunnen worden maar niet het verleden zelf.
De toekomst is in dit kader niet relevant (Leyton 1992, 1).
De volgende stap die Leyton zet is om de waarneming van een object te
beschouwen als de waarneming van de geschiedenis van het object. De vorm (‘shape’)
van een object verraadt de processen waaraan het object heeft deelgenomen. De
waarneming van een object is enerzijds slechts een statisch (tweedimensionaal)
‘snapshot’ ten opzichte van het verstrijken van de tijd. Anderzijds vertelt deze
waarneming hoe de inhoud van het ‘snapshot’ op dynamische wijze tot stand heeft
kunnen komen. Op andere wijze geformuleerd, de waarneming van een object is het
oplossen van het “process-recovery problem”. De reconstructie van de geschiedenis
van een object vindt plaats aan de hand van de vorm van dat object (Leyton 1992,
3-4). Kort samengevat is het centrale voorstel in Leytons boek om de vorm van een
waargenomen object te identificeren met de tijd.
De derde stap die Leyton zet is over te gaan tot de aanname van een “unique
recoverability”, hetgeen inhoudt dat de processen die objecten ondergaan slechts één
richting kennen. Deze aanname is noodzakelijk om willekeurige reconstructies van het
verleden tegen te gaan. De “unique recoverability” vereist enkelvoudige processen die
één-directioneel zijn (Leyton 1992, 6). De mogelijkheid van processen die meer dan
één richting uitgaan, stelt de waarnemer in staat meerdere en dus ‘onrechtmatige’
reconstructies te maken. Zonder de aanname van een “unique recoverability” kan de
vorm van een object en dus het waargenomen object zelf onherkenbaar worden voor
de waarnemer.
De vierde stap die Leyton zet is aan te nemen dat de reconstructie van een
proces alleen mogelijk is als dat proces sporen achterlaat. Zonder het achterlaten van
sporen zijn reconstructies van het verleden niet mogelijk. Zowel processen die sporen
achterlaten als processen die dat niet doen komen in de werkelijkheid voor. (Zie ook
Sober 1988, 6.)
Met deze gedachtegang in het achterhoofd komt Leyton tot twee fundamentele
voorstellen die ten grondslag liggen aan zijn boek. Het eerste voorstel luidt:
“ASYMMETRY IS THE MEMORY THAT PROCESSES LEAVE ON OBJECTS”
(Leyton 1992, 7).
Het tweede voorstel luidt:
“SYMMETRY IS THE ABSENCE OF PROCESS-MEMORY” (Leyton 1992, 7).
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Intuïtief kan met deze twee voorstellen worden ingestemd. Naarmate een object
complexer wordt, neemt het aantal symmetrieën van het object als object af.
Het totale object kent een grotere asymmetrie. Echter, hoe complexer een object is
des te meer ‘subsystemen’ en ‘superposities’ er in het object te onderscheiden zijn.
Al deze ‘subsystemen’ en ‘hogere niveaus’ hebben weer hun eigen symmetrieën.
Het aantal ‘subsystemen’/‘superposities’ (en daarmee het aantal symmetrieën) neemt
toe naarmate het totale object aan meer causale invloeden onderhevig is geweest.
De symmetrieën van de ‘subsystemen’ en ‘superposities’ hebben op hun beurt weer
de potentie in zich om gebroken te worden.
J. Heil deelt, in zijn boekbespreking “As Time Goes by” (1995), het boek van
Leyton in in twee delen. Het eerste deel bestaat uit de gedachte dat waarneming het
reconstrueren van causale geschiedenissen van objecten is. De identiteit van een
object is een functie van zijn causale geschiedenis. Het tweede deel bestaat uit de
gedachte dat objecten veranderingen in hun uiterlijke vorm ondergaan en wel zodanig
dat er sprake is van een verschuiving van symmetrische vormen naar asymmetrische.
Het reconstrueren van het verleden is op te vatten als een zoektocht naar vormen
binnen een object die een hogere symmetrie tentoonspreiden.
De voorstellen van Leyton waren misschien vollediger geweest wanneer het
onderscheid in niveaus, die betrokken zijn bij de opbouw van ‘process-memories’,
expliciet was opgenomen. Zonder het onderscheid van niveaus, waarop symmetrieën
gevormd en afgebroken worden, kan er gemakkelijk een spraakverwarring ontstaan
over de toename of afname van symmetrieën als gevolg van causale interacties.
Om een iets beter zicht te krijgen op het werk van Leyton zal nu nog een aantal
centrale principes worden besproken. (Echter, een uitputtende bespreking is hier niet
op zijn plaats.) Het eerste principe luidt:
“ASYMMETRY PRINCIPLE: An asymmetry in the present is understood as having originated
from a past symmetry.” (Leyton 1992, 9).

Dit principe zegt in feite niets anders dan dat er symmetriebrekingen optreden in een
symmetrische stand van zaken en dat deze symmetriebrekingen verantwoordelijk
zijn voor de nieuwe asymmetrie. De conclusie die mag worden verbonden aan het
uitblijven van zo’n symmetriebreking wordt in het volgende principe zichtbaar:
“SYMMETRY PRINCIPLE: A symmetry in the present is understood as having always
existed.” (Leyton 1992, 10).

Het “symmetry principle” laat zien dat symmetrieën het teken zijn van een (welhaast
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Platoonse) status-quo. Het begrip “always” in dit principe dient in zoverre gerelativeerd
te worden dat symmetrieën een begin in de tijd kennen en daarvòòr slechts in potentie
bestonden.
Een zeer nauwe relatie bestaat ook tussen de volgende twee principes. Middels
deze principes wordt kenbaar gemaakt hoe symmetrieën en asymmetrieën zich tot de
tijd verhouden. Het eerste “dualiteitsprincipe” luidt als volgt:
“FIRST DUALITY PRINCIPLE: Asymmetry within the moment implies asymmetry within time
(and vice versa).” (Leyton 1992, 12).

Wanneer een asymmetrie eenmaal is opgetreden, blijft deze verder in de tijd
voortbestaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat dat alleen in generieke zin geldt. In
niet-generieke zin kan een asymmetrie een tijdje bestaan en daarna weer ophouden
te bestaan. Immers, particuliere asymmetrieën kunnen namelijk volledig verdwijnen
zonder een spoor achter te laten.
Het tweede “dualiteitsprincipe” luidt als volgt:
“SECOND DUALITY PRINCIPLE: Symmetry within the moment implies symmetry within time
(and vice versa).” (Leyton 1992, 12).

Ook hier geldt dat het principe alleen van toepassing is op ‘type-niveau’. Op een
ander niveau kunnen symmetrieën weliswaar bestaan maar daar ook weer mee
ophouden. Wanneer concrete entiteiten verdwijnen bestaan de symmetrieën, die in
deze entiteiten liggen besloten, ook niet langer.
Het belangrijkste dat het “ASYMMETRY PRINCIPLE”, het “SYMMETRY PRINCIPLE”,
het “FIRST DUALITY PRINCIPLE” en het “SECOND DUALITY PRINCIPLE” laten zien,
is dat symmetrieën en asymmetrieën elkaar opvolgen zonder (in generiek opzicht) te
verdwijnen en daarmee in zekere zin de richting van de tijd definiëren.
Het volgende en laatste principe dat hier aangehaald wordt, gaat over de vraag
hoe asymmetrieën ontstaan door causale interacties:
“SECOND SYSTEM PRINCIPLE. Increased asymmetry over time can occur in a system only
if the system has a causal interaction with a second system.” (Leyton 1992, 13).1

1
Leyton spreekt niet expliciet over een “FIRST SYSTEM PRINCIPLE”. De voornaamste reden dat
Leyton het SECOND SYSTEM PRINCIPLE introduceert is dat het ASYMMETRY PRINCIPLE niets
meedeelt over causaliteit. Overigens zijn het ASYMMETRY PRINCIPLE en het SECOND SYSTEM
PRINCIPLE volledig zelfstandig (Leyton 1992, 13).
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Symmetriebrekingen komen volgens dit principe tot stand door causale interacties
tussen entiteiten (of systemen). De algemene opvatting over emergentie, namelijk
dat emergente fenomenen op macroniveau afhankelijk zijn van causale interacties
op het onderliggende microniveau, is in overeenstemming met het “SECOND
SYSTEM PRINCIPLE”. Overigens is het niet zo dat causale interacties altijd gepaard
gaan met symmetriebrekingen. De afwezigheid van een algemene relatie tussen
symmetriebrekingen en causale interacties maakt het mogelijk dat wetenschappelijke
theorieën de causale interacties op één organisatieniveau kunnen beschrijven.
Goede voorbeelden hiervan zijn fysische behoudswetten; natuurwetten waarin wordt
geformuleerd dat de totale waarde van een bepaalde grootheid (behouden grootheid)
niet verandert. Behouden grootheden zijn: impulsmoment, lading, energie/ massa.
Een algemene relatie tussen symmetriebrekingen en causale interacties zou het
bepalen van de totale waarde van een bepaalde grootheid (behouden grootheid)
onmogelijk maken.
Het boek Symmetry, Causality, Mind is in zijn geheel te beschouwen als een
gedetailleerde uitwerking van de principes die de revue zijn gepasseerd. Het werk van
Leyton is door de grote hoeveelheid aandacht voor symmetrieën bijzonder interessant
voor het onderhavige onderzoek. Immers, op het eerste gezicht lijkt het boek van
Leyton zowel iets te vertellen over de structuur van wereld 1 als over de structuur
van wereld 2 in termen van symmetrieën. Dit neemt niet weg dat er ook de nodige
kanttekeningen te plaatsen zijn bij dit boek. Een aantal belangrijke punten van kritiek
komen aan bod in de boekrecensie van Heil. Hier zullen er nu twee, geselecteerd op
basis van relevantie, worden besproken.
Het eerste punt waar Heil de aandacht op vestigt is dat objecten er hetzelfde uit kunnen
zien (dus dezelfde “shape” hebben) ook al verschillen ze van elkaar qua causale
en historische achtergrond. Heil ontkent niet dat een object wordt bepaald door de
causale krachten waar deze gedurende zijn bestaan aan onderhevig is geweest, maar
meent dat die geschiedenis niet hoeft te worden gereconstrueerd om dat object te
kunnen waarnemen. Een steen blijft een steen, of deze nu voortkomt uit een oude
vulkaan of enkele momenten geleden ontstaan is uit het niets (Heil 1995, 485).
Dit argument kan worden omzeild door er niet vanuit te gaan dat de reconstructie
van een causale keten bij de waarneming van een object slechts één pad betreft, maar
een categorie van mogelijke paden is. Een steen kan, zoals Heil beweert, inderdaad
verschillende causale paden als geschiedenis hebben. Een steen kan voortgekomen
zijn uit een vulkaan, maar kan ook het een restant zijn van een meteorietinslag. Beide
opties zijn bij de waarneming van de steen even plausibel. Maar wat bijvoorbeeld niet
plausibel is, is dat de steen het resultaat vormt van menselijke of dierlijke voortplanting.
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Kortom, er is een categorie van causale ketens aan te wijzen die de herkomst van
(de vorm) van de steen kan verklaren. Andere categorieën van causale ketens zijn
uitgesloten. Het is dus aannemelijker dat de waarneming van een object, in termen van
reconstructies, niet een enkel causaal pad betreft maar een categoraal gebeuren is. Alle
plausibele reconstructies van causale ketens tezamen dragen ertoe bij dat een object
als dat specifieke object (h)erkend wordt. In de totale set van mogelijke reconstructies
van causale ketens is er een deelverzameling van reconstructies die een bepaalde
verwantschap hebben. Deze deelverzameling vormt als het ware een categorie; een
categorie die gekenmerkt wordt door plausibele reconstructies van causale ketens
afgezet tegen de achtergrond van een groter kennisbestand. Met andere woorden, de
waarneming van een object is te beschouwen als een categorische filtering door een
kennend subject van de totale set van mogelijke reconstructies van causale ketens.
Op dit punt behoeft de theorie van Leyton zeker een aanpassing.
Dan het tweede kritiekpunt van Heil op het boek van Leyton. Heil ziet overeenkomsten
tussen de waarnemingstheorie van Leyton en de opvatting van de oude Griek Zeno
over de aard van beweging. Beweging is in de optiek van Zeno een illusie omdat een
object bij het overbruggen van de afstand tussen twee punten A en B een oneindig
aantal tussenliggende punten moet passeren in een eindig tijdsbestek. Geen enkel
object zou hiertoe in staat zijn. Beweging bestaat dientengevolge alleen in de ‘mind’.
Op overeenkomstige wijze bestaat beweging ook niet in het werk van Leyton. Het
heden, in de vorm van een ‘snap-shot’, is het enige dat het kennende subject ter
beschikking staat. Beweging en het verstrijken van de tijd is iets dat bij Leyton
geabstraheerd moet worden uit dat ene moment (Heil 1995, 459).
De vraag die Heil zich vervolgens stelt is “Where is this awareness of a dynamic
manifold?”. Hoe kan een kennend subject zich bewust worden van een beweging
als het slechts (een reeks) ‘snapshots’ als inkomende informatie krijgt en het subject
alleen in het heden leeft? Daar waar voor Zeno beweging een fenomeen is dat
alleen in de ‘mind’ bestaat, geldt voor Leyton het tegenovergestelde. Beweging en
verandering kunnen als waargenomen fenomenen niet in de ‘mind’ voorkomen, maar
zijn genoodzaakt alleen in de buitenwereld te bestaan. Een opvatting waarvan Heil
nog eens benadrukt dat Zeno of zijn opponenten die nooit serieus zouden hebben
genomen (Heil 1995, 460).
Het is dit punt van kritiek dat een naïef realistisch gebruik van het werk van
Leyton mogelijk maakt. Hoewel Leyton als doel heeft een waarnemingstheorie (H2)
te ontwikkelen, lijken zijn ‘principles’ alleen betrekking te hebben op de structuur van
wereld 1. Gezien de kritiek van Heil hoeft bijvoorbeeld het woord ‘understood’ in de
frase “ASYMMETRY PRINCIPLE: An asymmetry in the present is understood as having
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originated from a past symmetry.” niet noodzakelijk te worden geïnterpreteerd als een
begrip dat verwijst naar een wereld 2- of wereld 3-entiteit.
Het tweede punt van kritiek van Heil kan misschien worden ondervangen wanneer de
waarneming (“dynamic manifold”) zelf ook wordt beschouwd als het resultaat van 1)
een proces dat verloopt van symmetrie naar asymmetrie en 2) ook wordt beschouwd
als het (gedeeltelijke) resultaat van een causale geschiedenis. Het kennend subject of
kenapparaat heeft naast zijn epistemologische rol namelijk ook nog een zelfstandige
ontologische status. Wanneer de reconstructie van causale ketens bij de waarneming
van een object inderdaad een categoraal gebeuren is, dan zal er misschien meer
opheldering moeten komen over de ontologische status van het kenapparaat en
de betrokken categorie. Het kenapparaat moet dan ook, net als ieder ander object,
beschouwd worden als het resultaat van een proces dat verloopt van symmetrie naar
asymmetrie en het (gedeeltelijke) resultaat van een causale geschiedenis.
De beide kritiekpunten van Heil komen voort uit een slordig gebruik van begrippen
door Leyton. Zo wordt ook in de boekbespreking “A Critique of Leyton’s Theory of
Perception and Cognition” van M. Hendrickx en J. Wagemans, de aandacht, naast tal
van andere tekortkomingen, terecht gevestigd op de vaagheid van het begrip “processhistory”. Voor deze auteurs is het bijvoorbeeld niet duidelijk of met “process-history”
de echte historie van het object wordt bedoeld of de waargenomen historie van de
vorm (Hendrickx en Wagemans 1999, 333-334). Hendrickx en Wagemans hebben niet
alleen stevige kritiek op de conceptuele grondslag van het onderzoeksprogramma
van Leyton, maar ook op zijn mathematische uitwerkingen (Hendrickx en Wagemans
1999, 339-340).2 Het is hier niet de plaats om de technische reflecties op het werk van
Leyton uitvoerig te bespreken. Ook de conceptuele problematiek die Hendrickx en
Wagemans aansnijden wordt met rust gelaten.
2
Over het wegwerken van de mathematische tekortkomingen in het werk van Leyton zeggen
Hendrickx en Wagemans het volgende: “Another question in relation to Leyton’s deficient mathematics is whether it could be reworked into a coherent whole. This we do not exclude. Impossibility theorems are notoriously hard to prove and human ingenuity can be amazing. But such a
rewriting is the author’s task, not the reader’s. In some of the areas which Leyton’s theory covers,
group theory has been used with some degree of success. For example, in visual perception,
group theory has played an important role (e.g. Cassirer, 1938/1944), especially in relation to an
invariants-based approach to object recognition (e.g., Van Gool, Moons, Pauwels & Wagemans,
1994; Wagemans, Lamote, & van Gool, 1997; Wagemans, Van Gool, & Lamote, 1996) and in the
ecological approach of Gibson (1979).” (Hendrickx en Wagemans 1999, 341). (Andere werken
die Hendrickx en Wagemans noemen als betrouwbare toepassingen van de groepentheorie op
de waarneming zijn de artikelen van M.T. Chen en K.C. Chen: 1982, 1987, 1993 en 1999.)

125

DeVries.1041-Proefschrift.indd 125

20-04-2009 08:39:38

chapter 3

Er is een zeker verband te vinden tussen het werk van Leyton en Mainzer. Beiden menen
dat asymmetrieën voortvloeien uit symmetrieën en het gevolg zijn van interacterende
entiteiten. Nieuwe eigenschappen (vormen) en organisatieniveaus zijn het resultaat.
De evaluatie van Heils kritiekpunten op het boek van Leyton in combinatie met de
verwantschap tussen het werk van Leyton en Mainzer, biedt een aanknopingspunt
om symmetrieën/reconstructies van symmetriebrekingen te interpreteren als een
kantiaanse categorie. Een exercitie die, gezien de stellige overtuiging van Mainzer
dat juist het tegenovergestelde dient te gebeuren, de moeite van het ondernemen
waard is. Het is immers zeer goed denkbaar dat de opvatting van Mainzer, namelijk
dat symmetrieën/reconstructies van symmetriebrekingen niet gezien moeten worden
als een kantiaanse categorie, hem tot een instrumentalistische positie brengt en
voor problemen zorgt wat betreft de status van de ‘mind’. Het argument van Mainzer
dat permanente ontwikkelingen binnen de wetenschap (en dus het falen van eens
geaccepteerde theorieën) het bestaan van rigide categorieën niet aannemelijk maken,
is op dit moment niet op empirische gronden te bevestigen. Dit zal de geschiedenis
nog moeten laten zien. In zekere zin schept Mainzer met dit argument zijn eigen a
priori aanname. Door te onderzoeken in hoeverre symmetrieën/reconstructies van
symmetriebrekingen wel te interpreteren zijn als een kantiaanse categorie, kan
mogelijk bepaald worden in hoeverre een instrumentalistische of realistische kijk op
het conceptuele raamwerk te rechtvaardigen is.3
Een zeer belangrijk punt bij deze onderneming is om niet de derde ruimtelijke
dimensie (diepte) van de werkelijkheid kwijt te raken. Dit is wel het geval in de theorie
van Leyton. Immers, Leyton gaat uit van een tweedimensionale input aan de kant
van het kennend subject in de subject-object verhouding. Belangrijker is misschien
zelfs nog om ook niet volledig in een transcendentaal idealistische positie te vervallen.
Een positie waarbij de ‘mind’ opgesloten raakt in zichzelf en geen toegang meer
heeft tot de buitenmentale werkelijkheid. In beide gevallen loopt het zelfstandig
bestaan van Veenings H1-domeinen en Poppers wereld 1 gevaar. Immers, wereld 1
is alleen kenbaar als a) H1 kenbaar is voor een organisme en b) er een ontologische
extrapolatie plaats kan vinden van H1 naar wereld 1. Beide gevaren zijn misschien niet
zo onontkoombaar als het op het eerste gezicht lijkt gezien de volgende overweging.
In hoofdstuk 2 is gesproken over de symmetriebrekingen en het opbouwen van
nieuwe symmetrieën die plaatsvinden wanneer a) een waarnemer zich verplaatst ten
opzichte van objecten en b) wanneer objecten zich verplaatsen ten opzichte van elkaar
en ten opzichte van de waarnemer. Deze symmetriebrekingen hebben niets van doen met
de symmetriebrekingen die bij de emergentie van nieuwe organisatieniveaus optreden.
3

Zie voor verder onderzoek eventueel ook Apostel Levend kristal-I, 9.2.e.
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Er lijken verschillende typen in het spel te zijn.4 Wanneer een waarneming plaatsvindt
van bijvoorbeeld een organisme worden er verschillende orden van symmetriebrekingen
waargenomen. Enerzijds de symmetriebrekingen van organisatieniveaus die in de
constituenten van het organisme te onderscheiden zijn. Anderzijds de symmetriebrekingen
die betrokken zijn bij de verplaatsingen die het waarnemende organisme en het
waargenomen organisme ten opzichte van elkaar ondergaan.
Wanneer het waarnemende en het waargenomen organisme zich ten opzichte
van elkaar verplaatsen, zijn er net zulke symmetriebrekingen waar te nemen als
bij het voorbeeld met de postbus van Gibson in hoofdstuk 2.5 Wel dient men te
bedenken dat het waargenomen organisme in dit opzicht niet zozeer als organisme
wordt waargenomen, maar als een ruimtelijk object. Het waarnemen van het
organisme als organisme vindt, overeenkomstig de theorie van Leyton, juist plaats
door de reconstructies van symmetriebrekingen inclusief de reconstructies van de
organisatieniveaus waaruit het waargenomen organisme is opgebouwd. Met andere
woorden, de symmetriebrekingen die ten grondslag liggen aan de uiterlijke vorm van
een waargenomen object sluiten het bestaan van symmetriebrekingen die ontstaan
door bewegingen in tijd en ruimte niet uit.
De vraag die blijft is wat de precieze relatie is tussen tijd en ruimte en het kennend
subject. Het moment is aangebroken dieper in te gaan op het voorstel symmetrieën/
symmetriebrekingen op te vatten als een kantiaanse categorie.6

3.2 	De structuur van wereld 2: Poppers driewereldentheorie, Kant
en symmetrieën
Het doel van deze paragraaf is om de structuur van wereld 2 zichtbaar te maken. Het
feit dat dit gebeurt aan de hand van het werk van Kant heeft tot gevolg dat er in deze
4
De verschillende typen kunnen mogelijk nader worden onderzocht aan de hand van het boek
Sync, the emerging science of spontaneous order (2003). Dit boek is geschreven door Steven
Strogatz en handelt over synchronisatie. Er emergeert bij synchronisatie een orde, een zeker
symmetrisch patroon.
5
M.C. Corballis meent overigens dat de gehele theorie van Leyton in zekere zin gezien mag worden als een uitbreiding van de ecologische waarnemingstheorie van J.J. Gibson (1979). Corballis is in zijn review artikel “Bending the Mind” een stuk positiever over het werk van Leyton dan J.
Heil of M. Hendrickx en J. Wagemans, maar is in zijn bespreking aanzienlijk oppervlakkiger.
6
G. Hon laat in het artikel “Kant vs. Legendre on Symmetry: Mirror Images in Philosophy and Mathematics” (2005) zien dat Kant tijdens zijn ontwikkeling van het transcendentaal idealisme heel
dicht in de buurt kwam van het concept symmetrie. Kants nieuwe constructie van ‘inkongruentes
Gegenstück’ bevat elementen die essentieel zijn voor het moderne concept symmetrie.
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paragraaf ook gesproken wordt over entiteiten die niet tot wereld 2 behoren. Immers,
Kant is te beschouwen als een pre-triadist en hanteert een geheel ander conceptueel
kader. Het is onontkoombaar om bij de studie naar de structuur van wereld 2 regelmatig
over domeinen van de werkelijkheid te spreken die moeten worden ondergebracht in
wereld 1 en wereld 3. Een positief neveneffect is dat getoond wordt hoe Kants filosofie
in triadistische bewoordingen te vertalen is. Om dit neveneffect zo goed mogelijk tot
wasdom te laten komen, wordt in deze paragraaf dieper ingegaan op de historische
context en achtergrond van Kants en Poppers filosofie dan dat het geval zou zijn
geweest wanneer deze positieve bijkomstigheid zich niet had voorgedaan.
In paragraaf 3.2.1 wordt begonnen met een korte weergave van Kants filosofie.
In paragraaf 3.2.2 wordt de receptie van Kants filosofie door Popper aan de orde
gesteld. De confrontatie tussen Kants filosofie en de driewereldentheorie vindt plaats
in paragraaf 3.2.3. Het centrale deel van de gehele paragraaf 3.2 is terug te vinden
in paragraaf 3.2.4 waarin het voorstel wordt gedaan symmetriebrekingen en hun
reconstructies op te vatten als kantiaanse ‘Formen der Anschauung’.

3.2.1 Een korte weergave van Kants filosofie
Ofschoon de filosofie van Kant als algemeen bekend mag worden verondersteld onder
filosofen, is toch gekozen om zijn filosofie nog eens kort te behandelen. Het doel
hiervan is dat de implicaties van het voorstel om symmetrieën/symmetriebrekingen
op te vatten als een kantiaanse categorie, snel zichtbaar worden. Hiertoe is de
oorspronkelijke kentheorie van Kant onderverdeeld in een viertal fasen. De implicaties
van het voorstel worden op overeenkomstige wijze gepresenteerd.
Kant is te beschouwen als de grondlegger van het ‘transcendentaal idealisme’.
Het belangrijkste kenmerk van deze stroming is dat het subject geen passieve instantie
is maar een actieve en constitutieve rol vervult bij kennisvorming, te beginnen met
de waarneming. Het subject plaatst middels een ‘Synthesis’ aangeleverde ‘materiële
indrukken’ in een ‘vorm’. De subject-object verhouding kan grofweg als volgt worden
weergegeven:
Fase 1:
In deze fase worden de zinnen (‘Sinnlichkeit’) van het subject aangedaan (‘affizieren’)
door objecten. De objecten bestaan onafhankelijk van het subject en dienen dus
realistisch geïnterpreteerd te worden. Kant noemt de objecten ‘Dinge an sich’. Het
resultaat van de inwerking van de ‘Dinge an sich’ op de ‘Sinnlichkeit’ is dat er nu
sprake is van groepen van indrukken (‘Empfindungen’). De inwerking van de ‘Dinge
an sich’ op het subject geschiedt nog niet in de zuivere vormen tijd en ruimte. Er is
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alleen sprake van verschillende graden van ‘intensiteit’ van de prikkeling.
Fase 2:
De aangeleverde ‘materie’ voor deze fase zijn de groepen van indrukken
(‘Empfindungen’). Met behulp van een vermogen tot synthese (‘Apprehension’)
worden de vele indrukken aaneengesmeed tot een aanschouwelijk geheel (‘Empirische
Anschauung’ of ‘Erscheinungen’). De synthese zorgt ervoor dat de indrukken in
de vormen ‘tijd’ en ‘ruimte’ geplaatst worden. Tijd en ruimte zijn niets anders dan
‘Formen der Anschauung’ en behoren toe aan het kennend subject. De ‘empirische
Anschauung’ of ‘Erscheinung’ is dus geen waarneming van het ‘Ding an sich’ maar is
een waarneming van het ‘Ding wie es uns erscheint’. Het ‘Ding an sich’ bevindt zich
niet in tijd en ruimte.
Fase 3:
De aangeleverde ‘materie’ voor deze fase zijn de ‘empirische Anschauungen’. Met
behulp van een tweede vermogen tot synthese, maar dit keer van het verstand
(‘Apperception’), worden de ‘empirische Anschauungen’ door middel van categorieën
tot gekende objecten omgevormd. De synthese zorgt ervoor dat de ‘empirische
Anschauungen’ onder categorieën (= vorm) geplaatst worden. Categorieën zijn
begrippen die toebehoren aan het kennend subject en de elementen van de
‘empirische Anschauung’ ordenen. Door middel van een begrip (een vorm) wordt
een synthetische eenheid aangebracht in de aangeleverde ‘materie’. De eenheid
stichtende functie van het verstand wordt niet op willekeurige wijze uitgeoefend. Met
andere woorden, zij is gebaseerd op logische oordeelsvormen. De twaalf categorieën
en de twaalf logische oordeelsvormen die Kant onderscheidt zijn a priori gegeven.
Fase 4:
De aangeleverde ‘materie’ zijn de gekende objecten. Met behulp van een derde
vermogen tot synthese, maar dit keer van de ‘Vernunft’ (de rede), worden de gekende
objecten door middel van regulatieve ideeën zoveel als mogelijk omgevormd tot
‘systemen van objecten’ (‘Vernunfteinheiten’). De synthese zorgt ervoor dat de ‘gekende
objecten’ met behulp van ‘regulatieve ideeën’ met elkaar verbonden worden.
Het is van belang de volgende punten nog op te merken:
a) Deze vier stappen (fasen 1 tot en met 4) moeten niet beschouwd worden als
een chronologisch proces. Een chronologisch proces veronderstelt immers het
bestaan van tijd. Het fenomeen tijd komt pas in zicht bij de synthese van de
‘Apprehension’ in fase 2.
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b) Er zijn 1) de a priori vormen van tijd en ruimte
					
		

2) de a priori vormen van de categorieën (gebaseerd op logische
oordeelsvormen).

	Met behulp van de verbeelding (‘Einbildungskraft’) worden 1) en 2) gecombineerd
tot ‘geschematiseerde categorieën’ (= categorieën gedefinieerd in termen van
tijd en van ruimte).
c) Tegenover de ‘empirische Anschauung’ staat de ‘reine Anschauung’. Deze
‘Form der Anschauung’ bevat zuivere tijd- en ruimtestructuren. Volgens Kant zijn
wiskundige objecten constructies uitgevoerd op deze tijd- en ruimtestructuren.
Daarmee is een argument voorhanden waarom wiskunde op ervaringsgegevens
toepasbaar is. Volgens Kant was de ruimte euclidisch. (De exclusiviteit van de
euclidische meetkunde voor de Newtoniaanse natuurkunde verdween door de
toepassing van een niet-euclidische meetkunde in de relativiteitstheorie.)
d) Kant maakt op oordeelsniveau een onderscheid tussen ‘waarnemingsoordelen’
en ‘ervaringsoordelen’. Zij hebben respectievelijk betrekking op de fasen
twee en drie. Het onderscheid komt voort uit het feit dat ervaringsoordelen, in
tegenstelling tot waarnemingsoordelen, een categoriale synthese en dus een
empirisch onherleidbaar element bevatten.
e) Kant heeft laten zien dat het verstand noodzakelijk verstrikt raakt in antinomieën
wanneer het de ervaarbare wereld transcendeert en zijn begrippen toepast op
het bovenzinnelijke en onvoorwaardelijke. Een onjuist uitgangspunt staat de
mens toe tegenstrijdige uitspraken te verdedigen. Kant heeft vier van dergelijke
antinomieën, ieder bestaand uit een ‘thesis’ en een ‘antithesis’, ontwikkeld.
Tot zover deze zeer korte weergave van Kants kenleer. De komende paragraaf gaat
over de receptie van Kants theoretische filosofie door Popper. Dit als voorbereiding op
de confrontatie tussen Kants filosofie en 3Wt(-R).

3.2.2 Popper over Kants theoretische filosofie
In het geschrift Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie (uitgegeven door T.E.
Hanssen in 1979) laat Popper zien in de kantiaanse traditie te staan (Schäfer 1996,
35). In dit geschrift, geschreven in de jaren 1930-’32, laat Popper zich buitengewoon
positief uit over de methode die Kant hanteert om te achterhalen hoe bepaalde kennis
mogelijk is. De invloed van Kant en de neokantianen op Popper spitst zich toe op de
volgende vijf punten: 1) de methode, 2) de transcendentie van de beschrijving (slaat
op datgene wat men kan ervaren en wat, ofschoon het niet onmiddellijk gegeven is ,
toch kan worden beschreven), 3) het fictionalisme, 4) de regulatieve ideeën en 5) de
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antinomieën (Schäfer 1996, 38).7 Deze vijf aspecten zullen niet uitvoerig toegelicht
en besproken worden. Een aantal belangrijke punten, die hieruit voortvloeien en die
betrekking hebben op de probleemstelling van dit hoofdstuk, zullen nu kort de revue
passeren.
Popper houdt van Kant de anti-inductieve aanzet over. Dit speelt een cruciale
rol bij de ontwikkeling van het falsificatieprincipe. Het falsificatieprincipe wordt
gekenmerkt door een deductief argument dat logisch geldig is. Een principe dat met
zich meebrengt dat de stand van kennis tijdelijk van karakter is. Neem bijvoorbeeld de
volgende twee premissen: a) Een raaf is geobserveerd op tijdstip t1 en was zwart en
b) Een raaf is geobserveerd op tijdstip t2 en was niet zwart. De conclusie die pas na
tijdstip t2 getrokken kan worden, is dat niet alle raven zwart zijn. De kennis die vergaard
is op tijdstip t1, namelijk dat een raaf altijd zwart is, moet worden ingetrokken.
Het aprioristische karakter van natuurwetten wordt bij Popper getransformeerd in
de these dat algemene uitspraken of wetten de prioriteit genieten boven elke mogelijke
ervaring. Algemene uitspraken over de werkelijkheid zijn te beschouwen als voorlopige
vooronderstellingen, vermoedens en anticipaties. Ze gaan vooraf aan de ervaring en
zijn alleen in deze zin ‘a priori’. Ze kunnen niet a priori als waar worden bewezen zoals
Kant meende. De these dat algemene uitspraken of wetten prioritair zijn, geldt ook
voor de theoriegeladenheid van de observatie. Pre-reflexieve waarnemingen worden
gekleurd door vooraf gegeven kenstructuren. Echter, deze waarnemingen zijn niet
door en door theoriegeladen.
Poppers idee over ‘verisimilitude of waarheidsgelijkenis’ is te typeren als een
regulatief idee.8 Globaal komt het idee van verisimilitude erop neer dat wanneer
de empirische inhouden van twee theorieën vergelijkbaar zijn, in de strikte zin
dat de één de ander impliceert, dan is de sterkere theorie ook de theorie met het
grotere waarheidsgehalte, en vice versa.9 Dit geldt onder de conditie dat het
onwaarheidsgehalte niet toeneemt bij de overgang van de zwakkere naar de
sterkere theorie. Een mooi voorbeeld van twee theorieën die niet even sterk zijn en
waarbij de één de ander impliceert, is de relatie tussen de theorieën van Einstein
en Newton. (Overigens, voor de logicus geldt deze implicatie niet.) De theorie van
Einstein heeft een groter waarheidsgehalte dan de theorie van Newton. Daarnaast
neemt het onwaarheidsgehalte niet toe bij de overgang van Newtons mechanica naar
De bekendste en invloedrijkste neokantianen zijn Külpe, Natorp, Cohen, Riehl, Schuppe, Wundt,
Rehmke, Cassirer, Vaihinger, Windelband en Rickert.
7

8

Zie ook What is closer-to-the-truth? edited bij T.A.F. Kuipers.

9

Popper, ‘A Theorem in Truth-Content’ (1966).
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Einsteins’ relativiteitstheorie.10 De theorie van Einstein vertoont dus een grotere mate
van verisimilitude in vergelijking met de theorie van Newton. Popper staat, gezien zijn
gebruik van regulatieve ideeën zoals verisimilitude, dan ook zeer positief tegenover
Kants doctrine van het regulatieve gebruik van ideeën.
Popper neemt Kants leer over de antinomieën (waarvan één concreet
voorbeeld straks in paragraaf 3.2.3 aan bod zal komen) over en breidt deze uit met
epistemologische antinomieën zoals bijvoorbeeld de tegenstelling tussen idealisme
en realisme en de tegenstelling tussen conventionalisme en empirisme. Omdat de
epistemologische kwesties niet kunnen worden bewezen maar ook niet kunnen
worden weerlegd, werken ze antinomieën in de hand.
Ofschoon Popper vaak teruggrijpt naar Kant en duidelijk veel affiniteit heeft met
de neokantianen (vooral met Cassirer) is hij niet zonder meer onder te brengen bij
deze groep. Daarvoor heeft Popper teveel een geheel eigen postkantiaanse filosofie
ontwikkeld (Schäfer 1996, 38-49).
De neokantianen plaatsen Kants fundering van de empirische wetenschap centraal.
De meest ontwikkelde wetenschappelijke theorie uit de tijd van Kant is Newtons
mechanica. Ook Popper streeft ernaar om een demarcatieprincipe te ontwikkelen om
de (empirische) wetenschap van andere vormen van kennis te onderscheiden. Echter,
de weg die de latere Popper kiest is een andere dan die van Kant. Popper betuigt zich
een kind van zijn tijd als hij in zijn boek Conjectures and Refutations (1963) schrijft:
“Since Kant believed that it was our task to explain the uniqueness and the truth of Newton’s
theory, he was led to the belief that this theory followed inescapably and with logical necessity
from the laws of our understanding. The modification of Kant’s solution which I propose,
in accordance with the Einsteinian revolution, frees us from this compulsion. In this way,
theories are seen to be the free creations of our own minds, the result of an almost poetic
intuition, of an attempt to understand intuitively the laws of nature. But we no longer try to
force our creations upon nature. On the contrary, we question nature, as Kant taught us to
do; and we try to elicit from her negative answers concerning the truth of our theories: we do
not try to prove or to verify them, but we test them by trying to disprove or to falsify them, to
refute them.” (Popper 1963, 192).

De noties ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’ zijn in deze context informeel van aard. Het op een
aanvaardbare wijze expliciteren van deze noties is een groot probleem gebleken. Het idee van
‘verisimilitude of waarheidsgelijkenis’ roept veel vragen op waaraan hier volledig voorbijgegaan
wordt. (Zie ‘Verisimilitude: The Third Period’ (1998) van I. Niiniluoto uit The British journal of the
philosophy of science (vol. 49, aflevering 1, pp. 1-30).)

10
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Ofschoon de latere Popper minder kantiaans is, blijft Kant een belangrijke rol in het
werk van Popper spelen. Niet alleen in het boek Conjectures and Refutations besteedt
Popper twee hoofdstukken (hoofdstuk 7 en 8) aan een bespreking van Kants werk,
maar ook in Objective Knowledge (1972) komt Kant regelmatig ter sprake. Ook hier
neemt Popper, als gevolg van de historische ontwikkelingen in de fysica, duidelijk
afstand van de opvatting dat Newtons mechanica moet worden beschouwd als een
verzameling synthetische oordelen a priori:
“Here Kant brought in his ‘Copernican Revolution’: it was the human intellect which invented,
and imposed, its laws upon the sensual morass, thus creating the order of nature.
This was a bold theory. But it collapsed once it was realized that Newtonian dynamics was
not a priori valid but a marvellous hypothesis – a conjecture.” (Popper 1972, 92).

Tot zover het overzicht van Poppers visie op het werk van Kant en de invloed die
Popper van Kants werk onderging.11
De typering van wetenschappelijke theorieën als zijnde louter ‘gissingen’ in
combinatie met de these dat algemene uitspraken of wetten prioritair zijn, blijft niet
zonder consequenties. Zeker als de opvatting van Popper meegenomen wordt dat de
ervaringen in de wetenschap niets anders zijn dan een uitbreiding van de ervaringen
In het boek van Fernandes (1985), aangehaald in de inleiding van dit hoofdstuk, wordt ondermeer ingegaan op de wijze waarop Popper Kant geïnterpreteerd heeft. Popper meent dat zijn
eigen kritisch rationalisme en kritisch empirisme louter de ‘finishing touch’ is van Kants kritische
filosofie. Maar volgens Fernandes heeft Popper Kant op een aantal punten verkeerd geïnterpreteerd. Naar Fernandes’ overtuiging heeft Popper ondanks deze verkeerde interpretaties een
kenleer ontwikkeld die dichter bij de theorie van Kant staat dan dat Popper zichzelf ooit heeft gerealiseerd. Juist door de misinterpretaties van Popper achterwege te laten, wordt goed zichtbaar
welke gemeenschappelijke basis de theorieën van Popper en Kant hebben (Fernandes 1985,
2-3). De belangrijkste conclusie in het boek van Fernandes is dat de grondslagen van objectieve
kennis gelegen zijn in de transcendentale filosofie van Kant. Fernandes erkent het Popperiaanse
fallibilisme in het werk van Kant, maar meent tegelijkertijd dat “fallibilism” en “conjecturalism”
niet voldoende zijn om tot objectieve kennis te komen. In de optiek van Fernandes is Popper
niet Kantiaans genoeg. Dit met alle consequenties van dien: “Even Popper’s realism (6.2. below)
could be better defended if Popper adopted the Kantian doctrine – which he, in fact, unwittingly
adopts! – that to provide a rational account of the progress of empirical knowledge we must postulate an independent source of it, and a source which, precisely because of its independence,
must remain forever unknown as it is in itself. Only then would Popper’s conception of reality gain
force, within his radically fallibilist epistemology, according to which no conclusive refutation of
a theory can ever be achieved; and only then would his interpretation of “Kants doctrine of the
impossibility of knowing things in themselves as corresponding to the forever hypothetical character of our theories” (Autob., 65) really make sense.” (Fernandes 1985, 35).
11
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van alledag (Popper 1963, 84). (Alle kennis heeft bij Popper een voorlopig karakter.)
	Het resultaat dat lijkt te ontstaan is dat elk ontologisch schema, dat op
naturalistische wijze afgeleid wordt uit de beschikbare kennis van een gegeven
historisch moment, ook voorlopig van aard is. Anders geformuleerd, het resultaat dat
zichtbaar wordt is dat de vraag welke entiteiten niet en welke wel bestaan op een
gegeven moment ook altijd slechts een voorlopig antwoord kent.
Welnu, de driewereldentheorie is zo’n ontologisch schema. Ook wereld 3 (“manmade” deel) is volgens Popper van menselijke makelij en dus een ‘gissing’. Consequent
doorgeredeneerd heeft de inhoud van wereld 3 en dus de driewereldentheorie zelf
als kennis zijnde een voorlopig karakter. (Merk op, een theorie als zodanig blijft
na weerlegging als weerlegde theorie gewoon voortbestaan.) In hoeverre deze
consequentie staande te houden is zal in de komende paragrafen blijken.
Tegelijkertijd zal in de komende paragrafen ingegaan worden op de vraag uit
hoofdstuk 1 (deel A, eind paragraaf 4.1): “Moet de rol van het geconceptualiseerde
aspect van kennis met betrekking tot W2 (‘subjective knowledge’ (Popper 1972,
110)) niet worden ingeperkt?”. Deze vraag vloeide voort uit het voorstel om Poppers
drie werelden te combineren met symmetriebrekingen (als invulling van het begrip
emergentie) om zo een substantiemonisme mogelijk te maken. De revisering van
Poppers driewereldentheorie door Veening lijkt voor het beantwoorden van deze vraag
extra ‘gereedschappen’ aan te leveren. Immers, de introductie van het H-concept,
welke staat voor een deelverzameling van een wereld, biedt de mogelijkheid om het
individuele domein van het algemene af te bakenen. Of zoals het in hoofdstuk 1 is
geformuleerd: in 3Wt-R wordt door de introductie van het H-concept op uitstekende
wijze de kans geboden om een onderscheid te maken tussen subjectieve en objectieve
kennis. Het onderscheid dat Popper aanbrengt tussen ‘I know’ (W2) en ‘knowledge’
(W3) blijft volledig intact door de speciale relatie tussen het ‘ik’ (H1 ∪ H2 ∪ H3) en W3.

3.2.3 E
 en confrontatie tussen Kants filosofie en Poppers
driewereldentheorie
Om een confrontatie tussen Kants theoretische filosofie en Poppers driewereldentheorie
mogelijk te maken, wordt gestart met de volgende door Kant besproken thesen over de
‘grenzen’ van de werkelijkheid:
‘THESIS
Die Welt hat einen Anfang in der Zeit, und ist dem Raum nach auch in Grenzen
eingeschlossen.’ (Kant 1781, 276)

134

DeVries.1041-Proefschrift.indd 134

20-04-2009 08:39:39

de structuur van de drie werelden en de formalisering van emergentie

‘ANTITHESIS
Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, sondern ist sowohl in
Ansehung der Zeit als des Raums unendlich’ (Kant 1781, 277).
Deze thesen van Kant bevatten een antinomie over het ontstaan van wereld 1. (Kant
levert voor beide een ‘bewijs’ uit het ongerijmde.) Het probleem dat hier ter sprake
wordt gebracht is of wereld 1 een aanvang in de tijd kent en dus begrensd is of dat
een teruggaan in de tijd oneindig lang kan worden voortgezet. Kant meent dat er niets
dan natuurcausaliteit bestaat voor zover het de gegeven fenomenale wereld betreft.
Immers, de wereld an sich, de wereld van de dingen op zichzelf, is volgens hem
onkenbaar. Wetenschappelijk onderzoek bestaat in het zoeken naar voorafgaande
oorzaken en het terug in de tijd afwikkelen van de causale keten. Kants opvatting dat
er een zichzelf tot actie bepalende oorzaak moet zijn en dus dat er iets als vrijheid moet
bestaan betreft niet het fenomenale maar het noumenale domein. Het domein dat
buiten het bereik van het kennende subject valt. De natuurwetenschapper genereert
verklaringen die zijn gegoten in termen van causale interacties tussen entiteiten. Het
begrip ‘vrijheid’ speelt hierin geen rol. Dit neemt niet weg dat ‘vrijheid’ en ‘spontane
oorzakelijkheid’ wel deel kunnen uitmaken van de noumenale werkelijkheid. De vraag
of dit al dan niet het geval is, kan niet worden beslist gezien de onkenbaarheid van het
noumenale domein (Kant KdU, 1790).12 Tot zover het werk van Kant.
Het voorstel dat nu gedaan wordt, is om deze zelfde antinomie aan de orde te
stellen met betrekking tot de werelden 2 en 3. Het ligt misschien bijzonder voor de
hand, zoals onder andere blijkt uit het werk van Veening (Veening 1998, 50), om
Poppers werelden voor te stellen als gesloten cirkels. Verzamelingen, zoals wereld
1, wereld 2 en wereld 3 dat zijn, worden doorgaans voorgesteld met behulp van een
venndiagram. Het gebruik van cirkels om de werelden te representeren impliceert dat
de werelden in alle richtingen begrensd zijn. Met andere woorden, het gebruik van

Het vrijheidsbegrip voorzover dit het fundament is van elke vorm van ethisch handelen heeft
Kant onderzocht in het werk Kritik der praktischen Vernunft (1788). De mens leeft dus zowel in
de wereld van de natuur als in de zedelijke wereld. Volgens Kant is het de taak van de mens
om het moreel goede niet slechts in de wereld van de vrijheid te willen maar in het kader van de
natuur ook te doen. Dit resulteert in de opvatting dat de mens het recht moet hebben om door
middel van het causaliteitsbeginsel gekende natuurdingen in een reflectie erop als doelmatig
te beoordelen. Dit probleem komt aan de orde in Kants werk Kritik der Urteilskraft (1790). Kant
meent dat een organisme tegelijk oorzaak en gevolg is van zichzelf. Levende organismen organiseren zichzelf volgens een aan henzelf immanent idee. Een organisme stuurt en regelt zijn
ontwikkeling zelf.

12
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cirkels levert een visuele representatie op van Kants ‘thesis’. Een visuele representatie
van Kants ‘antithesis’ kan worden bereikt door te stellen dat de straal van deze cirkels
oneindig groot is en dat de drie werelden grenzeloos zijn. Het is echter heel goed
mogelijk dat het huidig wetenschappelijk kennisbestand ons dwingt om naar een
hele andere (visuele) representatie over te stappen. Daarnaast brengt het gebruik van
venndiagrammen het (ongewenste) effect met zich mee dat alle drie de werelden als
ruimtelijk worden voorgesteld.
Op dit moment is er in de kosmologie (= kennisdomein over wereld1) een aantal
verschillende modellen over het ontstaan van het heelal in omloop. Het is aan de
kosmologen om te onderzoeken welk model overeenkomt met de geschiedenis
van het universum. Dit neemt niet weg dat gebruik gemaakt kan worden van de
(kosmologische) kennis die momenteel voorhanden is om de driewereldentheorie
van Popper (en de 3Wt-R van Veening) in een historisch perspectief te plaatsen.
Zoals in hoofdstuk 1 al is gesteld, verplicht een realistische interpretatie van de
driewereldentheorie en de 3Wt-R tot het bieden van dit historisch perspectief.
Eén van de kosmische modellen die op dit moment veel aandacht genieten, is
het model van een deels open en een deels gesloten universum. Gevisualiseerd stelt
dit model een soort afgesneden ellips voor. De gesloten zijde van de ellips staat voor
het ‘begin’ van het universum. Naarmate men verder teruggaat in de tijd (naar het
ontstaan van het universum) is er steeds minder tijd en ruimte aanwezig.

Figuur 1

ontwikkeling van de tijd (Barrow 1991).
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(Een korte uitleg bij de afbeelding: elk van de ‘plakjes’ 1, 2, 3, 4 en 5 kan een ‘tijd’
etiketje opgeplakt krijgen dat verband houdt met de straal van de cirkel (pijltjes).
Naarmate men zich verder omhoog over het gekromde oppervlak beweegt, wordt het
verstrijken van de tijd geijkt door de toenemende straal van de cirkel die de begrenzing
van elk plakje vormt.)
De vraag naar het begin en de plaats van het universum laat zich op een gegeven
moment niet meer stellen, omdat er geen referent meer is waarnaar deze begrippen
verwijzen. Hoe minder tijd en ruimte er bestaat, des te kleiner de extensie van de
begrippen ‘tijd’ en ‘ruimte’ wordt. In de theorie die op dit moment de beste kandidaat
lijkt om de relativiteitstheorie en de quantummechanica met elkaar te verenigen,
namelijk de (super)snaartheorie, zijn fenomenen als tijd en ruimte niet meer aan
de orde (Greene 2005, 359-409). Dat wil zeggen, de begrippen ‘ruimte’ en ‘tijd’ zijn
niet van toepassing op schalen kleiner dan de Planck-schaal. De Planck-schaal is
de schaal van de snaren zelf. Een snaar heeft de afmeting van een Planck-lengte
(10-33 van een centimeter). De begrippen ‘ruimte’ en ‘tijd’ krijgen pas betekenis op
het moment dat talloze snaren zich samenvoegen om ze te produceren. Snaren
dienen zodanig beschreven te worden dat niet aangenomen wordt dat ze van meet
af aan trillen in een tijd-ruimte. De snaartheorie vraagt om een ruimteloze en tijdloze
formulering. De tijd-ruimte moet voortkomen uit het collectieve gedrag van snaren.
Hoewel er sprake is van vooruitgang op dit terrein, is een dergelijke formulering nog
niet gepresenteerd (Greene 2005, 527). (Maar ook binnen andere terreinen van de
theoretische fysica wordt gezocht naar een ‘background-independent theory’ waarin
ruimte moet emergeren. Zie Smolin 2006, 238-258.)
In de tijd van Kant was de mechanica van Newton de meest geavanceerde
fysische theorie en speelden de begrippen ‘tijd’ en ‘ruimte’ nog een overheersende
rol. Met de komst van de relativiteitstheorie is hier verandering in gekomen. De
Newtoniaanse theorie blijkt ‘alleen maar’ een aantal ‘randverschijnselen’ te kunnen
beschrijven afgezet tegen de verschijnselen die door de relativiteitstheorie kunnen
worden beschreven. De ruimte is met de komst van de relativiteitstheorie niet langer
driedimensionaal en euclidisch van aard. In de theorie van Einstein is er sprake van
een gekromde tijd-ruimte met meer dan drie dimensies. Ook met de ontwikkeling
van de quantummechanica is de kijk op tijd en ruimte fundamenteel veranderd. Tijd
en ruimte mogen in de fysica dan naar de achtergrond zijn verdwenen, symmetrieën
lijken aan aandacht en importantie te hebben gewonnen, gelet op bijvoorbeeld het
volgende citaat:
“So far, this flaw has been found to be absent only in a narrow class of unusual physical
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theories which have been proposed as the most complete laws of Nature by Michael Green,
John Schwarz, and Edward Witten. These are known as ‘superstring’ theories. The prefix
‘super’ alludes to a powerful symmetry that they respect. This ‘supersymmetry’ has been
proposed as a symmetry between otherwise distinct classes of elementary particles called
fermions and bosons. In most situations, this ammounts to a symmetry between matter and
radiation. This idea was prevalent long before Green, Schwarz, and Witten. What they were
able to do was wed it to the powerful concept of a ‘string’.” (Barrow 1991, 22).

Een acceptatie van de (super)snaartheorie vormt geen belemmering voor de opvatting
dat het kennend subject in staat is om tijd en ruimte als onafhankelijke ‘entiteiten’ waar
te kunnen blijven nemen en als reëel bestaand te erkennen. Immers, bij een nietreductionistische beschouwing van de domeinen waarover de fysica beweringen doet
is er sprake van een gelaagde ontologie. (Zie Smolin 2006, 131-133 voor bijvoorbeeld
het onderscheid tussen ‘fundamental strings’ en ‘emergent strings’.) De entiteiten die
deze verschillende ontologische lagen constitueren kunnen bijgevolg op zelfstandige
wijze worden waargenomen. Deze beweringen aangaande de fenomenen tijd en
ruimte in relatie tot de (super)snaartheorie behoeven een nadere toelichting.
In hoofdstuk 2 zijn meerdere typen symmetriebrekingen onderscheiden die
optreden wanneer de empirische equivalentie tussen twee (of meerdere) theorieën
op succesvolle wijze wordt opgeheven. Ter herinnering worden ze hier nog eens
weergegeven:
Type-1-symmetriebreking; ‘theory strengthening’. Formeel genoteerd: TP1=T1&P en
TP2=T2&P.
Type-2-symmetriebreking; ‘domain extension’. Een uitbreiding van domein D naar
domein D*.
Type-3-symmetriebreking; ‘theory concretization’. Formeel genoteerd: TI =LE TC&P.
De symmetriebreking die gepaard gaat met de ontwikkeling van wetenschappelijke
theorieën is betiteld als een ‘type-1-symmetriebreking’ (‘theory strengthening’).
Gezien de huidige stand van zaken in de fysica valt over de aard van de type-1symmetriebreking ten aanzien van de ontwikkeling van de stringtheorie (=(super)
snaartheorie) niet meer te zeggen dan dat de stringtheorie waarschijnlijk de optelsom
is van:
1) de relativiteitstheorie waar mogelijk proposities (P1) aan zijn toegevoegd of
waar mogelijk proposities (P1) aan zijn onttrokken, en/of
2) de quantummechanica waar mogelijk proposities (P2) aan zijn toegevoegd of
waar mogelijk proposities (P2) aan zijn onttrokken.
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Formeler weergegeven:
TString= (TEin & (-)P1) + (TQuant & (-)P2).
(Indien er een theorie ‘X’ is die een betere vereniging van de relativiteitstheorie en de
quantummechanica tot stand brengt, dient ‘TString’ vervangen te worden door ‘TX’.)
De voltrekking van een symmetriebreking die gepaard gaat met de uitbreiding
van een domein D naar een omvangrijker domein D* (‘domain extension’) wordt dus
betiteld als een ‘type-2-symmetriebreking’. Het geëmergeerde domein D* uit domein
D valt binnen een nog omvangrijkere context C. Op een meer formele wijze kan nu
gesteld worden dat het accepteren van de (super)snaartheorie geen belemmering
vormt om tijd en ruimte als zelfstandige entiteiten te beschouwen, omdat DN ⊂ DEin ⊂
DString ⊆ C als gevolg van het optreden van succesvolle type-2-symmetriebrekingen.
Het domein dat door de (super)snaartheorie beschreven wordt, is omvangrijker dan
het domein dat door de relativiteitstheorie van Einstein wordt beschreven en dat op
zijn beurt weer omvangrijker is dan het domein dat door de mechanica van Newton
wordt beschreven.
Overigens, verder geldt ook als gevolg van het optreden van de type-2symmetriebreking dat DQuant ⊂ DString ⊆ C. Immers, de verschijnselen die door
de quantummechanica worden beschreven, vormen slechts een deel van alle
verschijnselen die door de (super)snaartheorie kunnen worden beschreven.
Over de aard van de type-3-symmetriebreking in relatie tot de stringtheorie kan
gesteld worden dat de stringtheorie in combinatie met een idealiserende propositie P1
logisch equivalent is met de relativiteitstheorie van Einstein. Tegelijk houdt de bewering
stand dat de stringtheorie in combinatie met een idealiserende propositie P2 logisch
equivalent is met de quantummechanica.
Formeler weergegeven:
TEin ≈LE TString &P1 en
TQuant ≈LE TString & P2.
Fysici zijn bezig om de aard en de noodzaak van de proposities P1 en P2 te
onderzoeken.
Het verschil tussen de werkelijkheid zoals die door de (super)snaartheorie
beschreven wordt en de dagelijkse waarneming ervan is zeer groot. Het verschil tussen
wetenschappelijke beschrijvingen van de werkelijkheid en de dagelijkse waarnemingen
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is al eerder in de wetenschapsgeschiedenis onoverbrugbaar gebleken. Een voorbeeld
hiervan is het aandienen van de spatio-temporele eenheid in de relativiteitstheorie van
Einstein. Het dagelijks onderscheid tussen tijd en ruimte werd en wordt niet beïnvloed
door hun samenhang binnen Einsteins relativiteitstheorie. Op overeenkomstige wijze
hoeft de opkomst van de (super)snaartheorie geen belemmering te vormen om de
dagelijkse waarneming recht te doen.
Waarneming is volgens Popper (in tegenstelling tot de opvatting van Kant) niet
door en door theoriegeladen. Waarnemingen en ervaringen blijven gewoon intact
op het moment dat de ene wetenschappelijke theorie geabsorbeerd wordt door een
andere. Zoveel wordt duidelijk uit het eerder gegeven citaat in de vorige paragraaf
(Popper 1963, 192). Aan de hand van een voorbeeld zal dit nog eens kort toegelicht
worden.
Dankzij de vrije creatie van theorieën is het nu bekend dat het de aarde is die om
de zon draait. Dit terwijl de menselijke ervaring er één is waarbij het de zon is die open ondergaat. De observatie van verschijnselen is niet door en door theoriegeladen
maar slechts tot op zekere hoogte geïnfecteerd. Deze bewering heeft tot gevolg
dat ondanks de voortschrijdende wetenschap sommige waarnemingen niet zullen
veranderen. De ‘plooibaarheid’ van de waarneming mag dan zeker bestaan maar is
gebonden aan zekere grenzen. Illusies en reversibele figuren danken er hun bestaan
aan. Immers, illusies en reversibele figuren kunnen nooit als zodanig herkend en
‘ontmaskerd’ worden als de waarneming onbeperkt plooibaar is.
Neem bijvoorbeeld de figuur met de vaas en twee gezichten uit hoofdstuk 2. Naar
alle waarschijnlijkheid is het zo dat afhankelijk van de achtergrondtheorie van het
kennend subject er een vaas of twee gezichten door het subject waargenomen wordt.
De stimuli, de vlekken op papier, bepalen welke theorieën er worden geactiveerd aan
de kant van het subject. Het subject kan zich dus slechts binnen bepaalde grenzen
vergissen. De empirie bepaalt wat de grenzen van de mogelijke waarnemingen zijn.
Meer in kantiaans jargon geformuleerd, de vlekken op papier, het aanschouwelijk
gegevene, bepalen de manier waarop de eenheid stichtende functie van het verstand
zijn invloed laat gelden. Dit geschiedt volgens een bepaald schema, de bemiddelende
instantie tussen het verstand en de “Sinnlichkeit”. Een radicale onwetendheid van
een (menselijke) organisme over de aard van de werkelijkheid zou het overleven van
(menselijke) organismen tot een mirakel maken. Evolutionaire processen staan het
voortbestaan van zich permanent vergissende organismen niet toe (Derksen 1992,
37; 174). Er moet dientengevolge een zekere mate van isomorfie bestaan tussen een
H1, een H2 en een H3. (Dit overlevingsargument kwam ook al in de inleiding van dit
hoofdstuk aan bod.)
In deze paragraaf is duidelijk geworden dat de structuur van wereld 1 waarschijnlijk
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bestaat uit symmetrieën en symmetriebrekingen zowel op het niveau van snaren,
momenteel als de meest fundamentele bouwstenen van wereld 1 beschouwd, als
op het niveau van tijd en ruimte. Verschillende organisatieniveaus brengen hun eigen
nieuwe symmetrieën en symmetriebrekingen met zich mee. Ook tijd en ruimte lijken
emergerende ‘entiteiten’ te zijn waaraan symmetriebrekingen ten grondslag liggen.
Maar hier kan slechts met grote voorzichtigheid over worden gesproken, aangezien
volgens sommige critici de snarentheorie nog geen ‘echte’ theorie is. Volgens hen zijn
er slechts schetsen voor een theorie en heeft de empirie nog niet gesproken. In de
komende paragraaf wordt ingegaan op de waarneming van wereld 1-entiteiten door
middel van symmetriebrekingen.

3.2.4 S
 ymmetriebrekingen en hun reconstructies als ‘Formen der
Anschauung’
Fernandes meent dat Popper een transcendentale wending geeft aan wereld 3
objecten door ze als a priori veronderstellingen van objectiviteit op te voeren :
“That Popper is a great philosopher is attested, among other things, by the fact that he did
succeed in rescuing some of his presuppositions of experience from their original biological
framework, to anchor them in pure World 3 intensional contents and, from there, he imposed
a transcendental turn to them, treating them as genuine a priori presuppositions of objectivity,
in a way not unlike that of Kant.” (Fernandes 1985, 187).

Deze transcendentale wending is mogelijk doordat Popper een deel (‘unintended’)
van wereld 3 als autonoom beschouwt. Fernandes meent dan ook dat :
“The mind, be it whatever you want, if it exists at all, then it is part of the world, while a
transcendental condition of possibility is not part of the world, in any sense of world 1,2, or
3, simply because we cannot say of a transcendental condition that it is real, be it in the
physical, the mental, or in the ideal senses of ‘real’.” (Fernandes 1985, 188).

Volgens Fernandes beperkt Popper zich bij het gebruik van inhouden van wereld 3 als a
priori condities om tot objectieve kennis te komen, tot wereld 1 en wereld 2. Fernandes
meent, om van echte objectiviteit te kunnen spreken, dat de transcendentale wending
die Popper maakt ten aanzien van wereld 1 en wereld 2 ook gemaakt moet worden
ten aanzien van wereld 3. Pas dan kunnen de inhouden van wereld 3 gebruikt worden
als a priori condities in kantiaanse zin (Fernandes 1985, 189). Maar onmiddellijk voegt
Fernandes hier aan toe dat :
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“Popper’s resistance to complete his transcendental turn will be apparent in my reconstruction
of his (second step) metaphysical deduction. But we shall see that such a complete turn is at
least already implied by, or implicit in what Popper says.” (Fernandes 1985, 189).13

De vraag in hoeverre deze bewering aannemelijk kan worden gemaakt wordt nu niet
beantwoord. Wel wordt nu het voorstel gedaan om symmetrieën en symmetriebrekingen
als ‘Formen der Anschauung’ te beschouwen en te onderzoeken wat de consequenties
zijn van dit nieuwe idee. Als symmetrieën en symmetriebrekingen gezien worden als
formele entiteiten uit wereld 3 zouden ze eventueel de rol van a priori condities, om tot
objectieve kennis te komen, op zich kunnen nemen. In tegenstelling tot wat Fernandes
beweert, valt de transcendentale conditie om tot objectieve kennis te komen dan ook
binnen de ontologie van de driewereldentheorie.
Volgens de theorie van Leyton bestaat waarnemen uit het waarnemen van gebroken
symmetrieën. Zo is de ‘detectie’ van moleculen, als zelfstandig organisatieniveau
met eigen eigenschappen en wetten, de waarneming van een zekere asymmetrie.
De reconstructie van symmetriebrekingen leert dat er eerst atomen moeten zijn
geëmergeerd voordat het moleculaire niveau als autonoom organisatieniveau in beeld
kwam. Hetzelfde geldt voor de overgang van moleculen naar de voor de mens direct
waarneembare objecten. Zo wordt de ‘opzitbaarheid’ van stoelen (h)erkend doordat
de asymmetrie die een stoel tentoonspreidt, vertelt welke causale interacties ermee
aangegaan zijn in het verleden (en ermee aangegaan kunnen worden in de toekomst).
De waarneming van een stoel, aan de hand van de eigenschap ‘opzitbaarheid’, is een
activiteit die zich onmiskenbaar op fenomenaal niveau afspeelt en dus in wereld 2
thuishoort.
In de vorige paragraaf is beargumenteerd dat de reconstructie van causale ketens
niet, zoals in de theorie van Leyton, één specifieke weg oplevert, maar een cluster of
categorie van wegen. Het mag misschien zo zijn dat een object in de werkelijkheid
maar één specifieke causale geschiedenis kent, voor een kennend subject is er
een reeks van mogelijkheden. (Ontologische en epistemologische aspecten bij de
De volledige maar impliciete transcendentale wending in Poppers theorie komt voort uit het
volgende vraagstuk: “But what is the relative order of emergence in time of World 2 and 3? Can
we create World 3 contents before being selves and before knowing that we are selves? Conversely, can we be selves and be self-conscious before being able to grasp already created World
3 theories? This is the decisive point that will lead Popper, however implicitly, to complete his
transcendental turn. For there are no coherent answers to those questions in the light of Popper’s
theory. He says that it is selves that create World 3 theories and at the same time that we need
World 3 theories to be selves. And the same holds for self-consciousness. And this is hopelessly
contradictory. ” (Fernandes 1985, 200).
13
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waarneming moeten scherp onderscheiden worden.) Die mogelijkheden worden
gedefinieerd door de (in)consistentie van de actuele waarneming met andere eerder
gedane waarnemingen en verworven kennisbestanden. Het kennend subject plaatst,
overeenkomstig de aangepaste theorie van Leyton, een object tijdens de waarneming
als het ware in een zekere categorie. Een verzameling van mogelijk afgelegde
causale interacties. Zo is (in alledaags opzicht) bijvoorbeeld de waarneming van een
vliegende olifant uitgesloten. De causale geschiedenissen, die vliegende objecten
in het kennisbestand van het subject hebben, kunnen niet verenigd worden met de
causale geschiedenissen van eerder waargenomen olifanten. Objecten worden dus
niet, zoals bij Kant, door het subject in tijd en ruimte geplaatst, maar in een categorie
van symmetrieën en symmetriebrekingen die kunnen hebben plaatsgevonden.
Volgens de laatste wetenschappelijke stand van zaken lijken snaren de meest
fundamentele entiteiten te zijn waaruit de werkelijkheid is opgebouwd. Hoewel
het bestaan van snaren momenteel vrijwel volledig speculatief is kan wel gesteld
worden dat, indien ze bestaan, ze ook ten grondslag liggen aan het bestaan van
de fenomenen tijd en ruimte.14 Tijd en ruimte zijn geëmergeerd uit fundamentele
bouwstenen. Wanneer deze kennis wordt geconfronteerd met de mogelijkheid dat een
kennend subject objecten tijdens de waarneming in een soort kantiaanse categorie
van symmetrieën en symmetriebrekingen plaatst, doemt er een nieuwe afbeelding of
voorstelling op. Het voorstel dat in deze paragraaf gedaan wordt, komt er in feite op
neer de oorspronkelijke kennistheorie van Kant aan te passen aan het kennisbestand
van de 21e eeuw teneinde meer zicht te krijgen op de relatie tussen Poppers drie
werelden.
De aanpassing van Kants filosofie houdt in dat de ‘Formen der Anschauung’, de
a priori vormen van de ‘Sinnlichkeit’, bestaan uit symmetrieën en symmetriebrekingen
in plaats van uit tijd en ruimte. (De spontane oorzakelijkheid die volgens Kant
mogelijk ondergebracht kan worden in het noumenale deel van de werkelijkheid
lijkt vervangen te kunnen gaan worden door een spontane symmetriebreking. (Zie
Kant KdU, 1790.)) De fenomenen tijd en ruimte emergeren uit de symmetrieën. Bij
Kant is ruimte de vorm van de uiterlijke zin en maakt de aprioristische stellingen van
de meetkunde mogelijk. Tijd is bij Kant de vorm van de innerlijke zin en maakt de
aprioristische stellingen van de rekenkunde mogelijk. Zoals al eerder ter sprake kwam
(in paragraaf 3.2.1) zijn wiskundige objecten voor Kant constructies uitgevoerd op
tijd- en ruimtepunten. Hij kwalificeert de proposities van de wiskunde dan ook als
synthetische oordelen a priori. Het in deze paragraaf gedane voorstel brengt met zich
Wanneer mocht blijken dat er nog fundamentelere bouwstenen bestaan of andere dan snaren,
dan emergeren tijd en ruimte uit deze bouwstenen.

14
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mee dat de symmetrieën en symmetriebrekingen, als ‘Formen der Anschauung’, de
stellingen uit de ‘equivalentieklassentheorie’ mogelijk maken. Deze bewering vraagt
om een nadere toelichting.
Het categoriseren of classificeren van objecten ligt ten grondslag aan het bedrijven
van wetenschap. De mathematische relatie die de naam equivalentierelatie (E) heeft
gekregen, maakt het mogelijk om objecten, gebeurtenissen, standen van zaken etc.,
die zich in één grote verzameling V bevinden, te classificeren. Objecten etc. die in
een bepaald opzicht equivalent zijn worden met behulp van de equivalentierelatie E
in dezelfde equivalentieklasse (= deelverzameling van V of categorie) ondergebracht.
Deze klassen overlappen elkaar niet. Hun doorsnedes leveren lege verzamelingen
op. Voorbeelden van equivalentierelaties zijn ‘gelijk aan’, ‘dezelfde kleur hebben’,
‘evenwijdig met’ (mits men samenvallend ook als evenwijdig opvat) en ‘even oud als’.
Voor speciale equivalentierelaties worden speciale tekens gebruikt, zoals ‘=’ voor
‘gelijk aan’, ‘//’ voor ‘evenwijdig met’ en ‘~’ voor ‘gelijkvormig’.
Iedere wetenschap definieert haar onderzoeksobjecten met behulp van
equivalentierelaties. Wetenschappelijke theorieën leveren op hun beurt weer
classificatiesystemen op. Een voorbeeld hiervan is het classificatiesysteem van
elementaire deeltjes volgens het standaardmodel uit de fysica.
Om van een equivalentierelatie E op verzameling V te kunnen spreken moet voor
alle elementen x, y en z uit verzameling V gelden dat:
1) reflexiviteit:		

∀x Exx

2) symmetrie: 		 ∀x∀y (Exy  Eyx)
3) transitiviteit:		∀x∀y∀z ((Exy ∧ Eyz)  Exz).
In woorden,
1) elk element is equivalent met zichzelf (reflexiviteit)
2) als een element met een tweede equivalent is, dan ook het tweede met het eerste
(symmetrie)
3) als twee elementen met een derde equivalent zijn, zijn ze het ook onderling
(transitiviteit).
Classificaties moeten zowel uitputtend als uitsluitend zijn. De eis van uitputtendheid
komt erop neer dat een goede classificatie alle objecten die onder een bepaald
classificatorisch begrip vallen in een klasse indeelt. De eis van eenduidigheid houdt in
dat een object na classificatie niet in meerdere klassen voorkomt.
Classificatie is op te vatten als het uitvoeren van een meting. Deze meting komt
neer op het tot stand brengen van een afbeelding F van een domein D op een
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meetschaal S. Domein D={e1, e2, e3, e4 …..} vormt de te classificeren objecten,
gebeurtenissen, standen van zaken etc. De namen die toegekend worden aan de
equivalentieklassen vormen de verzameling van meetwaarden S. Voor functie F moet
gelden:
I) als 		

e1Ee2

dan

F(e1) = F(e2)

II) als niet

e1Ee2

dan

F(e1) ≠ F(e2).

en

De bij ex horende equivalentieklasse heeft de naam F(ex) (Kroes 1996, 125-130).
Gesteld kan worden dat een symmetriebreking in het algemeen gepaard gaat met het
vervangen van een classificatie door een andere classificatie.
Zo hebben de vier voorbeelden uit hoofdstuk 2 de volgende equivalentierelaties en
equivalentieklassen:
1) ferromagnetisme (paragraaf 2.1.a van hoofdstuk 2);
Verzameling V is: atomen.
De equivalentierelatie is: ‘gelijke oriëntatie (richting) met’.
De equivalentieklassen die onderscheiden kunnen worden:
a)

een specifieke richting1 in een xyz-assenstelsel

b)

een specifieke richting2 in een xyz-assenstelsel

c)

een specifieke richting3 in een xyz-assenstelsel

d)

een specifieke richting4 in een xyz-assenstelsel

e)

…

2) hydra (paragraaf 2.1.b van hoofdstuk 2);
Verzameling V is: bestanddelen.
De equivalentierelatie is: ‘congruent met’.
De equivalentieklassen die onderscheiden kunnen worden:
a)

cirkel

b)

bol

c)

….
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3) reversibele figuren (paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2);
er wordt uitgegaan van de ‘vase-face figure’;
Verzameling V is: ervaringen
De equivalentierelatie is: ‘even uitgebreid ervaren’
De equivalentieklassen die onderscheiden kunnen worden:
a) interpretatie

waarbij ‘vlekken op papier’ worden waargenomen
		 (= ongelaagde ervaring)
b) interpretatie waarbij de vaas de ‘voorgrond’ vormt (= gelaagde ervaring)
c) interpretatie waarbij de gezichten de ‘voorgrond’ vormen (= gelaagde
ervaring)
(Alle drie de interpretaties kunnen primair zijn. Geen enkele interpretatie gaat
vooraf aan de andere twee interpretaties.)
4) empirisch equivalente theorieën (paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2);
Verzameling V is: theorieën
De equivalentierelatie is: ‘empirisch equivalent zijn met’.
De equivalentieklassen die onderscheiden kunnen worden:
a) ‘Newton-equivalenten’
b) ‘Einstein-equivalenten’
c) ‘String-equivalenten’
d) …
Het verbreken van de symmetrierelatie leidt tot het volgende resultaat:
1) ferromagnetisme; - voor de breking zijn alle equivalentieklassen even groot.
-n
 a de breking is er nog maar één equivalentieklasse. Alle andere
equivalentieklassen zijn leeg. De symmetriebreking die optreedt
betekent een breuk van de mogelijke magnetisatierichtingen.
De resulterende klassenindeling is veranderd.
2) hydra; bij de breking worden congruentieklassen opgebroken. Er ontstaan andere
(kleinere) congruentieklassen. (Bij de vorming van vlekken komen meer
onderdelen op zichzelf te staan.)
3) reversibele figuren; m
 et de breking is er niet zozeer sprake van een verandering van
een klassenindeling maar van de overgang van de ene naar
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de andere klasse. (De overgang van een ‘ongelaagde ervaring’
naar een ‘gelaagde ervaring gaat gepaard met emergentie.
Vice versa geldt dat niet.)
4) empirisch equivalente theorieën; b
 ij een breking wordt verzameling V (van
theorieën) groter. Er worden bij een breking
equivalentieklassen toegevoegd. (Overigens, het
kan zijn dat er equivalentieklassen ontstaan die
maar één element hebben.)
De driewereldentheorie zelf is een classificatiesysteem aangezien alle entiteiten uit de
werkelijkheid (= verzameling V) op een eenduidige wijze worden opgedeeld in drie
klassen. Hierbij is ‘gelijke bestaanswijze’ de equivalentierelatie. De equivalentieklassen
bestaan uit wereld 1, wereld 2 en wereld 3. De driewereldentheorie is dus zowel
volledig als eenduidig.
Misschien dat symmetrieën en symmetriebrekingen, als ‘Formen der Anschauung’,
de stellingen uit andere mathematische gebieden dan de ‘equivalentieklassentheorie’
mogelijk maken. Hier zal verder geen onderzoek naar worden gedaan.15

16

De consequenties van de modificatie van Kants waarnemingstheorie worden duidelijk
zichtbaar wanneer de weergave van de subject-object verhouding, die in paragraaf
3.2.1 aan bod kwam, als volgt wordt aangepast:

Het feit dat er in dit proefschrift gewerkt wordt met een gegeneraliseerd begrip van symmetrie
(zie hoofdstuk 2) werpt grote complicaties op om symmetrieën en symmetriebrekingen te beschrijven met behulp van bijvoorbeeld de groepentheorie.

15

Mogelijk biedt het werk van Apostel een aanknopingspunt voor verder onderzoek. De opvatting
van Apostel over de relatie tussen symmetrieën en symmetriebrekingen luidt als volgt: “Symmetriebrekingen en symmetrieën eisen elkaar op en volgen beide als mogelijkheidsvoorwaarden
uit de natuur van het zijn” (Apostel 1994, 232). Formeel weergegeven: x  Sym ∧ As (Apostel
1994, 225-226). Apostel analyseert het symmetriebegrip door een onderverdeling te maken van
symmetrieën in discontinue, approximatieve, interne, lokale en globale symmetrieën. Symmetriebrekingen bestaan volgens Apostel ‘(verwant met ‘tijd’ en ‘proces’) in het overgaan van het
heelal U of van een deelsysteem S van U, uit een toestand, invariant onder een groep G, naar een
toestand, slechts invariant onder een subgroep van G.’ (Apostel 1994, 210). Het is hierbij voor de
duiding van het begrip ‘invariantie’ van belang te realiseren dat “De onveranderlijke relaties die
zich niet wijzigen door en in alle veranderingen zullen geen symmetrieën van dingen zijn, maar
integendeel symmetrieën van wetten.” (Apostel 1994, 203).

16
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Ad fase 1:
Kants filosofie kan in deze fase van de waarneming voor een deel gehandhaafd
blijven. Er blijft een noumenaal domein bestaan. Alleen is dit noumenale domein veel
‘kleiner’ dan dat in de theorie van Kant. Tijd en ruimte bestaan onafhankelijk van het
kennend subject en hebben hun eigen typen symmetriebrekingen zoals gebleken is
in paragraaf 3.1. (In dit opzicht verschillen ‘tijd’ en ‘ruimte’ niet van andere soorten
organisatieniveaus en objecten.) Er blijft dus sprake van een ‘binnen’ en een ‘buiten’ en
van een ‘voor’ en een ‘na’. Het kennend subject is niet opgesloten in zijn eigen ‘mind’,
zoals dat in de theorie van Kant het geval is, maar heeft toegang tot de buitenwereld.
(De ervaring van tijd (de ervaring van ‘voor’ en ‘na’) en ruimte (de ervaring van
‘binnen’ en ‘buiten’) bevindt zich in H2/wereld 2. De concepten ‘tijd’ en ‘ruimte’ en de
transcendentale beschrijvingen van hun eigenschappen bevinden zich in H3/wereld
3.) Het noumenale aspect van de werkelijkheid bevindt zich achter de horizon van
symmetriebrekingen die mogelijk worden beschreven in de (super)snaartheorie.
Ad fase 2:
Synthese van de verbeelding (‘Apprehension’). (De ‘Apprehension’ is een mentaal
proces en behoort overeenkomstig stelling P1* (Veening 1998, 124) in wereld 2 thuis.
(Zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.2.)) De ‘materie’ waarop de synthese van de verbeelding
wordt uitgeoefend bestaat uit groepen van indrukken (‘Empfindungen’). Tot zover
wordt er niet van de oorspronkelijke theorie van Kant afgeweken. Dit geldt wel voor
het voorstel om de vorm van tijd en ruimte, waarin de groepen van indrukken worden
geplaatst, te vervangen door symmetriebrekingen. Het betreft hier symmetriebrekingen
die ontleend worden aan symmetriebrekingen uit wereld 1 en aan symmetriebrekingen
uit wereld 2. Het eindresultaat van deze fase, de fase waarin de synthese van de
verbeelding (‘Apprehension’) werkzaam is, zijn H2- en dus wereld 2-objecten.
Ad fase 3:
In deze fase vindt de synthese van het verstand plaats (‘Apperception’). De
‘oordeelskracht’ die hiervoor nodig is hoort thuis in wereld 2. Immers, de ‘oordeelskracht’
is een psychische kracht en behoort overeenkomstig stelling P1* (Veening 1998, 124)
tot wereld 2. De materie waarop de synthese van het verstand plaatsvindt, bestaat uit
H2- en dus wereld 2-objecten (inclusief de ervaringen van categorieën en schemata).
De vorm waarin de materie ‘gegoten’ wordt in de oorspronkelijke theorie van Kant
bestaat uit categorieën. Het voorstel dat nu gedaan wordt, is om een nieuwe invulling
aan deze categorieën te geven in de vorm van symmetriebrekingen die ontleend
worden aan wereld 2. Het resultaat van de synthese van het verstand (‘Apperception’)
is een deelverzameling van wereld 3-objecten, namelijk het ‘constructieve’ deel van
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wereld 3. (Denk hierbij aan concepten etc.) De ‘given’-objecten van wereld 3 zijn in
deze fase nog niet aan de orde.
Ad fase 4:
In deze fase vindt de synthese van de ‘Vernunft’ plaats. Deze maakt deel uit
van wereld 3. De materie waarop de synthese wordt uitgeoefend, bestaat uit een
deelverzameling van wereld 3-objecten, namelijk het ‘constructieve’ deel van wereld
3. (Denk hierbij aan concepten etc.) De vorm waarin de materie ‘gegoten’ wordt,
bestaat uit symmetriebrekingen die ontleend worden aan wereld 3. Het resultaat van
de synthese van de ‘Vernunft’ bestaat uit de overige wereld 3-objecten, namelijk het
deel van wereld 3 dat is ‘given’. (Denk hierbij aan theorieën en systemen van kennis.)
Intuïtief komen ‘systemen van kennis’ (‘Vernunfteinheiten’) overeen met de ‘given’objecten uit wereld 3.
Het onderscheid dat in dit schema (bestaand uit 4 fasen) wordt aangebracht, wat
betreft het optreden van de verschillende symmetriebrekingen, vraagt om een
nuancering ten aanzien van de causale (on)vermogens van de emergente entiteiten.
De entiteiten die emergeren in de fasen 2,3 en 4 lijken in staat te moeten zijn om
nieuwe ‘standen van zaken’ met zich mee te brengen. De entiteiten die emergeren
in fase 1 lijken te beschikken over volledige causale vermogens. Vermogens zoals
die beschreven worden door de natuurwetenschappen. De waarneming van de
verschillende soorten entiteiten brengt dan ook een verschil met zich mee tussen de
reconstructie van causale ketens en de reconstructie van ketens die nieuwe ‘standen
van zaken’ teweegbrengen. Een onderscheid dat ook niet is terug te vinden in de
oorspronkelijke theorie van Leyton.
Een aantal zaken dient verder te worden onderzocht:
1) Wat zijn deze ‘standen van zaken’? Hoe verhouden ze zich tot 3Wt(-R)?
2) Wat brengt nu precies wat teweeg?
3) De verschillen en overeenkomsten tussen ‘volledige causale vermogens’ en
‘teweegbrenging’.
Op deze vragen wordt in hoofdstuk 4 teruggekomen.
Wanneer het nieuwe kantiaanse schema toegespitst wordt op de ontwikkeling
van één enkel menselijk individu dan is een chronologische lezing misschien
gerechtvaardigd.17 Echter, zinniger is het om dit schema als een dynamisch
geheel te interpreteren aangezien concepten verworven kunnen worden maar ook
weer kunnen verdwijnen. (Denk bij het verdwijnen van concepten bijvoorbeeld
17

Zie ook voetnoot 4 in hoofdstuk 1.
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aan geheugenverlies, dementie, Korsakov etc.) Hetzelfde geldt voor theorieën en
systemen van kennis. Veenings subwerelden vormen, na eenmaal te zijn ontstaan,
een ecologisch geheel met elkaar. Immers, in het dagelijks leven worden individuen
(maar ook groepen mensen) opgevat als het natuurlijke samenstel van lichamelijke,
psychische en abstracte entiteiten. Hoewel H’s kunnen komen en gaan, bestaat er
voor de drie werelden zelf maar één richting in hun ontwikkeling, namelijk die van groei
(zie eventueel ook Buskes 2006, 403-430).
Het in deze paragraaf gedane voorstel, om de kantiaanse categorieën tijd en
ruimte los te laten bij de synthese van de verbeelding (‘Apprehension’) en deze te
vervangen door de categorie symmetrie/symmetriebreking brengt uiteraard een
aantal consequenties met zich mee. Hetzelfde geldt voor de invulling van categorieën
met symmetriebrekingen tijdens de synthese van het verstand (‘Apperception’)
en de toepassing van symmetriebrekingen in de synthese van de ‘Vernunft’. De
‘aanpassingen’ in de theorie van Kant vragen om een analyse van de eventuele
voordelen. Deze analyse wordt nu uitgevoerd en onderverdeeld in de volgende vijf
punten.
Ten eerste behouden tijd en ruimte hun zelfstandig bestaan onafhankelijk van
het kennend subject. De problemen van het transcendentaal idealisme kunnen zo
verbannen worden. De vraag is natuurlijk wel of de term ‘transcendentaal idealisme’
hier nog op zijn plaats is. De modificatie van Kants theorie leidt eerder tot een soort
zuiver idealisme en daarmee tot een zuiver soort realisme. Immers, “Hier sieht man,
daß der Solipsismus, streng durchgeführt, mit dem reinen Realismus zusammenfällt.
Das Ich des Solipsismus schrumpft zum ausdehnungslosen Punkt zusammen, und
es bleibt die ihm koordinierte Realität.” (Wittgenstein 1918, 118).
Ten tweede wordt het tweede kritiekpunt van Heil op het werk van Leyton
gepareerd. Beweging speelt zich af in tijd en ruimte en kan als zodanig ook worden
waargenomen. Op het moment dat ruimte en tijd als werkelijk bestaand worden erkend
zijn verplaatsingen in beide dimensies mogelijk. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat
de ervaring zelf als entiteit ook een spatio-temporele aard heeft. Spatio-temporaliteit is
naar alle waarschijnlijkheid voorbehouden aan wereld 1.
Het derde voordeel is dat duidelijk wordt hoe ontologie en epistemologie op elkaar
ingrijpen. Gedurende de evolutie van het universum en de evolutie op aarde zijn er
kennende instanties door middel van symmetriebrekingen ontstaan.18 Deze subjecten
beschikken over een kenapparaat met een structuur zodanig dat de werkelijkheid,
waar de subjecten uit voortgekomen zijn en deel van uitmaken, gekend kan worden.
De subject-onafhankelijke werkelijkheid en het kenapparaat van kennende instanties
hebben als overeenkomst dat ze door symmetriebrekingen worden geconstitueerd
en worden gestructureerd. Het kenapparaat heeft zich gedurende de evolutie
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aangepast aan de structuur van de werkelijkheid. De eenheid stichtende functie
van het kenapparaat komt voort uit en constitueert tegelijkertijd de eenheid van de
werkelijkheid.
Het vierde voordeel is dat de symmetriebrekingen die zich in wereld 1 voltrekken
niet noodzakelijk op exact dezelfde wijze waargenomen hoeven te worden (hetgeen
een naïef realistische positie wel impliceert). Wereld 2 hoeft niet te worden beschouwd
als een ‘mirror’ waarbij de C (= connectie-coëfficiënt of “gradatie van verbinding”) van
sterk aan elkaar gerelateerde entiteiten uit wereld 1 en wereld 2 (pendante entiteiten
genoemd) de waarde 1 krijgt. Dit is het geval om de volgende twee redenen:
I ) de klasse van causale geschiedenisketens van gekende objecten laat ruimte
genoeg over om vervorming in de waarnemingen toe te staan.
II ) niet alle entiteiten uit wereld 2 hebben pendante entiteiten in wereld 1. Samengestelde
ervaringen in wereld 2 kunnen ‘vervuild’ zijn door entiteiten die alleen hun bestaan
kennen in wereld 2.
Met betrekking tot het eerste punt ( I ) kan gesteld worden dat :
	Als voor connectie-coëfficiënt C geldt dat 0 < C < 1, dan symmetriebreking
in wereld 1 ≈pendant symmetriebreking in wereld 2, waarbij ‘≈pendant’ staat voor
‘ongeveer pendant-relatie’.
Zoals eerder is opgemerkt, wordt een categorie gekenmerkt door plausibele
reconstructies van causale ketens afgezet tegen de achtergrond van een groter
kennisbestand. De waarde van de connectie-coëfficiënt C kan tussen 0 en 1 komen
te liggen op het moment dat:
1) het kennisbestand geen adequate representatie is van de werkelijkheid of
2) er een ‘rekenfout’ optreedt bij het opstellen van plausibele reconstructies afgezet
tegen het reeds opgebouwde kennisbestand.
Een mooi voorbeeld van een situatie waarbij de waarde van de connectie-coëfficiënt
C tussen 0 en 1 ligt is een illusoire waarneming.
Fernandes beweert dat Popper wel van mening moet zijn dat eerst wereld 1 is ontstaan, daarna
wereld 2 en daarna wereld 3: “Popper must, therefore, invert his answer to the problem of which
comes first, the hen or the egg, observation or hypothesis, in order to answer the question about
which comes first, World 3 theories about selves or World 2 selves. If we have to grasp World 3
theories in order to be selves, and if we cannot be selves without grasping World 3 theories, then
to the question about which comes first, the self-conscious self or World 3 theories, the only possible answer is that self-conscious selves always come first, before any kind of World 3 theory.
At the end of the series: selves, theories, selves, … we find earlier, more primitive kinds of selfconscious selves, or their biological analogues. Ultimately, this amounts to admitting something
very similar to Kant’s transcendental self.” (Fernandes 1985, 202).

18
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Met betrekking tot het tweede punt ( II ) kan gesteld kan worden dat :
a) Als connectie-coëfficiënt C =1, dan symmetriebreking in wereld 1 =pendant
symmetriebreking in wereld 2. (Het symbool ‘=pendant’ staat voor ‘exacte
pendant-relatie’.)
b) Als connectie-coëfficiënt C=0, dan symmetriebreking in wereld 1≠ pendant
symmetriebreking in wereld 2.
Aangezien beide situaties (a en b) voorkomen hoeft er geen volledige isomorfie te
ontstaan tussen wereld 1 en wereld 2. Een goed voorbeeld van een entiteit uit wereld 2
die een C-waarde van 0 heeft met betrekking tot wereld 1 is de ervaring van ervaringen.
De “oordeelskracht” die werkzaam is in de synthese van het verstand (‘Apperception’)
wordt gevoed door H2-objecten en levert in dit geval een ervaring van ervaringen op.
De afwezigheid van een pendante entiteit in wereld 1 sluit een volledige isomorfie op
basis van evidentie uit.
Het vijfde voordeel van de aanpassing van Kants theorie is dat er een positie in beeld
komt die betiteld kan worden als een ‘constructief realistische’. (Zoals gedefinieerd
door Giere in 1985, 1988.) Deze positie doet recht aan zowel het constructieve aspect
van kennis als aan de betrouwbaarheid ervan. Het ‘constructief realisme’ herbergt
zowel een rationalistisch facet in zich als een empirische toetssteen. Enerzijds is de
driewereldentheorie (als onderdeel van wereld 3) een menselijk construct. Anderzijds
is het een realistische representatie van de werkelijkheid die empirisch ondersteund
kan worden. Het dubbele karakter maakt het mogelijk om de connectie tussen deze
werelden te kennen en als reëel bestaand op te vatten. Een directe consequentie
hiervan (voor de ‘philosophy of mind’) is dat de ‘mind’ opgevat moet worden als een
werkelijk bestaande entiteit. De ‘mind’ verdwijnt niet, zoals dat bijvoorbeeld bij Mainzer
het geval is, uit het zicht.
Binnen het realisme-debat dat zich afspeelt in de ‘philosophy of science’ neemt
het ‘constructief realisme’ een zelfstandige plaats in ondanks het bestaan van veel
overlap met andere posities. Het ‘constructief realisme’ komt bijvoorbeeld met het
‘constructief empirisme’ overeen dat wetenschappelijke modellen gezien worden als
gestructureerde entiteiten (Van Fraassen 1980, 5).19 Het grote verschil tussen deze twee
posities is dat volgens de ‘constructief realist’ zowel gemedieerde als ongemedieerde
entiteiten als werkelijk bestaand moeten worden opgevat. Er is geen onderscheid in
status tussen direct en indirect waarneembare entiteiten. Wetenschappelijke theorieën
kunnen voorzien worden van het predicaat ‘waar’ of ‘onwaar’. De ‘constructief empirist’
Zie voor de verschillen en overeenkomsten tussen het ‘constructief realisme’ en het ‘constructief
empirisme’ ook De Regt, H. (1994, 107-113).
19
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Van Fraassen maakt daarentegen een strikt onderscheid tussen direct en niet-direct
waarneembare observabelen. Alleen de eerste groep entiteiten komt een werkelijk
bestaan toe. Wetenschappelijke theorieën zijn ‘hooguit’ empirisch adequaat; ook als
alle waargenomen verschijnselen volledig worden gerespecteerd. Theorieën hoeven
in de optiek van Van Fraassen niet waar te zijn om goed te zijn (Van Fraassen 1980,
10). Het ‘constructief realisme’ kent zo zijn voordelen. De ‘constructief realist’ hoeft in
tegenstelling tot de ‘constructief empirist’ niet uit te leggen waarom een gemedieerde
waarneming geen realistisch beeld van de werkelijkheid geeft, terwijl het gebruikte
instrumentarium dezelfde wetmatigheden volgt als de biologische zintuigen. Immers,
de werking van de lens in het oog bijvoorbeeld kan met dezelfde optische wetten
beschreven worden als de werking van een glas in een bril of microscoop. In paragraaf
5.7 wordt op deze discussie teruggekomen.
Tot zover de vijf voordelen van de ‘aanpassing’ van Kants theorie in relatie tot de
driewereldentheorie.
De ‘aanpassing’ van Kants theorie naar een 3-ledige ontologie van de werkelijkheid
is niet helemaal nieuw. Een zeer interessante aanpassing van Kants theorie, gezien
het kader van het hier uitgevoerde onderzoek, is die van de neokantiaan Cassirer
(1874 tot 1945). Cassirer lijkt (ten opzichte van Kant) een triadistische wending in
zijn denken te nemen. Cassirer maakt de cultuurafhankelijke symbolische vormen tot
de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden voor empirische kennis. Vervolgens
onderscheidt Cassirer drie functies voor symbolen: de expressieve functie, de
voorstellende of aanschouwelijk makende functie, en de zuivere betekende functie.
De groep symbolen die een expressieve functie hebben, brengen tot uiting wat er in
de mens leeft: de wil, emoties, enzovoort. (Deze vallen uiteraard binnen wereld 2.)
In hun representationele functie beelden ze de zichtbare, zintuiglijk waarneembare
wereld van de concrete dingen af. (Deze vallen binnen wereld 1.) De zuiver betekende
functie is de meest abstracte, omdat ze een zelfstandig systeem van relaties
constitueert in plaats van een systeem van objecten en hun (zintuiglijk waarneembare)
eigenschappen. (Deze vallen binnen wereld 3.)
De ‘aanpassing’ van Kants theorie, zoals hierboven geschetst, wijkt zo sterk af van
de (neo)kantiaanse traditie dat nu al serieus moet worden afgevraagd of de verfijning
van Poppers driewereldentheorie, zoals die in dit proefschrift wordt voorgesteld, in de
(neo)kantiaanse traditie kan worden geplaatst.
Het doel van deze paragraaf was inzicht te krijgen in de structuur van wereld 2.
Geprobeerd is de entiteiten, die tezamen wereld 2 vormen, te analyseren in termen
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van ‘materie’ en ‘vorm’. Hiertoe is het volgende voorstel gedaan. De ‘materie’ bestaat
uit groepen van indrukken. De ‘vorm’, waarin de groepen van indrukken worden
geplaatst, bestaat uit symmetriebrekingen. Het betreft hier symmetriebrekingen die
ontleend worden aan symmetriebrekingen uit wereld 1 en aan symmetriebrekingen
uit wereld 2. Het voorstel om symmetrieën/ symmetriebrekingen op te vatten als
kantiaanse aanschouwingscategorieën (‘Formen der Anschauung’ in fase 2), heeft
het onvermijdelijk gemaakt om in deze paragraaf ook te spreken over entiteiten en
processen die toebehoren aan de werelden 1 en 3. Het lijkt niet haalbaar de structuur
van wereld 2 in geïsoleerde termen te behandelen. Zoals al eerder opgemerkt, het
positief neveneffect hiervan is, is dat getoond is hoe (een deel van) het werk van
een pre-triadist als Kant prima in een triadistisch conceptueel schema te vertalen
valt. Ondanks de geboekte resultaten blijft er voldoende ruimte over om zelfstandig
onderzoek te doen naar de structuur van wereld 3.

3.3 De structuur van wereld 3
De aanpassing van Kants theorie, wat betreft de fasen 3 en 4 in het kenproces,
is in relatie tot de driewereldentheorie van directe betekenis voor de structuur van
wereld 3. In deze paragraaf wordt de structuur van wereld 3 nog verder onder de loep
genomen zonder daarin de filosofie van Kant te volgen. Dit onderzoek draagt naast
de verfijning van de driewereldentheorie bij aan het inzicht in de verhoudingen tussen
de entiteiten die emergeren tijdens het kenproces zoals dit wordt beschreven in de
‘aangepaste’ theorie van Kant. Gekozen is om het onderzoek uit te voeren aan de
hand van de beschikbare kennis die zich nà Kant heeft aangediend en aan de hand
van de voorafgaande hoofdstukken. Pas in paragraaf 3.3.2 zal het resultaat van dit
onderzoek in verband worden gebracht met het oorspronkelijke werk van Kant.
Om de structuur van wereld 3 te onderzoeken, zal uitgegaan worden van het
bestaan van wereld 1 en wereld 2. Deze werelden zijn verschenen zonder (bewust)
toedoen van menselijke activiteit. Wereld 3 bestaat daarentegen uit een ‘man-made’
deel en een deel dat is ‘given’. De (niet-)isomorfe relaties tussen enerzijds wereld 1/
wereld 2 en anderzijds wereld 3 kunnen wellicht iets vertellen over de structuur van
wereld 3.
Wanneer wereld 3 door evolutionaire ontwikkelingen in beeld komt, neemt het
aantal mogelijkheden toe wat betreft de aanwezigheid of afwezigheid van isomorfieën
tussen de werelden. De meest extreme situaties, situaties waarin een maximale of
een minimale isomorfie optreedt, zullen nu aan de orde worden gesteld. Om de
isomorfieën tussen de werelden te onderzoeken zal de connectie-coëfficiënt C (=
‘gradatie van verbinding’) worden gebruikt.
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Als casestudie wordt de Necker-kubus genomen. De Necker-kubus wordt
gekenmerkt door een reversibele dieptewerking. In hoofdstuk 2, paragraaf 2, is een
afbeelding van de Necker-kubus opgenomen.
In wereld 1 bestaat deze ‘kubus’ uit blauwe en gele vlekken op papier. Wanneer
de ‘vlekkeninterpretatie’ gevolgd wordt bestaat er in strikte zin geen kubus. Er bestaan
slechts gele en blauwe vlekken op papier (W1). Echter, als de blauwe en gele vlekken
gezien worden als ‘voorgronden’ en ‘achtergronden’, dan zijn de vlekken op papier
vervolgens te interpreteren als de ‘voorkant’ en de ‘achterkant’ van een kubus. Zo
gesteld is er sprake van een betrouwbare representatie van een driedimensionale
kubus (W1).
In wereld 2 emergeert de ervaring van diepte op twee niveaus:
a) de ervaring van diepte emergeert bij de overgang van de vlekkeninterpretatie naar
de interpretatie waarbij de vlekken op papier een kubus voorstellen. (De wijze waarop
de ervaring van diepte emergeert komt overeen met de wijze waarop de ervaring
van diepte emergeert bij de ‘vase-face figure’ bijvoorbeeld. Er is sprake van een
‘voorgrond’ en een ‘achtergrond’ en daarmee van een ruimte.) Dit niveau doet voor
het vervolg van dit betoog niet ter zake.
b) de kubus wordt ervaren als een object met een voor- en een achterkant die,
afhankelijk van de waarnemer, qua functie onderling kunnen worden omgedraaid. De
Necker-kubus neemt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ‘vase-face figure’, steeds
een andere positie in de ruimte in. (De Necker-kubus is daarom ook een complexere
illusie dan de ‘vase-face figure’.) Er zijn op dit niveau dus twee interpretaties mogelijk
die beide even betrouwbaar zijn en door de reversibele werking de ervaring van diepte
doen emergeren.
De concepten die behoren bij niveau b zijn ‘de voorkant van de kubus’ en ‘de
achterkant van de kubus’. Beide concepten horen thuis in wereld 3. Het aantal
connecties tussen de drie werelden wordt bepaald door het aantal mogelijke
combinaties die de parameters in elke wereld kunnen aannemen, namelijk 23 =
8. (De Necker-kubus is een typische ‘tri-entiteit’ met pendanten in drie werelden
(Veening 1998, 55).) Er zijn dus 8 formeel verschillende situaties te onderscheiden die
opgebouwd zijn uit ‘de voorkant van de kubus’ en ‘de achterkant van de kubus’. De
onderstaande tabel geeft dat op precieze wijze weer:
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Wereld 1

Wereld 2

Wereld 3

Situatie 1:

Voorkant (blauw)

Voorkant

Voorkant

Situatie 2:

Voorkant (blauw)

Voorkant

Achterkant

Situatie 3:

Voorkant (blauw)

Achterkant

Achterkant

Situatie 4:

Achterkant (geel)

Achterkant

Achterkant

Situatie 5:

Achterkant (geel)

Voorkant

Voorkant

Situatie 6:

Achterkant (geel)

Achterkant

Voorkant

Situatie 7:

Voorkant (blauw)

Achterkant

Voorkant

Situatie 8:

Achterkant (geel)

Voorkant

Achterkant

Tabel 1	De 8 formeel mogelijke combinaties van ‘voorkanten’ en ‘achterkanten’ met betrekking tot de Necker-kubus.

(Voor alle duidelijkheid, de entiteiten uit wereld 2 in de tweede kolom dienen opgevat
te worden als W2.1-entiteiten. Het gaat immers om een pendante entiteit van (een deel
van) de Necker-kubus in wereld 1 en niet om een pendante entiteit van een entiteit uit
wereld 3. Het gaat dus niet om een W2.3-entiteit. De entiteiten uit wereld 3 in de derde
kolom dienen opgevat te worden als W3.2.1-entiteiten.)
Deze tabel geeft de mogelijkheid om de isomorfieën tussen de werelden verder
te onderzoeken met behulp van de connectie-coëfficiënt C. Wanneer bijvoorbeeld de
voorkant van de kubus in wereld 1 ook als zodanig wordt waargenomen en er dus
sprake is van een pendante wereld 2-entiteit (dus situaties 1 en 2), is er op dit punt
sprake van een sterke connectie tussen wereld 1 en wereld 2. De connectie-coëfficiënt
C tussen de entiteiten uit wereld 1 en wereld 2 krijgt in deze situatie de waarde 1. Als
de waarneming van de voorkant van de kubus ook als zodanig benoemd wordt met
het concept ‘de voorkant van de kubus’ en er dus sprake is van een pendante wereld
3-entiteit (situatie 1), zijn er dus twee sterke connecties op dit punt met wereld 3. Ook
nu krijgen beide connecties uitgedrukt met de connectie-coëfficiënt C de waarde 1.
De situatie die nu aan de orde is, komt erop neer dat (C tussen W1 en W2 =1), (C
tussen W1 en W3 =1) en (C tussen W2 en W3 =1).
Wederom zijn er nu 8 nieuwe verschillende situaties te onderscheiden door de
verschillende combinaties van C-waarden tussen de drie werelden. Immers, er zijn
twee mogelijke C-waarden, te weten 1 en 0. En er zijn drie mogelijke relaties tussen
de werelden, te weten de relatie tussen wereld 1 en wereld 2, de relatie tussen wereld
1 en wereld 3 en de relatie tussen wereld 2 en wereld 3. Tezamen levert dat 23 = 8
verschillende situaties op. (In situatie 1 heeft C tussen wereld 1 en wereld 2 de waarde
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1 en tussen wereld 1 en wereld 3 de waarde 1 en tussen wereld 2 en wereld 3 ook de
waarde 1. In situatie 2 heeft C tussen wereld 1 en wereld 2 de waarde 1, tussen wereld
1 en wereld 3 de waarde 0 en tussen wereld 2 en wereld 3 ook de waarde 0. In situatie
3 heeft ……. etc. etc.) In feite geven deze 8 formeel mogelijke situaties de relaties
tussen de drie werelden aan als entiteiten van wereld 3.
De formele notatie voor een sterke connectie tussen twee entiteiten is: C(ei, ej)=1.
En de formele notatie voor een disconnectie tussen twee entiteiten is : C(ei, ej)=0
(Veening 1998, 58). Deze notaties bieden de mogelijkheid om de relaties tussen
de werelden zelf los te laten en in plaats daarvan de relaties tussen entiteiten uit de
verschillende werelden zichtbaar te maken. De formele weergaven bieden de kans
om recht te doen aan het onderzoek naar de isomorfie tussen de drie werelden. De
volgende tabel kan nu worden opgetekend:

Isomorfie tussen
Isomorfie tussen
Isomorfie tussen
wereld 1 en wereld 2 wereld 1 en wereld 3 wereld 2 en wereld 3
Situatie 1:

C(e1,e2)=1

C(e1,e3)=1

C(e2,e3)=1

Situatie 2:

C(e ,e )=1

C(e ,e )=1

C(e2,e3)=0

Situatie 3:

C(e1,e2)=1

C(e1,e3)=0

C(e2,e3)=0

Situatie 4:

C(e ,e )=0

C(e ,e )=0

C(e2,e3)=0

Situatie 5:

C(e1,e2)=0

C(e1,e3)=0

C(e2,e3)=1

Situatie 6:

C(e ,e )=0

C(e ,e )=1

C(e2,e3)=1

Situatie 7:

C(e1,e2)=1

C(e1,e3)=0

C(e2,e3)=1

Situatie 8:

C(e ,e )=0

C(e ,e )=1

C(e2,e3)=0

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

Tabel 2	De 8 formeel mogelijke combinaties van isomorfieën met
betrekking tot een tri-entiteit: < ei1, ei2, ei3 > (Veening 1998, 55).

In tabel 2 zijn 8 formeel mogelijke combinaties gegeven. Conceptueel beschouwd
vallen de situaties 2, 4, 6 en 7 af. Een analyse van situatie 2 bijvoorbeeld laat zien
waaruit een conceptuele onmogelijkheid kan bestaan:
-

als er een isomorfie tussen e1 en e2 bestaat en er een isomorfie bestaat tussen
e1 en e3 dan moet er ook een isomorfie bestaan tussen e2 en e3. In tabel 2 staat
daarentegen: C(e2,e3)=0.

Op overeenkomstige wijze kunnen de situaties 4, 6 en 7 ook worden geanalyseerd.
(Hierbij neemt situatie 4 wel een bijzondere positie in.) De situaties 1, 3, 5 en 8 zijn
conceptueel beschouwd wel mogelijk.
Tot nu toe is uitgegaan van twee extreme waarden, namelijk de waarde 1 of 0,
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die door de connectie-coëfficiënt wordt aangenomen. Het voorbeeld van de Neckerkubus met zijn bipolair karakter vraagt daar ook om. Echter, het is zeer waarschijnlijk
dat in de meeste voorbeelden die te bedenken zijn er sprake is van een gedeeltelijke
connectie tussen de drie werelden. Veening heeft dit vermoeden al eerder naar voren
gebracht door te schrijven dat “..zoals de waarneming geen volledige afspiegeling
van het waargenomene is, maar altijd zowel minder (er wordt gereduceerd) als meer
(er wordt “toegevoegd”), zo is ook een concept nooit een volledige afspiegeling van
het geconceptualiseerde maar eveneens zowel minder als meer. Dus de C tussen e2.1
en e1 is nooit 1; de C tussen e3.1 en e1 is mogelijk ook nooit gelijk aan 1. Misschien is in
pendant-relaties de C nimmer helemaal gelijk aan 1; het idee van drie zo verschillende
werelden is daar immers mede op gebaseerd.” (Veening 1998, 59). De gedeeltelijke
connectie tussen werelden uit zich dus in de waarde van de connectie-coëfficiënt C
die ligt tussen 0 en 1.
De gedeeltelijke connectie tussen entiteiten wordt nu verder onderzocht. Dit onderzoek
zal plaatsvinden met behulp van ‘concepten’ en ‘referenten’. Hierbij dienen vooraf drie
opmerkingen gemaakt te worden:
1) het begrip ‘referent’ (of ‘de referent’) wordt pragmatisch gebruikt en heeft niet
de ‘nauwe taalfilosofische’ betekenis. (Frege, Carnap etc. kennen aan een
concept slechts één extensie toe. Zie bijvoorbeeld Frege 1892, 1918.) Met het
pragmatisch gebruik van referenten wordt hier bedoeld dat referenten opgevat
dienen te worden als dingen/ entiteiten waar verschillende soorten relaties mee
onderhouden kunnen worden. Idem geldt voor concepten. Concepten zijn dingen/
entiteiten uit wereld 3.
2) de connectie-coëfficiënt C geeft de intensiteit van alle soorten relaties tussen
entiteiten aan.
3) het onderzoek betreft aanvankelijk alleen de relaties tussen entiteiten uit wereld 3.
Met betrekking tot relaties tussen concepten en referenten kunnen zich de
volgende twee situaties voordoen:
a) Er is één concept dat meerdere referenten kent. Hier is sprake van een één-op-veel
relatie, oftewel van een 1: M relatie.
b) Er is één referent die meerdere concepten kent. Ook hier is sprake van een één-opveel relatie, oftewel van een 1: N relatie.
De relatie tussen concepten is nu te beschouwen als een veel-op-veel relatie, oftewel
als een N:M relatie binnen wereld 3.20 Zo ontstaat er een netwerkstructuur van
concepten in wereld 3.21
De karakteristieke verhouding tussen N en M (weer te geven als N:M of als N/M)
voor een gegeven systeem X (op tijdstip t) komt formeel als volgt tot stand. Gegeven
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de volgende afbeelding van de verzamelingen U en V en de relaties tussen hun
elementen:
U

V

U={u1, u2, u3, …}

V={v1, v2, v3, …}

Zij X = X(t) = <U,V,R>, waarbij U en V twee verzamelingen zijn, die eventueel gelijk
zijn aan elkaar, en R een relatie tussen (elementen van) U en V, formeel:
R⊆UxV
N(u) en M(v) zijn als volgt te definiëren:
N(u) =def | { v ∈ V | R(u,v) } |

(Notatie: ‘| x |’ geeft het aantal elementen van de
verzameling weer.)

dus N(u): U  N(atuurlijke getallen)

De veel-op-veel relatie tussen entiteiten is door De Muijnck gebruikt om de fysische realisatie van ‘hogere-niveau-feiten’ te verdedigen. Hij meent dat het relationele karakter van ‘hogereniveau-feiten’, waaronder ook mentale feiten vallen, voorkomt dat mentale feiten als identiek
kunnen worden beschouwd met fysische feiten of verzamelingen van fysische feiten (De Muijnck
2002, XXX). De Muijnck kent de werkelijkheid een gelaagde ontologie toe, maar wijst emergentie
af. Emergentie zou volgens hem metafysisch gezien niets toevoegen aan het fenomeen ‘fysische
realisatie’. Emergentie doet er naar zijn idee alleen toe op het niveau van verklaringen van systeemeigenschappen (De Muijnck 2002, 29).

20

Het ontstaan van een netwerkstructuur van concepten brengt automatisch het ontstaan van
een netwerkstructuur van concepten, proposities, informatietoestanden etc. met zich mee. Zie
voetnoot 12 in hoofdstuk 1.

21
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M(v) =def | { u ∈ U | R(u,v) } |
dus M(v): V  N(atuurlijke getallen)
N = N(U) =def gemiddelde of karakteristieke waarde (N(u))
M = M(V) =def gemiddelde of karakteristieke waarde (M(v))
N:M (= N/M) = karakteristieke verhouding tussen N en M.
N:M relatie =def veel-op-veel relatie tussen elementen.
R heet een N:M relatie.

Aangezien er velerlei relaties tussen heel verschillende domeinen kunnen bestaan is
het generaliseren van systeem X op zijn plaats.
De structuur van het eerder gegeven systeem X (op tijdstip t) is in gegeneraliseerde
vorm als volgt weer te geven:
X = X(t) = <(U1, …, Up), (V1, …, Vq), (R1, …, Rr)> waarbij U1, …, Up en V1, …, Vq
verzamelingen zijn en R1, …, Rr relaties zodanig dat er voor iedere Ri een Uj en Vk is
zodanig dat Ri ⊆ Uj x Vk.
Het volgende voorbeeld maakt dit betoog wellicht inzichtelijker. Met behulp van het
Bachman-diagram, kunnen bijvoorbeeld de relaties tussen klanten, artikelen, facturen
en bestellingen (orders) in kaart worden gebracht (Demmer 1986, 165):

N

:

Klant

Factuur

Figuur 2

M
Artikel

Bestelling (Order)

Bachman-diagram.
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(Het Bachman-diagram is een diagram dat in de jaren zeventig door C.W. Bachman
werd geïntroduceerd om er de structuur van databases op basis van een netwerkmodel
mee uit te beelden. Dit diagram wordt nog altijd gebruikt bij de bestandsorganisatie
binnen automatiseringsprocessen en de informatica.)
Een klant kan verschillende bestellingen hebben gedaan voor een willekeurig
aantal artikelen. De relatie tussen ‘Klant’ en ‘Bestelling’ is dan een één-op-veel relatie,
oftewel een M:1 relatie. Tegelijkertijd kan een bepaald artikel voorkomen op diverse
bestellingen van verschillende klanten. De relatie tussen ‘Artikel’ en ‘Bestelling’ is dus
ook een één-op-veel relatie, oftewel een N:1 relatie. Tussen ‘Klant’ en ‘Artikel’ is er
sprake van een veel-op-veel relatie, oftewel van een N:M relatie (Demmer 1986, 164).
Een N:M relatie wordt gedefinieerd als een veel-op-veel relatie tussen entiteiten.
Tot dusver is er gesproken over klanten, bestellingen, etc. in dagelijks taalgebruik.
Wanneer klanten, bestellingen etc. een plaats gaan krijgen binnen de drie werelden
moeten er onderscheidingen worden aangebracht tussen lichamen van klanten (W1),
concepten van klanten (W3), fysieke artikelen (W1), waargenomen artikelen (W2) etc.
etc. Het ter sprake brengen van een N:M relatie tussen entiteiten speelt zich nu af
op een veel specifieker niveau. Zo kan er gericht onderzoek worden gedaan naar
bijvoorbeeld N:M relaties tussen entiteiten binnen wereld 3. Deze constateringen
leiden tot de volgende overweging.
De concepten ‘klant’, ‘artikel’, ‘factuur’ en ‘bestelling’ maken als concept deel uit
van wereld 3. Er kunnen door specificaties diverse ‘klant’-concepten onderscheiden
worden zoals de concepten voor particuliere en zakelijke klanten. Ook de overheid
bijvoorbeeld kan een specifiek klant-concept met zich meebrengen. Verder kan er
nog een onderscheid gemaakt worden tussen concepten voor binnenlandse en
buitenlandse klanten. (Mogelijk zijn er voor de fiscus nog meer ‘klant’-concepten te
onderscheiden.) Met betrekking tot het concept ‘artikel’ kunnen er ook verschillende
concepten worden onderscheiden zoals bijvoorbeeld concepten voor gebruiks- en
verbruiksgoederen. De concepten ‘klant’, ‘artikel’ etc. zijn te beschouwen als generieke
concepten die nader gespecificeerd kunnen worden.
Het concept ‘klant’ (W3) kan met meerdere fysieke bestellingen (W1) een relatie
onderhouden. Er is dus sprake van een één-op-veel relatie, oftewel er is sprake van
een M:1 relatie. Tegelijkertijd kan het concept ‘artikel’ (W3) een relatie onderhouden
met meerdere fysieke bestellingen (W1). De relatie tussen het concept ‘artikel’ (W3)
en de fysieke bestellingen (W1) is dus ook een één-op-veel relatie, oftewel een N:1
relatie. Tussen het concept ‘klant’ (W3) en het concept ‘artikel’ (W3) is er sprake van
een veel-op-veel relatie, oftewel er is sprake van een N:M relatie. Immers, via een
aantal fysieke bestellingen (W1) kan een ‘klant’-concept (W3) in relatie staan met een
willekeurig aantal ‘artikel’-concepten (W3), terwijl een bepaald ‘artikel’-concept (W3) in
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relatie kan staan met verschillende ‘klant’-concepten (W3).
Het geschetste plaatje kan worden uitgebreid door waargenomen facturen
(W2), waargenomen artikelen (W2), fysieke facturen (W1) etc. etc. op te nemen.
Dat de ‘gradatie van verbinding’ (C) tussen bijvoorbeeld een fysieke factuur F (W1)
en een waargenomen factuur F (W2) hoog is lijkt evident (C= 1:1 =1). Dit worden
pendante entiteiten genoemd. Voor de analoge entiteiten ‘foto van mijn hand’ (W1)
en ‘mijn hand’ (W1) geldt hetzelfde (C= 1:1 =1). Echter, door de aanwezigheid van
de netwerkstructuur, als gevolg van het optreden van N:M relaties, ontstaat er een
gedeeltelijke verbinding tussen twee entiteiten zoals bijvoorbeeld tussen het concept
‘klant’ en het concept ‘artikel’. Beide concepten zijn entiteiten uit wereld 3.
Een gradatie van verbinding kan eveneens gevonden worden tussen entiteiten
in wereld 1 en tussen entiteiten in wereld 2 alsook tussen entiteiten uit verschillende
werelden door het optreden van N:M relaties. (Voorbeeld: vervang in het geschetste
plaatje het concept artikel (e3) door de ‘waarneming van het concept artikel’ (e2.3).)
De N:M relatie tussen entiteiten in wereld 3 kan formeel als volgt worden uitgewerkt:
Stel nu dat: systeem X = <W3, W1, W2, r, R>(De driewereldentheorie.)
r ⊆ W3 x (W1 ∪ W2)
r(e3, e): e is referent van e3
R ⊆ W3 x W3
R(e3i, e3j) desda ∃ e∈(W1 ∪ W2) r(e3i, e) & r(e3j, e)
De gradatie van verbinding tussen twee entiteiten is contextueel bepaald. In het
gegeven voorbeeld specificeert een context het generieke concept ‘klant’ en het
generieke concept ‘artikel’ nader. Zo kan een bepaalde context het generieke concept
‘klant’ bijvoorbeeld nader specificeren tot het concept ‘particuliere klant’.
De volgende variant van het Bachman-diagram doemt nu op (nogmaals:
concepten en referenten zijn dingen/ entiteiten die niet in strikt taalfilosofische zin
moeten worden begrepen):
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In wereld 3 bestaat een N:M
relatie tussen twee concepten.

W3

Wereld 2 met daarin een referent.
W2

W1

Wereld 1 met daarin een referent.

Figuur 3

N:M relatie in wereld 3.

Voor generieke concepten (bijvoorbeeld ‘klant’ en ‘artikel’) die in verschillende
contexten gebruikt worden, kan beweerd worden dat:
Stelling a):
Er is een N:M relatie tussen entiteiten (ei3, ej3) uit wereld 3  ( 0 < C(ei3, ej3) < 1).22
In woorden (gegeven de eerder beschreven situatie): als er een N:M relatie bestaat
tussen twee entiteiten (ei3, ej3) uit wereld 3, dan ligt de waarde van C(ei3, ej3) tussen
0 en 1. Idem geldt vice versa.
Zoals de notatie ‘W3(W1 W2)’ staat voor alle ideeën over de relatie tussen W1- en
W2-entiteiten en de notatie ‘W3(W2 W3)’ staat voor alle ideeën over de relatie tussen
De connectie-coëfficiënt C wordt gedefinieerd als een relatie tussen e i en e j (Veening 1998,
57). Deze C kan zowel een relatie betreffen tussen entiteiten uit verschillende werelden als een
relatie tussen entiteiten uit dezelfde wereld (Veening 1998, 58).

22
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W2- en W3-entiteiten (Veening 1998, 130), zo kan de notatie ‘W3(W3 W3)’ staan voor
alle ideeën over de relatie tussen W3-entiteiten. De verzameling N:M relaties (stelling a)
is niet leeg precies wanneer C(ei3, ej3) ergens een waarde tussen 0 en 1 aanneemt en
de verzameling W3(W3 W3) geeft die verzameling ook aan. Formeler weergegeven:
Stelling b):
W3(W3 W3) = {x | x = een N:M relatie} ≠ Ø  ∃ ei3, ej3 ( 0 < C(ei3, ej3) < 1).
Tot nu toe is de relatie tussen concepten op abstracte wijze aan bod gekomen. Het
volgende concrete voorbeeld dient ter verduidelijking van de N:M relatie tussen entiteiten
in wereld 3 en de ‘gradatie van verbinding’ die ze onderhouden. Dit voorbeeld maakt
tevens helder dat de N:M relatie niet uitsluitend betrekking heeft op wetenschappelijke
concepten in wereld 3, maar ook op andere entiteiten in dit domein.23
Voorbeeld:
R. Scruton maakt aangaande het fenomeen muziek in zijn boek The Aesthetics
of Music een onderscheid tussen zogenoemde primaire, secundaire en tertiaire
objecten. (Naar analogie van de primaire en secundaire kwaliteiten in het werk van
J. Locke (1690).) Niet alle ‘philosophers of music’ zullen deze driedeling onderschrijven.
Zo meent Kivy bijvoorbeeld dat muziek een geluidsstructuur is zonder semantiek,
maar wel met een zekere syntaxis (Kivy 2002). In dit proefschrift wordt aansluiting
gezocht bij de positie van Scruton. (De discussie die in de philosophy of music wordt
gevoerd over deze positie zal hier verder onbesproken blijven.)
De objecten die Scruton onderscheidt, komen respectievelijk overeen met de
‘sound’, ‘tone’ en ‘work of music’/’musical meaning’ van muziek (Scruton 1997, 20;
161). Het behoeft geen uitgebreid betoog dat de ‘sound’ in wereld 1 thuishoort, de
‘tone’ als de pendante entiteit in wereld 2 kan worden beschouwd en de ‘musical
meaning’ als de pendante entiteit in wereld 3.24 Immers, Scruton meent dat wanneer
‘sounds’ waargenomen worden als muziek er zich drie processen voltrekken:
1)

Het eerste proces bestaat erin dat fysische vibraties (trillingen of golven)
worden uitgezonden door muziekinstrumenten of andere holle voorwerpen.

2)

Het tweede proces wordt gekenmerkt door de isolatie van een aantal

Volgens Den Boer staan betekenissen niet op zichzelf en kunnen ze niet zonder basale schema’s die te maken hebben met de ruimtelijke positie van lichamen. Via lichamelijke interactie
met de wereld wordt er een basis gelegd voor een web van betekenissen op pre-conceptueel
niveau (Den Boer 2004, 202; 195-196). Deze beweringen voeden de intuïtie dat binnen wereld 2
en wereld 1 ook N:M relaties tussen entiteiten bestaan.

23
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trillingen welke vervolgens wordt opgevat als een muzikale gebeurtenis.
Deze muzikale gebeurtenis beschouwt Scruton als een ‘secundair object’
overeenkomstig de wijze waarop kleur als een ‘secundaire’ kwaliteit wordt
gezien. De fysische trillingen brengen een ‘tone’ voort.
3)

Het derde proces dat zich voltrekt, is de totstandkoming van een intentioneel
object. In dit proces worden ‘sounds’ waargenomen als muziek. Het
intentionele object muziek laat zich beschrijven in termen van harmonie,
ritme, melodie etc. en brengt een zekere muzikale ruimte met zich mee.
Deze muzikale ruimte kent ook zijn eigen wetmatigheden. (Scruton 1997,
20; 78-79; 161).25

De opmerking van Scruton, dat de relatie tussen deze ‘tones’ en ‘sounds’ het
beste vergeleken kan worden met de relatie tussen ‘mind’ en ‘brain’ in het werk van
Spinoza, kan als stimulans dienen om de driewereldentheorie op te vatten als een
soort ‘triple aspect theory’ (voor zover het tri-entiteiten betreft).26 Volgens Spinoza kan
de werkelijkheid op twee manieren geconceptualiseerd worden, namelijk als mentaal
en als fysiek. Datgene wat op deze twee manieren geconceptualiseerd wordt moet
daarbij als één worden opgevat (Scruton 1997, 79). Bij de driewereldentheorie is er op
‘overeenkomstige wijze’ sprake van drie radicaal verschillende soorten entiteiten die
uit één soort substantie zijn opgetrokken. Tijd om wat concreter te worden.
Wanneer bijvoorbeeld het eerste hoornconcert van R. Strauss (1911) wordt
uitgevoerd, dan zijn de fysische trillingen van grond- en boventonen, die worden
voortgebracht door een specifieke ronde koperen buis met cylinders, entiteiten die in
wereld 1 moeten worden ondergebracht. De ervaring van de warme en romantische
klanken, die gepaard gaat met de vele boventonen die een hoorn rijk is, behoort
Ondersteuning kan worden gezocht in de volgende twee citaten:
1) In The Self and its Brain (1977) schrijft Popper: “the world of the products of the human mind,
such as stories, explanatory myths, tools, scientific theories (whether true or false), scientific
problems, social institutions, and works of art.”.
2) In ‘The Place of Mind in Nature’ (1981) schrijft Popper: “the world of the products of the human mind, and especially the world of our languages: of our stories, our myths, our explanatory
theories; the world of our mathematical and physical theories, and or our technologies; and of
our biological and medical theories. But beyond this, also the world of art and of architecture
and of music..”.

24

Evenals Popper onderscheidt Scruton een deel in ‘wereld 3’ dat is ‘man-made’ en een deel dat
is ‘given’. Zie Scruton 1997, 477-478.

25

De term ‘dual aspect theory’ is in tegenstelling tot de term ‘triple aspect theory’ een gangbaar
begrip in de filosofische literatuur. Zie bijvoorbeeld Nagel (1986) pp. 28-32 en pp. 40-49.

26
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thuis in wereld 2. De warmte of koelte van klanken, oftewel klankkleuren, vormen de
auditieve tegenhangers van visuele kleuren. De lange melodielijnen uit het eerste
deel en de snelle ritmen uit het laatste deel van dit hoornconcert, zijn te beschouwen
als intentionele objecten. Het betreft hier muzikale structuren en betekenissen die in
wereld 3 hun bestaan vinden. Zowel de trillingen, de ervaringen van deze trillingen als
de muzikale betekenissen van het hoornconcert zijn onderling radicaal verschillend,
maar substantieel gezien van dezelfde orde. Immers, geen muzikale betekenis zonder
de ervaring van trillingen en in het algemeen geen ervaring van trillingen zonder het
bestaan van de trillingen zelf. Tegelijkertijd lijkt de reductie van muzikale betekenissen
tot louter trillingen een onmogelijke opgaaf.
Muzikale betekenis is een fenomeen dat volgens Scruton superveniënt is ten
opzichte van de primaire en secundaire qualiteiten (Scruton 1997, 162). In het volgende
hoofdstuk zal blijken dat het hanteren van het begrip ‘emergentie’ in dit soort situaties
te prefereren is boven het gebruik van het begrip ‘superveniëntie’.
Een ander concreet voorbeeld is het feit dat het trillen van de koebellen in de
zesde symfonie van G. Mahler (1904) los van hun context beschouwd kunnen worden
als ‘sounds’. Maar eenmaal opgenomen in de uitvoering van deze symfonie krijgen
ze een specifieke muzikale betekenis27. De betekenis van een koebel in Mahlers
zesde symfonie is niet gelijk aan de betekenis van diezelfde koebel in een willekeurig
ander muziekstuk28. Dezelfde ‘sound’, als gevolg van het in ‘beweging’ zetten van
koebellen, kan dus meerdere muzikale betekenissen hebben. Dit is voor te stellen als
een M:1 relatie. Tegelijkertijd kunnen verschillende ‘sounds’ ook dezelfde betekenis
tot gevolg hebben. Denk hierbij aan verschillende muziekstukken (bestaand uit
verschillende ‘sounds’) met dezelfde muzikale betekenis. Zo vormen de 5e, 6e en 7e
symfonie van Mahler ten opzichte van zijn andere symfonieën een zekere eenheid qua
muzikale betekenis. Immers, alle drie de werken zijn gebaseerd op eenzelfde soort
grondstructuur. Daarnaast bevatten ze alle drie verwijzingen naar de eenzaamheid
Zie ook de pagina’s 168-173 uit Symmetries of Nature van Mainzer over symmetriebrekingen in
muziek. Er lijkt nog een terrein braak te liggen om onderzoek te doen naar mogelijke symmetriebrekingen bij de overgang van harmonieën naar melodieën en thema’s. Thema’s en melodieën
vormen op hun beurt weer de basis voor complete werken zoals bijvoorbeeld symfonieën dat
zijn. Op intuïtieve gronden is vast te stellen dat ook bij deze overgang symmetriebrekingen in het
geding zijn. In hoeverre het complete oeuvre van componisten en zelfs gehele muzikale stromingen een eigen organisatieniveau vertegenwoordigen als gevolg van mogelijke symmetriebrekingen, zal uit nader onderzoek moeten blijken.
27

Met betrekking tot de betekenis van een koebel in de zesde symfonie heeft Mahler eens gezegd: ‘In de verte zijn koebellen te horen, de laatste aardse geluiden die tot de eenzame verte
van de bergtoppen doordringen.’. (Uit Mahler – Seckerson, 1982.)

28
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die Mahler gevoeld moet hebben. (Dat met deze laatste bewering zeer voorzichtig
omgesprongen moet worden, zal blijken in paragraaf 4.5 van hoofdstuk 4.) In alle drie
de stukken is, in tegenstelling tot de vierde en achtste symfonie, het vocale element
afwezig (Redlich 1920). De muzikale eenheid van de drie symfonieën is weer te geven
als een N:1 relatie. Op deze wijze hebben muzikale betekenissen binnen wereld 3
onderling een N:M relatie. Of anders geformuleerd, voor de onderlinge betrekking
tussen deze specifieke muzikale betekenissen geldt dat: ( 0 < C(ei3,ej3) < 1).
Wereld 3 is opgebouwd uit veel N:M relaties tussen elementen uit wereld 3; variërend van
artistieke disciplines tot de technische en wetenschappelijke gebieden. Vermoedelijk
zullen andere voorbeelden deze bewering op inductieve wijze ondersteunen. Hetzelfde
geldt voor de werelden 2 en 3 en hun onderlinge betrekkingen. Ook deze werelden
en hun onderlinge betrekkingen zijn opgebouwd uit N:M relaties. De bevestiging van
deze bewering zal eveneens langs een inductieve weg moeten verlopen.
Wereld 3 is zeker geen statische wereld met als gevolg dat de vele N:M relaties
waaruit wereld 3 is opgebouwd aan veranderingen onderhevig zijn. Teneinde meer
zicht te krijgen op de structuur van wereld 3 wordt nu ingegaan op deze veranderingen.
Er wordt gestart met het geven van twee voorbeelden.
Het eerste voorbeeld van een verandering in de N:M verhouding is de volgende.
Het veranderen van één of meerdere noten in het werk van Mahler levert een nieuw
beeld op. De N:M relatie tussen muzikale betekenissen in wereld 3 wordt door het
wijzigen van de oorspronkelijke partituur (W1-entiteit) aangetast. De oorspronkelijke
esthetische symmetrie(ën) word(t)en gebroken en houd(t)(en) op te bestaan. Er
emergeert een nieuwe esthetische orde waaraan een verandering van harmonieën,
melodieën, thema’s en symfonieën ten grondslag ligt.29
Het tweede voorbeeld is het volgende. De conceptualisering (W3) van het fenomeen
ferromagnetisme (uit hoofdstuk 2) laat zien dat de reële en de potentiële oriëntaties of
bewegingen van de atomen (verder te onderscheiden in specifieke richtingen in een
xyz-assenstelsel), als concepten uit W3, vòòr de symmetriebreking een N:M relatie
Zie voor een formele theorie voor de esthetica en muziek hoofdstuk 21 van het boek A Generative Theory of Shape (2001) van M. Leyton. Leyton meent dat: “Aesthetics is the maximization of
transfer and recoverability.” (Leyton 2001, 75). Om deze bewering te begrijpen is het van belang
te weten dat: “A generative theory of shape characterizes the structure of a shape by a sequence
of actions needed to generate it. According to our theory, these actions must maximize transfer.”.
Onder ‘maximization of transfer’ verstaat Leyton: “Make one part of the generative sequence a
transfer of another part of the generative sequence, whenever possible” (Leyton 2001, 4).

29
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tentoonspreiden. Deze bewering vraagt om een korte toelichting. Het concept ‘reële
beweging’ kan met meerdere fysieke atomen (W1) een relatie onderhouden. Immers,
alle atomen (W1) hebben een zekere oriëntatie en bepaalde atomen hebben toevallig
dezelfde oriëntatie. Er is sprake van een M:1 relatie. Tegelijkertijd kan het concept
‘potentiële beweging’ een relatie onderhouden met meerdere fysieke atomen (W1).
Sommige atomen kunnen in potentie, afhankelijk van hun omgeving, dezelfde nieuwe
bewegingen (oriëntaties) uitvoeren. Er is sprake van een N:1 relatie. Er is tussen het
concept ‘reële beweging’ (W3) en het concept ‘potentiële beweging’ (W3) sprake van
een N:M relatie.
Wanneer een bepaalde oriëntatie van de atomen (= bepaalde draaibeweging)
gaat domineren, is er sprake van een symmetriebreking en de emergentie van een
magnetisch veld (W1). De conceptualisering van dit natuurverschijnsel heeft geleid
tot de introductie en het gebruik van het concept ‘magnetisch veld’ (W3). Op het
niveau van concepten (W3) is er nu, wat betreft de reële en potentiële oriëntaties van
atomen, sprake van een relatie die weer te geven is als een N*:M* relatie. Immers,
de meeste atomen voeren na de symmetriebreking dezelfde reële beweging uit.
Het aantal potentiële bewegingen dat door atomen na de symmetriebreking kan
worden uitgevoerd, is na de breking veranderd maar kan nog steeds divers zijn. (De
oorspronkelijke M:1 relatie en de oorspronkelijke N:1 relatie bestaan niet meer.)
Veranderingen van relaties, zoals concreet bij de twee gegeven voorbeelden, kunnen
formeel als volgt worden weergegeven:
Stel nu wederom dat: systeem X = <W3, W1, W2, r, R>(De driewereldentheorie.)
r ⊆ W3 x (W1 ∪ W2)
r(e3, e): e is referent van e3
R ⊆ W3 x W3
Er treedt een verandering op in R(e3i, e3j) aangezien bij de twee gegeven voorbeelden
na de verandering geldt:
¬∃ e∈(W1 ∪ W2) r(e3i, e) & r(e3j, e).
Het resultaat van de verandering kan, in termen van relaties, als volgt worden
uitgedrukt: R* (⊆ W3 x W3). Ook R* is, evenals R, te betitelen als een N:M relatie.
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3.4 De formalisering van emergentie
Gegeven de resultaten uit de vorige paragrafen is het mogelijk om tot een universele
en formele conceptualisering (W3-entiteit) te komen van wat een symmetriebreking en
emergentie formeel inhoudt. Het werk van M. Bunge. (Bunge 1977, pp. 75-82; Bunge
en Mahner 1997, pp. 29-34) kan daarbij als inspiratie dienen.
In zijn artikel “Levels and reduction”, dat als doel heeft aan te tonen dat een
epistemologisch reductionisme in overeenstemming te brengen is met een ontologisch
pluralisme, tracht Bunge verschillende definities en formaliseringen van de fenomenen
‘novelty’ en ‘emergence’ op te stellen. Zo luidt zijn eerste definitie als volgt:
“Definition1. Let x be a thing with properties p x (t) at time t, and let t’ > t be a later instant.
Then, 1) the total novelty that occurs in x during the period [t , t’] is
			

n x (t , t’) = p x (t’) ∆ p x (t)

where ∆ designates the symmetric difference, and 2) the emergent properties that appear in
x during period [t , t’] are those in
			

e x (t , t’) = p x (t’) – p x (t)

(Recall that, if A and B are sets, their symmetric difference is defined to be A ∆ B = (A ∩ B)
∪ (A ∩ B). On the other hand the simple difference between A and B is A-B = A ∩ B .)”30
(Bunge 1977, p. R76.)

Een belangrijke aanname bij de bovenstaande definitie is dat emergentie een
fenomeen is dat zich in de tijd voltrekt. (Een evaluatie van deze aanname volgt in
hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verhouding tussen synchrone
en diachrone emergentie.) Het is door deze aanname mogelijk om de ‘total novelty’ en
de ‘emergent properties’ die zich manifesteren in opeenvolgende standen van zaken
als volgt weer te geven:
De symbolen ‘ A’ en ‘B’ staan respectievelijk voor het complement van verzameling A en
het complement van verzameling B. De frase ‘(A ∩ B) ∪ (A ∩ B)’ kan eenvoudiger worden
weergegeven als ‘(A-B) ∪ (B-A)’. Volledigheidshalve, voor ‘absolute’ emergente eigenschappen
hanteert Bunge de volgende definitie: “The absolutely emergent properties (or firsts) appearing in
a thing x during the lapse [t, t’] are those in
eax(t, t’) = ex(t, t’) - ∪
∪ py(τ) waarbij y ≠ x en t’≥ τ .” (Weingartner en Dorn 1990, 406).
y∈θ τ∈T

30
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		n s (t , t’) = p s (t’) ∆ p s (t)

(waarbij s = stand van zaken)

		e s (t , t’) = p s (t’) – p s (t)

(waarbij s = stand van zaken).

De definitie van Bunge maakt het mogelijk om te kijken naar relationele veranderingen
van systemen door de tijd heen.
Het in paragraaf 3.3 gegeven systeem X (op tijdstip t) kan een verandering
ondergaan. Formeel weergegeven:
X = X(t) = <U,V,R>(t)  <U*,V*,R*>(t’)
Het geëmergeerde (Em x) en ‘novelty’ (NOV x) zijn nu als volgt weer te geven:
Em x (t , t’) = R* (t’) – R (t)

(waarbij x = systeem)

NOV x (t , t’) = R* (t’) ∆ R (t)

(waarbij x = systeem)

In gegeneraliseerde vorm komt dit neer op :
Gegeven:	X = X(t) = <(U1, …, Up), (V1, …, Vq), (R1, …, Rr)>(t) 
<(U1*, …, Up*), (V1*, …, Vq*), (R1*, …, Rr*)>(t’)
Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)
NOVi x (t , t’) = Ri* (t’) ∆ Ri (t)

(waarbij x = systeem)
(waarbij x = systeem)

Toegepast op:
W1; t en t’ zijn fysisch twee verschillende momenten
W2; t en t’ geven het beleefde tijdsverschil aan
W3; t en t’ geven het geconceptualiseerde tijdsverschil aan.
De ‘fysische tijd’ (W1) is de objectief meetbare tijd. Zo is bijvoorbeeld het tijdsverloop
dat gepaard gaat met de draaiing van de aarde om de zon onafhankelijk van degene
die dit tijdsverloop vaststelt. (De problematiek omtrent de relativiteit van tijd is even
buiten schot gelaten.)
De ‘beleefde tijd’ (W2) is volledig subjectief van aard. Organismen hebben een
bepaalde beleving van tijd. Tijd kan ‘voor je gevoel’ sneller of langzamer gaan. Dit
sneller of langzamer verlopen van de tijd hoort bij de inhoud van een beleving of een
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ervaring. De beleving of ervaring zelf is niet gelokaliseerd in tijd en ruimte.
De ‘geconceptualiseerde tijd’ (W3) is de tijd die gepaard gaat met de verandering
van entiteiten en structuren uit wereld 3. Het feit dat wereld 3 kan groeien en ook
daadwerkelijk groeit geeft aan dat deze wereld niet statisch maar dynamisch is en
een zeker tijdsverloop veronderstelt. Dit tijdsverloop is objectief van aard maar heeft
niets van doen met het spatio-temporele karakter van wereld 1. Entiteiten uit wereld 3
zijn zelf niet gelokaliseerd in de fysische tijd en ruimte. Het tijdsverloop in wereld 3 is
een ‘gedacht’ en ‘bedacht’ tijdsverloop en hoort bij de inhoud van de ‘gedachte’ en
‘bedachte’ entiteiten uit wereld 3.
De concepten ‘fysische tijd’, ‘beleefde tijd’ en ‘geconceptualiseerde tijd’ maken
als concepten deel uit van wereld 3. Bij het onderscheiden van deze concepten dient
werkelijk triadistisch gedacht te worden.
Systeem ‘X’ kan zich op een aantal niveaus manifesteren. Zo kunnen de relaties in
‘Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)’ en in ‘NOVi x (t , t’) = Ri* (t’) ∆ Ri (t)’ relaties betreffen
tussen:
1) entiteiten (neem bijvoorbeeld de eerder gegeven verzamelingen U en V; de
elementen van U en V worden nu opgevat als entiteiten)
2) eigenschappen van verschillende entiteiten (de verzamelingen U en V worden
opgevat als twee entiteiten en de elementen van U en V als hun eigenschappen)
3) eigenschappen binnen één enkele entiteit (de elementen van U (of V) worden
opgevat als eigenschappen van de entiteit U (of V) en hebben onderling N:M
relaties).
De rechtvaardiging van de notatie kan gevonden worden in het feit dat (hogere-orde)
eigenschappen en entiteiten (hetzij intern, hetzij extern) relationeel van aard zijn.31
Terecht vestigt De Muijnck de aandacht op het feit dat er geen reden is om ‘intrinsieke’
of ‘interne’ eigenschappen van entiteiten een belangrijker bestaan toe te dichten dan
relaties of relationele eigenschappen van entiteiten. Hetzelfde geldt ook voor standen
van zaken en processen. Deze worden namelijk vaak als dingen opgevat. (Zie De
Muijnck 2002, 2-16.) Algemener gesteld, ‘instrinsieke’ eigenschappen, standen
van zaken en relaties hebben een gelijkwaardige ontologische status. In zekere zin
Voor het onderscheid tussen ‘interne’ en ‘externe’ relaties kan teruggegrepen worden op het
werk van Armstrong (1978, 85). Interne relaties tussen entiteiten veronderstellen het bestaan van
eigenschappen bij de betrokken entiteiten die niet gemist kunnen worden om de relatie gestalte
te geven. Bij externe relaties tussen entiteiten zijn dergelijke eigenschappen bij de betrokken
entiteiten juist afwezig. In hoofdstuk 5 (paragraaf 5.3.1) wordt dieper ingegaan op verschillende
afhankelijkheden tussen (reeds geëmergeerde) entiteiten.

31
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constitueren ze elkaar. Immers, eigenschappen, entiteiten etc. brengen (hetzij interne,
hetzij externe) relaties met zich mee terwijl relaties de aard van eigenschappen,
entiteiten etc. (mee)bepalen. (Zie ‘Visuele ‘weergave’ van 3Wt-R2’ voor een volledig
ontologisch overzicht.)

3.5 D
 e formalisering van emergentie en de transcendentale eenheid van
de apperceptie
In de menselijke beleving (H2) is het misschien mogelijk dat de tijdstippen t en t’ in de
definitie van Emi x (t,t’) samenvallen. Deze bijzondere situatie kan optreden wanneer
een individu zichzelf beleeft. Deze zelfbeleving is te beschouwen als een H2.2-entiteit
en krijgt concreet gestalte in de vorm van een ongeconceptualiseerd “Ik beleef/
denk mezelf.”. Het “Ik” beperkt zich in dit geval tot wereld 2. Wanneer eenmaal wordt
geaccepteerd dat bij de zelfbeleving door een individu het (beleefde) tijdsverloop
afwezig is, kan hetzelfde gesteld worden ten aanzien van H2.2.2-entiteiten, H2.2.2.2entiteiten etc. Deze entiteiten krijgen concreet gestalte in een ongeconceptualiseerd
“Ik beleef/denk dat ik …… mezelf beleef.”.
Ook in het geconceptualiseerd denken is het misschien mogelijk dat de tijdstippen
t en t’ samenvallen. Deze bijzondere situatie kan optreden wanneer een individu over
zichzelf nadenkt. Deze zelfbeschouwing is te betitelen als een H3.3-entiteit en krijgt
concreet gestalte in de vorm van een geconceptualiseerd “Ik denk na over mijn
denken.”. Het “Ik” beperkt zich in dit geval tot wereld 3. Wanneer eenmaal wordt
geaccepteerd dat bij de zelfbeschouwing door een individu het (gedachte) tijdsverloop
afwezig is kan hetzelfde, naar analogie van wereld 2, gesteld worden ten aanzien van
H3.3.3-entiteiten, H3.3.3.3-entiteiten etc. Deze entiteiten krijgen concreet gestalte in
een geconceptualiseerd “Ik denk na over mijn gedachten die over mijn denken gaan
…… .”. Voor een verheldering en historische inbedding van deze beweringen kan
weer teruggegrepen worden op het werk van Kant.
In het werk van Kant ligt aan de objectieve deductie van de categorieën het
zelfbewustzijn ten grondslag. Dit zelfbewustzijn wordt door Kant de ‘transcendentale
eenheid van de apperceptie’ genoemd. Letterlijk moet ‘apperceptie’ vertaald
worden met ‘zelf-bewuste ervaring’. Wanneer de bewering ‘Ik denk X’ (of ‘Ik denk’)
wordt gedaan, verwijst deze naar de eenheid van de apperceptie. De eenheid
van de apperceptie begeleidt de voorstellingen en zorgt ervoor dat gedachten en
voorstellingen door een individu als zijn of haar bezittingen worden beschouwd. Er
is sprake van een zeker gezichtspunt. Het besef van de eenheid van gelijktijdige
ervaringen wordt ‘transcendentaal’ genoemd, omdat het niet aan de ervaring ontleend
kan worden. Het besef van de eenheid van een gezichtspunt, het gezichtspunt van
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een individu, volgt niet uit de ervaring maar ligt daaraan ten grondslag. Kant meent
dat de transcendentale eenheid van de apperceptie alleen mogelijk is als het subject
onderscheiden kan worden van een objectieve wereld. De eenheid van de apperceptie
fungeert als een voorwaarde voor het bestaan van subjectiviteit, waardoor er een
onderscheid gemaakt kan worden tussen hoe de dingen zijn en hoe ze een individu
kunnen toeschijnen. Verschillende gezichtspunten (belichaamd door verschillende
individuen en dus verschillende ‘ikken’) kunnen verschillende gewaarwordingen met
zich meebrengen. Het belangrijkste dat hieruit volgt is dat het subject behoort tot een
wereld die als zodanig objectief is en waarbij de dingen anders kunnen zijn dan ze
het individu toeschijnen. Maar het ‘ik’ is geen object van het gezichtspunt zelf en is
geen ondeelbare, onvergankelijke en onsterfelijke substantie. Het ‘ik’ als object is niet
af te leiden uit de eenheid van bewustzijn. Deze korte weergave van Kants denken
is verre van volledig en laat alle nuanceringen achterwege. Waar het om gaat is de
constatering dat de ‘transcendentale deductie’ van Kant in de kern een overgang van
de eenheid van bewustzijn naar de identiteit van het subject in de tijd laat zien.32
De hedendaagse onderzoeksprogramma’s in de philosophy of mind die
als erfgenamen kunnen worden beschouwd van Kants filosofie, aangaande de
transcendentale eenheid van de apperceptie, zijn de programma’s waarbij bewustzijn
wordt opgevat als een eenheid (‘unified field’). Onderzoeksprogramma’s die hier
buiten vallen, zijn de programma’s die het bewustzijn opvatten als een samenstel
van afzonderlijke componenten (Searle 2005, 106). Searle onderscheidt in zijn artikel
‘Consciousness’ twee hypothesen om de bewustzijnsproblematiek aan te pakken. De
eerste hypothese is de zogenoemde ‘Building block theory’: “The conscious field is
made up of small components that combine to form the field. To find the causal NCC
(‘neurobiological events that are correlated with consciousness’) for any component
is to find an element that is causally necessary and sufficient for that conscious
experience. Hence to find even one is, in an important sense, to crack the problem
of consciousness.” De tweede hypothese is de zogenoemde ‘Unified field theory’:
“Conscious experiences come in unified fields. In order to have a visual experience, a
Het ‘argument van de privé-taal’ dat Wittgenstein in zijn Philosophische Untersuchungen heeft
geformuleerd (en welke ook al kort in hoofdstuk 1 ter sprake kwam) kan beschouwd worden als
een herleving van de transcendentale deductie. Volgens Wittgenstein is er alleen kennis van de
ervaring mogelijk door de veronderstelling van een objectieve en publiekelijk toegankelijke wereld. Het publiekelijke gebruik van taal, waardoor het mogelijk is dat de ervaringen van een individu door dat individu gekend kunnen worden, staat garant voor het bestaan van een objectieve
werkelijkheid. Immers, verwijzing en betekenis zijn alleen mogelijk in een objectieve wereld. Aan
het ‘argument van de privé-taal’ ligt dezelfde aanname ten grondslag als aan de transcendentale
deductie van Kant nl. het bestaan van een objectieve en publiekelijk toegankelijke werkelijkheid.

32
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subject has to be conscious already and the experience is a modification of the field.
Neither blindsight, binocular rivalry nor normal vision can give us a genuine causal NCC
because only already conscious subjects can have these experiences.” (Searle 2005,
102; 106). De tweede hypothese gaat terug tot Kants doctrine van de transcendentale
eenheid van de apperceptie. Searle zelf toont zich een overtuigd aanhanger van de
tweede hypothese en staat daarmee, in een zeker opzicht, in de kantiaanse traditie.33
En wat betreft de driewereldentheorie?
Het besef van de eenheid van een gezichtspunt, het gezichtspunt van een individu,
komt met betrekking tot wereld 2 het sterkst tot uitdrukking in het eventueel bestaan
van H2.2.2… (e2.2.2…) en met betrekking tot wereld 3 in het eventueel bestaan van
H3.3.3… (e3.3.3…). Hoe een individu zichzelf toeschijnt (W2) en hoe een individu werkelijk
is (W2), met betrekking tot één tijdstip, vallen samen. Wat betreft H2.....x…-entiteiten,
waarbij x ≠ 2, kan een individu zich vergissen. Hoe een entiteit een individu toeschijnt
hoeft niet overeen te komen met hoe de desbetreffende entiteit werkelijk is. Hetzelfde
geldt voor wereld 3. Het denken van een individu over zijn eigen denkproces zonder
bewoordingen (W1) roept geen vergissingen op. Vergissingen kunnen optreden op
het moment dat er over iets anders wordt nagedacht. Het zichzelf toeschijnen (W2) en
het nadenken over zichzelf (W3) door een individu kost geen tijd. Vandaar dat t = t’ in
de definitie van Emi x (t,t’). (Wat dit betekent voor de relaties (R) in ‘Emi x (t , t’) = Ri*
(t’) – Ri (t)’ zal hier verder onbesproken blijven.) Op het niveau van W2 en W3 ‘ziet’ een
individu zichzelf op een bepaald tijdstip t.
Het besef van de eenheid van een gezichtspunt is ook aanwezig wanneer een
individu iets anders waarneemt (W2) of nadenkt over iets anders (W3) dan zichzelf.
Het is een moeilijke kwestie om uit te maken of deze eenheid even sterk is als de
eenheid die aanwezig is bij de waarneming van een individu door zichzelf (W2) en bij
conceptuele zelfreflectie (W3). Hier zal nu niet verder bij stilgestaan worden.
Een (menselijk) individu, opgevat als H1 ∪ H2 ∪ H3, kent dus twee verschillende
gezichtspunten, het eerstepersoonsperspectief (W2) en het derdepersoonsperspectief
(W3), met elk een zekere eenheid. De nauwe relatie tussen wereld 2 (en dus H2) en
wereld 3 (en dus H3) doet misschien vermoeden dat wereld 2 (en dus H2) ook een
conceptueel aspect in zich herbergt. Maar deze mogelijke verwarring berust op een
verwarring tussen de categorie van causale geschiedenissen die betrokken is bij de
ervaring van objecten en de conceptuele pendante entiteit in wereld 3. Het concept
‘knowledge’ in het begrip ‘subjective knowledge’ mag niet geïdentificeerd worden
met het concept ‘knowledge’ in het begrip ‘objective knowledge’. De ‘subjective
Ook lopen er momenteel onderzoeksprogramma’s in de philosophy of mind die de twee
hypothesen combineren. Zie opmerkingen Searle 2005, 106-107.
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knowledge’ die door Popper (en Eccles) wordt toegekend aan wereld 2 is zeker niet
conceptueel van aard. Dit vraagt om een korte toelichting.
De bewering “ Ik denk X.” (of “Ik denk”) bijvoorbeeld is als zodanig objectief.
Immers, de concepten waaruit deze bewering is opgebouwd zijn element van wereld
3 en in epistemologisch opzicht publiekelijk toegankelijk. De propositionele attitude
(‘woordloze kennis’ behorend tot W2) die hiermee gepaard gaat bestaat weliswaar
objectief maar bevat in epistemologisch opzicht een subjectief element. De twee
gezichtspunten van een (menselijk) individu zijn in ontologisch opzicht misschien
gelijkwaardig maar in epistemologisch opzicht volstrekt verschillend. Of de bewering
“Ik denk X” (on)waar is hangt af van hoe het woord “ik” wordt opgevat. Immers, met
“ik” kan een waarnemend en/of denkend ik worden bedoeld. Het geconceptualiseerde
“ik” zelf bevindt zich in wereld 3 maar kan betrekking hebben op wereld 2 en/of op
wereld 3. Het uitgesproken of opgeschreven “Ik denk X” (of “Ik denk”) maakt natuurlijk
onderdeel uit van wereld 1. (Of ‘X’ zelf het geval is hangt af van de relatie tussen ‘X’ en
de werkelijkheid.)
Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat in paragraaf 3.4 een algemene definitie
van het fenomeen emergentie in termen van symmetrieën en symmetriebrekingen is
geformuleerd, omdat
1) deze definitie van toepassing is op wereld 3 en de transcendentale conditie voor
kennis over wereld 1, wereld 2 en wereld 3 vormt.
2) de conceptualisering (betekenis) van symmetriebrekingen in wereld 1, wereld 2 en
wereld 3 altijd onderdeel is van wereld 3.
3) er N:M relaties bestaan zowel binnen als tussen de drie werelden.
(Zie ‘ Visuele ‘weergave’ 3Wt-R2 ’, afbeelding A.)

Conclusie
In dit hoofdstuk is getracht een inzicht te bieden in de structuren van wereld 1, wereld
2 en wereld 3. Begonnen is met het evalueren van een relevante waarnemingstheorie.
Volgens Leyton toont een object de causale keten waar dit object in het verleden
deel aan heeft gehad. De vorm(en) van een object is (zijn) het resultaat van causale
interacties met andere entiteiten. Dit komt tot uitdrukking middels (a-)symmetrieën.
Het zijn de symmetriebrekingen die verantwoordelijk moeten worden gehouden voor
ontologische veranderingen.
De kritiek van Heil op het werk van Leyton heeft laten zien dat bewegingen en
veranderingen bij Leyton niet in de ‘mind’ voorkomen maar alleen in de buitenwereld
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kunnen bestaan. Deze kritiek maakt een naïef realistisch gebruik van het werk van
Leyton mogelijk. Zijn ‘principles’ zijn directe beweringen over de structuur van wereld
1 zonder dat entiteiten of processen uit wereld 2 en wereld 3 deze beweringen hebben
geïnfecteerd.
Mainzer meent dat symmetrieën en symmetriebrekingen slechts een instrumentele
(eenheid stichtende) rol voor zijn onderzoeksprogramma vervullen maar niet moeten
worden opgevat als een kantiaanse categorie. De tekortkomingen in zijn theorie,
namelijk dat het mentale (evenals in het werk van Leyton) ongewild uit de theorie
verdwijnt, heeft aanleiding gegeven om symmetrieën en symmetriebrekingen juist
wel als a priori condities op te vatten. De resultaten van deze opvatting hebben de
structuur van wereld 2, de wereld van mentale objecten en processen, blootgelegd.
Voor de bestudering van de structuur van wereld 3 is gekeken naar de relatie
en mogelijke isomorfieën tussen de drie werelden. Gekeken is naar welke rol de
‘connectie-coëfficiënt’ C in deze analyse kan vervullen. Als aanknopingspunt is de
Necker-kubus, die in hoofdstuk 2 aan de orde kwam, gebruikt.
De volgende conclusies kunnen inmiddels worden getrokken:
1) De structuur van wereld 1 bestaat uit tijd en ruimte voor zover het de
organisatieniveaus betreft die hoger zijn dan het niveau van de snarentheorie. (Zie
het voorbehoud in voetnoot 14.) Bewegingen door de spatio-temporele eenheid
worden gekenmerkt door symmetriebrekingen.
2) De structuur van wereld 2 bestaat uit ‘subjectieve’ symmetriebrekingen, waardoor
het mogelijk is een object als object waar te nemen. De categorie van plausibele
causale geschiedenissen, waarvan mogelijk slechts één daadwerkelijk ten
grondslag ligt aan het ontstaan van een waargenomen object, behoort toe aan
het kennend subject (H2). De categorie van causale geschiedenissen is gelijk aan
de categorie van symmetriebrekingen. Het waarnemen van objecten door middel
van een categorie van symmetriebrekingen is een epistemologische kwestie. (De
waarnemingen zelf, de resultaten van het waarnemen, zijn entiteiten uit wereld 2.)
De ontologische keerzijde is dat waarschijnlijk slechts één specifieke geschiedenis
van symmetriebrekingen de ‘shape’ van een waargenomen object bepaalt.
3) De structuur van wereld 3 bestaat, voor zover het het constructieve deel van
wereld 3 betreft, uit symmetrieën en symmetriebrekingen die, in pendante vorm,
ook terug te vinden zijn in wereld 2. Symmetriebrekingen in wereld 3 manifesteren
zich door veranderingen in de conceptuele ruimte. Wereld 3 bestaat voor een
ander deel, het ‘given’ deel van wereld 3, uit symmetrieën en symmetriebrekingen
die spontaan optreden bij het ontdekken van nieuwe kennis. Symmetriebrekingen
treden zodanig op dat entiteiten in N:M verhoudingen ten opzichte van elkaar
bestaan.
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4) De N:M verhoudingen hebben hun eigen symmetrieën en kunnen op hun
beurt weer door veranderingen gebroken worden, welke gepaard gaan met de
emergentie van nieuwe entiteiten of eigenschappen. Het eindresultaat is, formeel
geformuleerd, dat:

Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)

(waarbij x = systeem)

NOVi x (t , t’) = Ri* (t’) ∆ Ri (t)

(waarbij x = systeem)

Toegepast op:
W1; t en t’ zijn fysisch twee verschillende momenten
W2; t en t’ geven het beleefde tijdsverschil aan
W3; t en t’ geven het geconceptualiseerde tijdsverschil aan.
H
 et zijn de verschillende soorten tijd die er voor zorgen dat deze formele weergave
van emergentie (en ‘novelty’) van toepassing is op alle drie de werelden zonder
dat de verschillende (tijds)structuren van de drie werelden uit het oog worden
verloren. De conceptuele manifestatie (W3) van het fenomeen emergentie maakt
het mogelijk te denken en te spreken over de structuren van wereld 1, wereld 2
en wereld 3.
5) In de menselijke beleving (H2) en het menselijk denken (H3) is het mogelijk dat de
tijdstippen t en t’ samenvallen in de definitie van Emi x (t,t’).
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Het tot dusver bereikte resultaat houdt in dat:
Hoofdstuk 1:
a) met de gereviseerde driewereldentheorie van Veening een conceptueel schema beschikbaar is
dat het mogelijk maakt entiteiten binnen een wereld te differentiëren en een onderscheid te maken
aangaande relaties binnen een wereld en relaties tussen werelden.
b) classificatiesysteemmet het werk van Damasio een neurologisch onderbouwd raamwerk
binnen bereik is dat een basis biedt voor de verdediging van een gelaagde ontologie en de
driewereldentheorie met een empirische grondslag uit kan rusten. De “zelven” uit het werk van
Damasio illustreren de kracht van een triadistische metafysica.
c) door middel van de introductie van symmetrieën en symmetriebrekingen conceptueel
instrumentarium aangeleverd is om de emergentie en evolutie van de drie werelden op een
nauwkeurige manier uit te werken.
Hoofdstuk 2:
In dit hoofdstuk zijn vier voorbeelden van symmetriebrekingen besproken. Er is iets zichtbaar
geworden ten aanzien van de structuur van enkele concrete fenomenen uit de drie werelden.
Gebleken is dat de symmetrische structuren van deze specifieke fenomenen de potentie in zich
hebben om via symmetriebrekingen te komen tot een a-symmetrie.
Hoofdstuk 3:
In dit hoofdstuk zijn de structuren van wereld 1, wereld 2 en wereld 3 onderzocht. Over deze
structuren kan respectievelijk het volgende worden vastgesteld:
a) tijd en ruimte komen een daadwerkelijk bestaan toe binnen wereld 1. Bewegingen door de
spatio-temporele eenheid worden gekenmerkt door symmetriebrekingen.
b) de structuur van wereld 2 bestaat uit ‘subjectieve’ symmetriebrekingen, waardoor het mogelijk
is een object als object waar te nemen.
c) symmetriebrekingen treden zodanig op dat entiteiten in wereld 3 in N:M verhoudingen ten
opzichte van elkaar bestaan. Deze verhoudingen kunnen weer gebroken worden en maken de
formalisatie van emergentie mogelijk.
In het komende hoofdstuk vindt er een differentiatie plaats van het begrip emergentie in synchrone
en diachrone emergentie. Deze onderverdeling leidt uiteindelijk tot de ontwikkeling van vier nieuwe
vormen van emergentie. Tot slot zal er een formele presentatie plaatsvinden van de emergentie
van de drie werelden. Hierin zorgt het werk van Damasio, dat aan bod is geweest in hoofdstuk 1
(deel B), voor een empirische ondersteuning.
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Inleiding
Gesteld is in hoofdstuk 1, deel A, dat het door Searle gesignaleerde probleem omtrent
de transitiviteit van ‘emergent2-verschijnselen’ verdwijnt als de kritiek van De Muijnck
op de stelling dat emergentierelaties causale relaties zijn wordt aanvaard. Searle heeft
emergent2-verschijnselen grofweg omschreven als verschijnselen die een volledig
autonoom bestaan leiden en dingen kunnen veroorzaken die niet verklaard kunnen
worden door het causale gedrag van entiteiten op microniveau (Searle 1994, 112).
De argumenten die De Muijnck aanvoert om emergentierelaties als non-causaal op te
vatten zijn ook in hoofdstuk 1 aan de orde geweest. Als de rol van de constituerende
causale interacties op microniveau op de achtergrond raakt bij de beschouwing van
de relaties tussen de verschillende geëmergeerde organisatieniveaus, is het het
‘absolute’ karakter van emergent2 dat de aandacht opeist. De (niet-)reduceerbaarheid
van emergente fenomenen komt zo centraal te staan bij de vraag hoe emergentie
precies gedefinieerd moet worden en in hoeverre de definitie van emergent2 volstaat.
Naar aanleiding van de vraag of de definitie van emergent2 die Searle geeft in
staat is de brug te slaan tussen de drie werelden in Poppers driewereldentheorie is
een aantal nieuwe vraagstukken opgeworpen:
1) “Kan het ontstaan van cognitief bewustzijn begrepen worden met Searles definitie
van “emergentie” (emergent2)? En zo ja, geldt dat ook voor cognitief bewustzijn dat
verder reikt dan één enkel individu?”
2) “Is een onderscheid tussen lokale en globale emergentie noodzakelijk? Dit om een
verschil te kunnen maken aangaande emergentie binnen werelden en emergentie
tussen werelden – namelijk wanneer entiteiten zich voor het eerst manifesteren.”
(hoofdstuk 1, paragraaf 4.1).
Om deze twee vragen te kunnen beantwoorden zal duidelijk moeten zijn hoe
emergentie en reductie zich tot het verstrijken van de tijd verhouden. Immers, het
ontstaan van cognitief bewustzijn, zowel op individueel als op collectief niveau, is een
evolutionair proces.
De vraag naar de verhouding tussen emergentie/reductie en het verstrijken van de tijd
is ook van belang voor het ontstaan van Poppers drie werelden. Ook hier is sprake van
een evolutionair uitgangspunt. Daarom wordt in dit hoofdstuk (deel A) in paragraaf
4.1 ingegaan op het onderscheid tussen synchrone en diachrone emergentie.
Bij diachrone emergentie speelt, in tegenstelling tot bij synchrone emergentie, het
tijdsverloop een belangrijke rol. Om het begrip “emergentie” geen leeg begrip te
laten worden, wordt in paragraaf 4.2 gekeken welke vormen van emergentie zich
concreet in de werkelijkheid voordoen. De vier voorbeelden uit hoofdstuk 2 zullen bij
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deze onderneming als uitgangspunt dienen. Wil emergentie als ‘mechanisme’ serieus
genomen kunnen worden dan moet duidelijk zijn welke voor- en nadelen emergentie
met zich meebrengt. In paragraaf 4.3 zal de aandacht uitgaan naar het uitvoeren van
deze analyse door emergentie af te zetten tegen andere verklarende beschrijvingen
ten aanzien van de relatie tussen verschillende organisatieniveaus.
Eén van de grootste problemen die zich aandienen bij het gebruik van emergentie
is het probleem van de causale overdeterminatie. Dit probleem kenmerkt zich door
de aanwezigheid van twee oorzaken voor een gegeven entiteit en het doorbreken van
de causale geslotenheid van de fysische werkelijkheid. In paragraaf 4.4 wordt een
aanvang gemaakt met de zoektocht naar vormen van emergentie die dit probleem
niet hebben. Om van het probleem van de causale overdeterminatie af te komen
worden twee stappen genomen. De eerste stap vindt plaats in paragraaf 4.5 en betreft
een onderzoek naar het begrippenpaar ‘causaliteit’ en ‘teweegbrengen’. Het doel van
deze eerste stap is om een entiteit te ontdoen van twee verschillende oorzaken. De
tweede stap vindt plaats in paragraaf 4.6 waarin onderzocht wordt of leefwerelden
ook gezien kunnen worden als ‘standen van zaken’. Deze twee stappen lijken te
moeten worden gezet om de causale geslotenheid van de werkelijkheid te kunnen
waarborgen. In paragraaf 4.7 wordt ingegaan op de relatie tussen ‘teweegbrengen’
en ‘standen van zaken’ aan de hand van drie casestudies. Deze paragraaf biedt,
zo mogelijk, een empirische onderbouwing van de theorievorming die tot stand
gekomen is in de paragrafen 4.5 en 4.6. Het resultaat van dit onderzoek mondt uit
in de presentatie (paragraaf 4.8) van vier nieuwe vormen van emergentie. Deze vier
vormen van emergentie zijn speciaal toegesneden op de driewereldentheorie. Zij
worden aangeduid met de termen emergent3wt-1, emergent3wt-2 etc. In paragraaf 4.9
worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de nieuwe vormen van emergentie.
In deel B van dit hoofdstuk (paragraaf 4.10) wordt teruggegrepen op deel B van
hoofdstuk 1. In deel B van hoofdstuk 1 is het werk van de neuroloog Damasio kort
uiteengezet met als doel een illustratie te geven van een triadistische benadering
van de werkelijkheid gebaseerd op empirische gronden. Een geslaagde illustratie
houdt een empirische ondersteuning in van de driewereldentheorie. De hoofdstukken
2 en 3 in combinatie met de theorievorming die in dit hoofdstuk plaatsvindt, maakt
het mogelijk om de theorie van Damasio in verband te brengen met de emergentie
van de verschillende werelden en deze op nauwkeurige wijze te beschrijven. In
paragraaf 4.10.1 wordt ingegaan op het werk van Damasio en de emergentie van
wereld 2(-entiteiten). De relatie tussen Damasio’s werk en de emergentie van wereld
3(-entiteiten) komt aan bod in paragraaf 4.10.2. Beide paragrafen verenigen 3Wt-R
en de inzet van symmetrieën en symmetriebrekingen in verband met het fenomeen
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emergentie. Ze bieden een concrete uitwerking van de theorie zoals die is ontwikkeld
en vormen in dit opzicht de kern van het proefschrift.
In de conclusie worden de twee vragen over de toepassingen van emergentie en de
eventueel te onderscheiden vormen van emergentie, die in het begin van deze inleiding
aan bod kwamen (maar gesteld zijn in hoofdstuk 1, paragraaf 4.1), beantwoord.
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Deel A:
4.1 Reductie en synchrone versus diachrone emergentie
De geschiedenis van het begrip emergentie laat zich in vier fasen indelen, zo valt
te lezen in het artikel Zu Emergenz, Mikro- und Makrodetermination (1994) van P.
Hoyningen-Huene. De eerste fase heeft zich afgespeeld in de 19e eeuw en omvat
de voorbereiding en invoering van het begrip emergentie. De tweede fase heeft zich
afgespeeld in de jaren 20 van de 20e eeuw. In deze periode is het begrip emergentie op
een systematische manier in verband gebracht met de evolutieleer. Het doel hiervan
was om een alternatief te bieden voor het mechanicisme en vitalisme. De eerste twee
fasen worden ook wel aangeduid met de term ‘Brits emergentisme’. De derde fase,
die eindigde in de vroege jaren 60 van de 20e eeuw, omvat de kritische discussies die
de invoering van het begrip emergentie met zich mee heeft gebracht. Vanaf de jaren
70 breekt een nieuwe periode aan. Het begrip emergentie staat in de discussies over
de verhouding tussen het fysieke en het mentale vanaf dat moment weer volop in de
belangstelling. Dit is de vierde fase in de geschiedenis van het begrip emergentie
(Hoyningen-Huene 1994, 165-166).1
Wie de geschiedenis van het begrip emergentie bestudeert, ziet dat er veel
verschillende definities in omloop zijn gebracht. Gemeenschappelijk aan deze definities
is dat er uitgegaan wordt van een fysisch monisme en een zekere gelaagdheid die
uitgedrukt wordt in termen van micro- en macroniveau. Op deze twee punten bestaat
een stevige consensus. Over de andere aspecten, die in de diverse definities van
emergentie terug te vinden zijn, bestaat een groot verschil van mening. Men dient hierbij
te denken aan bijvoorbeeld 1) de mate van reduceerbaarheid van het macroniveau tot
het onderliggende microniveau, 2) de mate waarin er bij het emergentieproces sprake
is van een nieuwe eigenschap of entiteit en 3) de mate van voorspelbaarheid van
het geëmergeerde. Hoewel het begrip emergentie doorgaans in één adem genoemd
wordt met het principe dat het totaal meer is dan de som der delen wanneer het
gaat over het emergente macroniveau, bestaat er tot op de dag van vandaag geen
overeenstemming over de mate van zelfstandigheid van het geëmergeerde.2 De mate

1
Zie ook het historisch overzicht van het denken over emergentie in het boek Emergenz. Von der
Unvorhersagbarkeit zur Selstorganisation van A. Stephan 2005b.

M. Silberstein en J. McGeever (1999) maken ook een onderscheid tussen epistemologische
en ontologische emergentie. Nieuwe eigenschappen die als epistemologisch emergent worden
beschouwd zijn alleen emergent op het niveau van een beschrijving.
2
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van zelfstandigheid van emergente eigenschappen of entiteiten komt tot uitdrukking
in zwakke(re) en sterke(re) vormen van emergentie.
Eén van de klassiek geworden opvattingen van emergentie is afkomstig van C.D.
Broad. Recentelijk heeft deze opvatting van emergentie aanleiding gegeven tot het
onderscheiden van een ‘sterke versie’ van emergentie aan de hand van een casestudie.
De auteurs Boogerd, Bruggeman, Richardson, Stephan en Westerhoff hebben in hun
artikel ‘Emergence and Its Place in Nature: A Case Study of Biochemical Networks’
(2005) een vorm van emergentie bestudeerd die optreedt in de celfysiologie. Dit vraagt
om een korte toelichting.
Micro-organismen zijn te beschouwen als grote biochemische netwerken. In
micro-organismen is een verscheidenheid aan systemische eigenschappen te
onderscheiden zoals homeostase, regulatie, plasticiteit en adaptatie. Deze systemische
eigenschappen lijken de fysische eigenschappen van de constituenten (inclusief
enzymen, ‘individual pathways’, organellen etc.) waaruit de micro-organismen zijn
opgebouwd, te transcenderen. Het lijkt erop dat op dit niveau leven emergeert uit nietdierlijke materie terwijl elk fenomeen binnen een cel mechanistisch te beschrijven en te
verklaren is. Boogerd et al. hebben laten zien dat de analyse van het begrip emergentie
empirische ondersteuning krijgt vanuit de natuurwetenschappen door aan te tonen dat
emergente fenomenen mechanische effecten zijn (Boogerd et al. 2005, 133).
Argumenten die moeten aantonen dat het begrip emergentie alleen een
methodologisch concept is en metafysisch gezien niets te bieden heeft worden door
deze studie ontkracht.3 Boogerd et al. laten zien dat een methodologische aanpak van
problemen wel degelijk metafysische implicaties met zich mee kan brengen getuige
de volgende woorden aan het slot van hun casestudie:
“From a methodological point of view, if we attack a biological problem experimentally
or theoretically, beginning with the constituents of cells treated in isolation, then the lack
of a systemic context can be an impediment to scientific research. With some systemic
effects, decomposition may reveal mechanistic explanations, but this depends critically
on understanding the behavior of parts as components. Beginning with the behavior of
parts in radically different contexts, or in much simpler contexts, will sometimes fail to reveal

3
In het artikel van Boogerd et al. is in de eerste voetnoot te lezen dat de versie van emergentie
die naar voren komt in de casestudie zeker niet methodologisch of epistemologisch mag worden
geduid: ‘We make use of notions like ‘prediction’, ‘knowledge’ and ‘explanation’ to define emergence. However, this does not turn emergence into an epistemic notion. ……. Since we allow
complete knowledge of all causal factors and theories, this is an absolute notion of emergence
that is not epistemological.’ (Boogerd et al. 2005, 160).
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their contributions to system behavior. Sometimes it will succeed. Sometimes it does not
(Boogerd et al. 2002). In these cases, systemic behavior cannot be extrapolated from the
behavior of parts in simpler systems, rendering them emergent. We think that this is a general
phenomenon for other complex systems.” (Boogerd et al. 2005, 159-160).

Uit dit citaat wordt duidelijk dat bij emergentie het resultaat inderdaad meer is dan de
som der delen en zich eveneens niet laat voorspellen. Aan deze onvoorspelbaarheid
liggen geen methodologische of epistemologische obstakels ten grondslag maar
principiële en metafysische hindernissen. Deze casestudie uit de celfysiologie laat
zien dat mechanistische verklaringen en emergente fenomenen niet op gespannen
voet staan met elkaar. De volgende drie condities, te weten 1) fysisch monisme, 2)
‘organizational’ of systemische eigenschappen en 3) synchronische determinatie
(Stephan 1998) in combinatie met de (synchronische) onvoorspelbaarheid van
systemische eigenschappen doen Boogerd et al. besluiten te spreken over ‘strong
emergence’. (De drie aannames tezamen zonder de onvoorspelbaarheid van
systemische eigenschappen wordt ‘weak emergence’ genoemd. Hier wordt nog op
teruggekomen.)
De analyse van het begrip emergentie aan de hand van de casestudie, zoals
uitgevoerd door Boogerd et al., staat in dit hoofdstuk min of meer model voor de
analyse van het begrip emergentie in relatie tot de driewereldentheorie. Het artikel
‘Emergence and Its Place in Nature: A Case Study of Biochemical Networks’ (2005)
grijpt o.a. terug op het werk van A. Stephan. Ook in dit hoofdstuk wordt in het bijzonder
teruggegrepen op een artikel van Stephan (2002) waarin een vijftal verschillende
vormen van emergentie wordt onderscheiden. De meeste vormen van emergentie
die in de literatuur terug te vinden zijn, kunnen worden ondergebracht bij één van
deze vijf vormen of zijn daarmee te vereenzelvigen. Zoals duidelijk wordt, zijn de
vormen die Stephan onderscheidt gebaseerd op verschillen ten aanzien van (niet-)
reduceerbaarheid, (on)voorspelbaarheid en de mate waarin emergente eigenschappen
of entiteiten nieuw zijn. Aan de hand van deze verschillen kan gesproken worden over
bijvoorbeeld de mate waarin een microniveau het macroniveau determineert bij de
voltrekking van emergentieprocessen.
Stephan bespreekt in zijn artikel ‘Emergentism, irreducibility, and downward
causation’ (2002) het volgende vijftal vormen van emergentie, te weten 1)
‘weak emergentism’, 2) ‘weak diachronic emergentism’, 3) ‘diachronic structure
emergentism’, 4) ‘synchronic emergentism’ en 5) ‘strong diachronic emergentism’.4 Hij
concentreert zich bij de evaluatie van deze noties op de (niet-)reduceerbaarheid van
emergente fenomenen en plaatst de eventuele causale krachten die zich manifesteren
op de verschillende organisatieniveaus op een tweede plan (Stephan 2002, 78). In
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het artikel ‘Varieties of Emergence in Artificial and Natural Systems’ (1998) van A.
Stephan is naast deze vijf vormen nog een vorm van emergentie opgenomen, namelijk
‘strong diachronic structure emergentism’. Zoals Stephan zelf opmerkt speelt deze
vorm van emergentie geen enkele rol in het hedendaagse debat over emergentie.
Hoewel niemand deze sterke variant van emergentie aanhangt, mag deze vorm van
emergentie niet ontbreken bij een afdekkend overzicht van de verschillende vormen van
emergentie. (In het boek Emergenz. Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation
(2005b, 71) van Stephan is deze vorm van emergentie ook opgenomen.)
In deze paragraaf zullen de voorbeelden van symmetriebrekingen uit hoofdstuk 2
met de zes vormen van emergentie die Stephan onderscheidt geconfronteerd worden.
Hiertoe zal eerst duidelijk moeten zijn wat hij onder deze vormen van emergentie
verstaat:
1) Weak emergentism:
Deze vorm van emergentie heeft de volgende drie kenmerken:
a)

“The thesis of physical monism”: entiteiten bestaan of ontstaan uitsluitend uit
materie. Eigenschappen, disposities, gedrag of structuren die als emergent
worden aangemerkt zijn geïnstantieerd door systemen die uitsluitend uit
materiële entiteiten bestaan.

b)

“The thesis of systematic properties”: emergente eigenschappen zijn
systemische eigenschappen. Een eigenschap is systemisch dan en slechts
dan als deze behoort aan een systeem maar niet aan de delen van het
systeem.

Naast dit onderscheid kan volgens Clayton emergentie ook onderverdeeld worden in vijf ‘distinct levels on which the term may be applied: Let
Emergent1 refer to occurrences of the term within the context of a specific scientific theory. […]
Emergent2 draws attention to features of the world that may eventually become part of a unified
scientific theory. […]
Emergent3 is a meta-scientific term that points out a broad pattern across scientific theories.
[…]
Emergent4 expresses a feature in the movement between scientific disciplines, including some
of the most controversial transition points. […]
Emergent5 is a metaphysical theory. […]
As one moves along the continuum from emergence1 to emergence5, one should acknowledge
a transition from specific-domain science to increasingly integrative, and hence increasingly philosophical, concepts.’ (Clayton 2004, 602-603.) In dit hoofdstuk wordt geprobeerd het continuüm
van emergent1 tot emergent5 te bestrijken.
4
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c)

“The thesis of synchronic determination” (cs): de intrinsieke eigenschappen
van een systeem en disposities hangen nomologisch alleen af van de
onderliggende microstructuur. Dat wil zeggen, ze hangen alleen af van
de eigenschappen van de delen (op microniveau) en hun samenstelling
(‘arrangement’). Er kan geen verschil bestaan tussen de intrinsieke
systemische eigenschappen zonder dat er verschillen bestaan tussen de
eigenschappen en de samenstelling van de delen waaruit het systeem is
opgebouwd. (cs: sterke clausule.)

De definitie die Stephan geeft van “The thesis of synchronic determination” komt sterk
overeen met de definitie van het fenomeen ‘superveniëntie’ (waarover in paragraaf 4.3
meer). Zelf zegt hij hierover in een voetnoot:
“In recent debate, the thesis of synchronic determination is sometimes stated in a less
stronger version as the thesis of mereological supervenience, which claims that a system’s
properties (or dispositions) supervene on its parts’ properties and their arrangement. Then,
too, there is no difference in the systematic properties without differences in the part’s
properties or their arrangement (see Stephan, 1994, p. 109). The thesis of mereological
supervenience, however, is weaker than the thesis of synchronic determination, since it does
not claim the dependence of the system’s properties from its micro-structure, it only claims
their covariance.” (Stephan 1998, 641). (Zie ook Stephan 2005b, 67.)

De definitie van “The thesis of synchronic determination” kan zodanig worden
aangepast (ook in verband met het vervolg van het betoog) dat het toch mogelijk
is dat er zich verschillende intrinsieke systemische eigenschappen manifesteren bij
dezelfde eigenschappen en dezelfde samenstelling van de delen waaruit het systeem
is opgebouwd. De nieuwe definitie luidt dan als volgt:
“The thesis of synchronic determination” (cz): de intrinsieke eigenschappen van
een systeem en disposities hangen af van de onderliggende microstructuur, maar
niet noodzakelijk alleen, dat wil zeggen, niet zodanig dat een verandering van de
intrinsieke eigenschappen van het systeem noodzakelijk een verandering van de
onderliggende microstructuur veronderstelt. (cz: zwakke clausule.)
De situatie waarbij een verandering van de intrinsieke eigenschappen van een systeem
wel noodzakelijk een verandering van de onderliggende microstructuur veronderstelt,
kan nu als een specifieke invulling worden gezien van de aangepaste definitie van
“The thesis of synchronic determination”.
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‘Weak emergentism’ is compatibel met zowel reductionistisch als met nonreductionistisch fysicalisme. (Let op: ‘weak emergentism’ is alleen compatibel
met reductionistisch fysicalisme bij de sterke versie van “The thesis of synchronic
determination”.) Deze vorm van emergentie wordt volgens Stephan hoofdzakelijk
gebruikt in de cognitieve wetenschappen. In het bijzonder voor de karakterisering van
systemische eigenschappen van connectionistische netwerken en in theorieën over
zelforganisatie (Stephan 2002, 92; 2005b, 219-231).
2) Weak diachronic emergentism:
Deze vorm van emergentie heeft dezelfde kenmerken als ‘weak emergentism’ met
daaraan toegevoegd de claim dat emergentie iets nieuws oplevert dat eerder nog
niet bestond. ‘Weak diachronic emergentism’ heeft dus ten opzichte van ‘weak
emergentism’ als extra kenmerk:
d) “The thesis of novelty”: tijdens het evolutieproces verschijnen steeds ‘echte
nieuwigheden’. Reeds bestaande entiteiten brengen nieuwe structuren voort die
nieuwe entiteiten constitueren met nieuwe eigenschappen en gedragingen.5
3) Diachronic structure emergentism:
Deze vorm van emergentie heeft dezelfde kenmerken als ‘weak diachronic emergentism’
met daaraan toegevoegd de claim dat de nieuwe entiteiten en eigenschappen niet
voorspelbaar zijn. De extra claim luidt volledig als volgt:
e) “The thesis of structure-unpredictability”: het ontstaan van nieuwe structuren is in
principe onvoorspelbaar als het ontstaansproces geleid wordt door deterministische
chaotische-wetten. Alle nieuwe eigenschappen die geïnstantieerd worden door
dergelijke structuren zijn in principe onvoorspelbaar.
4) Synchronic emergentism:
Deze vorm van emergentie voldoet evenals ‘weak emergentism’ aan “The thesis of
physical monism” en “The thesis of systematic properties” met daaraan toegevoegd
de claim dat reductie niet mogelijk is:
f) “The thesis of irreducibility”.

Zie voor de opvattingen van Popper ten aanzien van de rol van ‘newness’ (in het ‘historicism’)
zijn boek The Poverty of Historicism (1957).
5
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“The thesis of irreducibility” veronderstelt voorts de zwakke lezing van “The thesis
of synchronic determination”. (De lezing waarbij een verandering van de intrinsieke
eigenschappen van een systeem geen verandering van de onderliggende
microstructuur veronderstelt.) “The thesis of irreducibility” veronderstelt dat er meer
factoren een rol spelen dan alleen het microniveau (bijvoorbeeld een context).
De notie van niet-reduceerbaarheid is eigen aan alle sterke of ‘absolute’ versies van
emergentie. (‘Synchronic emergentism’ is volgens Stephan belangrijk voor de ‘philosophy
of mind’ en in het bijzonder voor de discussie over qualia (Stephan 2002, 92).)
Bij de overgang van ‘weak emergentism’ naar ‘synchronic emergentism’ wordt meestal
tevens voldaan aan een andere these:
g) “The thesis of noveltysyn”: bestaande entiteiten brengen synchroon nieuwe
structuren voort die nieuwe entiteiten constitueren met nieuwe eigenschappen en
gedragingen.
Dat wil zeggen, er kan met betrekking tot ‘synchronic emergentism’ een speciale versie
van “The thesis of novelty” worden onderscheiden. Bij de eerder genoemde versie van
“The thesis of novelty” (d) speelt tijd een cruciale rol. Er zou in dit verband gesproken
kunnen worden over een diachrone vorm van “The thesis of novelty” (‘diachronic
novelty’). Bij ‘synchronic emergentism’ speelt tijd geen rol, maar er is meestal wel
sprake van een soort ‘novelty’. Deze emergentie van een entiteit is momentaan van
aard. In dit verband zou er gesproken kunnen worden over een synchrone vorm van
“The thesis of novelty” (‘synchronic novelty’). De diachrone vorm van “The thesis of
novelty” heeft dus iets extra’s ten opzichte van de synchrone vorm van “The thesis of
novelty”, nl. de eigenschap zich in de tijd te voltrekken.
Mooie voorbeelden van ‘synchronic emergentism’ vallen in het bijzonder onder
‘strong diachronic emergentism’, maar niet zodanig dat ze weer onder ‘strong
diachronic structure emergentism’ vallen. Dit is het geval omdat er, ten eerste, geen
sprake is van ‘structure-unpredictability’ en, ten tweede, omdat deze voorbeelden van
‘synchronic emergentism’ veel interessanter zijn.
5) Strong diachronic emergentism:
Deze vorm van emergentie kan op twee manieren omschreven worden:
i) ‘strong diachronic emergentism’ heeft dezelfde kenmerken als ‘weak diachronic
emergentism’ met daaraan toegevoegd “The thesis of irreducibility”, waarbij
de sterke versie van “The thesis of synchronic determination” wordt vervangen
door de zwakke.
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ii) ‘strong diachronic emergentism’ heeft dezelfde kenmerken als ‘synchronic
emergentism’ met daaraan toegevoegd “The thesis of novelty”.
Stephan definieert niet-reduceerbaarheid als volgt. Een systemische eigenschap is
niet- reduceerbaar als
- de systemische eigenschap niet te analyseren is als zijnde gedrag of als
- het gedrag van de componenten waaruit het systeem is opgebouwd, en waarop de
systemische eigenschap supervenieert, niet volgt uit het gedrag van de componenten
op zichzelf genomen (dus in isolatie) of zoals dat voorkomt in andere (minder)
complexe samenstellingen (Stephan 2002, 88-89).
6) Strong diachronic structure emergentism:
Deze vorm van emergentie wordt verkregen door bij ‘diachronic structure emergentism’
nog eens de conditie van niet-reduceerbaarheid op te nemen (waarbij wederom de
sterke versie van “The thesis of synchronic determination” wordt vervangen door de
zwakke). In het boek Emergenz. Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation
van Stephan is te lezen dat ‘strong diachronic structure emergentism’ ook verkregen
kan worden door bij ‘strong diachronic emergentism’ de conditie van ‘structuuronvoorspelbaarheid’ op te nemen (2005b, 71).
Tezamen brengt Stephan deze verschillende vormen van emergentie onder in de
volgende figuur:

+ (d) nieuw
+ (e) structuur on1) weak
2) weak diachronic
3) diachronic structure
emergentism
emergentism voorspelbaar
emergentism
(a, b, cs)
(a, b, cs, d)		
(a, b, cs, d, e)

+ (f) niet reduceerbaar

+ (f) niet reduceerbaar

+ (f) niet reduceerbaar

+ (d) nieuw
+ (e) structuur on4) synchronic
5) strong diachronic
6) strong diachronic
emergentism
emergentism voorspelbaar
structure emergentism
(a, b, cz, f)
(a, b, cz, d, f)		
(a, b, cz, d, e, f)

Figuur 1	Relaties tussen diverse vormen van emergentie (naar Stephan
2002, 92; 2005b, 71).
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Een korte toelichting bij figuur 1 is misschien op zijn plaats. In horizontale richting lopen
de vormen van emergentie van zwak naar sterk. (Zo is 3 sterker dan 2 en 2 sterker dan
1. En zo is 6 sterker dan 5 en 5 sterker dan 4.) In verticale richting lopen de vormen
van emergentie van sterk naar zwak wat betreft clausule c. (In dat opzicht is 4 zwakker
dan 1, 5 zwakker dan 2 en 6 zwakker dan 3.) Het opvoeren van de eis “The thesis of
irreducibility” (f) maakt gebruik van de ruimte die clausule cz biedt en voegt dus iets
toe dat in strijd is met cs. “The thesis of irreducibility” (f) is dan ook niet van toepassing
op de vormen 1, 2 en 3 van emergentie, die om die reden, al dan niet expliciet in hun
naam, ‘zwakke’ vormen van emergentie genoemd worden. (N.B. In figuur 1 is voor de
overzichtelijkheid “The thesis of noveltysyn” (g) tussen 1 en 4 weggelaten.)
De volgende figuur (figuur 2) geeft nog eens duidelijk weer welke clausules (a tot en
met f) toebehoren aan de zes verschillende vormen van emergentie. Het symbool ‘X’
betekent dat de clausule wel toebehoort aan de desbetreffende vorm van emergentie.
Met betrekking tot clausule c (“The thesis of synchronic determination”) zijn er twee
lezingen, te weten een zwakke en een sterke lezing. Bij de vormen van emergentie 1,2
en 3 wordt een sterke lezing van clausule c verondersteld (cs) en bij de vormen 4,5 en
6 een zwakke lezing van clausule c (cz).
Onder bepaalde condities valt de sterke vorm van emergentie die Boogerd et
al. presenteren in hun casestudie samen met ‘synchronic emergentism’ uit de
bovenstaande figuren. Immers, Stephan merkt in zijn artikel uit 2002 op dat
eigenschappen van een systeem (‘systemic properties’) in principe onvoorspelbaar zijn
en dus niet reduceerbaar om twee totaal verschillende redenen. De eerste reden is dat
de microstructuur van een systeem, welke de eerste verschijning van deze eigenschap
tijdens de evolutie zal exemplificeren, onvoorspelbaar is. Aangezien de microstructuur
van een nieuw emergerend systeem onvoorspelbaar is, zijn ook de eigenschappen
die daar nomologisch van afhankelijk zijn onvoorspelbaar. De tweede reden is dat
een eigenschap onvoorspelbaar kan zijn ondanks het feit dat de microstructuur
van een nieuw systeem wel voorspelbaar is. Dat is het geval in de situatie dat een
eigenschap zelf niet-reduceerbaar is. Als eigenschappen van een systeem (‘systemic
properties’) niet-reduceerbaar zijn, dan zijn ze ook onvoorspelbaar vóór hun eerste
verschijning. Dit houdt niet in dat verdere verschijningen van dergelijke eigenschappen
adequaat voorspelbaar kunnen zijn, aangezien in het tweede geval de criteria voor
onvoorspelbaarheid identiek zijn met de criteria voor niet-reduceerbaarheid (Stephan
2002, 82).
Daarnaast voedt claim b uit het artikel ‘Varieties of Emergence in Artificial and
Natural Systems’ (1998) ook de gedachte dat de ‘strong-emergence’ uit de casestudie
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van Boogerd et al. samenvalt met ‘synchronic emergentism’.6 Daar formuleert Stephan
de cruciale ‘irreducibility of the component’s behavior’ als volgt:
‘ (b) Irreducibility of the components’ behavior. The specific behavior of a system’s
components within the system is irreducible if it does not follow from the components’
behavior in isolation or in other (simpler) constellations.’ (Stephan 1998, 644).

Het onderzoek van Stephan is interessant voor de emergentie van Poppers werelden.
Zoals al eerder opgemerkt is, is de emergentie van het eerste element van een wereld
ook verantwoordelijk voor het emergeren van de wereld zelf waarvan het element deel
uitmaakt. De vraag is welke vorm(en) van emergentie in ogenschouw moet(en) worden
genomen wanneer er gesproken wordt over het emergeren van de drie werelden.
Enkele kritische opmerkingen bij de voorstelling van zaken die Stephan geeft
zijn zeker op hun plaats. Zoals in hoofdstuk 1 al aan de orde is gekomen, dient
emergentie als een ontologische notie te worden beschouwd en reductie als zijn
epistemologische keerzijde. Hier moet aan toegevoegd worden dat dit alleen geldt
voor zogenoemde sterkere vormen van emergentie. Bij de bestudering van de
literatuur wordt duidelijk dat zwakkere vormen van emergentie reductie niet uitsluiten
(Hoyningen-Huene 1994, 182). Zo gesteld lijkt emergentie een epistemologische notie
te worden. Echter, ook voor de sterkere vormen van emergentie lijkt een onderscheid
tussen een epistemologische en een ontologische variant verdedigbaar, zoals blijkt
uit het werk van Hempel en Oppenheim uit 1948 (Hoyningen-Huene 1994, 182). In de
figuur van Stephan dreigen deze zaken door elkaar te lopen. Vandaar de aandacht
voor de volgende drie punten:
1) de conditie ‘onvoorspelbaarheid’ kan zowel een ontologische oorsprong hebben
als een epistemologische interpretatie vereisen en werkt mogelijk op deze manier
inconsistenties in de hand. In het geval van de casestudie van Boogerd et al. is er
sprake van een ontologische invulling zoals al eerder opgemerkt is. Zolang de conditie
‘onvoorspelbaarheid’ ontologisch wordt geduid is er geen kans op een inconsistentie
in de figuur. Immers, alle noties van emergentie die in de figuur zijn opgenomen
vertegenwoordigen een ontologische lading. Stephan had er misschien goed aan
gedaan expliciet (in de figuur) te vermelden dat de conditie ‘onvoorspelbaarheid’
ontologisch moet worden begrepen.
2) wanneer er gekeken wordt naar de conditie ‘niet-reduceerbaarheid’ om van
zwakke vormen van emergentie naar sterke vormen van emergentie te komen, is
er ook kans op een verwarring. Het begrip ‘niet-reduceerbaarheid’ lijkt doorgaans
6

Stephan heeft dit ook bevestigd in een persoonlijke correspondentie (november 2005).
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een epistemologische notie te zijn. Zolang de sterkere vormen van emergentie in
de figuur op epistemologische wijze worden geïnterpreteerd dreigt er geen gevaar.
Maar wanneer ze op een ontologische wijze worden geduid wel. Deze dreiging
wordt door Stephan zelf afgewend door in de tekst voorafgaand aan de figuur te
laten zien dat er twee vormen van niet-reduceerbaarheid te onderscheiden zijn: ‘If,
on the one hand, a system’s property is irreducible because of the irreducibility of
the system’s parts’ behavior on which the property supervenes, we seem to have a
case of “downward causation”. This kind of downward causation does not violate the
principle of the causal closure of the physical domain. If, on the other hand, a systemic
property is irreducible because it is not exhaustively analyzable in terms of its causal
role, downward causation is not implied. Rather, it is dubitable how unanalyzable
properties might play any causal role at all. Thus epiphenomenalism seems to be
implied.” (Stephan 2002, 77). Stephan lijkt vooral de ontologische consequenties op
het oog te hebben wanneer hij het begrip ‘niet- reduceerbaarheid’ hanteert. Ook hier
geldt dat het expliciet aangeven van het feit dat alle vormen van emergentie en de
condities ontologisch moeten worden geduid, de kans op verwarring doet afnemen.
3) de vraag die gesteld kan worden is in hoeverre ‘weak emergentism’, ‘weak
diachronic emergentism’ en ‘diachronic structure emergentism’ echte vormen van
emergentie zijn.7 Zoals Looijen al heeft beargumenteerd, is er geen reductie mogelijk
zonder emergentie (Looijen 1998, 84). Eerst moet er een proces van emergentie
hebben plaatsgevonden voordat eventueel tot reductie kan worden overgegaan.8 Het
laten samengaan (of het één niet door het ander laten uitsluiten) van reduceerbaarheid
en emergentie roept veel vragen op. Echter, aangezien er genoeg auteurs zijn die een
zwakke vorm van emergentie verdedigen, zijn de zwakke vormen van emergentie in
een overzicht zoals dit op hun plaats.
Samenvattend, de afbeelding had op zichzelf genomen aan helderheid gewonnen
indien er aandacht was geschonken aan het onderscheid tussen ontologie en
epistemologie in relatie tot emergentie. Echter, voor de doelstellingen van dit hoofdstuk
vormen deze tekortkomingen geen belemmering. De figuur van Stephan zal daarom
onverkort worden gehandhaafd. De figuur is zeer overzichtelijk en lijkt de essenties

Deze vraag is ook van toepassing op de definitie van emergent1 van Searle (1994, 111-112).
Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.1.
7

Ook Popper meent dat “But I take it as my task here not so much to argue against the possibility of any reduction, as to argue for the recognition of emergent entities, and for the need to
recognize and describe these emergent entia before one can seriously think about their possible
elimination by way of reduction.” (Popper 1972, 297).
8
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van de verschillende vormen van emergentie, die in de literatuur terug te vinden zijn,
te vangen.
In hoofdstuk 1 is in relatie tot de driewereldentheorie de aandacht gevestigd op het
begrip emergentie (emergent2) zoals deze door Searle is gedefinieerd. Terecht kan
de vraag worden gesteld waar deze vorm van emergentie in de figuur van Stephan
moet worden ondergebracht. Stephan meent dat de definitie van emergent2, zoals
deze door Searle (1994, 112) is gegeven, neerwaartse causatie impliceert. Stephan
verschuift naar eigen zeggen de aandacht liever naar de niet-reduceerbaarheid van
eigenschappen die zich bij sterkere vormen van emergentie aandient. Zoals al eerder
opgemerkt wil hij pas in tweede instantie kijken naar de eventuele (neerwaartse)
causale krachten van deze niet-reduceerbare eigenschappen (Stephan 2002, 78).
In het vervolg van dìt betoog zal Stephan wat betreft het aanleggen van prioriteiten
niet gevolgd worden. Zoals nog aan de orde komt, speelt de aan- of afwezigheid
van causale capaciteiten bij emergente entiteiten een te grote rol om deze op een
tweede plan te zetten wanneer het gaat om existentieclaims aangaande emergente
entiteiten.
De overeenkomst tussen emergent2 en de drie vormen van emergentie waarbij
de niet-reduceerbaarheid een cruciale rol vervult, nl. bij ‘synchronic emergentism’,
‘strong diachronic emergentism’ en ‘strong diachronic structure emergentism’, is
dat het emergente organisatieniveau een geheel zelfstandig leven leidt. Om deze
zelfstandigheid serieus te kunnen nemen moet dit organisatieniveau ook een of andere
vorm van (neerwaartse) causatie of beïnvloeding met zich meebrengen. De causatie
of beïnvloeding hoeft zich in principe niet te beperken tot hetzelfde organisatieniveau.
Het gaat erom dat het emergente organisatieniveau merkbaar aanwezig is. Bij deze
drie vormen van emergentie lijkt dat het geval.
Een belangrijk verschil tussen emergent2 en de andere drie genoemde vormen
van emergentie is dat er bij emergent2 sprake is van opwaartse causaliteit, terwijl er
bij ‘synchronic emergentism’, ‘strong diachronic emergentism’ en ‘strong diachronic
structure emergentism’ ruimte over is om het emergentieproces zelf nader in te vullen
en te preciseren. In zekere zin zijn de definities van ‘synchronic emergentism’, ‘strong
diachronic emergentism’ en ‘strong diachronic structure emergentism’ onvolledig en
behoeven ze een aanvulling. Aangezien de opwaartse causaliteit uit emergent2 niet
volstaat als antwoord op de vraag waaruit emergentie bestaat, blijft er een leemte
bestaan. In hoofdstuk 1 is al aangegeven waarom een definitie van emergentie in
termen van opwaartse causatie niet plausibel is en de optie van een definitie in termen
van symmetriebrekingen nader onderzoek rechtvaardigt.
De conclusie die getrokken kan worden, is dat de noties ‘synchronic emergentism’,
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‘strong diachronic emergentism’ en ‘strong diachronic structure emergentism’ zich
beter lenen voor een onderzoek naar de relatie tussen emergentie/reductie en het
verstrijken van de tijd dan de notie ‘emergent2’. Tot dit onderzoek, dat plaats zal vinden
in het kader van de driewereldentheorie, wordt nu overgegaan.

4.2 Vormen van emergentie in relatie tot de drie werelden van Popper
Inleiding
Het moment is aangebroken om de relatie tussen de driewereldentheorie en de
diverse vormen van emergentie (en de rol die tijd daarin speelt) nader te onderzoeken.
Gekozen is om dit onderzoek puntsgewijs en bijna in telegramstijl uit te voeren. Het
resultaat van de presentatie is misschien niet de meest elegante, maar wordt wel
gerechtvaardigd door het doel de lezer zoveel mogelijk inzicht te geven in de structuur
van de argumentatie.
Het in verband brengen van de verschillende vormen van emergentie, die
besproken zijn in de vorige paragraaf, met de drie werelden van Popper verloopt langs
twee paden. Enerzijds kan er een verband worden gelegd tussen de verschillende
vormen van emergentie en emergentieprocessen binnen de werelden van Popper.
Deze route wordt bewandeld in paragraaf 4.2.1. Anderzijds kan er een verband
worden gelegd tussen de verschillende vormen van emergentie met het emergeren
van Poppers drie werelden zelf. Deze route wordt bewandeld in paragraaf 4.2.2. Beide
paden worden in deze paragraaf (4.2) afgelopen.9

4.2.1 Emergentie binnen Poppers drie werelden
Wanneer de zes verschillende vormen van emergentie die Stephan onderscheidt,
geconfronteerd worden met de voorbeelden uit hoofdstuk 2 ontstaat de volgende
analyse. (Let op: de definitie van Stephan van “The thesis of synchronic determination”
komt alleen overeen met de sterke lezing van “The thesis of synchronic determination”.)

Popper heeft in zijn boek The Self and Its Brain (1977), dat hij samen met J.C. Eccles schreef,
getracht een relatie te leggen tussen emergentie en zijn driewereldentheorie. Stephan meent
dat er uit dit werk min of meer vier verschillende vormen van emergentie gedestilleerd kunnen
worden zonder dat deze expliciet in het werk van Popper en Eccles terug te vinden zijn. Naar het
terechte oordeel van Stephan is het gebruik van het begrip ‘emergentie’ door Popper (en Eccles)
nogal diffuus en vertoont het weinig eenheid (Stephan 2005, 178-182).
9
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Beargumenteerd wordt dat de eerste vier vormen van emergentie, zoals gedefinieerd
door Stephan, niet van toepassing zijn op de vier voorbeelden van symmetriebrekingen,
te weten ‘Ferromagnetisatie’, de ‘Hydra’, ‘Illusies’ en de ‘Onderdeterminatie van
theorieën’. Alleen ‘Strong diachronic emergentism’ lijkt van toepassing te zijn op deze
casestudies. Dit is het geval omdat:
1) Is ‘weak emergentism’ van toepassing?
Aan de “The thesis of physical monism” (a) lijkt te worden voldaan. Bij de
voorbeelden van symmetriebrekingen (‘Ferromagnetisatie’, ‘Hydra’, ‘Illusies’ en
de ‘Onderdeterminatie van theorieën’) is geen sprake van het opdoemen van
‘non-material’ entiteiten of eigenschappen.
Aan de “The thesis of systematic properties” (b) lijkt te worden voldaan.
- Bij het voorbeeld van ‘Ferromagnetisatie’ is de systemische eigenschap de
richting die het magnetisch veld aanneemt zonder dat alle delen van het systeem
diezelfde richting hebben. Sommige atomen of gebiedjes (domeinen) kunnen
een klein magnetisch veldje voortbrengen dat qua richting tegengesteld is aan
de richting van het systeem waar ze deel van uitmaken.
- Bij het voorbeeld van de ‘Hydra’ zijn de vlekken op de ‘buis’, die het gevolg zijn
van veranderende celstructuren en het uitgroeien tot een nieuw organisme, niet
aanwezig op de nieuwe organismen.
- Bij het voorbeeld van de ‘Illusies’ zijn ervaringen van ‘voorgronden’,
‘achtergronden’, ‘voorkanten’, ‘achterkanten’ etc. niet van toepassing op de
delen van het systeem. De ervaringen zijn ruimtelijk van aard. De delen van het
systeem worden alleen waargenomen als vlekken op papier. Deze zijn slechts
tweedimensionaal.
- Wat betreft het voorbeeld van de ‘Onderdeterminatie van theorieën’; een optimale
beschrijving van een specifiek domein is niet gebonden aan deelverzamelingen
cq. delen van dat domein. Deelverzamelingen of delen van het domein kunnen
ook worden beschreven door andere theorieën. (Daarom geldt: DN ⊂ DEin.
In woorden: het domein van Newtons theorie is een deelverzameling van het
domein van de relativiteitstheorie van Einstein.) In dat geval is er sprake van een
empirische equivalentie van (ontologisch) verschillende theorieën. (Bijvoorbeeld:
Einsteins relativiteitstheorie is, wanneer deze beperkt wordt tot het domein van
Newtons theorie, empirisch equivalent met de theorie van Newton. Oftewel: TN
≈EE-DEinDN TEin.)
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Aan de “The thesis of synchronic determination” (cs) lijkt niet te worden voldaan.
(Dat wil zeggen wanneer “The thesis of synchronic determination” een specifieke
invulling krijgt nl. de invulling waarbij een verandering van de intrinsieke
eigenschappen van een systeem een verandering van de onderliggende
microstructuur veronderstelt.)
Reden: de intrinsieke eigenschappen van het systeem hangen niet alleen af
van de eigenschappen van de delen (op microniveau) en hun samenstelling.
(Contextfactoren bijvoorbeeld kunnen een rol spelen.)
-B
 ij het voorbeeld van ‘Ferromagnetisatie’ kan er sprake zijn van een verandering
in de kracht van een magnetisch veld zonder dat deze verandering optreedt
bij de zelfstandige atomen. Zowel voor een gewoon magnetisch stuk metaal
als voor een ferromagnetisch stuk metaal (met de juiste temperatuur) geldt dat
wanneer het metaal in tweeën wordt gesplitst er een verandering optreedt van
polaire aard. Was er voor de splitsing sprake van één noord- en één zuidpool, na
de splitsing zijn er opgeteld twee noord- en twee zuidpolen. Feitelijk zijn er twee
aparte magneten met eigen magnetische velden ontstaan. (Oorzaak: noorden zuidmagnetisme kunnen niet gescheiden worden.) Echter, niet alle atomen
of gebiedjes (domeinen) zullen door de tweedeling van het metaal beïnvloed
worden.
-B
 ij het voorbeeld van ‘Hydra’ hangt de ontwikkeling van de vlekken op de buis
en de groei hiervan tot nieuwe organismen niet af van de ontwikkeling van de
overige delen van de buis. De introductie van een nieuw organisatieniveau is
geheel autonoom.
-B
 ij het voorbeeld van ‘Illusies’ zijn ervaringen van ‘voorgronden’, ‘achtergronden’,
‘voorkanten’, ‘achterkanten’ etc. niet afhankelijk van een eventuele verandering
van de kleuren van de samenstellende delen. De ruimtelijke werking blijft volledig
intact. De ervaringen van ‘voorgronden’, ‘achtergronden’ etc. zijn van een andere
orde dan de vlekken op papier.
-B
 ij het voorbeeld van de ‘Onderdeterminatie van theorieën’ is een optimale
beschrijving van een specifiek domein niet afhankelijk van de beschrijving(en)
van de delen van dat domein. Een andere representatie van de optimale
beschrijving van een specifiek domein kan bijvoorbeeld worden bereikt door een
vertaling van die beschrijving op te stellen naar een andere (formele) taal. De
nieuwe eigenschappen van de vertaling zelf staan los van de beschrijvingen van
de delen van het domein. (Bijvoorbeeld: de eigenschappen van TEin′ bestaan
onafhankelijk van de eigenschappen van TN.)
Dus: deze vorm van emergentie (‘weak emergentism’) lijkt niet van toepassing.
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2) Is ‘weak diachronic emergentism’ van toepassing?
Aan de “The thesis of novelty” (d) lijkt te worden voldaan.
- Bij het voorbeeld van ‘Ferromagnetisatie’: ontstaan van een magnetisch veld.
- Bij het voorbeeld van de ‘Hydra’: ontstaan van nieuwe organismen en een nieuw
organisatieniveau. (Voor respectievelijk: ontogenetische en fylogenetische
emergentie. Alleen tijdens de eerste keer dat de hydra zich op ongeslachtelijke
wijze voortplantte vielen deze twee vormen van emergentie samen en in de
toekomst zullen ze dat niet meer doen.)
- Bij het voorbeeld van de ‘Illusies’: ontstaan van ervaringen van ‘voorgronden’,
‘achtergronden’, ‘voorkanten’, ‘achterkanten’ etc.
- Bij het voorbeeld van de ‘Onderdeterminatie van theorieën’: ontstaan van een
optimale(re) beschrijving van een specifiek domein.
Echter, er wordt niet voldaan aan cs (sterke lezing van clausule c).
Dus: deze vorm van emergentie (‘weak diachronic emergentism’) lijkt niet van
toepassing.
3) Is ‘diachronic structure emergentism’ van toepassing?
Aan de “The thesis of structure-unpredictability” (e) lijkt niet te worden voldaan.
Stephan zegt nl. terecht over de “unpredictability of structure”:
“The structure of new formed systems can itself be unpredictable for several reasons.
Thus, belief in an indeterministic universe implies that there will be novel, unpredictable
structures. However, from an emergentist perspective it would be of no interest, if a new
structure’s appearance would be unpredictable only because its coming into being is not
determined, not to mention that most emergentists claim, anyway, that the development
of new structures is governed by deterministic laws. But still deterministic formings of new
structures can be unpredictable in principle, if they are governed by laws which are attributed
to deterministic chaos.” (Stephan 1998, 645-646).

De cruciale noties bij deterministische chaos zijn: recursiviteit en (bijbehorende)
fase-overgangen. Processen die als gedetermineerd chaotisch worden betiteld
zijn processen die recursief van aard zijn en hun eigen fase-overgangen kennen.
De vier voorbeelden uit hoofdstuk 2 hebben niets van doen met recursieve
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processen en ‘deterministic chaos’. “The thesis of structure-unpredictability” is
niet van toepassing.
Daarnaast wordt er niet voldaan aan cs (sterke lezing van clausule c).
Dus: deze vorm van emergentie (‘diachronic structure emergentism’) lijkt niet van
toepassing.
4) Is ‘synchronic emergentism’ van toepassing?
Aan het criterium van niet-reduceerbaarheid (f) lijkt:
*	niet te worden voldaan indien dit criterium epistemologisch wordt opgevat.
Er is een reconstructie (en dus epistemologische reductie) van symmetrie
brekingen mogelijk. (Zie hoofdstuk 1.)
	De reconstructies van symmetriebrekingen bij de voorbeelden van ‘Ferro
magnetisatie’, de ‘Hydra’, de ‘Illusies’ en de ‘Onderdeterminatie van theorieën’
zijn geleverd in hoofdstuk 2. De uitwerkingen van de voorbeelden zijn
reconstructies van symmetriebrekingen.
** wel te worden voldaan indien dit criterium ontologisch wordt opgevat en daar
gaan we van uit.
	Bij een ontologische duiding van het begrip ‘niet-reduceerbaarheid’ is het
totaal meer dan de som der delen.
-B
 ij het voorbeeld van ‘Ferromagnetisatie’: de richting en het ontstaan van
het magnetisch veld is niet te reduceren tot het gedrag van de atomen.
(Omdat: 1) het fenomeen ferromagnetisme zich niet voordoet bij alle soorten
metaal. Aan de additieve eigenschap massa daarentegen zijn alle metalen
onderhevig; en 2) een individueel atoom of domein niet in staat is het
verschijnsel ferromagnetisme tentoon te spreiden.)
-B
 ij het voorbeeld van de ‘Hydra’: het nieuwe organisme is niet te reduceren
tot het gedrag van de cellen van de stampoliep.
-B
 ij het voorbeeld van de ‘Illusies’: de ervaring van diepte cq. ruimte is niet te
reduceren tot de ‘vlekken’ op papier.
-B
 ij het voorbeeld van de ‘Onderdeterminatie van theorieën’: de adequatere
beschrijving van een specifiek domein is niet te reduceren tot een optelsom
van de beschrijvingen die mogelijk zijn van de delen van het domein.
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Echter, bij ‘synchronic emergentism’ speelt, anders dan bij de voorbeelden,
tijdsverloop geen rol. ‘Synchronic emergentism’ is niet van toepassing op
evolutionaire processen waarbij zich in de tijd nieuwe entiteiten, eigenschappen
of processen aandienen (‘diachronic novelty’).
Dus: deze vorm van emergentie (= ‘synchronic emergentism’) lijkt niet van
toepassing.
Alleen de vijfde vorm van emergentie nl. ‘strong diachronic emergentism’ lijkt van
toepassing op de vier voorbeelden uit hoofdstuk 2. Immers,
5) Is ‘strong diachronic emergentism’ van toepassing?
*	aan de eisen van ‘weak diachronic emergentism’ (waarbij de sterke versie van
“The thesis of synchronic determination” wordt vervangen door de zwakke)
met daaraan toegevoegd de claim dat ontologische reductie niet mogelijk is
lijkt te worden voldaan.
	Immers, aan de “The thesis of physical monism”, “The thesis of systematic
properties” en “The thesis of novelty” (diachrone vorm) wordt voldaan.
	“The thesis of irreducibility”, ontologisch opgevat, is ook vervuld en vooronderstelt
de zwakke lezing van “The thesis of synchronic determination”.
** 	analoog: aan de eisen van ‘synchronic emergentism’ met daaraan toegevoegd
“The thesis of novelty” (diachrone vorm) lijkt te worden voldaan.
Merk op: de punten * en ** leveren beide dezelfde vorm van emergentie op.
Dus: deze vorm van emergentie (= ‘strong diachronic emergentism’) lijkt wel van
toepassing.
6) Is ‘strong diachronic structure emergentism’ van toepassing?
Bij de confrontatie van ‘strong diachronic structure emergentism’ met de vier
voorbeelden van symmetriebrekingen uit hoofdstuk 2 moeten er
volledigheidshalve twee wegen worden bewandeld:
*

e
 en evaluatie van ‘diachronic structure emergentism’ in combinatie met de
eis van niet-reduceerbaarheid (en verzwakking van “The thesis of synchronic
determination”).
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Aangezien “The thesis of structure-unpredictability” niet van toepassing lijkt te zijn
(zie punt 3), valt daarmee de combinatie van ‘diachronic structure emergentism’
en de eis van niet-reduceerbaarheid af.
** een evaluatie van ‘strong diachronic emergentism’ in combinatie met de eis
van “The thesis of structure-unpredictability”.
De evaluatie van ‘strong diachronic emergentism’ lijkt positief uitgevallen.
	Echter, aan de “The thesis of structure-unpredictability” lijkt niet te worden
voldaan. Zie punt 3. Volgens dit pad (**) lijkt ‘strong diachronic structure
emergentism’ dus ook niet van toepassing.
Dus: er kan zowel aan punt * als aan punt ** niet tegemoet worden gekomen;
deze vorm van emergentie (= ‘strong diachronic structure emergentism’) lijkt niet
van toepassing.

Conclusie:
De aangescherpte conclusies van de confrontatie van de verschillende vormen van
emergentie die Stephan onderscheidt met de voorbeelden van symmetriebrekingen
uit hoofdstuk 2 (te weten, ferromagnetisatie, de hydra, illusies en de onderdeterminatie
van theorieën) houden in dat:
-

‘Weak emergentism’, ‘weak diachronic emergentism’, ‘diachronic structure

emergentism’, ‘synchronic emergentism’ en ‘strong diachronic structure emergentism’
zijn niet van toepassing op de vier voorbeelden uit hoofdstuk 2.
-

Alleen ‘strong diachronic emergentism’ is van toepassing op de vier voorbeelden

uit hoofdstuk 2.
(Voor een overzicht van de clausules die bij de verschillende vormen van emergentie
behoren, zie figuur 2 in paragraaf 4.1.)
Er kunnen geen conclusies worden getrokken wat betreft andere cases binnen de
werelden van Popper. Immers, de generaliseerbaarheid van de gegeven voorbeelden
naar andere situaties moet apart worden beargumenteerd. Een dergelijke argumentatie
lijkt moeilijk tot stand te brengen en vraagt om de ontwikkelingen binnen de wetenschap
te blijven volgen. Definitieve kennis over welke vormen van emergentie zich voordoen
binnen de drie werelden kan vrijwel alleen op empirische gronden en langs inductieve
weg worden verkregen.
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4.2.2 Emergentie van Poppers drie werelden
De vier voorbeelden uit hoofdstuk 2 hebben betrekking op emergentieprocessen en
eventuele reducties binnen de drie werelden van Popper. De vraag die zich aandient is
wat er gebeurt indien de zes vormen van emergentie, zoals gedefinieerd door Stephan
(!), afgezet worden tegen het ontstaan van de werelden zelf. Er zal gekeken moeten
worden naar het emergeren van de eerste entiteiten die zich binnen een wereld
aandienen. Immers, met het ontstaan van het eerste mentale proces of de eerste
psychische entiteit ontstond wereld 2. Met het ontstaan van de eerste objectieve
gedachte of eerste abstracte entiteit diende wereld 3 zich aan.
(Zoals in paragraaf 3.1 van deel B uit hoofdstuk 1 ook al kort werd aangehaald is
de kans dat er verschillende entiteiten tegelijkertijd in/met wereld 2 emergeerden
bijzonder klein. Het betreft hier strikt genomen een empirische vraag die alleen door de
empirische wetenschappen beantwoord kan worden. Lastig bij het uitvoeren van een
dergelijk onderzoek is dat aangenomen en aangetoond moet worden dat C=1 tussen
de betrokken beleefde tijdstippen (W2), behorend bij de verschillende organismen.
Een overeenkomstige kwestie doet zich voor bij het ontstaan van wereld 3.)
Centraal staat dus de vraag naar het ontstaan van die entiteiten die in retrospectie
beschouwd kunnen worden als de eerste entiteiten binnen de werelden.
Tussen wereld 1 en wereld 2 en tussen wereld 2 en wereld 3 geldt dat:
1)	Is ‘weak emergentism’ van toepassing?
Aan de “The thesis of physical monism” (a) lijkt te worden voldaan. Met de
introductie van het eerste mentale proces of de eerste psychische entiteit en met
het ontstaan van de eerste objectieve gedachte of de eerste abstracte entiteit
gingen geen ‘non-material’ entiteiten of eigenschappen gepaard.
Aan de “The thesis of systematic properties” (b) lijkt te worden voldaan.
Eigenschappen van mentale processen of entiteiten en eigenschappen van
abstracte entiteiten zijn anders dan hun samenstellende delen. Dit geldt dus ook
voor het eerste mentale proces of entiteit en de eerste abstracte entiteit.
Aan de “The thesis of synchronic determination” (cs) lijkt niet te worden voldaan
(sterke lezing van clausule c).
Reden: de intrinsieke eigenschappen van het systeem hangen niet alleen af
van de eigenschappen van de delen (op microniveau) en hun samenstelling.
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Het eerste mentale proces en de eerste abstracte entiteit zijn volledig zelfstandig
qua aard en functioneren. Onder zelfstandigheid wordt o.a. verstaan dat ze in
staat zijn invloed uit te oefenen op andere entiteiten of processen.
Dus: deze vorm van emergentie (= ‘weak emergentism’) lijkt niet van toepassing.
2) Is ‘weak diachronic emergentism’ van toepassing?
Aan de “The thesis of novelty” (d) lijkt te worden voldaan. Het feit dat er sprake
is van een eerste mentale entiteit of proces en dat er sprake is van een eerste
abstracte entiteit maakt het evident dat er iets nieuws in het spel is.
Echter, er wordt niet voldaan aan cs (sterke lezing van clausule c).
Dus: deze vorm van emergentie (= ‘weak diachronic emergentism’) lijkt niet van
toepassing.
3) Is ‘diachronic structure emergentism’ van toepassing?
	Aan de “The thesis of structure-unpredictability” (e) lijkt niet te worden voldaan.
Het ontstaan van de eerste mentale entiteiten of processen en de eerste abstracte
entiteiten hebben niets van doen met recursieve processen en ‘deterministic
chaos’.
Daarnaast wordt er niet voldaan aan cs (sterke lezing van clausule c).
	Dus: deze vorm van emergentie (= ‘diachronic structure emergentism’) lijkt niet
van toepassing.
4) Is ‘synchronic emergentism’ van toepassing?
Aan het criterium van niet-reduceerbaarheid (f) lijkt:
* niet te worden voldaan indien dit criterium epistemologisch wordt opgevat.
Er is bij een epistemologische duiding van het begrip ‘reduceerbaarheid’
een reconstructie van symmetriebrekingen mogelijk. Als de voorbeelden
uit hoofdstuk 2 exemplarisch zijn voor alle voorkomende entiteiten, dan is in
hoofdstuk 2 aangetoond dat ook voor de eerste mentale entiteit en ook voor de
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eerste abstracte entiteit een reconstructie van symmetriebreking(en) mogelijk
is.
** w
 el te worden voldaan indien dit criterium ontologisch wordt opgevat en daar
gaan we van uit. Als de voorbeelden uit hoofdstuk 2 exemplarisch zijn voor alle
voorkomende entiteiten, dan is in hoofdstuk 2 aangetoond dat ook voor de eerste
mentale entiteit en voor de eerste abstracte entiteit geldt dat een ontologische
reductie tot de bestanddelen op microniveau niet haalbaar is.
	Echter, bij ‘synchronic emergentism’ speelt, anders dan bij de eerste mentale
en de eerste abstracte entiteit, tijdsverloop geen rol. ‘Synchronic emergentism’
is niet van toepassing op evolutionaire processen waarbij zich in de tijd nieuwe
entiteiten, eigenschappen of processen aandienen (‘diachronic novelty’).
	Dus: deze vorm van emergentie (= ‘synchronic emergentism’) lijkt niet van
toepassing.
Alleen de vijfde vorm van emergentie nl. ‘strong diachronic emergentism’ lijkt van
toepassing op de twee emergentieprocessen. Immers,
5) Is ‘strong diachronic emergentism’ van toepassing?
		
* a
 an de eisen van ‘weak diachronic emergentism’ (waarbij de sterke versie van
“The thesis of synchronic determination” wordt vervangen door de zwakke) met
daaraan toegevoegd de claim dat ontologische reductie niet mogelijk is lijkt te
worden voldaan.
		Immers, aan de “The thesis of physical monism”, “The thesis of systematic
properties” en “The thesis of novelty” (diachrone vorm) wordt voldaan.
		“The thesis of irreducibility”, ontologisch opgevat, is ook vervuld en voor
onderstelt de zwakke lezing van “The thesis of synchronic determination”.
** analoog: aan de eisen van ‘synchronic emergentism’ met daaraan toegevoegd
“The thesis of novelty” (diachrone vorm) lijkt te worden voldaan.
Merk op: de punten *) en **) leveren beide dezelfde vorm van emergentie op.
	Dus: deze vorm van emergentie (= ‘strong diachronic emergentism’) lijkt wel van
toepassing.

208

DeVries.1041-Proefschrift.indd 208

20-04-2009 08:39:45

synchrone versus diachrone emergentie in relatie tot de driewereldentheorie

6) Is ‘strong diachronic structure emergentism’ van toepassing?
	Bij de confrontatie van ‘strong diachronic structure emergentism’ met het ontstaan
van die entiteiten die in retrospectie beschouwd kunnen worden als de eerste
entiteiten binnen de werelden, moeten er volledigheidshalve twee wegen worden
bewandeld:
* een evaluatie van ‘diachronic structure emergentism’ in combinatie met de
eis van niet-reduceerbaarheid (en verzwakking van “The thesis of synchronic
determination”).
A
 angezien “The thesis of structure-unpredictability” niet van toepassing
lijkt te zijn (zie punt 3), valt daarmee de combinatie van ‘diachronic structure
emergentism’ en de eis van niet-reduceerbaarheid af.
** een evaluatie van ‘strong diachronic emergentism’ in combinatie met de eis
van “The thesis of structure-unpredictability”.
D
 e evaluatie van ‘strong diachronic emergentism’ is positief uitgevallen.
		Echter, aan de “The thesis of structure-unpredictability” lijkt niet te worden
voldaan. Zie punt 3. Volgens dit pad (**) lijkt ‘strong diachronic structure
emergentism’ dus ook niet van toepassing.
	Dus: er kan zowel aan punt * als aan punt ** niet tegemoet worden gekomen;
deze vorm van emergentie (= ‘strong diachronic structure emergentism’) lijkt niet
van toepassing.
Merk op wat betreft punt 6 (‘strong diachronic structure emergentism’):
‘Strong diachronic structure emergentism’ lijkt mogelijk wel van toepassing op het
ontstaan van de driewereldentheorie als theorie (e3):
1) Aan de “The thesis of structure-unpredictability” lijkt mogelijk wel te worden
voldaan wanneer er gekeken wordt naar de driewereldentheorie binnen de
driewereldentheorie binnen…..etc. etc. Zoals al aan onder punt 3 uit paragraaf 4.2.1
aan de orde kwam: de cruciale noties bij deterministische chaos zijn recursiviteit en
(bijbehorende) fase-overgangen. Processen die als gedetermineerd chaotisch worden
betiteld zijn processen die recursief van aard zijn en hun eigen fase-overgangen kennen.
De recursieve weergave van de driewereldentheorie lijkt goed in verband te brengen
te zijn met wetten die worden ingezet bij de beschrijving van gedetermineerde chaos.
(‘(Un)predictability’ dient doorgaans opgevat te worden als een epistemologische
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kwestie en moet onderscheiden worden van ‘emergent evolution’ (Nagel 1968, 375).)
2) “The thesis of irreducibility”, ontologisch opgevat, is ook vervuld en vooronderstelt
de zwakke lezing van “The thesis of synchronic determination” (cz).
Dus: er wordt nu mogelijk wel voldaan aan de onderdelen * en ** van punt 6.
Anders geformuleerd, ‘strong diachronic structure emergentism’ lijkt mogelijk wel
van toepassing op de driewereldentheorie zelf indien deze op recursieve wijze wordt
weergegeven.
Verwacht mag worden dat ‘strong diachronic structure emergentism’ mogelijk ook van
toepassing is op andere recursieve entiteiten en/of processen.

Conclusie:
De aangescherpte conclusies van de confrontatie van de verschillende vormen van
emergentie die Stephan onderscheidt met de eerste entiteiten uit de werelden 2 en 3
(= ontstaan van de werelden zelf) houden in dat:
1) Voor de eerste entiteiten die zich binnen een wereld aandienen geldt:
- ‘weak emergentism’, ‘weak diachronic emergentism’, ‘diachronic structure
emergentism’, ‘synchronic emergentism’ en ‘strong diachronic structure emergentism’
zijn niet van toepassing op de overgang van wereld 1 naar wereld 2 en de overgang
van wereld 2 naar wereld 3.
- voor de overgang van wereld 1 naar wereld 2 en de overgang van wereld 2 naar
wereld 3 is ‘strong diachronic emergentism’ wel van toepassing.
2) ‘Strong diachronic structure emergentism’ is alleen van toepassing op de overgangen
tussen de werelden bij een recursieve weergave van de driewereldentheorie.
(Voor een overzicht van de clausules die bij de verschillende vormen van emergentie
behoren, zie figuur 2 in paragraaf 4.1.)
Het probleem dat zich aandient als gevolg van de (ontologische) niet-reduceerbaarheid
van entiteiten is het probleem van de causale overdeterminatie.10 De causale
geslotenheid van de fysische werkelijkheid staat een vorm van emergentie waarbij
causale overdeterminatie optreedt niet toe. Een probleem dus dat (met betrekking
tot wereld 1) groot genoeg kan zijn om emergentie als unificerend begrip alsnog te
laten varen. Daarom zal het probleem van de causale overdeterminatie in de volgende
paragraaf aan bod komen.
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4.3 Het probleem van de causale overdeterminatie
Gegeven de twee verschillende organisatieniveaus A en B. Voor het gemak wordt
aangenomen dat organisatieniveau A fysisch van aard is en niveau B mentaal.11 Verder
wordt aangenomen dat organisatieniveau B de mentale eigenschappen M en M* kent
en organisatieniveau A o.a. de fysische eigenschappen P en P*. (De eigenschappen
P en P* maken deel uit van de verzamelingen N en N* waarin ook andere fysische
eigenschappen voorkomen.) Deze situatie is weer te geven met behulp van het
volgende plaatje:

Organisatieniveau B:

M

M*

Organisatieniveau A:

N={P,..}

N*={ P*,…}

De eigenschappen P, P*, M en M* zijn zelfstandige eigenschappen, omdat ze in staat
zijn invloed uit te oefenen of invloed te ondergaan. Ze kunnen zich als gevolg hiervan
op een aantal manieren tot elkaar verhouden.
Om te beginnen kan de mentale eigenschap M de veroorzaker zijn van de mentale
eigenschap M*. In deze situatie is er sprake van causale veroorzaking binnen hetzelfde
organisatieniveau. Op overeenkomstige wijze kunnen ook de fysische eigenschappen
P en P* zich tot elkaar verhouden. Eigenschap P kan de oorzaak zijn van het bestaan
van eigenschap P*. Het zijn de vakwetenschappen die tot taak hebben deze (causale)
ketens op de desbetreffende organisatieniveaus aan het licht te brengen.
Wanneer verder wordt aangenomen dat de werkelijkheid opgebouwd is uit één
substantie (‘substantiemonisme’) moet er een zekere verhouding zijn tussen de
Stephan beargumenteert dat ‘irreducibility’ of tot een vorm van epifenomenalisme leidt òf een
vorm van ‘downward causation’ met zich meebrengt. In zijn optiek zijn deze twee aspecten in de
discussie over emergentie te weinig onderscheiden van elkaar (Stephan 2002, 86). In dit hoofdstuk is gekozen werk te maken van de problematiek omtrent ‘downward causation’.

10

Om ‘over te stappen’ van fysieke naar mentale eigenschappen is er in epistemologisch opzicht
een perspectiefwisseling nodig. Echter, de ontologische strekking van dit betoog roept geen
(epistemologische) problemen op bij het hanteren van de verhouding tussen mentale en fysieke
eigenschappen. Sterker nog, met hetzelfde recht hadden bijvoorbeeld ook twee fysieke organisatieniveaus (binnen wereld 1) gekozen kunnen worden.

11
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fysische eigenschappen op organisatieniveau A en de mentale eigenschappen op
organisatieniveau B. Het probleem is hoe deze verhouding geduid moet worden.
Hiertoe zijn verschillende oplossingen aangedragen. Zo zou
a) eigenschap M reduceerbaar zijn tot eigenschap P of
b) eigenschap M zou epifenomenaal zijn ten opzichte van eigenschap P of
c) eigenschap M superveniëren op eigenschap P of
d) eigenschap M zou fysisch gerealiseerd zijn door eigenschap P of
e) eigenschap M zou emergent zijn ten opzichte van eigenschap P.
Er bestaan allerlei nuanceringen en variaties wat betreft deze vijf oplossingen. Deze
zullen nu niet expliciet worden besproken. Het bovenstaande overzicht is voor het doel
van deze paragraaf fijnmazig genoeg. De kernen van de vijf mogelijke oplossingen
zullen nu kort worden toegelicht.
Bij oplossing a is er eigenlijk sprake van een (causale) interactie binnen
één organisatieniveau. De mentale eigenschap M kan M* in theorie nog steeds
veroorzaken maar dit is slechts op beschrijvend niveau. De oorzaak-gevolg relatie die
tussen M en M* beschreven wordt is alleen instrumenteel van aard. Immers, M wordt
gereduceerd tot de fysische eigenschap P en M* tot de fysische eigenschap P*. Of
anders gesteld, M is in zekere zin identiek met P en M* is in zekere zin identiek met
P*. De enige werkelijke causale interactie speelt zich af tussen de eigenschappen P
en P*. Oplossing a is prima verenigbaar met de causale geslotenheid van het fysische
domein. De causale geslotenheid van het fysische domein houdt in dat fysische feiten
een complete fysische oorzaak hebben. Het principe van de causale geslotenheid
moet worden aanvaard om het succes van de hedendaagse wetenschap te kunnen
verklaren.
Bij oplossing b heeft fysische eigenschap P de mogelijkheid om eigenschap P*
te veroorzaken en tegelijk via een causale actie mentale eigenschap M te instantiëren.
De fysische geslotenheid op het organisatieniveau B is gegarandeerd, aangezien
mentale eigenschap M overeenkomstig de opvattingen van de epifenomenalist niet
over causale vermogens beschikt. Alleen in hoeverre mentale eigenschap M als
werkelijk bestaand mag worden beschouwd is de vraag. Het klinkt zeer overtuigend
als Alexander te kennen geeft dat epifenomenalisme “supposes something to exist
in nature which has nothing to do, no purpose to serve, a species of noblesse which
depends on the work of its inferiors, but is kept for show and might as well, and
undoubtedly would in time, be abolished.” (Alexander 1920, 8).
Bij oplossing c supervenieert eigenschap M op eigenschap P. Superveniëntie houdt
in dat twee dingen of gebeurtenissen die identiek zijn in een bepaald opzicht dezelfde
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superveniërende eigenschappen met zich meebrengen. Of anders geformuleerd,
twee superverveniërende eigenschappen zijn in een bepaald opzicht identiek, omdat
de dingen of gebeurtenissen op het onderliggende microniveau ook in een bepaald
opzicht identiek zijn. (Hoewel P in de definitie van het fenomeen superveniëntie niet
uitsluitend een eigenschap hoeft te zijn, maar ook een samengesteld complex kan zijn
van de vorm {P1, P2, P3, etc.}, zal in dit betoog in verband met de leesbaarheid toch
gesproken blijven worden over de eigenschap P.12) De superveniënte eigenschap M
beschikt in tegenstelling tot de situatie bij het epifenomenalisme wel over vermogens
om te beïnvloeden en kan eigenschap M* veroorzaken. Het probleem van de causale
overdeterminatie komt nu aan het licht, doordat eigenschap M* niet in het luchtledige
hangt maar ook een onderliggend substraat kent dat (causaal) verantwoordelijk
moet worden gehouden voor het bestaan van eigenschap M*. Met andere woorden,
eigenschap M* wordt veroorzaakt door twee verschillende bronnen. Verdedigers
van superveniënte principes kunnen dit probleem oplossen door te stellen dat de
onderliggende substraten van M en M* niet identiek zijn met de oorzaken van M en
M*. Zo zou M op P kunnen superveniëren en M* op P* terwijl M de veroorzaker is van
M* en P de veroorzaker is van P*. Echter, opnieuw rijst er dan een probleem.
De beïnvloedende krachten van eigenschap M kunnen, omdat eigenschap M in
de tijd voorafgaat aan eigenschap P*, ook ten grondslag liggen aan het bestaan van
eigenschap P*. Het mentale niveau oefent in deze situatie neerwaartse invloed uit op
het onderliggende fysieke niveau.13 Opnieuw is er sprake van causale overdeterminatie.
Immers, eigenschap P* kent twee verschillende oorzakelijke bronnen. Daarnaast is de
causale geslotenheid van het fysische domein niet langer meer gewaarborgd. Deze
problemen kunnen ondervangen worden door een onderscheid te maken tussen
‘gewone causatie’ en ‘superveniërende causatie’ afgekort tot SupVeroorzaakt. Met
betrekking tot de eigenschappen P, P*, M en M* houdt dit in dat de onderlinge relaties
er als volgt uit zien:
1)

eigenschap M superveniëert op eigenschap P

2)

eigenschap M* superveniëert op eigenschap P*

Verder zal ook aangenomen worden dat een stand van zaken, eigenschap of gebeurtenis
op microniveau voldoende is om de direct gerelateerde eigenschap op macroniveau te laten
superveniëren. Ook wordt de mogelijkheid opengelaten dat een eigenschap op macroniveau
meervoudig realiseerbaar is; hetgeen inhoudt dat er verscheidene substraten aan een superveniërende eigenschap ten grondslag kunnen liggen.

12

Zie voor een inleiding in het probleem van de ‘Downward Causation’ het boek Philosophy of
Mind (Kim 1996, 229).

13
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3)

eigenschap P veroorzaakt P*

4)

eigenschap M SupVeroorzaakt M*

5)

eigenschap M SupVeroorzaakt P*.

Het gevaar van een eventuele causale overdeterminatie ten aanzien van het ontstaan
van eigenschap P* is nu verdwenen. Er is in dit model sprake van slechts één echte
fysische causale relatie. De vraag die zich bij het bestuderen van dit model aandient,
is wat er moet worden begrepen onder het begrip ‘superveniërende causatie’.
De oplossingen d en e hebben veel verwantschap met oplossing c. Alleen is het
begrip ‘superveniëntie’ nu vervangen door de begrippen ‘fysische realiseerbaarheid’
en ‘emergentie’. De mate waarin deze begrippen onderscheiden zijn of op elkaar
lijken, hangt af van de specifieke invulling die een bepaalde auteur aan deze begrippen
geeft. (Zo schrijft De Muijnck bijvoorbeeld over ‘fysische realisatie’: “Deze term drukt
uit dat mentale feiten misschien niet identiek zijn met fysische feiten in het bijzonder,
maar ook geen toevoeging inhouden ten opzichte van het geheel aan die fysische
feiten.” (De Muijnck 2002, XI).)
Het is van belang te constateren dat het betoog tot nu toe een synchrone
aanpak van de verhouding tussen de organisatieniveaus A en B heeft laten zien. De
tijdsdimensie bij de totstandkoming van zowel het micro- als het macroniveau speelt
nauwelijks een rol. De rol die tijd speelt heeft zich beperkt tot de tijd die het causale
proces als zodanig vergt. Steeds is er slechts een kleine ‘time-slice’ voorondersteld
om de relatie tussen micro- en macroniveau te bestuderen. De tijd die verstrijkt
bij het ‘verzamelen’ van alle constituenten die nodig zijn om het ontstaan van een
macroniveau mogelijk te maken is buiten schot gelaten.
Oplossing e is in de context van dit proefschrift het meest interessant. De
overige mogelijkheden zullen niet verder aan een evaluatie onderworpen worden.
Het onderzoeksprogramma zoals dat in hoofdstuk 1 gepresenteerd is, vraagt om
een nadere analyse wanneer emergentie ‘begeleid’ wordt door het breken van
symmetrieën. Het is juist dit principe dat de bestudering van de relatie tussen de
verschillende lagen waaruit de werkelijkheid is opgebouwd in een evolutionair en
diachronisch perspectief plaatst. De komende paragraaf zal laten zien welke rol het
fenomeen tijd speelt bij het emergeren van nieuwe entiteiten/eigenschappen en de
symmetriebrekingen die daarmee gepaard gaan.

4.4 Naar vier nieuwe vormen van emergentie
Gegeven zijn de mentale eigenschappen M en M* en hun onderliggende substraten
N={P1, P2, P3, etc.} en N*={P1*, P2*, P3*, etc.}. Wanneer een symmetriebreking
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binnen N of binnen N* verantwoordelijk gehouden wordt voor het emergeren van
eigenschap M of M* wordt de historische ontwikkeling van deze verzamelingen op
microniveau interessant. Het ontstaan van bijvoorbeeld P1 kan op een heel ander
moment hebben plaatsgevonden dan het ontstaan van bijvoorbeeld P2 of P3. De
verschillende momenten waarop P1, P2 en P3 zijn ontstaan kunnen willekeurig
verspreid liggen over de tijd. Toch moeten, om van (a)symmetrieën te kunnen spreken,
alle elementen uit een verzameling (N of N*), die tezamen een substraat vormen, al
daadwerkelijk bestaan. Zo kan de eigenschap M pas emergeren als de verzameling
eigenschappen op het onderliggende microniveau tezamen de vereiste symmetrie
laat zien. Pas als de verzameling volledig is kan de manifeste symmetrie vervolgens
gebroken worden. Met andere woorden, om de vereiste symmetrie(breking) mogelijk
te maken moeten alle elementen uit de verzameling (op microniveau) dus reeds zijn
ontstaan.
Neem nu bijvoorbeeld de situatie waarbij de volgende elementen zich
achtereenvolgens in de loop van de tijd manifesteren: P1, P1*, P2, P3, P2*, P4, P5,
P3*, P4*, P6, P5*, P6*. De elementen P6 en P6* zijn vereist om respectievelijk de
eigenschappen M en M* te kunnen laten emergeren. De twee verzamelingen die nodig
zijn voor de totstandkoming van de symmetrieën (en pas volledig en reëel zijn bij het
existeren van P6 en P6*) zijn N = { P1, P2, P3, P4, P5, P6} en N* = {P1*, P2*, P3*, P4*,
P5*, P6*}. Duidelijk is dat eigenschap M eerder zal emergeren dan eigenschap M*
omdat P6 eerder bestaat dan P6* en verzameling N dus eerder volledig en reëel is.
De vraag is nu welke relaties gevonden kunnen worden gegeven M, M*, N en N*. De
relaties zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
1) M emergeert uit N,
2) M* emergeert uit N*,
3) P1 veroorzaakt P2,
4) P3 veroorzaakt P4*,
5) P1* veroorzaakt P3*,
6) M veroorzaakt M*,
7) P2 veroorzaakt P5*,
8) (M veroorzaakt P5* in de zin van) M brengt P5* teweeg.

Deze relaties kunnen worden gevisualiseerd met behulp van de volgende 2
afbeeldingen (figuur a en figuur b).
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Figuur a	Synchronisch (1, 2).
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Figuur b	Diachronisch (3 t/m 8) (Niet alle relaties die ter sprake zijn
gekomen zijn afgebeeld.)

Eigen aan emergentie is dat er niet één entiteit ten grondslag ligt aan het nieuwe
organisatieniveau maar altijd een aantal entiteiten. Immers, een sterke vorm van
emergentie houdt in dat het geheel meer is dan de som der delen. Bij zwakke vormen
van emergentie geeft het principe van reduceerbaarheid, dat kenmerkend is voor
deze vormen van emergentie, al aan dat er meerdere constituenten in het spel zijn.
Wil voldaan worden aan de eisen van de sterke vormen van emergentie zoals
‘emergent2’, ‘synchronic emergentism’ en ‘strong diachronic emergentism’ dan is
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‘causale zelfstandigheid’ een vereiste. In hoofdstuk 1 is beweerd dat het probleem
van de transitiviteit van emergent2-relaties als sneeuw voor de zon verdwijnt als de
kritiek van De Muijnck, op de stelling dat emergentierelaties causale relaties zouden
zijn, terecht is. (Het probleem van de transitiviteit komt in het gegeven voorbeeld neer
op de volgende situatie. Als ‘N veroorzaakt M’ en ‘M veroorzaakt M*’ dan geldt dat
‘N veroorzaakt M*’. Echter, het is niet noodzakelijk zo dat ‘N veroorzaakt M’. Immers,
tussen N en M is waarschijnlijk sprake van een symmetriebreking.) Het is dus niet
noodzakelijk dat ‘the weakest principle of the transitivity of causation’ (Searle 1994,
112) wordt overschreden door causale zelfstandigheid.14
Het probleem van de causale transitiviteit kan niet zonder meer gelijkgesteld
worden aan het probleem van de (causale) overdeterminatie. Transitiviteit is ‘slechts’
een eigenschap van een relatie waarbij determinatie in het spel is. Een gedetermineerde
relatie kan maar hoeft niet noodzakelijk transitief te zijn.
De eigenschappen P1 tot en met P6 mogen wel als conglomeraat gezien worden
maar niet geïdentificeerd worden met een verzameling. Een verzameling als zodanig
kan geen nieuwe entiteit of eigenschap laten emergeren. Alleen de elementen of
een aantal van de elementen waaruit de verzameling is opgebouwd kunnen dat.
Verzamelingen als zodanig kunnen alleen nieuwe entiteiten of eigenschappen laten
emergeren in zoverre ze onderdeel uitmaken van wereld 3.
In figuur b blijft er een dreiging bestaan wat betreft een eventuele overdeterminatie
van P5*. Een eerste stap om deze dreiging weg te nemen wordt gezet door aan te nemen
dat causale interacties zich beperken tot wereld 1.15 Het resultaat van deze aanname is
wel dat de isomorfie tussen de werelden op dit punt verloren gaat. Een bepaalde mate
van isomorfie tussen Poppers werelden kan behouden blijven als de ‘causaliteit’ uit
wereld 1 in de andere werelden pendanten kent in de vorm van ‘teweegbrengen’.16 In de
eerdere bespreking van de relaties tussen M, M*, N, N*, Px en Px* is daarom gekozen
voor de notatie ‘(M veroorzaakt P5* in de zin van) M brengt P5* teweeg’. Het voorstel
om het begrip ‘teweegbrengen’ in te voeren in relatie tot de driewereldentheorie behoeft
een toelichting. Het betreft hier immers een geheel nieuw idee.
De vraag of emergentie/ superveniëntie asymmetrisch is, zoals deze wordt geformuleerd en
uitgewerkt in het artikel “Is Supervenience Asymmetric?” (Post 2000), moet met NEE worden
beantwoord. De relatie tussen N en M wordt gekenmerkt door een symmetriebreking en niet door
een causale relatie. Het probleem van causale transitiviteit doet zich niet voor.

14

Ook Veening meent dat het causatie-concept ‘met name bij W1 hoort en dus helemaal niet van
toepassing hoeft te zijn op W2’ (Veening 1998,162).

15

16

De notie ‘teweegbrengen’ is ontleend aan het werk van De Muijnck (2002, XVIII).
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4.5 ‘Causaliteit’ versus ‘teweegbrengen’
Het onderscheid tussen de begrippen ‘causaliteit’ en ‘teweegbrengen’ zal aan de
hand van de muziekfilosofie (1) en de sociologie (2) worden toegelicht.
Ad (1): De Weense muziekcriticus Eduard Hanslick heeft een aantal argumenten
ontwikkeld tegen de ‘causal view’ op de relatie tussen muziek en emoties. Volgens
deze ‘causal view’ bestaat het doel van muziek erin om bepaalde ‘feelings’ bij de
luisteraar op te wekken. Philip Anderson heeft in ‘The Philosophy of Music: Formalism
and Beyond’ (pp. 254-275; opgenomen in Kivy 2004) de vier belangrijkste argumenten
van Hanslick gereconstrueerd:
A) Naast het esthetische aspect van muziek brengt het luisteren naar muziek
prettige gevoelens met zich mee. Echter, het is onjuist, zoals aanhangers van
de ‘causal view’ geneigd zijn te doen, om hieruit te concluderen dat het doel
van muziek is om dergelijke gevoelens op te wekken. Objectief gezien vervult
de schoonheid van muziek een zelfstandige functie.
B) Vanuit een subjectief standpunt bekeken geldt ook dat muziek in de eerste
plaats de luisteraar aanspoort tot een contemplatieve attitude en dat de
prettige sensaties die worden ondergaan pas op de tweede plaats komen.
Deze situatie is vergelijkbaar met het drinken van wijn. De subtiliteit van de
smaak van wijn wordt ook niet waargenomen door dronken te worden.
C) Bij de verdediging van de ‘causal view’ is er sprake van een verwarring tussen
“feelings” en “sensations”. De kwaliteiten waaruit muziek is opgebouwd zoals
klankkleur, ritme etc. en samengevat kunnen worden onder de noemer sensaties
(zintuiglijke prikkeling/ elementaire gewaarwordingen), zijn een vereiste om de
schoonheid van muziek te kunnen waarnemen. Gevoelens als liefde en agressie
die ervaren worden bij het beluisteren van muziek komen weliswaar voort uit
deze sensaties maar hebben daarnaast een fenomenologische component.
Deze fenomenologische component wordt bewust waargenomen. Uit het
feit dat er sensaties nodig zijn om muziek überhaupt waar te kunnen nemen,
kan niet worden afgeleid dat het doel van muziek is bij de luisteraar bepaalde
“feelings” op te wekken.
D) Op empirische gronden kan gesteld worden dat er geen causaal verband
bestaat tussen een zeker stuk muziek en de gevoelens die door deze muziek
worden teweeggebracht. Immers, een bepaald stuk muziek kan bij verschillende
mensen verschillende emotionele reacties oproepen.
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Hanslick waarschuwt er niet zonder goede redenen voor dat “feelings” die ontstaan bij
het beluisteren van muziek niets van doen hebben met het begrijpen van muziek.
Volgens Anderson is het met de representationalistische kijk op emoties, die
door muziek worden opgeroepen, niet beter gesteld. De representationalistische
benadering staat voor de moeilijk te verdedigen opvatting dat muziek bepaalde
“feelings” zoals liefde, moed etc. representeert. De dynamiek van muziek wordt door
de luisteraar namelijk hooguit geassocieerd met bepaalde emoties. Mensen kunnen
het met elkaar eens zijn dat een bepaald stuk muziek mooi is, maar kunnen het
tegelijkertijd met elkaar oneens zijn welke emoties er precies worden gerepresenteerd
door de muziek. Strikt genomen kan er dus niet eens gesproken worden over een
vorm van representatie (Kivy 2004, 257-258).
Het onderscheid in het derde argument van Hanslick tussen “feelings” en
“sensations” raakt, zoals in hoofdstuk 1 (deel B) ook al aan de orde is geweest, het
onderscheid tussen wereld 1 en wereld 2. De causale infrastructuur die betrokken
is bij de interactie tussen de musicus en de toehoorder, en als zodanig behoort tot
wereld 1, is een vereiste om het fenomenale aspect van muziek bij de luisteraar
teweeg te brengen. Uit het fragment uit de tekst van Anderson blijkt dat het proces van
‘teweegbrenging’ niet zo éénduidig is als de voltrekking van een causale interactie.
De “feelings”, die worden opgewekt door het overbrengen van geluidstrillingen als
het gevolg van het in trilling brengen van holle voorwerpen, behoren tot wereld 2.
Dat de “feelings” die gepaard gaan bij het beluisteren van muziek niet zo éénduidig
gekoppeld zijn aan fysische processen blijkt inderdaad uit het feit dat bepaalde muziek
verschillende “feelings” teweeg kan brengen. Het is een gegeven dat eenzelfde
persoon bij het op verschillende momenten beluisteren van een bepaald muziekstuk
verschillende “feelings” kan hebben. Zo kan bijvoorbeeld het Adagietto (Sehr langsam)
uit Symfonie no. 5 van G. Mahler het ene moment gevoelsmatig in verband worden
gebracht met de liefde en het andere moment met de dood. Terecht merkt Hanslick op
dat verschillende personen op hetzelfde moment bij het beluisteren van één bepaald
muziekstuk verschillende “feelings” kunnen hebben. Ook hier kan het Adagietto (Sehr
langsam) van Mahler als voorbeeld dienen. In dit geval heeft persoon A “feelings”
omtrent de liefde en tegelijkertijd heeft persoon B “feelings” omtrent de dood. Het
grote verschil tussen een causale interactie en een proces van ‘teweegbrenging’ is dat
er bij een causale interactie een vaste en welgedefinieerde één-op-één relatie bestaat.
Deze één-op-één relatie is bij het proces van ‘teweegbrenging’ afwezig.
De ‘proper understanding of music’ en ‘musical beauty’ waarover Anderson
spreekt speelt zich af in wereld 3 (Anderson in Kivy 2004, 254-275). Ook hier spelen
causale processen geen rol, maar kunnen muzikale betekenissen wel andere
muzikale betekenissen of “feelings” teweegbrengen. De ‘teweegbrenging’ tussen
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muzikale betekenissen en “feelings” en tussen muzikale betekenissen onderling is
het moeilijkst te definiëren bij zogenoemde ‘absolute muziek’. Met ‘absolute muziek’
wordt pure instrumentale muziek bedoeld ‘zonder inhoud’. Muziek waarin zang en
tekst verwerkt zijn, heeft daarentegen wel een expliciete inhoud en stuurt de “feelings”
die door de muziek worden opgeroepen. Hoe sterk deze “feelings” gestuurd worden
hangt weer af van de aard van de tekst. De tekst zelf kan immers fictief, non-fictief of
metaforisch van aard zijn.
Door de sterk overtuigende argumenten van Hanslick wordt duidelijk op welk
niveau er sprake is van causale interacties tussen entiteiten en op welk niveau er
sprake is van ‘teweegbrenging’. Causale interacties lijken voorbehouden aan wereld
1, terwijl het proces van ‘teweegbrenging’ met name plaatsvindt op het niveau van
wereld 2, wereld 3 en tussen de werelden.
Ad (2): Het voorbeeld uit de sociologie dat nu volgt is ontleend aan het werk van De
Muijnck (2002).
Door een trouwerij kan een bepaalde persoon, die zich (geografisch gezien)
heel ver weg bevindt, tot zwager worden gemaakt. De trouwplechtigheid heeft het
zwager-zijn van die persoon misschien teweeggebracht, maar niet veroorzaakt. Bij het
aanbrengen van dit onderscheid is sprake van een aanname, nl. dat voor een causale
relatie een infrastructuur vereist is die bestaat uit fysische signalen (De Muijnck 2002,
XVIII). De verhouding tussen spatio-temporaliteit en ‘causatie’ is dus niet te vergelijken
met de verhouding tussen spatio-temporaliteit en ‘teweegbrenging’.17
De vraag die bij het voorbeeld in de vorige alinea misschien gesteld moet worden
is of de ‘zwager’ ook daadwerkelijk zwager is aangezien de persoon in kwestie
(evenals de sociale gemeenschap waar hij thans deel van uitmaakt) ver weg is. Het is
intuïtief aannemelijk dat het zwager-zijn pas realiteit is en ertoe doet als hijzelf en de
(sociale) omgeving de gevolgen van deze status ondervindt. De persoon in kwestie
of de (sociale) omgeving moet dus geïnformeerd worden over de trouwerij die elders
heeft plaatsgevonden. Voor deze informatieoverdracht is een fysische infrastructuur
met de benodigde causale interacties vereist. Zonder deze informatieoverdracht is de
‘zwager’ alleen zwager vanuit een goddelijk ‘point of view’.
Aan de hand van dit voorbeeld kan de volgende overweging van De Muijnck
uiteengezet worden. Ten aanzien van objecten zijn dingen het geval. Objecten kunnen
zich in een bepaalde toestand bevinden. Dit worden ‘standen van zaken’ genoemd.
Er kan volgens Apostel een onderscheid gemaakt worden tussen een biologische, een
 sychische, een sociale en een historische tijd (Apostel 1994, 222-223). Het is het verschil tussen
p
de biologische en sociale tijd dat hier een rol speelt.

17
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Een stand van zaken B hangt ‘contrafactisch’ af van een stand van zaken A indien B zich
later aandient dan A en er een ‘fysisch-wetmatige infrastructuur’ tussen de objecten uit
de standen van zaken A en B bestaat. De integratie van een contrafactische theorie en
een mechanistische theorie, om tot een adequate causaliteitstheorie te komen, wordt
uitvoerig beargumenteerd door De Muijnck (2002). Volgens hem is causaliteit niet iets
extra’s ten opzichte van de ‘fysische infrastructuur’ in combinatie met ‘contrafactische
afhankelijkheid’. Elke causale relatie is een contrafactische afhankelijkheidsrelatie en
wil een contrafactische afhankelijkheidsrelatie causaal genoemd kunnen worden dan
moet zij contrafactisch-afhankelijk zijn van een welbepaald stuk fysische infrastructuur.
De fysische infrastructuur is aan de orde bij de (‘geluids’)trillingen die vrijkomen bij
het uitspreken van het jawoord tijdens de trouwplechtigheid. De contrafactische kant
toont zich in het feit dat het zwager-zijn meegegeven is met het jawoord tijdens de
trouwplechtigheid. Het jawoord is een noodzakelijke voorwaarde voor de nieuwe
situatie.
Zowel de contrafactische theorie als de mechanistische causaliteitstheorie
afzonderlijk schieten tekort in de visie van De Muijnck. Hij geeft hiervoor een aantal
overtuigende redenen.
Bij een contrafactische theorie ligt de nadruk te veel op de standen van zaken.
Deze theorie stelt uitsluitend dat oorzaken noodzakelijke voorwaarden zijn voor hun
effecten gegeven de omstandigheden. Behoudswetten zoals die in de fysica terug te
vinden zijn komen in deze theorie niet aan de orde. De relatie tussen oorzakelijkheid en
natuurlijke wetmatigheid is volledig onduidelijk. De mechanistische causaliteitstheorie
legt de nadruk op het voortbestaan van objecten en interacties tussen objecten. In
deze theorie wordt voorbijgegaan aan eigenschappen die causaal gezien er zeker
toe doen maar niet gevat kunnen worden door behoudswetten. (Voorbeelden van
zaken die een causale effectiviteit kunnen hebben maar niet gevat kunnen worden in
behoudswetten zijn: propositionele attitudes (W2) en argumenten (W3).)
De Muijnck onderscheidt in zijn ontologie, om tot een geslaagde geïntegreerde
theorie van contrafactische afhankelijkheid en fysische infrastructuur te komen, zowel
objecten als standen van zaken (De Muijnck 2002). Hij vat een stand van zaken op
als het (door een in tijd en ruimte gelokaliseerde entiteit) hebben van een eigenschap
op een bepaalde tijd of gedurende een periode. Deze eigenschappen kunnen ook
‘meerplaatsige eigenschappen’ zijn waarmee bedoeld wordt dat de dragende entiteit
de eigenschap heeft in relatie tot een andere entiteit te staan. Voorbeelden hiervan zijn
eigenschappen als het ‘echtgenoot-zijn’, ‘erfgenaam-zijn’ of ‘zwager-zijn’.
Wanneer de ontologie van objecten en standen van zaken afgezet wordt tegen de
driewereldentheorie vallen de volgende twee punten op:
1) De inhoud van de drie werelden bestaat uit entiteiten of eigenschappen van
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entiteiten. Aangezien de entiteiten uit wereld 3 niet zonder de entiteiten uit wereld 2
kunnen bestaan en de entiteiten uit wereld 2 niet zonder de entiteiten uit wereld 1,
zijn alle entiteiten via de fysische infrastructuur uit wereld 1 met elkaar verbonden.
Dat wil zeggen, alle entiteiten zijn met elkaar verbonden in zoverre ze deel uitmaken van
wereld 1. Deze verbondenheid kan met behulp van de mechanistische causaliteits
theorie worden beschreven.
2) Andersom geldt dat objecten uit wereld 1 deel kunnen uitmaken van standen
van zaken waar hogere organisatieniveaus bij betrokken zijn. Biologische cellen
bijvoorbeeld kunnen deel uitmaken van een entiteit die voor een ander deel ook zijn
bestaan kent op hogere organisatieniveaus. Zo zijn menselijke lichaamscellen van
cruciaal belang voor de mens die deel uitmaakt van wereld 1, wereld 2 en wereld 3.
Cellen bevinden zich kennelijk in een bepaalde toestand. De vraag die nu gesteld
kan worden is hoe deze toestanden zich precies verhouden tot leefwerelden (H’s).
In de komende paragraaf wordt gepleit om toestanden (standen van zaken) en H’s als
synoniem te beschouwen.
Vooralsnog kan naar aanleiding van de analyse in deze paragraaf gesteld worden dat
het verdedigbaar is een onderscheid te maken tussen ‘causatie’ en het proces van
‘teweegbrenging’. Het proces van ‘teweegbrenging’ geeft op zich genomen alleen
een afhankelijkheidsrelatie aan en laat zich gelden vanaf ‘hogere’ organisatieniveaus.
Echter, ‘hogere’ organisatieniveaus bestaan bij de gratie van een fysische infrastructuur
die zelf door een mechanistische causaliteitstheorie beschreven kan worden. In
een gelaagde ontologie met objecten en standen van zaken spelen dus zowel
afhankelijkheden als een fysische infrastructuur een rol.
Het onderscheid tussen tussen ‘causatie’ en het proces van ‘teweegbrenging’
is in zekere zin ook al in het werk van Popper terug te vinden. Immers, Popper
spreekt over het bestaan van causale relaties met betrekking tot wereld 1 alsook
over ‘effects’, ‘influence(s)’ en ‘feedback-loops’ in relatie tot wereld 2 en wereld 3
(zie respectievelijk Popper 1972, 159; 155; 119). Naast emergente en causale relaties
tussen de verschillende organisatieniveaus waaruit de werkelijkheid is opgebouwd, is
er in het werk van Popper dus ook sprake van opwaartse en neerwaartse beïnvloeding
of ‘teweegbrenging’ tussen de drie werelden.

4.6 Leefwerelden (H’s) als ‘standen van zaken’
Veening heeft habitats of leefwerelden ingevoerd als deelverzamelingen van de drie
werelden. Zo zijn er habitats of leefwerelden in wereld 1 (H1), wereld 2 (H2) en in
wereld 3 (H3) te onderscheiden (Veening 1998, 122, 124, 127-128). Er zijn goede
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redenen om leefwerelden of H’s te beschouwen als standen van zaken. De volgende
voorbeelden zullen dit duidelijk maken.
De mens is, zoals eerder aangegeven, op te vatten als de vereniging van een H1,
een H2 en een H3. Immers, van een mens is pas sprake wanneer hem een lichaam,
psychologische aspecten en het hebben van concepten, theorieën etc. kan worden
toegeschreven. Juist het feit dat de mens (een deel van alle) gevoelens, concepten,
theorieën etc. tot zijn beschikking heeft doet hem een sterk relationeel karakter
hebben. Omdat verschillende H’s relationele verhoudingen met elkaar onderhouden,
kan men beweren dat dingen het geval zijn aangaande de mens. Zo is bijvoorbeeld X
op een gegeven moment zwager van Y, waardoor X een relatie met Y onderhoudt en
Y een relatie met X. De H’s van X staan in een zekere verhouding tot de H’s van Y. Er
is iets het geval betreffende de H’s van X en de H’s van Y.
Standen van zaken kunnen zich ook beperken tot één enkele wereld. Niet elke
stand van zaken drukt een relationeel karakter uit. Zo kan een elektron bijvoorbeeld
zich op verschillende energieniveaus bevinden. En zo zijn chemische reacties op te
vatten als opeenvolgende standen van zaken. Samenvattend, zowel een enkele H als
een verzameling H’s uit één of meerdere werelden tezamen kunnen worden opgevat
als een stand van zaken. Immers, ieder geheel van standen van zaken is ook weer een
stand van zaken. Het feit dat de H’s deel uitmaken van Poppers werelden brengt een
lotsverbondenheid met zich mee wanneer het om de existentieclaims van objecten
of standen van zaken gaat. In Poppers oorspronkelijke theorie bestonden er alleen
objecten. De verdienste van Veening door de introductie van het H-concept in de
theorie van Popper, is dat de ontologie van de driewereldentheorie niet alleen meer
bestaat uit objecten maar, gegeven het bovenstaande, ook uit standen van zaken.
Beide ontologische categorieën kunnen in zekere zin hun eigen ‘rol’ spelen. Deze
bewering zal aan de hand van de volgende twee punten worden toegelicht:
1) wanneer het om de invloed van objecten in de werkelijkheid gaat kunnen
twee ‘rollen’ worden onderscheiden. Enerzijds kunnen objecten, in zoverre ze deel
uitmaken van wereld 1, causale relaties met andere objecten uit wereld 1 aangaan.
In deze context kunnen objecten ook beschouwd worden als verzamelingen van
eigenschappen. Anderzijds constitueren objecten standen van zaken en kunnen ze
als onderdeel van een stand van zaken iets ‘teweegbrengen’. Een chemische reactie
bijvoorbeeld brengt teweeg dat de atomen op het onderliggende microniveau voor
en na de reactie een andere locatie innemen. Hetzelfde geldt voor twee organismen
die fysiek contact met elkaar hebben. In de situatie dat organisme A een duw geeft
tegen organisme B brengt de duw van organisme A spatio-temporele veranderingen
teweeg op het moleculaire niveau van organisme B. Er treedt een verandering op
in de stand van zaken omtrent organisme B. Zo kunnen ook entiteiten uit wereld 2
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nieuwe standen van zaken teweegbrengen waarbij entiteiten uit wereld 2 zelf of uit
wereld 1 betrokken zijn. Hetzelfde geldt voor wereld 3. Ook entiteiten uit dit domein
kunnen invloed uitoefenen op standen van zaken waarbij entiteiten uit wereld 1, 2
en 3 betrokken zijn. Ideeën bijvoorbeeld kunnen veranderingen teweegbrengen in
het emotionele en fysieke leven van de mens (H1 ∪ H2 ∪ H3). De betrokken H2- en
H1-domeinen krijgen dan een andere invulling. (Zo laat een technisch ontwerp (H3)
bijvoorbeeld zich ervaren (H2.3) zodat vervolgens een fysisch artefact (H1.2/ H1.3)
gerealiseerd kan worden.)
2) wanneer het om de invloed van standen van zaken in de werkelijkheid gaat
kunnen ook twee ‘rollen’ worden onderscheiden. Enerzijds brengen standen van
zaken andere standen van zaken teweeg. Anderzijds kunnen constituenten van
een bepaalde stand van zaken zodanig iets teweegbrengen bij een entiteit op een
lager organisatieniveau dat er andere entiteiten/processen emergeren dan wanneer
deze ‘teweegbrenging’ niet had plaatsgevonden. In zekere zin bepalen standen van
zaken mee welke nieuwe entiteiten, eigenschappen of processen zullen emergeren.
Een voorbeeld hiervan is het aanwenden van chemische theorieën en proposities
over moleculen (W3-entiteiten) in laboratoria door mensen die vervolgens nieuwe
proefopstellingen bedenken waaruit nieuwe stoffen kunnen emergeren (W1-entiteiten).
Mogelijk brengen deze nieuwe stoffen ook nieuwe willekeurige geurervaringen (W2entiteiten) met zich mee of vormen deze nieuwe geurervaringen zelfs het doel van de
proefopstellingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de ontwikkeling van
parfums in de laboratoria van de cosmetische industrie.
Eigenlijk is het onderscheid tussen beide ontologische categorieën moeilijk te
maken. Verzamelingen objecten (uit W1, W2 en/of W3), inclusief de eigenschappen van
objecten en de relaties tussen objecten, zijn standen van zaken. Zowel verzamelingen
objecten als standen van zaken worden weergegeven door middel van H’s.
De vraag dringt zich op, wanneer men naar de definities van de H-concepten van
Veening kijkt (Veening 1998, 122; 124; 127-128), wat de relatie is tussen gebeurtenissen/
processen/ veranderingen en de interpretatie van H’s (leefwerelden) als standen van
zaken. Immers, standen van zaken lijken momentopnamen te zijn terwijl dingen als
gebeurtenissen/ processen/ veranderingen, welke zijn opgenomen in de definities van
de H-concepten, het verloop van tijd veronderstellen. Er is sprake van een zekere
spanning. Of de interpretatie van H’s als standen van zaken moet alsnog overboord
gegooid worden of de definities van de H-concepten moeten worden bijgesteld.
De ‘potentiële dubbele natuur’ van de entiteiten uit Poppers werelden biedt zelf een
oplossing voor dit ogenschijnlijke probleem. Geconstateerd is dat entiteiten enerzijds
op te vatten zijn als zelfstandige objecten maar anderzijds ook te beschouwen zijn als
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constituenten van standen van zaken. Dit gegeven levert twee invalshoeken op om het
vermeende probleem op te lossen:
1) wanneer entiteiten worden opgevat als constituenten van standen van zaken
dan kunnen deze entiteiten dat voor kortere of langere tijd zijn; dat wil zeggen als er
een aantal standen van zaken aaneengesloten achter elkaar in de tijd wordt geplaatst.
Entiteiten maken dus op één en dezelfde manier deel uit van verschillende standen
van zaken die tezamen een periode vormen. Entiteiten onderscheiden zich van
gebeurtenissen/ processen/ veranderingen doordat ze een onveranderd en stabiel
karakter vertonen. Ze komen in verschillende ‘time-slices’ op dezelfde manier voor.
2) wanneer een gebeurtenis/ proces/ verandering in een aantal ‘time-slices’
wordt verdeeld zijn gebeurtenissen/ processen/ veranderingen te analyseren en te
karakteriseren in termen van de aan- en afwezigheid van objecten (inclusief hun
eigenschappen en onderlinge verhoudingen) in die ‘time-slices’. Een gebeurtenis/
proces/ verandering is op deze manier te beschouwen als een aantal verschillende
verzamelingen van objecten (inclusief hun eigenschappen en onderlinge verhoudingen).
Aangezien zowel verzamelingen als hun inhouden objecten in de driewereldentheorie
zijn, komen gebeurtenissen/ processen/ veranderingen het karakter van (materiële)
entiteiten toe: in mindere of meerdere mate van complexiteit. (Deze kunnen ook weer
in complexe standen van zaken worden verbonden zoals bijvoorbeeld door een
ordening in de tijd: ‘chemische reactie C1 gaat vooraf aan chemische reactie C2’.)
Het is de (potentiële) dubbele natuur van de entiteiten uit Poppers werelden die recht
doet aan de intuïtie van het begrip ‘leefwereld’ die Veening gekoppeld heeft aan
het H-concept. Mensen zullen het begrip ‘leefwereld’ in het dagelijks woordgebruik
associëren met entiteiten die (groepen) mensen of andere levende wezens omringen
en/of met de gebeurtenissen/ (sociale) processen/ veranderingen waar ze deel van
uitmaken.
Ten aanzien van objecten zijn ‘dingen het geval’ zo is gesteld. De ‘dingen die het
geval zijn’ aangaande objecten zijn te identificeren met een stand van zaken. Het
H-concept geeft het bereik aan van welke dingen het geval zijn. Dingen die het geval
zijn, zijn altijd dingen vanuit een bepaald standpunt of perspectief, hetzij vanuit een
eerstepersoonsperspectief hetzij vanuit een derdepersoonsperspectief.
Het H-concept is geen fenomenologische maar eerder een epistemologische notie18.
(De fenomenologie wordt vertegenwoordigd door de entiteiten uit wereld 2.) Dat het
H-concept als deelverzameling van de drie werelden een epistemologische en een
18

Zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 2.2.

225

DeVries.1041-Proefschrift.indd 225

20-04-2009 08:39:46

chapter 4

ontologische notie is, blijkt uit:
1) het feit dat er voor een ‘H1’ altijd een tijd-ruimtelijk perspectief meegegeven
is. Eén bepaalde gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval, kan vanuit
verschillende gezichtspunten (= tijd-ruimte punten) verschillend beschreven worden.
Daarom zijn er vanuit die gezichtspunten ook verschillende dingen het geval.
2) het feit dat verschillende ‘H2’s’ de verschillende ervaringen van één gebeurtenis
kunnen weergeven. Eén bepaalde verkiezing bijvoorbeeld kan door verschillende
politici op verschillende manieren ervaren en beleefd worden. De ene politicus zal blij
zijn met een bepaalde uitslag en een andere politicus tegelijkertijd teleurgesteld.
3) het feit dat aangaande ‘H3’s’ gesteld kan worden dat proposities waar of onwaar
kunnen zijn. Dit hangt af van het netwerk van kennis waar de propositie deel van
uitmaakt. De (on)waarheid van een propositie kan afhangen van een zeker perspectief
dat ingenomen wordt. Een goed voorbeeld hiervan zijn proposities die in een bepaald
(Kuhniaans) paradigma waar zijn maar in een ander (Kuhniaans) paradigma onwaar.
Het H-concept brengt een perspectivisme met zich mee zonder dat daar een
vorm van relativisme (of solipsisme) mee gepaard gaat. Immers, zowel standen van
zaken uit wereld 1, wereld 2 als wereld 3 kunnen gedeeld worden door verscheidene
mensen en/of verscheidene groepen mensen.

4.7 ‘Teweegbrengen’ en ‘standen van zaken’
De theorievorming in de paragrafen 4.5 en 4.6 vraagt, zo mogelijk, om een nadere
empirische onderbouwing. Een start voor deze empirische onderbouwing zou kunnen
plaatsvinden aan de hand van verschillende casestudies. De drie onderwerpen die nu
volgen, hebben recentelijk binnen de wetenschap veel beroering teweeggebracht.
De eerste casestudie gaat over het fenomeen epigenese (het tot expressie
komen van het genotype) binnen de biologie. Er is lang gedacht dat het genotype
van genen een ‘afgesloten biologisch geheel’ vormt dat alleen veranderingen kan
ondergaan bij de bevruchting. Het tot expressie komen van het genotype, dat
aangeduid wordt met het fenotype, zou door omgevingsfactoren wel kunnen worden
gemodificeerd. Recentelijke ontwikkelingen binnen de epigenese kunnen mogelijk
nieuw empirisch licht werpen op de relaties tussen ‘standen van zaken’, ‘causaliteit’
en ‘teweegbrenging’. Het afwikkelen van genotype tot fenotype blijkt een ingewikkeld
proces te zijn waaraan o.a. zaken als eiwitsynthese, repliceren van DNA, celdeling en
geleidelijke differentiatie van celtypes te pas komen. Het is inmiddels redelijk duidelijk
dat epigenese geleid wordt door een aantal ingewikkelde cycli van chemische
processen en terugkoppelende lussen waarin omgevingsfactoren een belangrijke
rol vervullen. Echter, dat het niet eenvoudig is een goede definitie van epigenese en
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epigenetische processen op te stellen, blijkt o.a. uit het artikel ‘What Is Epigenetics’
(2006) van L.I. Korochkin. Twee voorbeelden van ontoereikende definities volgens
Korochkin zijn:
1) epigenese is een mechanisme waarbij het genotype het fenotype vormt
2) epigenese is het onderdeel van de biologie dat zich richt op de causale analyse
van de ontwikkeling.
Volgens Korochkin is het incorrect om experimentele en ontwikkelingsbiologie gelijk
te stellen met het onderzoeken van epigenese.19 Het bereik van de ‘developmental
mechanics (experimental and developmental biology)’ is groter en omvat ook
processen die niet direct afhankelijk zijn van de genen (Korochkin 2006, 958). Zelf
meent Korochkin dat “…. epigenetics should be defined as a branch of genetics that
focuses on the formation and hereditary transmission of a specific functional state
of the genome. Epigenetic events are processes that realize epigenetic heredity and
include methylation, acetylation, lionization, allelic exclusion, differential splicing, etc.”
(Korochkin 2006, 964).20 Hoewel er dus nog veel onbekend is lijkt deze casestudie
empirische ondersteuning te bieden aan het onderscheid (en aan het aanbrengen van
relaties) tussen ‘standen van zaken’ (H’s), ‘causaliteit’ en ‘teweegbrenging’.
De tweede casestudie betreft de beïnvloeding van het chemische organisatie
niveau door gedachten. Niet dat er een directe causale relatie tussen deze twee
niveaus bestaat, maar gedachten hebben binnen een ‘stand van zaken’ een chemisch
fundament. Door een proefpersoon qua gedachten in een andere ‘stand van zaken’ te
brengen, wijzigt het fundament van deze nieuwe gedachten door chemische interacties
tussen de eerste en tweede ‘stand van zaken’. De eerste ‘stand van zaken’, bestaand
uit (o.a.) een chemisch en een mentaal organisatieniveau, brengt dus een nieuwe
‘stand van zaken’ teweeg, waarbij alleen op het chemische organisatieniveau sprake
is van causaal gedrag. De (niet-)werkzaamheid van placebo’s bijvoorbeeld vormt
in dit verband een mooi onderzoeksterrein. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken
dat naast de specifieke werking van medicamenten er ook non-specifieke factoren
in het spel zijn wanneer het gaat om de genezing van ziekten. De interactie tussen
De term epigenese is geïntroduceerd door C.H. Waddington. Echter, het was T.H. Morgan die
in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw de verzameling verschijnselen die nu bekend staat
onder de naam epigenese, identificeerde en beschreef (Korochkin 2006, 958-959).

19

In Epigenetics van Allis, Jenuwein, Reinberg en Caparros wordt epigenese als volgt gedefinieerd: “Thus, in today’s modern terms, epigenetics can be molecularly (mechanistically) defined
as “The sum of the alterations to the chromatin template that collectively establish and propagate
different patterns of gene expression (transcription) and silencing from the same genome.” ”(Allis
2007, 29).

20
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arts en patiënt blijft niet beperkt tot de fysieke overdracht van pillen e.d. Gebleken
is dat subjectieve symptomen ontvankelijker zijn voor de werking van placebo’s
dan objectieve pathologie (Thompson 2005, 44). Ook persoonlijke en culturele
eigenschappen lijken een belangrijke rol te spelen bij de (niet-)werkzaamheid van
placebo’s. Wat vast lijkt te staan is dat entiteiten van mentale aard in staat zijn invloed uit
te oefenen op sociologische, organismale, cellulaire en moleculaire organisatieniveaus
(Guess 2002, 314). (Zie bijvoorbeeld ook Wickramasekera 1999, 91-105.) Ook hier
geldt dat, ondanks het feit dat er nog veel onbekend is, deze casestudie empirische
ondersteuning lijkt te bieden aan het onderscheid (en aan het aanbrengen van relaties)
tussen ‘standen van zaken’ (H’s), ‘causaliteit’ en ‘teweegbrenging’.
De derde casestudie betreft het zeer bekende experiment van Schachter en
Singer uit 1962. Het experiment speelt zich af op het gebied van de ‘emotion theory’
en biedt goede hoop voor de bevestiging van de hypothese dat een verandering
van denken bij een proefpersoon een verandering teweegbrengt bij de onderliggende
organisatieniveaus van die gedachten. Het experiment verliep als volgt. Een aantal
proefpersonen werd geïnjecteerd met adrenaline. De proefpersonen zelf waren niet
op de hoogte van de stof die hun werd toegediend. Een derde van de proefpersonen
werd geïnformeerd over de werking en de effecten van de stof. Een derde van de groep
kreeg niets te horen. En een derde van de groep kreeg misleidende informatie. (Er
was ook sprake van een placebo-conditie.) Vervolgens werd een aantal deelnemers
gevraagd een vragenlijst in te vullen waarop in toenemende mate beledigende vragen
werden gesteld. Deze groep werd in een ruimte achtergelaten waarin een handlanger
(een zogenaamde proefpersoon) aanwezig was die zichtbaar steeds bozer werd
bij het invullen van de vragenlijst. Een andere groep kreeg geen vragenlijst en werd
achtergelaten met een handlanger (ook een zogenaamde proefpersoon) die het
duidelijk naar zijn zin had en zich uitstekend amuseerde. Degenen die onwetend
waren over de effecten van de adrenaline of misleidende informatie hadden gekregen,
bleken veel argwanender te zijn ten aanzien van de zogenaamde proefpersoon
dan degenen die wel op de hoogte waren van de effecten van de adrenaline. Toen
vervolgens gevraagd werd naar de gemoedstoestand van de proefpersonen, bleek dat
degenen die de vragenlijst hadden gekregen in combinatie met de boze ‘handlanger’
significant boos of geïrriteerd waren. Degenen zonder de vragenlijst in combinatie met
de vrolijke ‘handlanger’ bleken significant opgewekt. Er was dus sprake van een groot
verschil tussen de groepen terwijl de proefpersonen zich in dezelfde fysiologische
staat bevonden.
Schachter en Singer verbonden hier de conclusie aan dat de proefpersonen
een cognitieve evaluatie maakten bij de bepaling of ze boos of opgewekt waren.
De proefpersonen die een verklaring hadden voor hun gemoedstoestand waren
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meer geneigd om de boosheid of opgewektheid niet aan zichzelf toe te schrijven.
Deed de handlanger (de zogenaamde proefpersoon) boos, dan interpreteerden
de proefpersonen hun eigen toestand ook eerder als zijnde boos. Hun ‘collega
proefpersoon’ had immers dezelfde injectie gehad, zo leek er geredeneerd te worden.
Deed de handlanger opgewekt, dan voelden de proefpersonen zich ook zo. Schachter
en Singer concludeerden dat ‘emotional states’ beschouwd kunnen worden als een
functie van de ‘state of arousal’ en een ‘cognition appropriate to this state of arousal’
(Robinson 2005, 84).
Het is vooralsnog niet moeilijk het met Jenefer Robinson eens te zijn dat het
experiment van Schachter en Singer beschouwd kan worden als een tegenargument
voor de opvatting dat emoties zich altijd tentoonspreiden als affectieve waarderingen.
Cognitie, opgevat als het categoriseren en benoemen van emoties, kan kennelijk
veranderingen teweegbrengen in het verloop van het emotionele proces zelf. Met
andere woorden, gedachten, opvattingen, geloofsovertuigingen etc. kunnen een rol
vervullen in het proces van oorzaak en gevolg dat leidt tot een affectieve waardering.
Denken dat je boos of blij bent wordt op deze wijze een ‘self-fulfilling prophecy’
(Robinson 2005, 85).
Robinson meent dat er zelfs sprake moet zijn van een ‘metawaardering’ die
gedachten, opvattingen, geloofsovertuigingen etc. op dezelfde wijze waardeert
als een ‘environmental situation’ (Robinson 2005, 91). Een consequentie van deze
opvatting is dat ‘hogere-orde’ gedachten veranderingen kunnen teweegbrengen in
gedachteprocessen van een lagere orde. ‘Lagere-orde’ gedachten worden tijdens
de ‘metawaardering’ gecategoriseerd en benoemd. De veranderde ‘lagere-orde’
gedachten zouden op hun beurt nieuwe ‘hogere-orde’ gedachten kunnen doen
emergeren. Organismen die uitgerust zijn met cognitieve capaciteiten zouden, indien
Robinson gelijk heeft, hun eigen gedachten moeten kunnen sturen op basis van de
aanwezigheid van gelaagde denkprocessen met een lusachtige structuur.
De aangehaalde casestudies vragen om verder onderzoek. Dit onderzoek zal
nu niet worden uitgevoerd. Bij nadere bestudering van de casestudies zal naar alle
waarschijnlijkheid duidelijk worden dat ‘standen van zaken’ (met name W2) in staat
zijn chemische wijzigingen tot stand te brengen, waardoor er binnen wereld 1 andere
causale interacties plaatsvinden. Deze gewijzigde causale interacties binnen wereld 1
brengen andere emergente eigenschappen en entiteiten op hogere organisatieniveaus
met zich mee die tezamen ook een ‘stand van zaken’ vormen. Met andere woorden, een
bepaalde ‘stand van zaken’ kan invloed uitoefenen of een verandering ‘teweegbrengen’
op lagere (en/of op hogere) organisatieniveaus als onderdelen van een tweede
‘stand van zaken’. Deze invloed is structurerend van aard en kan dus ook inperkend
(‘constraints’) van karakter zijn (De Muijnck 2002, 154-158).
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Bij de bestudering van deze thematiek kan aansluiting worden gezocht bij het
werk van neurowetenschapper M. Beauregard. In zijn artikel uit 2007 worden de meest
recente inzichten besproken die verkregen zijn uit fMRI en PET-scans wat betreft
emotionele zelfsturing, psychotherapie en het gebruik van placebo’s.

4.8 Presentatie van vier vormen van emergentie
Alle problemen en mogelijke oplossingen uit de vorige paragrafen in ogenschouw
nemend kan, met betrekking tot de relaties tussen N, N*, M en M*, zoals deze in
paragraaf 4.3. aan de orde zijn gesteld, tot een nieuw voorstel worden overgegaan.
Het voorstel krijgt concreet gestalte met behulp van de volgende drie afbeeldingen:

Objecten in wereld 1:
M			

veroorzaakt 		

M*

|						

|

Symmetrie-		

brengt			

Symmetrie-

breking		

teweeg			

breking

|						

|

N			

N*

veroorzaakt 		

In wereld 1: ‘standen van zaken’:
[H1 (∪ H2 (∪ H3)) op t1] brengt teweeg

Figuur a

[H1 (∪ H2 (∪ H3)) op t2]

Symmetriebrekingen, interacties en ‘standen van zaken’ in wereld 1.

De ronde haakjes in ‘[H1 (∪ H2 (∪ H3)) op t1]’ en in ‘[H1 (∪ H2 (∪ H3)) op t2]’ geven
aan dat bij de standen van zaken ook hogere organisatieniveaus betrokken kunnen
worden uit wereld 2 en wereld 3. (Zo is [H1 ∪ H2 (∪ H3) op t1] bijvoorbeeld één
totale stand van zaken op tijdstip t1 bestaand uit de delen ‘H1’ en ‘H2’ en eventueel
ook uit ‘H3’. In dit laatste voorbeeld gaat het met name om de teweegbrengende
vermogens van een totale stand van zaken die ontwikkeld is tenminste ter hoogte
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van H2, maar waarbij eventuele hogere organisatieniveaus (H3) met hun vermogens
buiten beschouwing worden gelaten. Verder is het zo dat een geëmergeerde H2, als
onderdeel van een totale stand van zaken, niet kan bestaan zonder een onderliggende
H1 hetgeen tot uitdrukking komt in de notatie ‘H1 ∪ H2’.)
De entiteit M kan N* ‘teweegbrengen’ in zoverre M en N* constituenten zijn van
‘standen van zaken’. Het probleem van overdeterminatie is niet langer aanwezig.
(De causaliteit tussen N en N* is mechanistisch en wetmatig van aard op het niveau
van de fysica en de chemie. De causaal-nomologische relaties in de biologie worden
gespecificeerd door functionele verklaringen. Functionele verklaringen vormen onder
delen van uitgebreidere causaal-evolutionaire verklaringen (Looijen 1998, 99-117).)

Objecten in
Wereld 2:

M

brengt teweeg 		

			

|				

|

			

Symmetrie-

brengt		

Symmetrie-

			

breking		

teweeg		

breking

			

|				

|

Wereld 1:

N

N*

veroorzaakt 

M*

Van wereld 2 naar wereld 1: ‘standen van zaken’:
[H1 ∪ H2 (∪ H3) op t1]

Figuur b

brengt teweeg

[H1 (∪ H2 (∪ H3)) op t2]

Symmetriebrekingen, interacties en ‘standen van zaken’ tussen

wereld 1 en wereld 2.

De entiteit M kan N* ‘teweegbrengen’ in zoverre M en N* constituenten zijn van
standen van zaken. Het probleem van overdeterminatie is niet langer aanwezig.
Een voorbeeld van een concrete invulling van figuur b is het volgende. N is de neurale
staat van een vogel. M is een pijnervaring. N* is een spiercontractie. M* is het ervaren
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van de spiercontractie door de vogel. Het vuren van de neuronen veroorzaakt direct
het samentrekken van de spieren van de vogel. Op het emergerende macroniveau
brengt de pijnervaring de spiercontractie en het ineenkrimpen van de vogel teweeg.
(Deze reactie kan ook worden uitgesteld.) De pijnervaring is emergent ten opzichte
van de neurale staat van de vogel. De ervaring van de spiercontractie door de vogel
is emergent ten opzichte van de spiercontractie zelf.21

Objecten:
		

M		

brengt teweeg 		

		

|					

|

		

Symmetrie-

brengt			

Symmetrie-

		

breking		

teweeg			

breking

		

|					

|

		

N		

N*

brengt teweeg 		

M*

Dit plaatje kan op drie manieren worden geïnterpreteerd:
1) In wereld 2: ‘standen van zaken’:
[H1 ∪ H2 (∪ H3 ) op t1]

brengt teweeg

[H1 ∪ H2 (∪ H3 ) op t2]

2) Van wereld 3 naar wereld 2: ‘standen van zaken’:
[H1 ∪ H2 ∪ H3 op t1]

brengt teweeg

[H1 ∪ H2 (∪ H3 ) op t2]

3) In wereld 3: ‘standen van zaken’:
[H1 ∪ H2 ∪ H3 op t1]

brengt teweeg

[H1 ∪ H2 ∪ H3 op t2]

Figuur c	Symmetriebrekingen, interacties en ‘standen van zaken’ in wereld 2,
tussen wereld 2 en wereld 3 en in wereld 3.

De entiteit M kan N* ‘teweegbrengen’ in zoverre M en N* constituenten zijn van
standen van zaken.
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Er volgen nu drie concrete voorbeelden behorend bij de drie interpretaties van
figuur c. (De voorbeelden zijn zeer eenvoudig weergegeven en behoeven een nadere
uitwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de (onderliggende) H1-domeinen buiten schot
gelaten.)
Eerste interpretatie:
N is een tweedimensionale droom (H2). M is een driedimensionale droom (H2).
N* staat voor ‘feelings’/gevoelens (H2). M* is een propositionele attitude (H2). De
tweedimensionale droom kan ‘feelings’ teweegbrengen. Op het emergerende
macroniveau kan de driedimensionale droom dezelfde ‘feelings’ teweegbrengen. De
driedimensionale droom is emergent ten opzichte van de tweedimensionale droom.
De propositionele attitude is emergent ten opzichte van de ‘feelings’.
Tweede interpretatie:
N is de ervaring van een raaf (H2). M is de geconceptualiseerde ervaring van de
raaf (H3). N* is een emotionele waardering (H2). M* is een esthetisch oordeel (H3).
De ervaring van een raaf kan een emotionele waardering teweegbrengen. Op het
emergerende macroniveau kan de geconceptualiseerde ervaring van de raaf dezelfde
emotionele waardering teweegbrengen of beïnvloeden. De geconceptualiseerde
ervaring van de raaf is emergent ten opzichte van de ervaring van de raaf. Het
esthetisch oordeel is emergent ten opzichte van de emotionele waardering.
Derde interpretatie:
N staat voor losse (wiskundige) punten (H3). M staat voor een lijnstuk (H3). N* staat
voor een verzameling van punten (H3). M* staat voor een rangschikking van punten
op een lijnstuk (H3). Losse punten kunnen een verzameling punten teweegbrengen.
Op het emergerende macroniveau kan het lijnstuk dezelfde verzameling punten
teweegbrengen. Het lijnstuk is emergent ten opzichte van de losse punten. De
rangschikking van punten op een lijnstuk is emergent ten opzichte van de verzameling
punten.
Merk op: zowel in figuur b als in figuur c komt, door het niet meenemen van H3, het
volgende aan de orde;
[H1 ∪ H2 op t1]

brengt teweeg

[H1 ∪ H2 op t2]

Dit voorbeeld is naar analogie van de figuur op p. 151 uit het boek Philosophy of Mind (1996)
van J. Kim.
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Het grote verschil tussen figuur b en figuur c is dat in figuur b, in tegenstelling tot figuur
c, de causale infrastructuur van de totale stand van zaken H1 ∪ H2 in beeld wordt
gebracht met behulp van N en N*. In figuur b is ‘M brengt teweeg N* ’, in tegenstelling
tot de interpretaties 1 en 3 in figuur c, transwereldlijk van aard. In figuur c, interpretatie
2, is de overgang van wereld 3 naar wereld 2 ook transwereldlijk van aard.
Met het doen van dit voorstel worden vier nieuwe vormen van emergentie
geïntroduceerd. (Op de relaties tussen deze nieuwe vormen van emergentie en de zes
bestaande vormen van emergentie die in het schema uit paragraaf 4.1 aan de orde
zijn geweest, wordt teruggekomen in paragraaf 4.9.) In deze vier nieuwe vormen van
emergentie nemen de clausules van ‘strong diachronic emergentism’ een centrale
plek in. Ter herinnering, de vijf van de zes clausules (a t/m f uit paragraaf 4.1) die
toebehoren aan ‘strong diachronic emergentism’ zijn:
a) “ The thesis of physical monism”
b) “ The thesis of systematic properties”
c) “The thesis of synchronic determination” (Dat wil zeggen, de specifieke lezing
waarbij een verandering van de intrinsieke eigenschappen van het systeem geen
verandering van de onderliggende microstructuur veronderstelt. Deze lezing is toe
te schrijven aan de werkzaamheid van “The thesis of irreducibility”.)
d) “ The thesis of novelty” (NOVi x (t , t’) = Ri* (t’) ∆ Ri (t) ; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4)
f) “The thesis of irreducibility”.
De vier nieuwe vormen van emergentie hebben de volgende kenmerken:
Emergent3wt-1:
Het macroniveau ontstaat door; (een) symmetriebreking(en) [Ri (t)  Ri* (t’)] ,
zodanig dat geldt:
1) Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t) en t ≠ t’ (zie hoofdstuk 3; paragraaf 3.4)
2) de clausules van ‘strong diachronic emergentism’
3) Entiteiten met hun eigenschappen op microniveau bezitten (mechanistische)
causale krachten. Entiteiten of eigenschappen op macroniveau bezitten causale
krachten op datzelfde macroniveau. Ze kunnen bovendien (maar niet noodzakelijk)
als constituenten van een stand van zaken ( [H1 (∪ H2 (∪ H3))] ) een verandering
‘teweegbrengen’ richting microniveau voor zover dat microniveau een constituent is
van een stand van zaken ( [H1 (∪ H2 (∪ H3))] ).
Entiteiten, eigenschappen, processen etc. (e1) die door middel van deze vorm van
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emergentie ontstaan, zijn kenbaar vanuit het derdepersoonsperspectief.
Emergent3wt-2:
Het macroniveau ontstaat door; (een) symmetriebreking(en) [Ri (t)  Ri* (t’)] ,
zodanig dat geldt:
1) Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t) en t ≠ t’ (zie hoofdstuk 3; paragraaf 3.4)
2) de clausules van ‘strong diachronic emergentism’
3) Entiteiten met hun eigenschappen op microniveau bezitten causale krachten.
Entiteiten of eigenschappen op macroniveau bezitten géén causale krachten. Maar ze
kunnen wel een verandering ‘teweegbrengen’ op datzelfde macroniveau. Ze kunnen
bovendien (maar niet noodzakelijk) als constituenten van een stand van zaken ( [H1
∪ H2 (∪ H3)] ) veranderingen ‘teweegbrengen’ richting microniveau voor zover dat
microniveau een constituent is van een stand van zaken ( [ H1 (∪ H2 (∪ H3)] ).
Entiteiten, eigenschappen, processen etc. (e2) die door middel van deze vorm van
emergentie ontstaan, zijn kenbaar vanuit het eerstepersoonsperspectief.
Emergent3wt-3:
Het macroniveau ontstaat door; (een) symmetriebreking(en) [Ri (t)  Ri* (t’)] ,
zodanig dat geldt:
1) Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t) en t ≠ t’ (zie hoofdstuk 3; paragraaf 3.4)
2) de clausules van ‘strong diachronic emergentism’
3) Entiteiten met hun eigenschappen op microniveau bezitten géén causale krachten.
Maar ze kunnen wel veranderingen ‘teweegbrengen’ op datzelfde microniveau.
Entiteiten of eigenschappen op macroniveau bezitten ook géén causale krachten.
Maar ze kunnen wel veranderingen ‘teweegbrengen’ op datzelfde macroniveau.
Ze kunnen bovendien (maar niet noodzakelijk) als constituenten van een stand van
zaken ( [H1 ∪ H2 (∪ H3 )] of [H1 ∪ H2 ∪ H3] ) veranderingen ‘teweegbrengen’ richting
microniveau voor zover dat microniveau een constituent is van een stand van zaken
( [H1 ∪ H2 (∪ H3 )] of [H1 ∪ H2 ∪ H3]).
Entiteiten, eigenschappen, processen etc., behorende tot wereld 2 (e2), die door
middel van deze vorm van emergentie ontstaan, zijn kenbaar vanuit het eerste
persoonsperspectief.
Entiteiten, eigenschappen, processen etc., behorende tot wereld 3 (e3), die door
middel van deze vorm van emergentie ontstaan, zijn kenbaar vanuit het derde
persoonsperspectief.
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In de definities emergent3wt-1, emergent3wt-2 en emergent3wt-3 lijkt de tijd, uitgedrukt
met de subscripten t en t’, een eenduidige rol te vervullen. Echter, hier dient,
overeenkomstig het karakter van de driewereldentheorie, een aanvullend onderscheid
te worden gemaakt. (Een onderscheid dat ook al in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4, aan de
orde is geweest.) Indien emergent3wt-1, emergent3wt-2 en emergent3wt-3 in verband
worden gebracht met respectievelijk:
W1; dan zijn t en t’ fysisch twee verschillende momenten
W2; dan geven t en t’ het beleefde tijdsverschil aan
W3; dan geven t en t’ het geconceptualiseerde tijdsverschil aan.
Voor emergent3wt-2 in relatie tot de ‘overgang’ van wereld 1 naar wereld 2 geldt:
aangezien tijdstip t’ (die voorkomt in Em x (t,t’) en in NOV x (t , t’) ) de beleefde tijd
aangeeft en tijdstip t de fysische tijd wordt aangenomen dat C(onnectie-coëfficiënt)
=1 tussen de tijdstippen t en t’. (C=1 geeft een maximaal verband aan.)
Voor emergent3wt-3 in relatie tot de ‘overgang’ van wereld 2 naar wereld 3 geldt:
aangezien tijdstip t’ (die voorkomt in Em x (t,t’) en in NOV x (t , t’) ) de geconceptualiseerde
tijd aangeeft en tijdstip t de beleefde tijd wordt aangenomen dat C=1 tussen de
tijdstippen t en t’.
Zoals in het vorige hoofdstuk (paragraaf 3.5) al ter sprake kwam, is het wellicht mogelijk
dat in wereld 2 en in wereld 3 het tijdsverloop tussen t en t’ in enkele ‘bijzondere’ situaties
afwezig is. Mogelijk dat t en t’ samenvallen bij de gevoels-act “Ik beleef/denk mezelf.”
en de denk-act “Ik denk na over mijn gedachten”. Dit zijn concrete invullingen van
H2.2.2…..- en H3.3.3…..-entiteiten. (Andere invullingen zouden bijvoorbeeld kunnen
zijn “Wij beleven onszelf.” en “Wij denken na over onze gedachten.”.) Het resultaat
is dat er in wereld 2 en in wereld 3, naast een diachronische vorm van emergentie,
een synchronische vorm van emergentie aan de orde zou zijn. Deze constateringen
brengen een vierde vorm van emergentie met zich mee:
Emergent3wt-4:
Het macroniveau ontstaat door; (een) symmetriebreking(en) [Ri (t)  Ri*(t’) waarbij t = t’],
zodanig dat geldt:
1) Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t) en t = t’ (zie hoofdstuk 3; paragraaf 3.4)
2) de clausules van ‘strong diachronic emergentism’ met uitzondering van “The thesis
of novelty”. Met andere woorden, ‘strong diachronic emergentism’ is hier (in pure
vorm) niet aan de orde. Verder geldt: “The thesis of noveltysyn”.
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3) Entiteiten met hun eigenschappen op microniveau bezitten géén causale krachten.
Maar ze kunnen wel veranderingen ‘teweegbrengen’ op datzelfde microniveau.
Entiteiten of eigenschappen op macroniveau bezitten ook géén causale krachten.
Maar ze kunnen wel veranderingen ‘teweegbrengen’ op datzelfde macroniveau. Ze
kunnen bovendien (maar niet noodzakelijk) als constituenten van een stand van zaken
( [H1 ∪ H2 (∪ H3 )] of [H1 ∪ H2 ∪ H3] ) veranderingen ‘teweegbrengen’ richting
microniveau voor zover dat microniveau een constituent is van een stand van zaken (
[H1 ∪ H2 (∪ H3 )] of [H1 ∪ H2 ∪ H3]).
Zo kan iemands ‘zelfbeleving’ of ‘zelfgevoel’ (e2.2.2….) onder invloed van die zelfbeleving
of dat zelfgevoel weer veranderen. (‘Veranderen’ moet hier niet temporeel worden
opgevat aangezien t = t’.) Tevens kan iemands ‘zelfbeleving’ of ‘zelfgevoel’ invloed
uitoefenen op een lager organisatieniveau. Ervaringen of waarnemingen van entiteiten
uit wereld 1 (e2.1) bijvoorbeeld, kunnen gekleurd worden door de wijze waarop iemand
zichzelf beleeft (e2.2.2….).
Op overeenkomstige wijze kan iemands denken over zichzelf (e3.3.3….), onder invloed
van dat denken over zichzelf, weer veranderen. (Ook hier geldt dat ‘veranderen’ niet
temporeel moet worden opgevat.) Tevens kan iemands denken over zichzelf invloed
uitoefenen op een lager organisatieniveau. Het denken over entiteiten uit wereld 1
of wereld 2 (e3.1 respect. e3.2) bijvoorbeeld, kunnen gekleurd worden door de wijze
waarop iemand over zichzelf denkt (e3.3.3….).
Merk op: in de definities van de vier vormen van emergentie zijn zowel entiteiten
als relaties opgenomen. Intrinsieke eigenschappen en relaties (of relationele
eigenschappen) hebben een gelijkwaardige ontologische status.
De frase over de causale vermogens en de zaken die emergente entiteiten met
hun eigenschappen kunnen ‘teweegbrengen’ in de definities van emergent3wt-1 tot
en met emergent3wt-4, verdient nog enige toelichting. In deze frase lijken alleen de
H-domeinen een rol te spelen. De vraag die nu gesteld kan worden, is of de entiteiten
die (nog) niet binnen een H vallen wel daadwerkelijk bestaan. De verzameling die hier
in het geding is luidt: (W1/{H11, H12, H13,…….., H1x}) ∪ (W2/{H21, H22, H23,……..,
H2x}) ∪ (W3/{H31, H32, H33,…….., H3x}). Om een entiteit als serieus bestaand te
kunnen beschouwen (en niet in een vorm van epifenomenalisme te vervallen), moet
deze entiteit in mindere of meerdere mate causaal effectief zijn. De vraag is dus of
entiteiten die (nog) niet binnen een H-domein vallen wel een bestaan toekomt.
Als antwoord op deze vraag kunnen de volgende twee punten naar voren
gebracht worden.
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Punt 1): In wereld 1 komen, in tegenstelling tot in wereld 2 en in wereld 3, causale
interacties tussen entiteiten voor. Entiteiten in wereld 1 kunnen causaal effectief zijn
ook al vallen ze niet binnen een H-domein. De oorzaak van de causale werking wordt
in dit geval niet op een directe maar op een indirecte manier waargenomen. Om twee
concrete voorbeelden te geven:
A) De causale krachten die werkzaam zijn in sterrenstelsels, die verafgelegen zijn
van de aarde, zijn van belang om het universum die gedaante te geven die het nu
heeft. De massa’s en krachten van alle materie in het universum tezamen zijn van
belang om het universum uitdijend, ineenkrimpend of stabiel te laten zijn. De aard
van het universum zelf kan worden waargenomen zonder direct alle entiteiten waar te
nemen die causaal werkzaam zijn en mede verantwoordelijk zijn voor de aard van het
universum.
B) De bellensporen (ionensporen) van een elektron in een bellenvat getuigen van
het bestaan van een elektron zonder dat de mens deze zelf direct waarneemt. De
sporen worden waargenomen en vallen dus binnen een H-domein, terwijl het elektron
zelf niet in een H-domein hoeft te zijn opgenomen. Het elektron wordt immers op een
indirecte manier waargenomen.
Entiteiten in wereld 1 die (nog) niet binnen een H-domein vallen zijn causaal
werkzaam en kunnen dus als daadwerkelijk bestaand worden beschouwd voor zover
de eis van causale effectiviteit in het geding is.
Punt 2): In wereld 1 komen, evenals in wereld 2 en in wereld 3, ‘teweegbrengende’
interacties tussen entiteiten als onderdelen van standen van zaken voor. Echter, de
entiteiten in wereld 2 en wereld 3 hebben geen causale krachten die vergelijkbaar
zijn met de causale krachten van entiteiten in wereld 1. De vraag is dus wat de
ontologische status van de entiteiten, die geen causale krachten hebben maar
ook (nog) geen deel uitmaken van een H-domein, behelst? De teweegbrengende
krachten van entiteiten binnen de drie werelden kunnen potentieel zijn aangezien in
de definities van emergent3wt-1 tot en met emergent3wt-4 staat dat ze niet noodzakelijk
iets teweegbrengen. Wanneer ze onderdeel gaan uitmaken van een H-domein kunnen
ze alsnog maar niet noodzakelijk iets teweegbrengen. Ook is het mogelijk dat aan de
hand van de teweeggebrachte gevolgen, gevolgen die wel deel uitmaken van een
H-domein, hun bestaan indirect kan worden afgeleid. Om een concreet voorbeeld
van deze laatste situatie te geven: artefacten danken hun bestaan bij uitstek aan de
conceptuele vermogens van de mens. Bij de aanschouwing van een artefact kan
geconcludeerd worden tot het bestaan van een idee of concept voorafgaand aan
de ontwikkeling van het artefact. Dit idee of concept hoeft geen deel (meer) uit te
maken van een H-domein. Zo weten bijvoorbeeld archeologen momenteel weinig
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over de methoden wat betreft de bouw van piramides. Deze kennis is in de loop van
de geschiedenis verloren gegaan terwijl de piramides zelf wel onderdeel uitmaken van
H-domeinen.22
Verder kan geconstateerd worden dat wanneer geldt: C ≠ 1 tussen de fysische, de
beleefde en de geconceptualiseerde tijd (en afneemt in waarde), het moeilijker wordt
om de ‘teweeggebrachte’ entiteiten of processen direct in verband te brengen met de
onderliggende fysische infrastructuur.
De conclusie die getrokken kan worden is dat entiteiten die (nog) niet binnen een
H-domein vallen in mindere of meerdere mate causaal effectief zijn en terdege een
bestaan toekomt. Het gevaar om in een vorm van epifenomenalisme te vervallen is
daarmee van de baan. (Overigens, zoals in hoofdstuk 1, deel B, paragraaf 3.1 ook al
opgemerkt is kan gesteld worden dat indien een H-domein slechts één element mag
bevatten dat dan op formele gronden geldt: W1\ (H11 ∪ H12 ∪ H13 ...... ∪ H1n) = Ø,
W2\ (H21 ∪ H22 ∪ H23 ...... ∪ H2n) = Ø en W3\ (H31 ∪ H32 ∪ H33 ...... ∪ H3n) = Ø.)
De definitie van emergent3wt-4 neemt te midden van de andere drie definities van
emergentie een bijzondere plaats in. Immers, emergent3wt-4 is de enige vorm van
emergentie waarbij t = t’ binnen de frase ‘Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)’. (Mogelijk is
emergent3wt-4 ook van toepassing op wereld 1 voor die organisatieniveaus waarin de
factor tijd geen rol meer speelt zoals dat bijvoorbeeld bij de stringtheorie het geval is.)
Deze constatering behoeft een korte toelichting (en vormt in zekere zin een vervolg op
paragraaf 3.5 van hoofdstuk 3).
Entiteiten, eigenschappen, processen etc. uit wereld 2, die ontstaan door middel van
emergent3wt-2 en emergent3wt-3, zijn kenbaar vanuit het eerstepersoonsperspectief.
De groei van wereld 2, als gevolg van het optreden van emergentie, betekent een
toename van de mate waarin de werkelijkheid ervaren, beleefd, waargenomen etc.
Popper zelf beschrijft hoe culturele ‘potentialities’ gezien kunnen worden als een soort van
ecologische niches door een analogie te geven omtrent een door de mens vervaardigd vogelnestje. Dit vogelnestje kan door vogels al dan niet in gebruik worden genomen (Popper 1972,
116-117). Het is zeer goed mogelijk dat het door de mens vervaardigde vogelnestje adequater is
dan de vogelnestjes die door vogels zelf worden gemaakt, maar toch zal verdwijnen zonder ooit
in gebruik te zijn genomen. Aan de andere kant kan het ook zijn dat de nestjes die door vogels
gemaakt worden adequater zijn dan het artefact dat door de mens geschapen is. De vraag in
hoeverre een nestje adequaat genoemd kan worden is een objectieve kwestie terwijl het gebruik
van een nestje accidenteel is. Adequate ‘potentialities’ kunnen dus hebben bestaan zonder ooit
geconcretiseerd deel te zijn gaan uitmaken van een H-domein.

22

239

DeVries.1041-Proefschrift.indd 239

20-04-2009 08:39:48

chapter 4

wordt (of kan worden). Met andere woorden, de ‘scope’ over de werkelijkheid vanuit
het eerstepersoonsperspectief neemt toe door de ontwikkeling van wereld 2. Er is
sprake van een ‘maximale scope’ over de werkelijkheid op het moment dat alles
wat ervaarbaar, waarneembaar etc. is ook daadwerkelijk ervaren, waargenomen etc.
wordt (of kan gaan worden). (De ‘maximale scope’ is H-domein gebonden.) Hieronder
moet ook het persoonsperspectief, van waaruit de ervaringen, gewaarwordingen etc.
worden opgedaan, zelf worden geschaard. Immers, het persoonsperspectief zelf is
onderdeel van de gehele werkelijkheid. Samenvattend, de scope over de werkelijkheid
groeit met het emergeren van ervaringen, gewaarwordingen etc. en is maximaal op
het moment dat alles, inclusief het persoonsperspectief van waaruit waargenomen
wordt, binnen de scope terechtgekomen is. De scope behoort, in ontologisch opzicht,
tot wereld 2. Het ‘onderbrengen’ van het eerstepersoonsperspectief binnen de eigen
scope vergt geen tijd (is momentaan van aard) en wordt beschreven door middel van
emergent3wt-4.
Dezelfde redenering kan opgesteld worden ten aanzien van wereld 3. De groei van
wereld 3, als gevolg van het optreden van emergent3wt-3, betekent de toename van de
mate waarin de werkelijkheid in concepten, theorieën etc. ‘gevat’ wordt of te ‘vatten’
is. Wanneer het derdepersoonsperspectief zelf onderdeel van de scope geworden
is, is deze maximaal. De scope behoort, in ontologisch opzicht, tot wereld 3. Het
‘onderbrengen’ van het derdepersoonsperspectief binnen de eigen scope vergt geen
tijd (= momentaan van aard) en wordt beschreven door middel van emergent3wt-4.
Het opstellen van de definitie van emergent3wt-4 leidt tot het volgende opmerkelijke
(en in paragraaf 3.5 van hoofdstuk 3 voorbereide) resultaat:
De manifestatie van het emergent3wt-4 fenomeen in wereld 2 is gelijk aan de
voltooiing van de ontologische manifestatie van het eerstepersoonsperspectief.
De manifestatie van het emergent3wt-4 fenomeen in wereld 3 is gelijk aan de
voltooiing van de ontologische manifestatie van het derdepersoonsperspectief.
(Het begrip ‘voltooiing’ met betrekking tot wereld 2 houdt het bereiken van een
maximale scope van het eerstepersoonsperspectief in. Het begrip ‘voltooiing’
met betrekking tot wereld 3 houdt het bereiken van een maximale scope van het
derdepersoonsperspectief in.)
Door middel van het emergent3wt-4 fenomeen krijgen epistemologische
perspectieven op de werkelijkheid een volledige ontologische plaatsbepaling.
(Deze constatering is niet zo vreemd omdat perspectieven ook entiteiten/… zijn
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die een plaats moeten hebben in de driewereldentheorie.) Duidelijk wordt hoe
het emergent3wt-4 fenomeen ervoor zorgt dat ontologie en epistemologie twee
kanten van dezelfde medaille vormen. Ontologisch gezien is de werkelijkheid
opgebouwd uit drie verschillende domeinen, te weten de drie verschillende
werelden van Popper. Deze drie domeinen lopen parallel met een epistemologische
driedeling, te weten de afwezigheid van een perspectief (W1), het eerste – (W2)
en het derdepersoonsperspectief (W3). De werkelijkheid (of delen daarvan) is
kenbaar/ervaarbaar en conceptualiseerbaar gebleken. Het onderscheid tussen
de drie werelden alsook hun samenhang berust dus zowel op epistemologische
als op ontologische gronden.
Bovenstaand resultaat bevindt zich niet in een geïsoleerde situatie maar is
gemakkelijk in verband te brengen met gangbare thema’s uit de traditie van
de filosofie zoals objectiviteit/ subjectiviteit, (niet-)reductionisme, eerste- versus
derdepersoonsperspectief, realisme/idealisme etc. Het biedt nieuwe onderzoekspaden
voor lopende debatten. Wanneer de confrontatie wordt gezocht met bijvoorbeeld het
werk van Nagel wordt deze laatste bewering misschien wat duidelijker. (Zijn werk
kwam ook al ter sprake in hoofdstuk 1.)
Het emergent3wt-4 fenomeen in wereld 2 komt overeen met wat Nagel
‘the irreducible subjectivity of the mental’ noemt. Immers, ‘the irreducible
subjectivity of the mental’ komt overeen met de ontologische manifestatie van het
eerstepersoonsperspectief. Het emergent3wt-4 fenomeen in wereld 3 komt overeen
met wat Nagel ‘the objective self’ noemt (Nagel 1986). (‘The self’ hoeft daarbij
niet te individualistisch te worden geïnterpreteerd. Ook een groep individuen kan
een ‘self’ vormen.) Immers, ‘the objective self’ komt overeen met de ontologische
manifestatie van het derdepersoonsperspectief. Hoewel Nagel zich aangetrokken
voelt tot een soort ‘dual aspect theory’ (Nagel 1986, 30)23 is het gelijkschakelen van
het emergent3wt-4 fenomeen in wereld 2 met ‘the irreducible subjectivity of the mental’
en het gelijkschakelen van het emergent3wt-4 fenomeen in wereld 3 met ‘the objective
self’ zeker te rechtvaardigen gelet op de volgende woorden van Nagel:
“The reconciliation of these two aspects of ourselves is a primary philosophical task of human
life – perhaps of any kind of intelligent life. The existence of our objective capacity does not
seem explicable in terms of something more basic - that is it does not seem reducible to
simpler, more reactive, less creative mental operations. It turns out that the human mind is
Hoe een ‘dual aspect theory’ er precies moet uitzien wordt in het werk van Nagel niet duidelijk
(Nagel 1986, 49).
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much larger than it needs to be merely to accomodate the perspective of an individual human
perceiver and agent within the world. Not only can it form the conception of a more objective
reality, but it can fill this out in a progression of objective steps that has already led far beyond
the appearances. And it enables different individuals, starting from divergent viewpoints, to
converge on conceptions that can be universally shared.” (Nagel 1986, 66).

De verschillende vormen van emergentie die onderscheiden zijn, lijken een oplossing
te bieden voor het centrale probleem in het boek The View from Nowhere van Nagel,
dat als volgt luidt:
“This book is about a single problem: how to combine the perspective of a particular person
inside the world with an objective view of that same world, the person and his viewpoint included.
It is a problem that faces every creature with the impulse and the capacity to transcend its
particular point of view and to conceive of the world as a whole.” (Nagel 1986, 3).

4.9 Enkele kanttekeningen bij de vier vormen van emergentie
In paragraaf 4.1. is een schema (figuur 1) met diverse vormen van emergentie en
hun relaties gepresenteerd (naar Stephan 2002, 92; 2005b, 71) met de pretentie
een afdekkend overzicht te bieden van de verschillende vormen van emergentie.
Vervolgens zijn er vier nieuwe vormen van emergentie ontwikkeld. Een vraag die voor
de hand ligt is of, en zo ja in hoeverre, deze vier nieuwe vormen van emergentie zich
laten inpassen in het eerder gepresenteerde schema (figuur 1).
De directe relaties tussen emergent3wt-1 tot en met emergent3wt-4 en de
verschillende vormen van emergentie uit het schema betreffen de “The thesis of
physical monism”, “The thesis of systematic properties”, “The thesis of synchronic
determination”, “The thesis of novelty”, “The thesis of structure-unpredictability” en
“The thesis of irreducibility”. Deze directe relaties zijn in voldoende mate aan de orde
geweest. In paragraaf 4.1. is ook geconstateerd dat het schema aan helderheid had
gewonnen indien er aandacht was geschonken aan het onderscheid tussen ontologie
en epistemologie in relatie tot emergentie. Deze zaken dreigen in het schema nogal
door elkaar te lopen. De uitgesproken en heldere rol die de H’s uit de drie verschillende
werelden zowel op ontologisch als op epistemologisch vlak in de definities van
emergent3wt-1 tot en met emergent3wt-4 spelen, maakt een geslaagde integratie van
deze vormen van emergentie en het gepresenteerde schema onmogelijk. Zover bekend
zijn er nog niet eerder definities van emergentie geformuleerd die tegelijkertijd:
a) uitgaan van een triadistisch conceptueel schema
b) gebruik maken van symmetriebrekingen waardoor het probleem van de causale
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overdeterminatie verdwijnt
c) e
 en onderscheid maken tussen causale interacties en ‘teweegbrenging’
(Verschillende soorten entiteiten doen er daadwerkelijk toe.)
d) d
 omeinen (H’s) aannemen die zowel een ontologische als een epistemologische
rol vervullen maar waarvan tegelijkertijd de status zo helder is.
Gesteld mag worden dat er met de ontwikkeling van emergent3wt-1 tot en met
emergent3wt-4 sprake is van een zekere winst. Bij de verschillende vormen van
emergentie die onderscheiden zijn moet wel een enkel voorbehoud worden
gemaakt:
1) wanneer uit empirisch onderzoek blijkt dat er zich andere vormen van emergentie
voltrekken binnen de drie werelden dan in dit proefschrift besproken, dan zullen
de kenmerken van emergent3wt-1 tot en met emergent3wt-4 moeten worden
bijgesteld.
2) uit empirisch onderzoek kan blijken dat het begrip ‘gegeneraliseerde
symmetriebreking’ een nadere differentiatie behoeft. (Zie de inleiding van hoofdstuk
2.) Uiteraard heeft dat ook consequenties voor de definities van emergent3wt-1 tot
en met emergent3wt-4.
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Deel B:
4.10 De theorie van Damasio en de emergentie van drie werelden
In hoofdstuk 1, deel B, is gesteld dat het werk van Damasio zelf voldoende
aanknopingspunten biedt om de vraag naar een andere relatie dan een causaal
verband tussen de verschillende organisatieniveaus die hij onderscheidt met een
‘ja’ te beantwoorden. (Ter herinnering, het betreft hier de relatie tussen “Basic life
regulation”, “Emotions”, “Feelings” en “High reason” die in Damasio’s schema met
elkaar verbonden werden door middel van een dubbele pijl.) In deze paragraaf wordt
deze bewering onderbouwd met behulp van de theorievorming die in de voorafgaande
paragrafen en hoofdstukken (de hoofdstukken 2 en 3) heeft plaatsgevonden.
Het doel is met behulp van het werk van Damasio te komen tot een illustratie en
empirische ondersteuning te verkrijgen voor de emergentie van de verschillende
werelden. In paragraaf 4.10.1 wordt ingegaan op de relatie tussen Damasio’s theorie
en de emergentie van wereld 2. In paragraaf 4.10.2 wordt gekeken naar de relatie
tussen Damasio’s werk en de emergentie van wereld 3. Het resultaat beoogt een
precieze beschrijving te zijn van de emergentie van wereld 2 en wereld 3 in termen van
3Wt-R, symmetrieën en symmetriebrekingen. In paragraaf 4.10.3 wordt de conclusie
getrokken.

4.10.1 Damasio’s hypothese en de emergentie van wereld 2(-entiteiten)
De relatie tussen object en subject, die voor de evolutie van kennende organismen
als zodanig nog niet bestond en ook nog niet benoemd kon worden, bergt een
symmetrische verhouding van epistemologische en ontologische aard in zich. Een
beschrijving van deze verhouding kan pas plaatsvinden wanneer de begrippen
“object” en “subject” hun intrede hebben gedaan. Hiervoor is eerst opnieuw een
ontologische uitbreiding van talige aard nodig. De gehele volgende paragraaf is aan
deze uitbreiding gewijd. (In het vervolg van het betoog nu blijft het gebruik van de
concepten “subject” en “object” een problematische kwestie.) Aanvankelijk bestaat
de epistemologische object-subject verhouding slechts in potentie.
In een retrospectieve beschouwing kan men stellen dat twee entiteiten op het
niveau van het proto-zelf qua functionaliteit in staat zijn wederzijds (niet-causale) invloed
op elkaar uit te oefenen.24 Ze kunnen elkaar in epistemologisch opzicht als het ware
‘bepalen’ of ‘gebruiken’. In beginsel zijn de entiteiten wat betreft hun epistemologische
rolverdeling gelijkwaardig en kunnen ze in potentie dezelfde taak vervullen. Het lijkt
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een absolute voorwaarde te zijn voor de wederzijdse invloed of ‘bepaling’ dat het hier
twee entiteiten betreft die beide over een proto-zelf beschikken; een voorwaarde om
de symmetrische verhouding tussen hen te garanderen. De symmetrie is gelegen in
het feit dat er aanvankelijk nog geen perspectief is van waaruit gekeken kan worden
naar functies, rollen en belangen. “Object” en “subject” vallen qua epistemologische
functie en qua wederzijdse ‘bepaling’ nog volledig samen. Schematisch voorgesteld
komt de geschetste situatie op ieder moment vòòr de symmetriebreking neer op het
volgende plaatje:
(Object/Subject) 1  (Object/Subject) 2.
(Het symbool “” geeft de gelijkwaardige/symmetrische status van de twee
entiteiten aan.)
Het argument dat ingebracht zou kunnen worden tegen deze voorstelling van
zaken, is dat bij de verhouding tussen organisme en zijn omgeving er sprake is van
maximaal één proto-zelf. De posities van organisme en omgeving zouden in hun
verstandhouding hierom niet uitwisselbaar zijn. Er is sprake van een asymmetrie tussen
hen. Aangezien het precies de verhouding is tussen organisme en zijn omgeving en
niet de verhouding tussen twee organismen die Damasio in zijn theorie op het oog
heeft, lijkt de schematische voorstelling zijn doel te missen. Het feit dat Damasio de
omgeving van een organisme ook een “object” noemt doet aan dit probleem niets af
(Damasio 1999, 168).
Deze argumentatie verliest zijn kracht wanneer men zich realiseert dat het
organisme, om in een symmetrische verhouding tot zijn omgeving te staan, niet weet
(en niet hoeft te weten), dat het object (in dit geval de omgeving) niet over een protozelf beschikt. De voorwaarde, namelijk de aanwezigheid van tweemaal een proto-zelf
om het bovenstaande schema te rechtvaardigen, kan pas gesteld worden wanneer
men zich in epistemologisch opzicht op een metaniveau plaatst. De kennende
mens is daartoe in staat wanneer het derdepersoonsperspectief zijn intrede heeft
gedaan in de evolutie. Deze intrede doet zich in een later stadium van de evolutie
voor dan de intrede van het persoonsperspectief van het kennende subject op
ongeconceptualiseerd (W2) niveau. De intrede van het derdepersoonsperspectief valt

Het numerieke onderscheid dat in deze zin wordt aangebracht, namelijk door het gebruik van
de woorden twee entiteiten, is strikt genomen (nog) niet mogelijk. Dit numerieke onderscheid is
pas te maken wanneer 1) de in potentie bestaande epistemologische object-subject verhouding
is geactualiseerd en 2) de conceptualisering van getallen middels het ontstaan van wereld 3
heeft plaatsgevonden.
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samen met de intrede van het geconceptualiseerde (W3) niveau. (Opgemerkt dient te
worden dat het bovenstaande schema zelf een geconceptualiseerde (W3) voorstelling
is vanuit het derdepersoonsperspectief.)
Pas wanneer op neurologisch niveau in een organisme, het ‘subject’, de verbeelde
secundaire kaart het gekende ‘object’ benadrukt (“enhanced”) wordt de symmetrie in
het schema “(Object/Subject) 1  (Object/Subject) 2” gebroken. Pas dan emergeert
de object-subject verhouding in gebruikelijke zin om de volgende drie redenen.
Ten eerste omdat het object dan pas echt als gekend object gaat fungeren
evenals het subject expliciet zijn rol als kennend subject krijgt toegedicht. Er is na
het optreden van de symmetriebreking een zekere epistemologische orde ontstaan.
Het onderscheid tussen de kennende en de gekende instantie heeft een aanvang
genomen.
Ten tweede emergeert de object-subject verhouding in gebruikelijke zin omdat
de belangen (of de afwezigheid van belangen) niet symmetrisch meer zijn. Het
kennend subject ‘gebruikt’ het object om zijn situatie te verbeteren en zijn eigen
overleven veilig te stellen. (Zie Damasio 1999, 23-25; 284-285; 302-305.) Aspecten
van de buitenwereld, de omgeving van het kennend(e) (deel van het) organisme,
worden gewaardeerd door het organisme middels het opwekken van emoties door
de gekende objecten en standen van zaken (Damasio 1999, 55-56).25 De asymmetrie
tussen object en subject wordt zichtbaar door het opdoemen van zekere “survival
values” (Damasio 1999, 54; 58); hierbij spelen genot en pijn een cruciale rol. Intuïtief
is het aannemelijk dat genot bijdraagt aan het in stand houden van een organisme.
Het gebruik van het woord “buitenwereld” geeft al aan dat er met de symmetriebreking ook
een aanvang wordt gemaakt met het onderscheid tussen een in ontologisch opzicht privé- en
publiek domein welke respectievelijk mentaal en fysisch van aard zijn. Hoewel Bennett en Hacker
zelf het tegendeel beweren (2003, 104), volgen ze het spoor van Chomsky door een persoon
als een “psychophysical unity” te zien en daarmee het onderscheid tussen zulke domeinen te
laten vervallen (2003, 106). (Chomsky gebruikt alleen het begrip “mind/brain” in plaats van het
begrip “psychophysical unity”.) Zij menen op deze manier de problemen rond introspectie, subjectiviteit, directe en indirecte toegang tot het privédomein etc. als non-problemen terzijde te
kunnen schuiven (2003, 94). Deze poging is tot mislukken gedoemd, wanneer men zich realiseert dat op het moment dat een (neuro)wetenschapper een onderzoeksobject ‘kiest’ deze voor
een dichotomie zorgt tussen subject en (studie)object. Het resultaat is een onderscheid tussen
een ‘binnen-’ en een ‘buitenwereld’. Alle waarnemingen en data komen tot stand middels het
fenomenale domein (H2) van de wetenschapper(s), waarin het studieobject als gekend object
opgenomen is. Alleen in de bespiegeling op metaniveau over de studie of experimenten van de
(neuro)wetenschapper(s), zoals Bennett en Hacker doen, kan dit onderscheid door conceptuele
manipulatie ongedaan gemaakt worden. Feitelijk wordt door het opheffen van de ontologische
distantie tussen subject en object het bedrijven van wetenschap en overleven onmogelijk.
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Eveneens is het intuïtief aannemelijk dat pijn een signaal is dat het leven van het
desbetreffende organisme in mindere of meerdere mate in gevaar is. Het gedrag van
een organisme dat genot met zich meebrengt zal worden herhaald en zo bijdragen
aan zijn “homeostase”. Pijn leidt overwegend tot het vertonen van ander gedrag, zodat
ziektes worden bestreden en ongelukken in de toekomst worden vermeden. Over
de verhouding tussen genot en pijn merkt Damasio terecht op dat ze mogelijk zeer
nauw met elkaar samenhangen maar niet elkaars spiegelbeeld vormen. Het feit dat er
tijdens de evolutie allerlei emoties zijn ontwikkeld die op pijn en genot lijken of ermee
verwant zijn doet de ogenschijnlijke symmetrische verhouding tussen hen verbleken.
Pijn en genot hebben daarnaast een verschillende en asymmetrische fysiologische
‘achtergrond’ (Damasio 1999, 77-78).
Ten derde emergeert de object-subject verhouding in gebruikelijke zin, omdat
binnen het subject er een onderscheid wordt geactiveerd tussen dat deel dat
gemakkelijk verandert onder invloed van externe invloeden (‘homeorhesis’) en dat
deel dat verantwoordelijk is voor de continuïteit van het subject (‘homeostatis’). Dit
vraagt om een korte toelichting. Damasio geeft aan dat er een asymmetrie bestaat
tussen delen in het brein die het organisme in figuurlijke zin toestaan om “vrij over de
wereld te zwerven” en delen die een stabiel karakter hebben. Deze ‘stabiele delen’
zorgen ervoor dat het subject ondanks externe invloeden als subject herkend kan
worden. Voor de ‘vrije delen’ van het brein geldt dat de grenzen van de indrukken die
opgedaan kunnen worden ‘slechts’ bepaald worden door de (biologische) constitutie
van het organisme. Voor de ‘stabiele delen’ van het brein geldt dat ze ‘niets anders’
kunnen opslaan dan representaties over de toestand van het organisme zelf (Damasio
1999, 21-22). De zenuwbanen registreren door het “benadrukken” (“enhanced”) van
een object door de secundaire kaart wat er binnen én buiten het organisme gebeurt. De
asymmetrische relatie binnen het subject wordt door een symmetriebreking actueel of
geïnstantieerd. Vóór de actualisering was deze relatie binnen het subject symmetrisch
en bestond de asymmetrie slechts in potentie. De relatie was aanvankelijk symmetrisch
omdat er binnen het subject geen onderscheid te maken was tussen een ‘flexibel’ en
een ‘statisch deel’.
Bij het “benadrukken” van het gekende object door de verbeelde secundaire
kaart emergeert er een nieuw organisatieniveau in de vorm van bewustzijn/zelf. Dit
bewustzijn/zelf vormt de emergente entiteit die met de symmetriebreking gepaard gaat.
(Of zoals Damasio schrijft: “The sense of self which emerges in core consciousness is
the core self, a transient entity, ceaselessly re-created for each and every object with
which the brain interacts.” (Damasio 1999, 17).) De constituenten van dit bewustzijn
op het onderliggende microniveau zijn de kaarten van het organisme (kaarten van
het proto-zelf en van het gewijzigde proto-zelf) en de kaarten van de objecten die
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worden gekend. Het “benadrukken” van een object door een verbeelde secundaire
kaart is pas mogelijk wanneer de kaarten tezamen in een secundaire kaart worden
ondergebracht. Het ontstane bewustzijn is duidelijk meer dan de som der delen op
het onderliggende organisatieniveau.
Visueel weergegeven (Damasio 1999, 178):

Figuur 3

A. Components of the second-order neural pattern assembled in

temporal sequence in second-order structure. B. Second-order map image arises and map of object becomes enhanced.

Hoe primitief dit bewustzijn evolutionair gezien nog mag zijn, gesteld kan worden
dat er een grote stap is gezet omdat voor het eerst een onderscheid gemaakt wordt
tussen object en subject. Er is voor het eerst een epistemologische en normatieve
rolverdeling tussen twee entiteiten. Door het onderscheid is er ook sprake van een
epistemologisch perspectief. Het subject is zich ‘bewust’ van de relatie die deze
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heeft met de buitenwereld en hoe deze hem/haar ten dienste kan staan. Door deze
‘bewustwording’ is er een begin gemaakt met het ontstaan van een ervaren/ beleefde
‘ik-heid’ en een daarmee gepaard gaand eerstepersoonsperspectief.
Damasio meent dat dit perspectief continu en ‘onherroepelijk’ wordt opgebouwd
door verwerking van signalen uit een aantal verschillende bronnen. Bij deze bronnen
zijn uiteraard de specifieke waarnemingsorganen zelf betrokken, maar ook de
aanpassingen van diverse spierzones en de signalen die afgeleid zijn van emotionele
reacties op het waargenomen object (Damasio 1999, 146-147). Voor een deel van
wereld 2 betekent dit dat het ook continu en ‘onherroepelijk’ emergeert middels de
duurzame instantiaties van entiteiten uit wereld 1. De emergentie van wereld 2 zelf is in
een ver verleden geschied door een éénmalige symmetriebreking. Deze kan worden
beschreven door middel van een symmetriebreking in het schema “Object/Subject 1
 Object/Subject 2” met als resultaat dat (de eerste) H2 = W2.
Uitgedrukt in termen van 3Wt-R en symmetrieën/symmetriebrekingen houdt dit in:
a) De situatie voor de symmetriebreking komt neer op:
1) H
 1(Object/Subject 1) ontologisch H1(Object/Subject 2). De fysische realisaties
van Object/Subject 1 en Object/Subject 2 kunnen verschillend zijn.
2) H
 1(Object/Subject 1) (epistemologische) rol H1(Object/Subject 2).
3) H2(Object/Subject

1)  H2(Object/Subject2) immers, beide H2’s zijn leeg.
Formeler geformuleerd: H2(Object/Subject 1) = Ø en H2(Object/Subject 2) = Ø.
b) De situatie na de symmetriebreking, dus na de voltrekking van ‘Emergent3wt-2’,
komt neer op:
[H1(Object/Subject 1) ∪ H2(Object/Subject 1)]

//

[H1(Object/Subject 2) ∪ H2(Object/Subject 2)]
, omdat
H2(Object/Subject 1) // H2(Object/Subject 2).
In feite zijn Object/Subject 1 en Object/Subject 2, zowel ontologisch als wat betreft hun
epistemologische status, in hun oorspronkelijke vorm opgehouden te bestaan.
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Het resultaat van de symmetriebreking is dat:
1)	Stel:
W2 ∪ W1 = (W2 ∪ W1) (t) = <(U1, …, Up), (V1, …, Vq), (R1, …, Rr)>(t) 
<(U1*, …, Up*), (V1*, …, Vq*), (R1*, …, Rr*)>(t’)

		
		

De verzamelingen U1, …, Up (⊆ W2) op tijdstip (t) hebben geen elementen.

		

Dus: U1= Ø, …, Up= Ø op tijdstip (t).

		

Bij de overgang van (W2 ∪ W1) (t) naar (W2 ∪ W1) (t’) vult bijvoorbeeld

		

verzameling U1* zich met een element, het eerste element van W2.

		

Dus : U1* = {eerste e2.1}, U2* = Ø, …, U*p= Ø op tijdstip (t’).

De emergentie van W2 is nu formeel in relationele termen als volgt te beschrijven:
			

Emi (W2 ∪ W1) (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)

Verder geldt op (t’) dat: W2 = eerste H2 = {eerste e2.1} (= eerste of laagste
organisatieniveau van W2).
2) NOVi (W2 ∪ W1) (t , t’) = Ri* (t’) ∆ Ri (t) .
3)	Er is sprake van een bewustzijn/zelf (=H2(subject)) en een werkelijke objectsubject verhouding.
(Aangenomen is dat C=1 tussen de tijdstippen t en t’.)
Het type emergentie dat ‘Emergent3wt-2’ genoemd is, heeft zijn werk gedaan. Aan
de “thesis of physical monism”, “The thesis of systematic properties” en “The thesis
of irreducibility” wordt voldaan. De eerste ervaring of waarneming (e2.1) bestaat wel
uit dezelfde substantie (‘monisme’) als de entiteiten uit wereld 1 maar is daartoe
niet reduceerbaar. De eerste geëmergeerde entiteit (e2.1) is nl. kenbaar/ervaarbaar
vanuit het eerstepersoonsperspectief. Dit is een eigenschap die niet toekomt aan
de elementen van het onderliggende en samengestelde substraat van W2. Het
geëmergeerde bewustzijn is in staat veranderingen ‘teweeg te brengen’ op hetzelfde
organisatieniveau en richting microniveau in zoverre dit microniveau een constituent is
van een stand van zaken (= H1(∪H2) ).
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Sinds de verschijning van W2 ( = eerste H2 = {eerste e2.1} = …) in de evolutie wordt
door de (voortgaande) aaneenschakeling van symmetriebrekingen op het niveau van
concrete en particuliere entiteiten het voortbestaan van W2 gegarandeerd.

4.10.2 Damasio’s hypothese en de emergentie van wereld 3(-entiteiten)
4.10.2.1 Het autobiografisch-zelf en uitgebreid bewustzijn
De volgende ontologische laag die Damasio onderscheidt, is het autobiografischzelf dat het “uitgebreid bewustzijn” (“extended consciousness”) met zich meebrengt.
Het autobiografisch- zelf komt alleen voor in organismen die uitgerust zijn met
voldoende geheugencapaciteit en een flink redeneervermogen. Damasio meent dat
het uitgebreid bewustzijn het kern-bewustzijn (“core consciousness”) omvat maar
groter is en meer kwaliteiten heeft. Het groeit gedurende de evolutie en tijdens het
leven van een individu (Damasio 1999, 198; Damasio 1999, 219). Verder is het zo dat
het uitgebreide bewustzijn afhankelijk is van het bijbehorende kern-zelf, maar ook de
verbinding legt met het verleden en de verwachtingen omtrent de toekomst. Deze
niet-actuele zaken maken deel uit van het autobiografisch verslag dat in iemands
geheugen ligt opgeslagen (Damasio 1999, 196).26 Het zelf van waaruit het totale
kennisbereik wordt overzien is het autobiografisch-zelf.
Dat er eerst taal nodig is om het (uitgebreid) bewustzijn tot stand te laten komen
betwijfelt Damasio ten zeerste (Damasio 1999, 107-108; Damasio 1999, 198). Als taal
(maar ook “creativity” en “other creations”) niet nodig is bij de totstandkoming van
het kern- en het autobiografisch-zelf, dan is taal iets dat als het ware ‘additioneel’
aan een organisme (weer te geven als H1 ∪ H2) moet worden beschouwd. Of iets
minder kras geformuleerd, een organisme is als individu alleen niet in staat om
zaken als “language”, “creativity” en “other creations” tot wasdom te laten komen.
Een organisme heeft in zijn eentje daar waarschijnlijk ook niet de behoefte toe. De
aanwezigheid van andere organismen zorgt ervoor dat door de interactie tussen hen
een fenomeen als taal kan groeien en het organisme als het ware over iets ‘extra’s’
gaat beschikken.
Het feit dat in de optiek van Damasio taal geen constituerende rol vervult bij
de totstandkoming van bewustzijn (kern- en uitgebreid bewustzijn) is waarschijnlijk
de reden dat hij relatief weinig aandacht aan taal en betekenis schenkt.
Informatieoverdracht geeft Damasio weer als een proces waarbij de betekenis van
een gelezen of beluisterde tekst omgezet wordt in non-verbale beelden aan de kant
26

Zie ook de tekst bij figuur 7.1. op pagina 199 in Damasio 1999.
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van de luisteraar of lezer. De verzameling beelden selecteert bij conceptualisering de
concepten die aanvankelijk in de “mind” van een spreker of schrijver lagen besloten
(Damasio 1999, 128). Betekenissen en concepten lijken ontologisch gezien een
volledig zelfstandig bestaan te leiden. Concepten kunnen, wanneer ze eenmaal in
het leven geroepen zijn, door meerdere mensen worden gebruikt. Echter, individuen
kunnen als spreker, schrijver, luisteraar of lezer slechts over een deel van de totale
verzameling van concepten en betekenissen beschikken. (Dit deel is weer te geven
als H3.) Dat trillingen in de lucht en inkt op papier tot de buitenwereld horen is evident.
Maar in het werk van Damasio lijkt er ook een externe ‘ruimte’ te bestaan voor iets als
kennis en betekenis.27 Daarmee komt wereld 3 en haar publieke kenbaarheid in het
zicht. De poging om het werk van Damasio en Popper te combineren verwerft met
deze constatering een meer solide basis. Het werk van Damasio vertoont misschien op
het eerste gezicht puur empiristische trekken, maar met het bestaan van een externe
‘ruimte’ voor kennis en betekenis krijgt het werk van Damasio een transcendente en
objectieve component. Het is deze transcendente en objectieve component die ook
zo kenmerkend is voor de driewereldentheorie.
Ook Mosca (2000) is van mening dat er drie organisatieniveaus in Damasio’s
theorie te onderscheiden zijn. Mosca is deze mening toegedaan ondanks dat
Damasio zelf dat volgens Mosca nergens expliciet erkent. Voor de invulling van
het derde organisatieniveau komt naar Mosca’s idee het uitgebreide bewustzijn
als geschikte kandidaat in aanmerking. Het verwijt dat Mosca Damasio maakt, is
dat Damasio de lezer uitstekend bijbrengt hoe bewustzijn begrepen moet worden
in termen van determineerbare breinstructuren maar dat hij de lezer volledig in het
ongewisse laat over de lokalisatie van het derde organisatieniveau (Mosca 2000,
paragraaf 6). Ongeacht of het verwijt van Mosca aan het adres van Damasio terecht
is, over de relatie(s) tussen de drie organisatieniveaus is Damasio helder. Damasio
meent dat bewuste wezens in staat zijn een link te leggen tussen de wereld van de
automatische regulatie, de wereld van de verbeelding en de wereld van de creativiteit
Zie ook Bennett & Hacker 2003, 89. Hun kritiek op Damasio is dat Damasio (1999, 42) ten
onrechte de term “feeling” reserveert voor het ‘innerlijk’ leven. Vermoedelijk bedoelt Damasio
in deze passage de “feelings” zelf en had hij het woord “term” beter achterwege kunnen laten
of had hij desnoods beter kunnen spreken over de denotatie of referent van de term “feeling”.
Terecht merken Bennett & Hacker op dat er niets ‘innerlijks’ is aan het geschreven woord. Op
schrift gestelde gedachten en gevoelens zijn immers publiekelijk toegankelijk. Bennett en Hacker
benadrukken het asymmetrische karakter tussen het eerste - en derdepersoonsperspectief
waarin psychologische werkwoorden gebruikt kunnen worden (Bennett & Hacker 2003, 101).
Vermoedelijk berust de verwarring die Damasio zaait op de mogelijkheid om psychologische
werkwoorden op deze twee manieren te gebruiken.

27
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en planning. Deze laatste is de wereld waarin verwachtingen en voorspellingen
kunnen worden gecreëerd (Damasio 1999, 303). De ‘gevoeligheid’ voor taal van het
uitgebreide bewustzijn en de capaciteit van individuen om creatief te handelen, bergt
de mogelijkheid in zich om wetenschappelijke theorieën en andere abstracte entiteiten
te ontwikkelen.
Organismen en groepen organismen worden door hun interactie verrijkt met een
leefwereld bestaande uit concepten, theorieën etc. Deze bewering wordt ondersteund
door het werk van M. Donald (2001). Als aan zekere biologische en (niet-talige)
culturele voorwaarden voldaan is kan, uitgedrukt in het jargon van Donald, de “hybride
mind” tot stand komen.28 Aanvankelijk start de menselijke cultuur met een niet-talige
adaptatie. Taal kan pas ontstaan wanneer er sprake is van een “mindsharing culture”.
Disciplines als wiskunde, muziek en literatuur veronderstellen de aanwezigheid van
taal en moeten beschouwd worden als bijproducten die over verschillende ‘minds’
verspreid zijn (Donald 2001, 11-12).29 De benodigde biologische en culturele factoren
voor de totstandkoming van de “hybride mind” bepalen de zogenoemde “conscious
capacity”.30 Wanneer deze “capacity” voldoende groot is, kunnen concepten,
theorieën, argumenten etc. uitgesproken en opgeschreven worden. Wanneer een
individu eenmaal een taal geleerd heeft, kan hij deze taal ook alleen voor zichzelf
gebruiken zonder anderen daarvoor nodig te hebben of daarbij te betrekken (Donald
2001, 151).
Net zoals via een symmetriebreking het onderscheid tussen object en subject
tot stand komt, ontstaat er een onderscheid tussen spreker en luisteraar (of een
onderscheid tussen schrijver en lezer) door middel van een symmetriebreking. Iedere
momentane situatie vòòr de symmetriebreking is schematisch als volgt weer te
geven:
Spreker/Luisteraar 1  Spreker/Luisteraar 2 (òf: Schrijver/Lezer 1  Schrijver/
Lezer 2).
28

De “hybride mind” is in Veenings notatie weer te geven als H2 ∪ H3.

Zie Donald 2001, 150; hoofdstuk 7. “Human culture” mag dan historisch en systematisch gezien bij Donald al beginnen op het niveau van wereld 2, maar dat culturele producten een zeker
‘zelfstandig’ bestaan hebben is voor hem evident. Zie Donald 2001, 322-323.

29

De verschillende niveaus van “conscious capacity” die Donald in tabel 8.1 (2001, 325) onderscheidt, vertonen veel overeenkomsten met de opbouw van de driewereldentheorie van Popper
en de gereviseerde versie van Veening. Een onderzoek naar de precieze relatie tussen het werk
van Donald en de driewereldentheorie valt buiten het bestek van dit proefschrift.
30
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(De haakjes “(” en “)” om de eenheid van “Spreker/Luisteraar” in het schema aan te
geven zijn weggelaten. De rol die taal in het schema ineens lijkt te gaan spelen dient
te worden gerelativeerd. In paragraaf 4.10.2.2A wordt deze kwestie duidelijker.)
Twee of meer bewuste organismen, die aanvankelijk zonder rol en zonder status
zijn, krijgen beide of gezamenlijk een rol doordat één van hen gaat spreken of schrijven.
De betekenis van het geschrevene of gesprokene wordt het object dat het kern-zelf
van de luisteraar of lezer beroert.31
Welnu, wereld 3 en haar publieke kenbaarheid kan van de grond komen door
interactie tussen organismen onderling en groepen organismen. Het betreft hier
organismen die in potentie over een uitgebreid bewustzijn beschikken. Alleen
de eerste keer dat de symmetriebreking in het schema ‘Spreker/Luisteraar 1 
Spreker/Luisteraar 2’ zich voltrekt, geldt dat H3 = W3. Wereld 3 staat voor meer dan
de som van de mentale entiteiten die tezamen het substraat op het onderliggende
microniveau vormen. Immers, met het nieuwe organisatieniveau dat door de
symmetriebreking emergeert, ontstaat ontologisch een objectief en zelfstandig domein
van concepten, theorieën, kritische argumenten etc. Epistemologisch gezien neemt
het derdepersoonsperspectief een aanvang.
Uitgedrukt in termen van 3Wt-R en symmetrieën/symmetriebrekingen houdt dit in:
a) De situatie voor de symmetriebreking komt neer op:
1) [H1(Spreker/Luisteraar 1) ∪ H2(Spreker/Luisteraar 1)] ontologie
[H1(Spreker/Luisteraar 2) ∪ H2(Spreker/Luisteraar 2)].
	De fysische realisaties van Spreker/Luisteraar 1 en Spreker/Luisteraar 2 kunnen
verschillend zijn.

Wanneer men een taal hoort die men niet verstaat doen alleen de klanken ertoe. In dit geval
zijn het de klanken (“sound”) die verantwoordelijk zijn voor de beroering en niet de betekenis.
Wanneer men naar een taal luistert die men wel begrijpt is de betekenis theoretisch (maar niet
praktisch) te negeren door zijn of haar intentie op de klank van het gesprokene te richten. Klank
en betekenis zijn sterk onderscheiden organisatieniveaus. In dit verband kan het werk van R.
Scruton een aanvulling en/of een verheldering betekenen. Scruton maakt in zijn boek The Aesthetics of Music een onderscheid tussen zogenoemde primaire, secundaire en tertiaire objecten.
(Dit is naar analogie van het onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten.) Zie ook
hoofdstuk 3, paragraaf 3.3. Evenals Damasio in zijn boek Looking for Spinoza – Joy, Sorrow and
the Feeling Brain (2003) weet Scruton zich op zijn beurt ook gesteund door het werk van Spinoza.
Scruton meent dat “sounds” en “tones” niet gezien moeten worden als radicaal onderscheiden
entiteiten, maar dat hun verhouding vergelijkbaar is met de relatie tussen lichaam en geest zoals
Spinoza deze beschrijft.

31
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2) [H1(Spreker/Luisteraar 1) ∪ H2(Spreker/Luisteraar 1)] (epistemologische) rol
[H1(Spreker/Luisteraar 2) ∪ H2(Spreker/Luisteraar 2)].
3)	H3(Spreker/Luisteraar 1)  H3(Spreker/Luisteraar 2) immers, beide H3’s zijn
leeg. Formeler geformuleerd: H3(Spreker/Luisteraar 1) = Ø en
H3(Spreker/Luisteraar 2) = Ø.
b) De situatie na de symmetriebreking, dus na de voltrekking van ‘Emergent3wt-3’,
komt neer op:
[H1(Spreker/Luisteraar 1) ∪ H2(Spreker/Luisteraar 1) ∪ H3(Spreker/Luisteraar 1)]
//
[H1(Spreker/Luisteraar 2) ∪ H2(Spreker/Luisteraar 2) ∪ H3(Spreker/Luisteraar 2)]
, omdat
H3(Spreker/Luisteraar 1) // H3(Spreker/Luisteraar 2).
In feite zijn Spreker/Luisteraar 1 en Spreker/Luisteraar 2, zowel ontologisch als wat
betreft hun epistemologische status, in hun oorspronkelijke vorm opgehouden te
bestaan.
Het resultaat van de symmetriebreking is dat:
1) Stel:
(W3∪W2∪W1) (t) = <(U1, …, Up), (V1, …, Vq), (Z1, …, Zq), (R1, …, Rr)>(t) 
		

<(U1*, …, Up*), (V1*, …, Vq*), (Z1, …, Zq), (R1*, …, Rr*)>(t’)

		

De verzamelingen U1, …, Up (⊆ W3) op tijdstip (t) hebben geen elementen.

		

Dus: U1= Ø, …, Up= Ø op tijdstip (t).

		Bij de overgang van (W3∪W2∪W1) (t) naar (W3∪W2∪W1) (t’) vult bijvoorbeeld
verzameling U1* zich met een element, het eerste element van W3.
		

Dus : U1* = {eerste e3}, U2* = Ø, …, U*p= Ø op tijdstip (t’).

		

De emergentie van W3 is nu formeel in relationele termen als volgt te

		

beschrijven :

			

Emi (W3∪W2∪W1) (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)
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	Verder geldt op (t’) dat: W3 = eerste H3 = {eerste e3} (= eerste of laagste
organisatieniveau van W3).32
2) NOVi (W3∪W2∪W1) (t , t’) = Ri* (t’) ∆ Ri (t) .
3)	Er is sprake van een geconceptualiseerd bewustzijn/zelf (=H3) en een werkelijke
spreker-luisteraar verhouding.
(Aangenomen is dat C=1 tussen de tijdstippen t en t’.)
Het type emergentie dat ‘Emergent3wt-3’ genoemd is, heeft zijn werk gedaan. Aan
de “thesis of physical monism”, “The thesis of systematic properties” en “The thesis
of irreducibility” wordt voldaan. De eerste conceptualisering (e3.1 en/of e3.2) bestaat
weer uit dezelfde substantie (‘monisme’) als de entiteiten uit wereld 1 en wereld 2
maar is daartoe ook weer niet reduceerbaar. De eerste geëmergeerde entiteit (e3.1 en/
of e3.2) is nl. kenbaar vanuit het derdepersoonsperspectief. Dit is een eigenschap die
niet toekomt aan de elementen van het onderliggende en samengestelde substraat
van W3. Het geëmergeerde conceptueel bewustzijn is in staat veranderingen ‘teweeg
te brengen’ op hetzelfde organisatieniveau en richting microniveau in zoverre dit
microniveau een constituent is van een stand van zaken (= H1∪H2(∪H3)). Zoals de
geschiedenis heeft uitgewezen is hiermee de basis gelegd voor het emergeren van de
concepten ‘wereld 1’, ‘wereld 2’ en ‘wereld 3’ als elementen van wereld 3.
Een deel van wereld 3 is bekend en komt direct tot stand door de deelnemers van
de verbale of geschreven dialoog. (Het “intended” deel van wereld 3 in Poppers
jargon.) Een onbekend deel (het “unintended” deel in Poppers jargon) dat indirect
mee emergeert kan alsnog ontdekt worden (Popper 1972, 117-119). Poppers wereld
3 is de vereniging van deze twee delen. Beide delen liggen in potentie besloten in
De beschrijving van de emergentie van W3 (en W2) kan (na aanpassing) ook gebruikt worden voor de beschrijving van de emergentie van organisatieniveaus binnen een wereld. Het
onderliggende substraat (microniveau) van een geëmergeerde entiteit kan samengesteld zijn uit
verschillende (lagere) organisatieniveaus. Zo zijn volgens de hiërarchie van Looijen (1998, 28)
bij de emergentie van een organisme bijvoorbeeld de volgende drie niveaus betrokken: “cells”,
“tissues” en “organs”. (In voetnoot 9 van hoofdstuk 1 is ook al verwezen naar deze hiërarchie.)
Dit emergentieproces (binnen wereld 1) kan nu als volgt beschreven worden: Emi (org 4 W1 ∪
org 3 W1 ∪ org 2 W1 ∪ org 1 W1) (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t) , waarbij ‘org’ staat voor ‘organisatieniveau’.
De emergentie van ‘org 4’ (organismaal niveau) op tijdstip (t’) valt samen met de emergentie van
de eerste entiteit op dit organisatieniveau (‘org 4’).
32
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de gemeenschap die de desbetreffende bewuste organismen gezamenlijk vormen.
Voor de ontologische status van wereld 3 maakt het niet uit hoe de epistemologische
verhouding ligt van entiteiten uit deze wereld in relatie tot de daaraan ten grondslag
liggende gemeenschap. Het probleem van de ontologische extrapolatie van één of
meerdere H’s naar de totale omvang van wereld 3 is hiermee in principe van de baan.
Deze bewering vraagt om een korte toelichting.
De stap van het derde organisatieniveau in de theorie van Damasio naar wereld
3 lijkt misschien groot. Maar wanneer men zich realiseert dat argumenten, theorieën
en ideeën uit wereld 3 ‘niets anders’ zijn dan het resultaat van de combinatie van
taalgevoeligheid, planning en creativiteit dan is deze stap gerechtvaardigd. Het
werkelijke verschil tussen het derde organisatieniveau van Damasio en wereld 3 is het
onderscheid tussen gekende en (nog) niet gekende entiteiten dat aan te brengen is
binnen wereld 3. (Het onderscheid komt formeel uitgedrukt neer op: W3 / (H31 ∪ H32
∪ H33 ...... ∪ H3n).) In de theorie van Damasio is dit epistemologisch onderscheid niet
terug te vinden.
Damasio lijkt zijn theorie uitsluitend op individueel niveau uiteen te zetten. Pas
wanneer fenomenen als “language”, “creativity” en “other creations” ter sprake
komen, laat Damasio zich uit over de sociale inbedding die nodig is om tot een
dialoog te kunnen komen (Damasio 1999, 310). Gelet op de entiteiten die in Poppers
wereld 3 zijn ondergebracht lijkt wereld 3 ook om een sociale inbedding te vragen.
Echter, Popper zelf beschouwt sociale instituties e.d. als onderdelen van wereld
3 en laat ze niet zonder meer met wereld 3 samenvallen. In The Self and its Brain
(1977) bevat wereld 3 culturele producten op het gebied van de filosofie, theologie,
wetenschap, geschiedenis, literatuur, kunst, technologie en theoretische systemen
zoals wetenschappelijke problemen en kritische argumenten. Alle zijn het (in)directe
product van dialogen tussen leden van een sociale gemeenschap. De onderhavige
tekst is één van de resultaten.

4.10.2.2 Nabeschouwing
De volgende twee punten zijn in deze tekst buiten beschouwing gelaten en verdienen
nadere studie:
A) De verhouding tussen enerzijds spreker/schrijver en anderzijds luisteraar/lezer is
te projecteren op de verhouding tussen het kern-zelf en het autobiografisch geheugen
(“autobiographical memory”). Het autobiografisch-zelf emergeert door de interactie
tussen het kern-zelf en het autobiografisch geheugen. De non-verbale ervaringen die
gekend zijn door het kern-bewustzijn kunnen worden opgeslagen in het autobiografisch
geheugen. Non-verbale herinneringen kunnen zodanig gereactiveerd worden dat ook
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zij als te kennen objecten voor het kern-zelf gaan fungeren (Damasio 1999, 196-198).
Wanneer een ervaring, opgedaan door het kern-zelf, in het autobiografisch geheugen
terechtkomt neemt het kern-zelf de rol van “spreker/schrijver” op zich en “luistert/leest”
het autobiografisch geheugen. Op het moment dat een herinnering als een te kennen
object voor het kern-zelf gaat fungeren worden de rollen omgedraaid. Het feit dat het
kern-zelf en het autobiografisch geheugen van rol kunnen wisselen, staat garant voor
een aanvankelijke symmetrische verhouding die na breking het autobiografisch-zelf
doet emergeren. (Men dient zich te realiseren dat het spreken over “rollen” en het
“omdraaien van rollen” op een metaniveau plaatsvindt.)
De symmetriebrekingen tussen het kern-zelf en het autobiografisch geheugen
leveren het autobiografisch-zelf op waarvan de omvang, eenmaal geconceptualiseerd,
weergegeven kan worden met het H3-concept. Aangezien het autobiografisch-zelf de
resultante is van herinneringen aangaande het verleden maar ook van verwachtingen
ten aanzien van de (voorziene) toekomst, is (wetenschappelijke) theorievorming met
bijbehorende kritische argumenten en concepten mogelijk. Het H3-concept geeft
op individueel niveau precies aan wie bekend is met welke theorieën, argumenten,
concepten etc. Ook op collectief niveau kan met het H3-concept aangegeven worden
welke abstracte entiteiten deel uitmaken van de leefwereld van een groep. Symbolisch
weergegeven komt een menselijk individu en een menselijk collectief neer op de
volgende verzameling: H1 ∪ H2 ∪ H3. Immers, zowel een mens als een collectief
wordt gekenmerkt door een lichamelijk facet, ervaringen en specifieke concepten,
theorieën, argumenten etc.
B) Het allesomvattende karakter van de driewereldentheorie brengt met zich mee dat
de driewereldentheorie ook deel uitmaakt van zichzelf. Immers, de driewereldentheorie
is een filosofische theorie en hoort daarom thuis in wereld 3. Ook voor de theorie van
Damasio geldt dat deze ontologisch gezien in zijn geheel terugkomt op het derde
organisatieniveau binnen zijn theorie. Door deze constatering dient de mogelijkheid
zich aan om de relatie tussen wereld 3 en Damasio’s derde organisatieniveau verder
te onderzoeken. Beide theorieën kunnen misschien in termen van ‘recursieve’,
‘chaotische’ of ‘zelforganiserende’ systemen, met ‘symmetriebrekingen’ als centrale
notie, beschreven worden. De haalbaarheid van deze gedachte moet nog blijken. De
volgende twee opmerkingen zijn daarbij in ieder geval van belang:
1) men dient zich te realiseren dat Damasio zelf expliciet zegt dat er van eindige
of oneindige regressie (of van een homunculus-achtige situatie) in ieder geval met
betrekking tot het kern-bewustzijn geen sprake is (Damasio 1999, 191). De vraag is
in hoeverre zo’n oneindige regressie optreedt wanneer de theorie van Damasio op
recursieve wijze wordt weergegeven.
2) het in verband brengen van Damasio’s werk met ‘chaotische’ en ‘zelf
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organiserende’ systemen is minder vergezocht dan mogelijk op het eerste gezicht lijkt.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit hoofdstuk 5 (voetnoot 6) van The Feeling of What Happens.
Body and Emotion in the Making of Consciousness (Damasio 1999, 347) waarin
Damasio refereert aan het begrip “autopoiesis” dat letterlijk “zelfproductie” betekent.
Volgens Damasio heeft dit proces onvoldoende aandacht gekregen wanneer het
gaat om de hernieuwing van levende cellen terwijl de structuur en het functioneren
van een organisme, het bouwplan, ongewijzigd blijft. Echter, een onderzoek naar
de mogelijkheid om de theorieën van Damasio en Popper in een ‘zelforganiserend’
perspectief te plaatsen valt buiten het bestek van deze paragraaf.

4.10.3 Conclusie (van hoofdstuk 4, deel B)
In het werk van Damasio zijn aanknopingspunten te vinden die pleiten om via nietcausale relaties in de vorm van symmetriebrekingen te komen tot een drieledige
ontologie van de werkelijkheid. Geprobeerd is in deze paragraaf de aanknopingspunten
expliciet te maken en te laten zien waarom juist het werk van Damasio zo geschikt is
om te zoeken naar een neurologische ondersteuning voor de driewereldentheorie. De
theorie van Damasio, waarin de verschillende “zelven” zo’n prominente rol vervullen,
blijkt uitstekend als illustratie te kunnen dienen van een triadistische metafysica.
In hoofdstuk 1, deel B, is eerst een fragment van het conceptuele schema dat
Damasio hanteert uiteengezet. In de hoofdstukken 2 en 3 heeft theorievorming
(op het gebied van symmetrieën en symmetriebrekingen) plaatsgevonden die de
ontwikkeling van hoofdstuk 4 mogelijk maakte met als hoogtepunt de presentatie
van vier nieuwe vormen van emergentie (paragraaf 4.8). In paragraaf 4.10.1 van dit
hoofdstuk is de emergentie van wereld 2 middels een symmetriebreking aan de orde
gesteld. De symmetrie die gebroken wordt om dit emergentieproces te bereiken
betreft de verhouding tussen tweemaal een “Object/Subject”. In paragraaf 4.10.2 is de
emergentie van wereld 3 middels een symmetriebreking besproken. De symmetrie die
hier gebroken wordt om de emergentie van wereld 3 te bereiken betreft de verhouding
tussen tweemaal een “Spreker/Luisteraar”. Het conceptuele schema van 3Wt-R,
aangevuld met de in dit hoofdstuk ontwikkelde vormen van emergentie (emergent3wt-1
tot en met emergent3wt-4), maakt het mogelijk de emergentie van wereld 2 en wereld 3
op nauwkeurige wijze te beschrijven.
De conclusie luidt dat zowel de theorie van Popper als de theorie van Damasio laat
zien dat een ontologisch pluralisme verenigbaar is met een materialistische positie.
Het is van belang te constateren dat de toekomst van de compatibiliteit van Poppers
driewereldentheorie met de bewustzijnstheorie van Damasio sterk afhangt van het
succes en de ontwikkeling van Damasio’s theorie. Maar vooralsnog kan gesteld
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worden dat de driewereldentheorie door het werk van Damasio op een heldere manier
geïllustreerd en neurologisch ondersteund wordt.

Conclusie
De vraag, die in de inleiding van dit hoofdstuk aan de orde kwam, of het ontstaan
van cognitief bewustzijn begrepen kan worden met Searles definitie van emergent2
moet negatief worden beantwoord. Het fenomeen van opwaartse causatie lijkt niet op
zijn plaats binnen een definitie van emergentie. Het gebruik van symmetriebrekingen
tussen verschillende organisatieniveaus lijkt een volwaardig alternatief te bieden. Het
gevolg hiervan is dat de vraag of Searles definitie van emergentie ook van toepassing
is op cognitief bewustzijn dat verder reikt dan één enkel individu ook negatief
beantwoord moet worden.
Op de vraag of er een onderscheid gemaakt moet worden tussen lokale en globale
emergentie moet zowel een ‘ja’ als een ‘nee’ klinken. ‘Ja’, omdat de vormen van
emergentie die zich binnen de werelden voordoen niet gelijk gesteld mogen worden
aan de vorm van emergentie die zich afspeelt tussen de drie werelden. ‘Nee’, omdat
het onderscheid tussen lokale en globale emergentie niet expliciet gemaakt hoeft te
worden indien men de nieuwe definities van emergentie, zoals die in dit hoofdstuk
zijn gepresenteerd, accepteert. De nieuwe definities van emergentie, die alleen te
hanteren zijn binnen het kader van de driewereldentheorie, brengen dit onderscheid
impliciet met zich mee.
De conclusie is dat door de introductie van nieuwe definities van emergentie
een substantiemonisme gecombineerd kan worden met een ontologisch pluralisme
zonder dat het probleem van causale transitiviteit en het probleem van de causale
overdeterminatie zich aandienen. Wereld 2 en wereld 3 zelf emergeren uit respectievelijk
wereld 1 en wereld 2. (Het spreken over de emergentie van wereld 1 is om diverse
redenen problematisch.) Op conceptueel niveau (W3) emergeren alle drie de werelden
door de voltrekking van ‘Emergent3wt-3’. Met behulp van de verschillende typen
emergentie die onderscheiden zijn, kunnen de drie werelden verder evolueren. Deze
nogal stellige uitspraken houden wel een voorschot in op toekomstige ontwikkelingen
binnen de wetenschap.

Tot slot
Veening heeft de theorie van Popper afgekort tot 3Wt. Zijn revisie van Poppers theorie,
o.a. door toevoeging van het H-concept en de connectie-coëfficiënt C, heeft hij betiteld
als 3Wt-R. In dit proefschrift wordt geprobeerd om 3Wt-R verder te optimaliseren door
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de connecties tussen wereld 1, wereld 2 en wereld 3 te bestuderen. Popper zelf sprak
met betrekking tot de relaties tussen de drie werelden over het fenomeen emergentie
maar werkte deze notie niet verder uit. In 3Wt-R wordt aan dit facet van Poppers theorie
weinig aandacht besteed.
Het voorstel in dit proefschrift, om de emergentie van de drie werelden te laten
samengaan met symmetriebrekingen, levert een tweede revisie van Poppers theorie
op. Aangezien 3Wt en 3Wt-R in de kern gerespecteerd worden kan deze nieuwe
revisie gedoopt worden tot:

3Wt-R2
De oorspronkelijke theorie van Popper kan beschouwd worden als 3Wt-R0 (=3Wt) en
de gereviseerde versie van Poppers theorie, die tot stand is gebracht door Veening,
als 3Wt-R1. Mogelijk dat er in de toekomst nieuwe ‘updates’ verschijnen. Deze kunnen
op overeenkomstige wijze 3Wt-R3, 3Wt-R4, …, 3Wt-Rn worden genoemd.
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Het tot dusver bereikte resultaat houdt in dat:
Hoofdstuk 1:
a) met de gereviseerde driewereldentheorie van Veening een conceptueel schema beschikbaar is
dat het mogelijk maakt entiteiten binnen een wereld te differentiëren en een onderscheid te maken
aangaande relaties binnen een wereld en relaties tussen werelden.
b) met het werk van Damasio een neurologisch onderbouwd raamwerk binnen bereik is dat een
basis biedt voor de verdediging van een gelaagde ontologie en de driewereldentheorie met een
empirische grondslag uit kan rusten. De “zelven” uit het werk van Damasio illustreren de kracht
van een triadistische metafysica.
c) door middel van de introductie van symmetrieën en symmetriebrekingen conceptueel
instrumentarium aangeleverd is om de emergentie en evolutie van de drie werelden op een
nauwkeurige manier uit te werken.
Hoofdstuk 2:
In dit hoofdstuk zijn vier voorbeelden van symmetriebrekingen besproken. Er is iets zichtbaar
geworden ten aanzien van de structuur van enkele concrete fenomenen uit de drie werelden.
Gebleken is dat de symmetrische structuren van deze specifieke fenomenen de potentie in zich
hebben om via symmetriebrekingen te komen tot een a-symmetrie.
Hoofdstuk 3:
In dit hoofdstuk zijn de structuren van wereld 1, wereld 2 en wereld 3 onderzocht. Over deze
structuren kan respectievelijk het volgende worden vastgesteld:
a) tijd en ruimte komen een daadwerkelijk bestaan toe binnen wereld 1. Bewegingen door de
spatio-temporele eenheid worden gekenmerkt door symmetriebrekingen.
b) de structuur van wereld 2 bestaat uit ‘subjectieve’ symmetriebrekingen, waardoor het mogelijk
is een object als object waar te nemen.
c) symmetriebrekingen treden zodanig op dat entiteiten in wereld 3 in N:M verhoudingen ten
opzichte van elkaar bestaan. Deze verhoudingen kunnen weer gebroken worden en maken de
formalisatie van emergentie mogelijk.
Hoofdstuk 4:
a) het is mogelijk om een helder onderscheid te maken tussen synchrone en diachrone vormen
van emergentie. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden hoe deze vormen van emergentie zich
verhouden tot de driewereldentheorie.
b) in dit hoofdstuk zijn vier vormen van emergentie in relatie tot de driewereldentheorie
ontwikkeld.
c) aan de hand van het werk van Damasio en de resultaten uit de vorige hoofdstukken is een
empirisch onderbouwde en formele uitwerking gepresenteerd van de emergentie van de drie
werelden. Deze presentatie vormt de kern van het proefschrift.
d) de tweede revisie van de theorie van Popper is gerealiseerd en draagt de naam: 3Wt-R2.
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In het komende hoofdstuk zullen enkele karakteristieken van 3Wt-R2 aan een nadere studie worden
onderworpen. Het blootleggen van deze karakteristieken draagt bij aan een verdere articulering
van 3Wt-R2.
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Inleiding
Het meest markante onderdeel van de driewereldentheorie is de aanname van drie
werelden die sterk van elkaar verschillen maar toch eenzelfde ontologische status
(of eenzelfde realiteitswaarde) krijgen toegekend. Een dergelijke triadistische kijk
op de werkelijkheid geniet weinig aandacht binnen de filosofie. De verdediging van
monistische of dualistische posities op ontologisch vlak is meer gangbaar. Zeker
wanneer de literatuur uit de philosophy of mind in ogenschouw wordt genomen.
De literatuur over de ontologische unificatie van wetenschappelijke theorieën laat
vaak een pluralisme zien waarin wel ruimte aanwezig is voor de sociale laag van de
werkelijkheid, maar geen aandacht is voor het zelfstandige karakter van ‘man-made’/
‘given’ entiteiten binnen wereld 3. Het bestaan van wereld 3 en daarmee het bestaan
van conceptuele entiteiten wordt ook regelmatig totaal ontkend (zie bijvoorbeeld
Bunge 2001, 62; 205). Om het bestaansrecht van 3Wt(-R2) te ondersteunen zal op een
intuïtief zeer aannemelijk argument van R. Church, dat gericht is tegen het bestaan
van wereld 3, worden ingegaan. In paragraaf 5.1 wordt het zogenoemde argument
‘The Problem of the Printed Line’ van Church geëvalueerd. Deze evaluatie brengt het
eerste karakteristieke punt van 3Wt(-R2) goed aan het licht.
‘Possible worlds’ zijn wereld 3 entiteiten en bieden de mogelijkheid om
epistemologisch onderzoek te doen naar de relatie tussen de drie werelden. Hiertoe
dient de emergentie van de drie werelden uitgedrukt te worden in termen van ‘possible
worlds’ en hun toegangsrelaties. In deze paragraaf zullen slechts enkele aanzetten
worden gegeven voor dit onderzoek. Het onderzoek zelf zal niet worden uitgevoerd.
Op deze wijze komt in paragraaf 5.2 het tweede karakteristieke punt van 3Wt-R2
aan bod: namelijk het feit dat de theorie zich waarschijnlijk goed laat lenen voor een
formalisering in termen van ‘possible worlds’.
Het derde markante punt van 3Wt(-R2) is het feit dat er ruimte is voor het onderscheid
tussen ‘interne’ en ‘externe’ entiteiten. In zekere zin kan er gesproken worden over een
‘binnen’ (wereld 2) en een ‘buiten’ (werelden 1 en 3).1 Wanneer deze tegenstelling
toegespitst wordt op de philosophy of mind treft men vaak de verdediging van een
internalistische òf van een externalistische positie aan. Aan de hand van het werk
van Den Boer wordt aangetoond dat een integratie van internalisme en externalisme
mogelijk veel problemen oplost. In paragraaf 5.3 wordt duidelijk welke voordelen een
dergelijke integratie heeft. Voordelen die ook gelden voor 3Wt(-R2).
Het recentelijk verschenen werk van Penrose (1995, 2000, 2004), Ellis (2004) en
1
De frase ‘in zekere zin’ is in deze context van groot belang aangezien de fysieke tijd en ruimte
voorbehouden zijn aan wereld 1.
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Saleemi (2005) geeft aanleiding om het vierde markante punt van 3Wt(-R2) onder de
aandacht te brengen. De vraag die het werk van deze auteurs oproept is waarom
een verdediging van het bestaan van drie zelfstandige werelden overtuigender is dan
een verdediging van het bestaan van vier of zelfs meer zelfstandige werelden.2 Een
poging om deze vraag te beantwoorden draagt bij aan een scherpere articulering van
3Wt(-R2) en vindt plaats in paragraaf 5.4.
De oorspronkelijke driewereldentheorie van Popper en meerwereldentheorieën
in het algemeen hebben weinig aandacht gekregen van filosofen zo getuigt de
filosofische literatuur. Het boek Over de Werkelijkheid van Drie Werelden van Veening is
het enige serieuze boekwerk sinds 1985 dat verschenen is over de driewereldentheorie
van Popper. En de teksten van Penrose, Ellis en Saleemi vormen de enige serieuze
literatuur die uitgegeven is over andere meerwereldentheorieën.3 In tegenstelling tot
de kritieken die tot 1985 geleverd zijn op de driewereldentheorie, verdedigt Veening
de driewereldentheorie. Met de introductie van het H-concept en de explicatie van
de diverse relationele verhoudingen tussen de werelden, heeft Veening een zeer
waardevolle revisie van Poppers theorie tot stand gebracht. Het is deze revisie die
de aanleiding en inspiratie vormde voor het schrijven van het onderhavige werk. In
paragraaf 5.5 zal dan ook ingegaan worden op de confrontatie tussen 3Wt-R en 3WtR2 in de hoop de karakteristieken van 3Wt-R2 verder in beeld te brengen.
In paragraaf 5.6 komt een ander markant punt van 3Wt-R2 naar voren. In deze
paragraaf wordt ingegaan op de symmetrische en recursieve structuur van de drie
werelden en daarmee die van de driewereldentheorie. Het feit dat de driewereldentheorie
zelf deel uitmaakt van wereld 3 en daardoor zorgt voor een recursieve structuur bepaalt
in hoge mate de esthetische aantrekkelijkheid van de theorie.
In paragraaf 5.7 wordt aangetoond dat 3Wt-R2 zelf gelegenheid biedt om de
ontologische status van de driewereldentheorie en de drie verschillende werelden
opnieuw te onderzoeken. Een constructief realistische interpretatie van 3Wt-R2 lijkt het
meest voor de hand te liggen, zo zal blijken.
Paragraaf 5.8 gaat over de consequenties van de vier vormen van emergentie
die karakteristiek zijn voor 3Wt-R2. De vier vormen van emergentie zijn zo ontwikkeld
dat problemen op het gebied van causale overdeterminatie en transitiviteit worden
vermeden. Maar de invoering van de vier typen van emergentie is niet zonder gevolgen.

2
Hoewel de vraag legitiem is waarom een verdediging van 3 werelden overtuigender is dan een
verdediging van 2 werelden of van 1 wereld wordt deze niet door het werk van Penrose (1995,
2000, 2004), Ellis (2004) en Saleemi (2005) opgeroepen.
3
Penrose verwijst aanvankelijk nog wel naar het werk van Popper maar ontkoppelt al snel de
relatie tussen Popper en zijn eigen driewereldentheorie.
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Deze paragraaf dient om nog niet beantwoorde vragen alsnog van een antwoord te
voorzien en bij te dragen aan een verdere karakterisering van 3Wt-R2.
Tot slot dient er een voorbehoud te worden gemaakt. Toekomstig wetenschappelijk
onderzoek moet uitmaken of de in dit hoofdstuk behandelde karakteristieken van 3WtR2 te handhaven zijn of een aanpassing vereisen.

5.1 Het bestaan van wereld 3 en ‘The Problem of the Printed Line’
Eén van de argumenten, die in het verleden zijn aangevoerd om het bestaan van
abstracte objecten en daarmee het zelfstandig bestaan van wereld 3 te ontkennen,
is ‘the Problem of the Printed Line’ (PPL) van R. Church. Een vraag die zich naar
aanleiding van het werk van Church aandient is in hoeverre 3Wt-R2 in staat is om dit
probleem als een schijnprobleem af te doen.4
Kort samengevat komt het artikel ‘Popper’s ‘World 3’ and the Problem of the
Printed Line’ van Church op het volgende neer. Church heeft zich ten doel gesteld om
aan te tonen dat Poppers driewereldentheorie faalt dìe epistemologische problemen
op te lossen waar de theorie juist voor ontwikkeld is. De belangrijkste consequentie
die Church hieraan verbindt is dat wereld 3 als een zelfstandig ontologisch domein
moet worden opgegeven (Church 1984, 379). Om dit te onderbouwen brengt hij het
zogenoemde PPL in stelling.
Church wil met dit argument laten zien dat Poppers bewering, namelijk dat een
computer die geprogrammeerd is om eindeloze tabellen met logaritmen te printen een
uitbreiding van wereld 3 met zich meebrengt, niet vol te houden is. Popper meent dat
wereld 3 door dit computerprogramma in omvang toeneemt.5 Zelfs als er geen mens
op aarde is om de mathematische inhoud van deze tabellen tot zich te nemen. Wereld

4
Opgemerkt zou kunnen worden dat een kritiek op Poppers 3Wt niet relevant meer is na de
herziening van Poppers theorie door Veening. Zeker na de behandeling van de kritieken die op
3Wt geleverd zijn (Veening 1998, 93-103). Om drie redenen is toch gekozen om het artikel van
Church te bespreken:
1) Veening heeft deze kritiek uit 1984 niet expliciet in zijn boek (1998) opgenomen.
Zijn pleidooi voor 3Wt en de weerlegging van kritieken op deze theorie is daarmee niet
volledig. Aangezien 3Wt en 3Wt-R aan de basis liggen van 3Wt-R2 is een behandeling van
PPL gerechtvaardigd.
2) Zover mij bekend is er nog nooit een reactie op dit toch zeer interessante artikel verschenen.
3) De aanname van een autonoom functionerende wereld 3 is misschien wel het meest karakteristiek voor een triadistische kijk op de werkelijkheid. Elke aanval op het autonome
bestaan van wereld 3 dient nauwkeurig te worden onderzocht. En elke weerstand die geboden wordt aan een dergelijke aanval draagt bij aan de versteviging van 3Wt(-R2). (Zie voor
verdere studie ook Gluck 2007, 124-126.)
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3 kan volgens Popper namelijk opgevat worden als een ‘set of potentialities for being
understood’. De capaciteit ‘for being understood’ bestaat volgens Popper geheel
onafhankelijk van menselijke ‘subjective states’ (Popper 1972, 115-117). De vragen
die Church naar aanleiding van Poppers opvattingen opwerpt zijn ‘Wanneer treedt de
aspirant-bewoner toe tot wereld 3 tijdens het fysische printproces?’ en ‘Moet eerst het
hele printproces zijn voltooid voordat je kunt spreken over de uitbreiding van wereld
3?’ (Church 1984, 381-382). Of anders geformuleerd: ‘Is een bijna voltooid printproces
toereikend om een mathematische entiteit tot wereld 3 te kunnen rekenen?’. Deze
vragen brengen zowel epistemologische als ontologische problemen aan het licht.
Het PPL betreft niet alleen de literaire en wetenschappelijke entiteiten in wereld
3. Ook een fenomeen als muziek, waarvan de betekenis door Popper tot wereld 3
wordt gerekend, kampt met hetzelfde probleem (Popper 1977, 359). Echter, in
hoeverre muziek als een ‘echte’ taal met bijbehorende syntax en semantiek gezien
mag worden is niet geheel duidelijk.6 Maar in ieder geval kan de rol die genoteerde
tekst speelt in het PPL vervangen worden door de rol die muziekschrift op zich kan
nemen. De oorspronkelijke vragen van Church luiden dan als volgt: ‘Wanneer treedt
een nieuwe melodie toe tot wereld 3 tijdens het fysische printproces?’ en ‘Moet eerst
het hele printproces van een notenbalk zijn voltooid voordat je kunt spreken over
de uitbreiding van wereld 3?’. (Technisch gezien zijn melodieën evenals zinnen en
tabellen te genereren door het gebruik van een computerprogramma.)
Het PPL richt zich niet alleen tegen Poppers wereld 3. Het argument richt zich tegen
elke theorie waarin taal en creativiteit ontologisch gezien een zelfstandige positie
innemen ten opzichte van andere lagen van de werkelijkheid. Zolang concepten,
theorieën etc., of de ontwikkeling van deze entiteiten, als additioneel gezien worden
aan het (individuele) bewustzijn, lopen deze fenomenen door het PPL het gevaar van
hun zelfstandige ontologische status ontdaan te worden. De volgende vier beknopte
kritiekpunten op het PPL hebben tot doel dit gevaar ongedaan te maken:
1) Een computerprogramma is te beschouwen als één grote propositie van de
vorm S= S1 & S2 & ……Sn. De geprinte output ligt dus in potentie al besloten in de
‘statements’ (S) waaruit het computerprogramma is opgebouwd. Een computer met

5
Het schrijven van een computerprogramma houdt het voortdurend contact maken met wereld
3 in volgens Popper en leidt uiteindelijk tot de groei van kennis gelet op het volgende citaat: “The
third supporting thesis is that it is through this interaction between ourselves and the third world
that objective knowledge grows,….” (Popper 1972, 112).
6

Zie Scruton 1997, 171-210.
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bijbehorende software is momenteel nog altijd een gedetermineerd systeem. Zelfs
als deze combinatie ‘data-driven’ is. Het printproces zelf is niet echt interessant om te
bepalen op welk moment de uitbreiding van wereld 3 plaatsvindt. Immers, dit printproces
is ‘slechts’ een actie die zich in wereld 1 voltrekt. Zowel de inhoud van de potentiële
output als de inhoud van de ‘statements’, die tezamen het computerprogramma
vormen, zijn entiteiten uit wereld 3. Er is wel een kennende instantie vereist om te
kunnen bevestigen dat wereld 3 wordt uitgebreid als gevolg van het opstellen van een
tekst of een computerprogramma in wereld 1. Het tijdsaspect dat met de printactie (of
met de programmering van de computer) zelf gepaard gaat heeft waarschijnlijk alleen
epistemologische maar zeker geen ontologische gevolgen voor wereld 3.
2) Een printer kan zo gebouwd worden dat, in combinatie met de juiste software,
zinnen ineens op papier verschijnen. Alle karakters van een zin worden voor elke
positie tegelijk geselecteerd, tegelijk voorzien van inkt en tegelijk tegen het papier
gedrukt. (Overigens kan ook het invoeren van een zin in één keer gebeuren. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een touchscreen waarbij een opdracht, die vele begrippen
kan omvatten, door één aanraking van het scherm aan de computer gegeven kan
worden.) Met deze constatering nemen de volgende woorden van Church in kracht
af: “If we agree, as I think in fact we must, that it is physically impossible for a
computer, as described, to make a significant English-language change on a written
page instantaneously, then it follows that Popper’s account of World 3 is empirically
false.” (Church 1984, 384). Alleen ‘oneindige’ of ‘open zinnen’, zoals bijvoorbeeld
logaritmetafels, kunnen niet ineens worden afgedrukt. De vraag die in dergelijke
gevallen rijst is of ‘niet-gesloten zinnen’ wel echte proposities representeren. De
volledige propositionele inhoud van een ‘niet-gesloten zin’ is zonder afronding nog
niet bepaald.
Church zal waarschijnlijk tegen dit argument aanvoeren dat ook bij de ontwikkeling
van software niet duidelijk is op welk moment wereld 3 wordt uitgebreid. Immers,
de propositie ‘S1 & S2 & ……Sn’, waaruit een computerprogramma is opgebouwd,
vertoont dezelfde structuur als de propositie ‘P & Q’, die Church in zijn artikel gebruikt
om te laten zien dat proposities niet op graduele wijze maar onmiddellijk òf helemaal
niet toetreden tot wereld 3 (Church 1984, 382-383). Deze tegenwerping zal in de
volgende twee punten (punt 3 en 4) worden ondervangen.
3) De algoritmen, waaruit een computerprogramma is opgebouwd, moeten via
een toetsenbord van een computer ingebracht worden om daadwerkelijk zinnen uit
een printer te kunnen laten voortkomen. Hiervoor dienen de karakters, welke tezamen
het algoritme vormen, achter elkaar ingevoerd te worden. Echter, opnieuw, weliswaar
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op het niveau van de invoering en niet op het niveau van de output, doet zich dan het
PPL voor. (Deze variant wordt vanaf nu aangeduid met de afkorting PPL*.) Immers, de
vraag die opdoemt is wanneer de fysieke representatie van het algoritme onderdeel van
wereld 1 is. Moeten alle karakters van het algoritme via het toetsenbord ingevoerd zijn
of is het voldoende als er zoveel karakters zijn ingevoerd dat een ieder redelijkerwijs in
staat is de rest in te vullen? Is het bijvoorbeeld voldoende als een willekeurig persoon,
die zich naast de computerprogrammeur bevindt, in staat is halverwege de invoer van
de letters door de programmeur, te ‘raden’ hoe het vervolg zal zijn?
Dit PPL* kan worden ondermijnd door te stellen dat het verschijnen van het
algoritme voor het ‘geestesoog’ van de programmeur voldoende is. Het verschijnen
van het algoritme voor het ‘geestesoog’ van de programmeur is een momentane
gebeurtenis en vergt dus geen tijdsverloop. De weerlegging van PPL* kan worden
onderbouwd met behulp van 3Wt-R2 zoals die is ontwikkeld in de voorafgaande
hoofdstukken. De mentale voorstelling van het algoritme (H2.3-object) door het
kern-zelf (Damasio 1999, 125-130) of door een ‘kantiaanse synthese met behulp
van symmetriebrekingen’ (hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.4), is voldoende om zowel het
PPL als het PPL* te omzeilen. Immers, de non-verbale voorstelling door het kernzelf of door een ‘kantiaanse synthese’ is niet spatio-temporeel van aard, maar wordt
gekenmerkt door een ‘hier en nu’ karakter (Damasio 1999, 195). Hier zijn symmetrieën
en symmetriebrekingen uit emergent3wt-2 en emergent3wt-3 aan de orde.
Wanneer de voorstelling van het algoritme tot expressie komt (hetzij gesproken
hetzij geprint), is er een éénduidig moment bij de toehoorder of lezer aan te wijzen
waarop de betekenis van het gesprokene of gelezene doordringt.7 De mogelijke kritiek
van Church verliest zijn kracht door het feit dat, in tegenstelling tot het uitprinten of
uitspreken van de zin ‘P & Q’, het non-verbaal voorstellen (H2.3) van ‘P & Q’ of van
het algoritme dat aan ‘P & Q’ ten grondslag ligt, met behulp van het kernzelf of een
‘kantiaanse synthese’, géén tijd kost of fysieke ruimte inneemt.
Een argument dat hiertegen ingebracht zou kunnen worden is dat creatieve
processen (zoals het ontwikkelen van computerprogramma’s) soms via non-verbale
voorstellingen verlopen, maar zich meestal stapsgewijs voltrekken door steeds iets te
veranderen (aan het computerprogramma). Echter, de eerder gevolgde redenering
geldt ook voor onderdelen van creatieve processen. Immers, onderdelen van creatieve
processen, die ontstaan met behulp van het kernzelf of een ‘kantiaanse synthese’,
kosten ook géén tijd of fysieke ruimte.

7
Alle symmetrieën of symmetriebrekingen die betrokken zijn bij de totstandkoming van fysische
trillingen in de lucht of inkt op papier, zijn het gevolg van emergent3wt-1 processen.
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4) Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de uitgesproken of ingetypte
(of opgeschreven) zin en de uitgedrukte propositie. Een dergelijk onderscheid doet
het PPL wankelen. Het ultieme argument voor de rechtvaardiging van dit onderscheid
is het feit dat verschillende talen dezelfde propositie kunnen uitdrukken. Er zijn dus
verschillende representaties voor één en dezelfde propositie mogelijk. (Tussen wereld
3 en wereld 1 bestaat in dit geval een 1:N relatie, zo is in hoofdstuk 4 gebleken.)
Het is niet altijd nodig om een representatie volledig tot stand te laten komen
voordat de propositie die wordt uitgedrukt een zelfstandig en volwaardig bestaan
kan worden toegedicht. Contexten, waarin talige uitdrukkingen plaatsvinden, kunnen
namelijk een bijdrage leveren aan het begrip van een propositie. Een luisteraar
of lezer kan vaak een zin al afmaken (“grasping”), omdat deze over voldoende
informatie, die uit de context van het gelezene of gehoorde kan worden gedestilleerd,
beschikt. Contexten kunnen bestaan uit wereld 1 -, wereld 2 - of wereld 3 – entiteiten
of combinaties daarvan. Echter, het destilleren van informatie die geschikt is om als
onderdeel van een propositie te fungeren, houdt altijd een conceptualisatie (e3 en
niet e2 !) of het ontdekken van concepten (e3) in. (‘Subjective knowledge’ en ‘thinking’
zijn in 3Wt-R2 niet conceptueel van aard.) Voor het emergeren van e3-entiteiten, hetzij
‘man-made’ hetzij ‘given’, is er altijd een onderliggend substraat (bestaand uit e1-, e2en eventueel e3-entiteiten) vereist. Groepen letters op papier zonder betekenis maken
geen deel uit van een propositie maar kunnen als (onderdeel van een) context dienen
voor zover ze gezien worden als vlekken inkt op papier (e1) of verzamelingen objecten
uit het alfabet (e1).
Het onderscheid tussen de expressie van een propositie en de propositie zelf draagt
bij aan de weerlegging van PPL*. Wanneer een programmeur een algoritme ‘ziet’, met
behulp van het kernzelf of een ‘kantiaanse synthese’, vindt het volledig representeren
van dit algoritme via taal pas later plaats. Ook nu wordt de propositionele inhoud van
het algoritme van zijn fysische representatie gescheiden. Damasio ondersteunt deze
bewering middels de woorden: “Of necessity, concepts precede words and sentences
in both evolution of the species and the daily experience of each and every one of us.
The words and sentences of healthy and sane humans do not come out of nowhere,
cannot be the de novo translation of nothing before them. So when my mind says
“I” or “me,” it is translating, easily and effortlessly, the nonlanguage concept of the
organism that is mine, of the self that is mine.” (Damasio 1999, 185-186). Het ligt voor
de hand te denken dat niet zozeer de besproken ontologische en epistemologische
facetten tijd kosten, maar dat eerder het tot expressie brengen van dit object door
middel van geprinte tekst of getypte invoer even duurt.8
8

Zie ook Damasio 1999, 108.
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Kort samengevat, de vragen die Church naar aanleiding van Poppers opvattingen
opwerpt nl. ‘Wanneer treedt de aspirant-bewoner toe tot wereld 3 tijdens het fysische
printproces?’ en ‘Moet eerst het hele printproces zijn voltooid voordat je kunt spreken
over de uitbreiding van wereld 3?’ vormen geen bedreiging voor wereld 3 als zelfstandig
ontologisch domein. De kracht van het PPL heeft te lijden onder
1) een gebrek aan historisch besef. Zoals onder de punten 1, (3) en 4 van de
weerlegging van PPL gebleken is, dient er met betrekking tot het tijdsverloop een
onderscheid gemaakt te worden tussen ontologische en epistemologische facetten
van (de waarneming) van printprocessen. Deze lopen niet zonder meer parallel.
2) een ongefundeerde, maar door Poppers onvolledigheid zelf in de hand
gewerkte, ontkoppeling van taal, betekenis en ‘materie’. Onder punt 4 van de
weerlegging van PPL is de aandacht gevestigd op de contextuele bijdrage bij
kenprocessen. Geconceptualiseerde (delen van) contexten die door emergentie
ontstaan en deel kunnen uitmaken van een propositie, veronderstellen een
substantiële eenheid van taal, betekenis en ‘materie’. De emergentie van e3entiteiten veronderstelt op zijn minst het bestaan van e1- en e2-entiteiten. De
lagere organisatieniveaus (waaruit contexten zijn opgebouwd) bepalen de
grenzen van wat er op hogere organisatieniveaus kan emergeren.9
Mogelijk had een nadere éénduidige invulling van het begrip emergentie door Popper,
beide problemen kunnen voorkomen.
Gesteld kan worden dat PPL als probleem ‘slechts’ werkelijk bij conventie bestaat
en daardoor af te doen is als een schijnprobleem. Voor degenen die hier niet mee
instemmen kan gesteld worden dat als PPL werkelijk bestaat en serieus genomen
moet worden, dit probleem alleen in wereld 3 kan bestaan. In dit laatste geval wordt
bij de formulering van PPL het zelfstandig bestaan van wereld 3 reeds verondersteld
en krijgt PPL de status van non-probleem. Beide stellingen zijn een ondersteuning
voor de acceptatie van 3Wt-R2. De nieuwe theorie 3Wt-R2 blijkt uitstekend in staat een
antwoord te formuleren op de hoofdvraag die Church zich in reactie op de theorie
van Popper stelt: “What is the ontological connection between World 1 and World 3? ”
(Church 1984, 388).
9
Of zoals Kuipers het formuleert: “As suggested, one may equate ‘nomically possible’ with ‘physically possible’. However, in several contexts, it makes good sense to distinguish kinds of nomic
possibilities, as e.g., suggested by the following sequence of ‘lower’ to ‘higher’ levels: the physical, chemical, biological, psychological, cultural-socio-economical level. Being nomically possible at a higher level then implies being nomically possible at a lower level, but not the converse.
Another kind of nomic possibilities concerns the idea of nomically possible states of an artifact,
assuming that it remains intact, as illustrated by the electrical circuit. As we all know from daily
experience, the intactness assumption amounts to a severe restriction to the physically possible,
including broken, states of an artifact.” (Kuipers 2000, 148). (Zie ook Kuipers 2001, 336-337).
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5.2 De relatie tussen Poppers werelden in termen van ‘possible worlds’
Geconstateerd is dat de vier voorgestelde nieuwe vormen van emergentie
gepaard gaan met epistemologische veranderingen. Entiteiten die ontstaan door
emergent3wt-1, emergent3wt-3 (in wereld 3) en emergent3wt-4 (in wereld 3) zijn kenbaar
vanuit het derdepersoonsperspectief. Entiteiten die ontstaan door emergent3wt-2,
emergent3wt-3 (in wereld 2) en emergent3wt-4 (in wereld 2) zijn kenbaar vanuit het
eerstepersoonsperspectief. ‘Possible worlds’ zijn wereld 3 entiteiten en bieden de
mogelijkheid om verder epistemologisch onderzoek te doen naar de relatie tussen de
drie werelden. Dit vraagt om een toelichting.
Gesteld kan worden dat ‘op het moment’ dat W1 ontstaat er nog geen sprake is
van een persoonsperspectief. Immers, aanvankelijk is er geen kennend subject en
dus nog geen epistemologisch ‘point of view’. Ontologisch gezien ontstaat met de
‘big-bang’ alleen wereld 1. Gedurende de periode dat alleen wereld 1 aanwezig is
bestaat, in retrospectief, de ‘actual world’ ook alleen uit wereld 1.
Wanneer wereld 2 zich aandient tijdens de evolutie (op aarde) dient ook het
eerstepersoonsperspectief zich aan. In epistemologisch opzicht ontstaat er nu één
possible world nl. de ‘actual world’. Immers, organismen die wereld 2 constitueren
weten nog niet van elkaar of ze over een (elementair) ‘kenapparaat’ beschikken.
Er bestaat binnen (H1 ∪ H2) van organisme1, (H1 ∪ H2) van organisme2, (H1 ∪
H2) van organisme3 etc. etc., uitgedrukt in termen van ‘possible worlds’ en hun
toegangsrelaties, alleen een toegangsrelatie naar zichzelf. Pas met de intrede van
wereld 3 kan achteraf worden vastgesteld dat het bestaan van organismen, die over
mentale processen beschikken, verschillende ‘possible worlds’ (welke deel uitmaken
van de ‘actual world’) met zich meebrengt. Ontologisch gezien bestaan er in deze
fase van de evolutie twee werelden, te weten: wereld 1 en wereld 2. The ‘actual world’
is, in retrospectief, weer te geven als W1 ∪ W2.
Wanneer wereld 3 zich aandient tijdens de evolutie ontstaan er oneindig veel
‘possible worlds’ waarvan een deelverzameling bij de ‘actual world’ hoort. Immers,
alle conceptuele mogelijkheden liggen besloten in wereld 3 maar worden niet allemaal
geactualiseerd. Sommige conceptuele mogelijkheden moeten nog ontdekt (‘given’)
of geconstrueerd worden. In epistemologisch opzicht is er met de emergentie van
wereld 3 sprake van een ‘point of everywhere’ of derdepersoonsperspectief. Dat wil
niet zeggen dat de pendantie tussen alle ‘possible worlds’ (uit de ‘actual world’) even
groot is. Bij een verschil in pendantie tussen twee ‘possible worlds’ (uit de ‘actual
world’) is er ook sprake van een verschil in pendantie tussen deze twee ‘possible
worlds’ en de vereniging van Poppers werelden 1, 2 en 3.
De bovenstaande beweringen vormen slechts een aanzet voor verder
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epistemologisch onderzoek naar de relatie tussen de drie werelden. Het onderzoek
zelf zal hier niet worden uitgevoerd. Wel kan worden geconcludeerd dat 3Wt-R2 zich
waarschijnlijk goed laat lenen voor een formalisering in termen van ‘possible worlds’.

5.3 Internalisme gecombineerd met externalisme
In hoofdstuk 4 is onderzocht hoe epistemologische en ontologische aspecten van 3WtR2 zich tot elkaar verhouden en hoe ze een hechte relatie met elkaar onderhouden.
In deze paragraaf wordt ingegaan op het onderscheid tussen internalisme en
externalisme dat daar direct verband mee houdt. In paragraaf 5.3.1 blijkt hoe 3WtR2 beide aspecten in zich weet te verenigen. In paragraaf 5.3.2 staat de vraag
centraal in hoeverre 3Wt-R2 gesteund wordt of onder druk staat door het internalisme/
externalisme-debat zoals dat momenteel gevoerd wordt binnen de philosophy of
mind. Ook deze vraag draagt bij aan het onderzoek naar de kenmerken van 3Wt-R2.
Immers, de kracht en weerbaarheid van 3Wt-R2 als theorie is in het geding.

5.3.1 De internalistische en externalistische kenmerken van 3Wt-R 2
De stelling die in deze paragraaf wordt verdedigd, is dat de driewereldentheorie (3WtR2) het internalisme (zie bijvoorbeeld Searle 1994, 1997, Rupert 2004, Adams en
Aizawa 2001) en het externalisme, zoals die binnen de philosophy of mind momenteel
gangbaar zijn, combineert. Het verdedigen van deze stelling brengt mogelijk een
aantal complicaties met zich mee:
1) zowel het internalisme als het externalisme kennen sterkere en zwakkere versies
en bestaan bovendien in allerlei moeilijk vergelijkbare of volledig onvergelijkbare
varianten. De begrippen ‘internalisme’ en ‘externalisme’ hebben geen eenduidige
betekenis.
2) er bestaat geen eensgezindheid binnen de philosophy of mind ten aanzien van
de vraag wat bewustzijn (mind) is. De ene auteur kent het bewustzijn een groter
bereik toe dan de andere auteur.
Ad 1): Het internalisme kent een lange traditie met als één van de hoogtepunten
het substantiedualisme van Descartes. Deze 17e eeuwse filosoof meende dat
de mentale substantie in het hoofd contact maakt met de fysische substantie.
Het begrip ‘internalisme’ kent inmiddels verschillende betekenissen. Zo kan het
begrip ‘internalisme’ gezien worden in het licht van het eerstepersoonsperspectief,
maar kan het ook betekenis krijgen door het op een spatio-temporele manier te
duiden. In het laatste geval heeft het begrip ‘internalisme’ betrekking op alles wat
zich binnen het lichaam van het subject bevindt. Het begrip ‘externalisme’ kan op
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identieke wijze van een betekenis worden voorzien. Externalisme kan gekoppeld
worden aan het derdepersoonsperspectief maar ook aan datgene wat zich in spatiotemporeel opzicht buiten het lichaam van het subject bevindt. Het onderscheid
tussen een epistemologisch perspectief en spatio-temporaliteit is, met betrekking
tot het begrippenpaar internalisme-externalisme, bij auteurs niet altijd even helder
afgebakend. (Zie bijvoorbeeld de analyse van John McDowell van het werk van Searle
in het boek John Searle and His Critics, pp. 220-222.)
Ad 2): Het bereik dat het bewustzijn krijgt toebedeeld speelt ook een belangrijke
rol voor de betekenissen die de begrippen ‘internalisme’ en ‘externalisme’ krijgen.
Zo kan het bereik van het bewustzijn (tijdelijk) beperkt worden tot het bestaan van
qualia. Volgens het hedendaagse qualia-internalisme zijn qualia eigenschappen
van breintoestanden. Daarentegen zijn qualia volgens het qualia-externalisme
eigenschappen van fysische objecten in de omgeving (of het lichaam) van het subject
zoals die door het brein gerepresenteerd worden (Veldeman 2002, 81). Over de
status van niet-qualia met betrekking tot het onderscheid internalisme-externalisme is
daarmee nog niets gezegd.
De volgende beschouwing laat zien op welke wijze deze complicaties aan de orde
gesteld kunnen worden binnen het conceptuele kader van de driewereldentheorie.
In epistemologisch opzicht combineert de driewereldentheorie een variant van
internalisme en externalisme door de werkelijkheid zowel een objectief toegankelijke
ontologie (wereld 1 (of H1) en/of wereld 3 (of H3) ) als een subjectief toegankelijke
ontologie toe te kennen (wereld 2 (of H2) ). De driewereldentheorie combineert dus
het eerste- en het derdepersoonsperspectief. Ontologisch beschouwd, bestaan alle
drie de werelden even werkelijk en bestaan ze dus in zekere zin even objectief. Het
nauwkeuriger bepalen van de ontologische status van de drie werelden in termen van
externe (buiten) en interne (binnen) domeinen brengt snel de nodige verwarringen met
zich mee. Dit als gevolg van de spatio-temporele connotaties die met de begrippen
‘extern’ en ‘intern’ gepaard gaan. Het bestaan van spatio-temporaliteit dient beperkt te
worden tot wereld 1 zo is eerder aan de orde geweest. Dit neemt niet weg dat tijd, ruimte
en externe symmetrieën (zie inleiding hoofdstuk 2) ervaren en geconceptualiseerd
kunnen worden in respectievelijk wereld 2 en wereld 3 zonder zelf spatio-temporeel
van aard te zijn. Voor alle duidelijkheid: ervaringen (H2) en concepten (H3) zitten, in
tegenstelling tot de pendante hersengebieden (wereld 1-entiteiten), niet op spatiotemporele wijze in het hoofd van een subject.
Het conceptuele schema van de driewereldentheorie maakt het dus mogelijk
om verwarringen en complicaties aangaande het thema internalisme/externalisme
helder in beeld te brengen. Echter, de relatie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ valt nader
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te bestuderen, zeker wanneer het gaat over de gerichtheid of intentionaliteit (van een
subject) op een ‘binnen’ en een ‘buiten’.
De kracht van de driewereldentheorie komt o.a. tot uitdrukking door de ontologische en
epistemologische plaatsbepaling van die entiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan
entiteiten uit één van de twee andere werelden. Deze worden weergegeven als Wx.0of Hx.0-entiteiten waarbij geldt dat x ∈ {1,2,3}. Dergelijke entiteiten emergeren door
het optreden van symmetriebrekingen, maar krijgen tijdens het emergentieproces geen
intrinsieke relationele eigenschappen mee. Chemische structuren zijn hier een goed
voorbeeld van. Ze kunnen relaties met andere entiteiten aangaan maar ze zijn voor hun
bestaan daar niet op aangewezen. Chemische structuren bestaan geheel zelfstandig.
Daarentegen zijn entiteiten als het gevoel ‘houden van’, ‘verliefd zijn op’, ‘denken aan’ en
entiteiten als ‘de toegangsrelatie tussen’ (bijvoorbeeld uitgedrukt door ‘R’ in wRw′ ) wel
intrinsiek relationeel van aard. Ze zijn voor hun bestaan als (reeds geëmergeerde) entiteit
afhankelijk van tenminste één andere entiteit. Het gevoel ‘houden van’ bijvoorbeeld
bestaat alleen als er van iets gehouden wordt. Het betreft die entiteiten die begrippen
als intentionaliteit en gerichtheid gestalte geven. Een relatie tussen twee van dergelijke
entiteiten wordt door Veening een ‘dependentie-relatie’ genoemd.
De dependentie-relatie wordt formeel weergegeven als D(ex, ey) waarbij x en y
element zijn van {0,1,2,3}.10 Deze notatie kan nog verder worden gedifferentieerd tot
D(ep.q , ex.y) waarbij p en x element zijn van {1,2,3} en q en y element zijn van {0,1,2,3}
(Veening 1998, 52-53).11 (Voor alle duidelijkheid: de notatie D(ex, ey) is ongelijk aan de
notatie ex.y aangezien ex.y niet zoals D(ex, ey) een relatie weergeeft maar staat voor één
enkele entiteit. Dit neemt overigens niet weg dat relaties zelf ook als entiteiten kunnen
worden beschouwd en behandeld.)
De notatie ‘ e0 ’ die kan ontstaan is mogelijk nogal verwarrend. Immers, deze entiteit lijkt buiten
de drie werelden te bestaan. De entiteit die bedoeld wordt met ‘ e0 ’ is beter weer te geven als:
{e | ¬∃e′ (≠ e) P(e, e′)} ∩ {e | ¬∃e′ (≠ e) D(e, e′)} ∩ {e | ¬∃e′ (≠ e) A(e, e′)}, waarbij P staat
voor pendant-relatie, D staat voor dependentie-relatie en A staat voor analogie-relatie. De notatie
‘ ∃e′ D(e, e′) ’ staat voor: er is tenminste één e′ , zodanig dat e een dependentie-relatie met
e′ onderhoudt. Deze notatie is nodig omdat sommige entiteiten bepaalde dependentie-relaties
met zichzelf onderhouden. ( Op overeenkomstige wijze is bijvoorbeeld de entiteit e2.0 ook weer te
geven als: {e∈W2 | ¬∃e′ (≠ e) P(e, e′)}. )
10

Veening definieert een dependentie-relatie als volgt: “tussen entiteiten bestaat een
 ependentie-relatie als de ene entiteit voor haar bestaan (in een wereld) afhankelijk is van een
d
andere entiteit (in dezelfde of een andere wereld).” (Veening 1998, 52). Ofschoon de voorbeelden die Veening naar voren brengt van dependentie-relaties niet echt verhelderend zijn merkt
hij terecht op dat ‘dependentie-relaties’ niet symmetrisch zijn aangezien D(a, b) en D(b, a) niet
hetzelfde betekenen (Veening 1998, 52-53). (Op de mogelijke dubbele afhankelijkheidsrelatie
tussen twee entiteiten die dit mogelijk tot gevolg heeft, wordt nog teruggekomen.)

11
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Entiteiten uit wereld 2 die geen analogie-relatie, geen dependentie-relatie en
geen pendant-relatie met een andere entiteit onderhouden lijken die entiteiten te
vertegenwoordigen die doorgaans het sterkst tegemoetkomen aan entiteiten die vallen
onder de noemer ‘het interne deel van een subject’. Ze zijn het minst afhankelijk van
de ‘buitenwereld’ en het minst daarop betrokken. (Mogelijk vormen ze de ‘background
feelings’ in het werk van Damasio.) De tegenhangers van deze entiteiten worden
gevormd door entiteiten uit wereld 1 en wereld 3 die zowel analogie-, dependentieals pendant-relaties met andere entiteiten onderhouden. Ze vormen in zekere zin het
publieke en externe deel van de werkelijkheid’.
Er kan dus, vanuit het perspectief van dependentie-relaties, een zeker continuüm
worden opgemerkt in de driewereldentheorie. Dit continuüm is als gevolg van het
conceptuele schema van 3Wt-R op te delen in grofweg drie verzamelingen van
entiteiten. Verzamelingen van entiteiten die intrinsiek in mindere of meerdere mate
relationeel van aard zijn:
1) de ‘IN-relationele verzameling’; elementen uit deze verzameling zijn ‘intrinsiek
non-relationeel’ en hebben dus geen analogie- (A), geen pendant- (P) en geen
dependentie-relaties (D):
{e∈W2 | ¬∃e′ ∈W2 (≠ e) A(e, e′) ∧

¬∃e′ ∉W2 P(e, e′) ∧

¬∃e′ (≠ e) D(e, e′)}.

De volgende verzameling entiteiten:
{e∈W1 |

¬∃e′ ∈W1 (≠ e) A(e, e′) ∧

¬∃e′ ∉W1 P(e, e′) ∧

¬∃e′ (≠ e) D(e, e′)}

¬∃e′ ∈W3 (≠ e) A(e, e′) ∧

¬∃e′ ∉W3 P(e, e′) ∧

¬∃e′ (≠ e) D(e, e′)}

∪
{e∈W3 |

valt hier ook onder, maar de entiteiten uit deze verzameling zijn epistemologisch
gezien publiekelijk toegankelijk.
2) de

‘BI-relationele

verzameling’;

elementen

uit

deze

verzameling

zijn

‘binnenwerelds intrinsiek relationeel’ en hebben dus analogie- (A) en dependentierelaties (D) binnen één wereld:
{e∈W1 |

∃e′ ∈W1 (≠ e) A(e, e′) ∧

∃e′ ∈W1 (≠ e) D(e, e′)}

∪
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{e∈W2 |

∃e′ ∈W2 (≠ e) A(e, e′) ∧

∃e′ ∈W2 (≠ e) D(e, e′)}

{e∈W3 |

∃e′ ∈W3 (≠ e) A(e, e′) ∧

∃e′ ∈W3 (≠ e) D(e, e′)}.

∪

3)	de ‘TI-relationele verzameling’; elementen uit deze verzameling zijn ‘transwerelds
intrinsiek relationeel’ en hebben dus analogie-relaties (A) en ook pendant- (P) en
dependentie-relaties (D):
{e∈W1 | ∃e′ ∈W1 (≠ e) A(e, e′) ∧
{e∈W3 |

∃e′ ∉W1 P(e, e′) ∧

∃e′ ∈W3 (≠ e) A(e, e′) ∧

∃e′ ∉W1 D(e, e′)}

∪

∃e′ ∉W3 P(e, e′) ∧

∃e′ ∉W3 D(e, e′)}.

∃e′ ∉W2 P(e, e′) ∧

∃e′ ∉W2 D(e, e′)}

De volgende verzameling entiteiten:
{e∈W2 |

∃e′ ∈W2 (≠ e) A(e, e′) ∧

valt hier ook onder, maar de entiteiten uit deze verzameling zijn epistemologisch
gezien niet publiekelijk toegankelijk.12
(Dit schema kan veel verder worden verfijnd, maar verliest daardoor mogelijk aan
kracht en overzichtelijkheid. Strikt genomen zijn met behulp van analogie- (A),
pendant- (P) en dependentie-relaties (D) 23=8 soorten verzamelingen te vormen. De
invoering van de begrippen ‘IN-relationele verzameling’, ‘BI-relationele verzameling’
en ‘TI-relationele verzameling’ betekent een conceptuele uitbreiding van 3Wt-R en
rechtvaardigt mede het subscript ‘2’ in ‘3Wt-R2’.)
Het feit dat entiteiten als onderdeel van een stand van zaken (H) veranderingen kunnen
teweegbrengen en ook als onderdeel van een stand van zaken (H) veranderingen
kunnen ondergaan, leidt ertoe dat er tussen de meeste H’s een veel-op-veel (N:M)
relatie bestaat. (Zie hoofdstuk 3.)13 De driewereldentheorie (3Wt-R2) combineert
langs deze lijn ook een vorm van internalisme en externalisme. Immers, H’s kunnen
in epistemologisch opzicht zowel met het eerstepersoonsperspectief verbonden
Met de introductie van deze drie nieuwe verzamelingen wordt mogelijk tegemoetgekomen aan
het vermoeden van Veening dat 3Wt-R van verder uitgewerkte concepten moet worden voorzien
om “trans-wereldse relaties”, relaties tussen entiteiten uit verschillende werelden, op adequate
wijze te kunnen behandelen en verklaren. Onderzoek naar deze kwestie stelt Veening in zijn boek
uit (Veening 1998, 53; 131-132). Het is misschien het substantie-pluralistische uitgangspunt van
Veening (Veening 1998, 149) dat hem parten speelt bij een succesvolle doordenking van deze
thematiek. In paragraaf 5.5. wordt hier verder op ingegaan.
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zijn (H’s die voorkomen in wereld 2) als met het derdepersoonsperspectief (H’s die
voorkomen in wereld 1 of wereld 3).
Toch roept de hier gevoerde verdediging van de stelling dat de driewereldentheorie
(3Wt-R2) het internalisme en het externalisme combineert een tweetal vragen op. In
hoeverre wordt de driewereldentheorie in dit opzicht gesteund of ondermijnd door
opvattingen uit de philosophy of mind en de neurowetenschappen? In hoeverre staat
het debat over internalisme en externalisme een combinatie van deze twee posities
toe? Deze vragen staan in de komende paragraaf centraal.

5.3.2 Het internalisme/externalisme-debat in relatie tot 3Wt-R2
Zoals al eerder opgemerkt, bestaat er een lange filosofische traditie waarin de opvatting
wordt gehuldigd dat de ‘geest’ (tegenwoordig ‘mind’) uit hersentoestanden bestaat.
Echter, de ‘mind’ lijkt gaandeweg steeds meer iets te zijn dat zich ook ‘buiten’ de
grenzen van de hersentoestanden begeeft. De ‘mind’ wordt steeds meer gezien als
iets dat mede geconstitueerd wordt door elementen buiten het denkende organisme.
Het bewustzijn en qualia worden steeds meer verklaard in objectieve en relationele
termen. Het gevolg is dat er voor intrinsieke kenmerken van mentale toestanden
steeds minder plaats lijkt te zijn. Hedendaagse ‘representationele theorieën’ vormen
een verzameling van theorieën die tegemoetkomt aan deze tendens.
Momenteel staan er grofweg twee posities centraal over de aard van representaties
binnen de cognitivistische benadering van de mind. Wanneer beweerd wordt dat
betekenissen tot stand komen door interne symboolmanipulaties is de (internalistische)
computationalist aan het woord. Volgens het (externalistische) connectionisme passen
neurale netwerken zich aan op basis van input uit de omgeving en vormen die neurale
netwerken zo een representatie van die omgeving (Den Boer 2004, 153).
Interactie-relaties (zoals die bij causale processen en processen van teweegbrenging aan de
orde zijn) worden door Veening als specifieke dependentie-relaties binnen en tussen werelden
beschouwd (Veening 1998, 53). De problemen die Veening ervaart ten aanzien van interactierelaties zijn mogelijk wederom het gevolg van zijn substantie-pluralistisch uitgangspunt. Zijn problemen komen in het volgende citaat tot uitdrukking: “Deze interactie-relaties vragen speciale
aandacht, omdat het allerminst voor de hand ligt dat entiteiten uit verschillende werelden zouden
kunnen interageren. Interactie betekent o.a. dat een bestaande entiteit uit de ene wereld een
bestaande entiteit uit een andere wereld kan beïnvloeden en daarop dus effect kan hebben. Een
dergelijke voorstelling lijkt categoraal foutief te zijn omdat daarmee de manier van interageren
tussen W1-entiteiten als model genomen wordt voor de interactie tussen alle soorten entiteiten
maar de hiermee veronderstelde isomorfie kan geheel misplaatst zijn.” (Veening 1998, 53). Op
deze problemen lijkt 3Wt-R2, waarin een substantiemonisme wordt aangehangen, een antwoord
te bieden. De hier in het proefschrift gepresenteerde 3Wt-R2 is in tegenstelling tot 3Wt-R een
“transwereldlijke theorie” (Zie ook Veening 1998, 53).
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Het laten samensmelten van het externalisme met het internalisme vormt een derde
weg tussen deze twee extremen en wordt onder meer verdedigd door Den Boer
(2004). Den Boer meent dat het onderscheid tussen internalisme en externalisme
berust op een vergissing. Deze vergissing zou voortvloeien uit de beperktheid van
de mens wanneer het gaat om de ontwikkeling van ideeën over het ontstaan van
biologische vormen zoals de structuur van hersenen. Het denken over het ontstaan
van biologische vormen, waaronder de structuur van hersenen, geschiedt volgens
Den Boer tot dusver
1) in termen van informatie die van buitenaf komt (het ‘imprinten’ van informatie op
de materie) of
2) op basis van een genetische blauwdruk die het proces aanstuurt (Den Boer 2004,
155).
De synthese die hij onderzoekt met behulp van het experiment van Karmillof-Smith is
bijzonder interessant. Over het experiment van Karmillof-Smith schrijft Den Boer:
“Zij liet kinderen van verschillende leeftijd een huis of een man tekenen en vervolgens
werd hen gevraagd een huis of een man te tekenen op zo’n manier, dat het [leek] of hij
niet in werkelijkheid kon bestaan. De veranderingen die de kinderen aanbrachten waren
de volgende: (1) veranderingen in de omvang of vorm (bv. driehoekige deuren, vierkante
hoofden); (2) veranderingen in de contour (ronde huizen, platte mensen); (3) deleties (een
arm minder); (4) mensen met twee hoofden; (5) verandering in positie (huizen op de kop);
(6) introductie van elementen uit andere categorieën (huizen met vleugels).” (Den Boer
2004, 155).14

Uit het experiment blijkt dat kinderen van vijf tot acht uitsluitend veranderingen
overeenkomstig de punten 1 t/m 3 kunnen aanbrengen. De veranderingen die
beschreven zijn in de punten 4 t/m 6 kunnen pas worden aangebracht door kinderen
van acht jaar en ouder. De verklaring die Karmillof –Smith hiervoor geeft, is dat de
impliciete kennis, die opgeslagen is door middel van representaties, pas tot expressie
wordt gebracht door de reactie van het kind. Deze kennis zou niet op een andere
wijze toegankelijk zijn. De link die Den Boer legt, is dat ook voor connectionistische
systemen geldt dat hun representaties onder invloed van de omgeving worden
ontwikkeld. Kennis wordt expliciet door middel van een metarepresentatie en biedt de
kans om directe reacties door het neurale netwerk op de omgeving te onderbreken.
Den Boer vat de ontwikkeling van de menselijke geest en het experiment van
14

De tekst tussen ‘[’ en ‘]’ is door mij toegevoegd.
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Karmiloff-Smith dan ook als volgt samen. Aanvankelijk is de menselijke geest volledig
te vergelijken met een connectionistisch systeem. Gedurende deze periode zijn de
representaties die het ontwikkelt sterk gekoppeld aan de taak waar zij aanvankelijk
voor zijn uitgerust. Wanneer een kind ver genoeg ontwikkeld is, treedt er een fase
in waarin de herbeschrijving van representaties mogelijk wordt. Dit uit zich in de
mogelijkheid om de stappen 4 t/m 6 van het experiment te doorlopen. Er vindt in
deze fase van herbeschrijving een ontkoppeling plaats tussen de oorspronkelijke
representaties en de oorspronkelijke taken. De nieuwe abstracte representaties
verrijken de mogelijkheden van het systeem. Het systeem is als het ware ‘losgekomen’
van de oorspronkelijke stimuli (Den Boer 2004, 155-156).15
Terecht vestigt Den Boer vervolgens de aandacht op de vraag of de discussie over
internalisme en externalisme gevoerd kan worden zonder het concept representatie.
Naar zijn idee gaat de discussie feitelijk over het onderscheid tussen de zogenoemde
embodiment-opvatting en de cognitivistische opvatting ten aanzien van het bewustzijn.
Volgens de embodiment-opvatting bestaat er een “continue dynamische koppeling
van complexe non-lineaire interactionele ‘loops’ tussen netwerken in de hersenen en
omgevingsvariabelen. In deze radicale opvatting zijn geen representaties nodig om
het organisme in staat te stellen goed te kunnen functioneren.”. De cognitivistische
opvatting staat daarbij voor het idee dat er een volgorde is van waarnemen, innerlijke
berekening (representatie van de omgeving) en handelen (Den Boer 2004, 213).
Dat de discussie over de vraag of representatie een vereiste is bij de totstandkoming
van het bewustzijn niet beslecht is, blijkt uit de grote hoeveelheid literatuur die over
dit onderwerp verschenen is. De volgende twee fragmenten uit de lopende discussie
dienen ter illustratie:
A) In de waaier van representationalistische posities zijn veel interessante
standpunten te onderscheiden. In het essay “Representationele theorieën van het
fenomenaal bewustzijn.” constateert Veldeman dat er twee rivaliserende theorieën
bestaan wanneer het gaat om hogere orde-theorieën:

Deze gedachtegang sluit aan bij de opvattingen van Maddy ten aanzien van de wiskunde:
“According to D. O. Hebb’s work on perception (1949, 1980), during childhood a normal human
forms certain neurophysiological cell-assemblies that allow the perception, and discrimination,
of physical objects. As Maddy (1990: 58) puts it, these cell-assemblies ‘bridge the gap between
what is interacted with and what is perceived’. They allow the subject to seperate physical objects
from the environment. Maddy calls the cell-assemblies ‘object-detectors’. She suggests that our
brains might also contain ‘set-detectors’ that identify collections of physical objects. Whatever
the fate of Hebb’s’ scientific work, Maddy speculates that the correct physiological story of perception, once it is known, will extend to perception of sets of physical objects.” (Shapiro 2000,
222). Maddy noemt haar positie ‘set-theoretic realism’.
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1) de zogenoemde Higher Order Perception-theorie (HOP-theorie). Volgens deze
theorie valt het bewustzijn samen met een ‘perceptieachtige’ hogere-orderepresentatie van de eigen mentale toestanden. Verdedigers van deze theorie
zijn onder andere D. Armstrong (1968, 1981a, 1984), P. Churchland (1985) en W.
Lycan (1987, 1995, 1996).
2) de zogenoemde Higher Order Thought-theorie (HOT-theorie). Volgens deze
theorie komt een mentale inhoud tot bewustzijn als er ook een gedachte is
die deze mentale inhoud vergezelt. Representaties op hogere niveaus zouden
zogezegd ‘gedachteachtig’ zijn. Aanhangers van deze opvatting zijn onder andere
D. Rosenthal (1986, 1991, 1993, 1997), R. Gennaro (1996), Norton Nelkin (1995,
1996) en P. Carruthers (1998, 2000).
(Uit: Veldeman 2002, 81).
Na een diepgaande evaluatie van HOT- en HOP-theorieën meent ook Veldeman dat
er een middenweg te bewandelen valt tussen het objectivisme en reductionisme
van representationele theorieën en een extreem subjectivisme. Het resultaat is een
positie die nauw aansluit bij het door Brendan Lalor (1999, 250) betitelde ‘qualiainteractivisme’.
“Volgens de qualia-interactivist zijn qualia noch ‘in het brein’ of ‘in de geest’ noch daarbuiten
gelokaliseerd. Het zijn eigenschappen die emergeren als een resultaat van de interactie
tussen het handelende en waarnemende organisme en de wereld. Qualia worden volgens
deze visie niet geconstitueerd op het ‘subpersoonlijke’ niveau van het brein maar op het
‘persoonlijke’ en ecologische niveau van het organisme in z’n relatie met z’n omgeving. De
sterkte van deze benadering is dat ze rekenschap kan geven van de subjectiviteit van de
ervaring zonder een beroep te doen op hogere-orde gedachten. Daarenboven is ze in staat
een aannemelijke versie van externalisme te verdedigen, die erkent dat de inhouden van de
geest volledig wereldbetrokken zijn, maar die afstapt van het onhoudbare objectivisme en
reductionisme dat representationele theorieën kenmerkt.” (Veldeman 2002, 100-101).

Terwijl Veldeman hoopt op een tussenweg tussen het objectivisme en reductionisme
van representationele theorieën en een extreem subjectivisme, denken anderen
nog na over de wijze waarop de discussie over qualia gevoerd moet worden. Deze
constatering wordt toegelicht onder punt B.
B) Slors meent dat een zinvolle discussie over de status van qualia pas gevoerd
kan worden als enigszins duidelijk is aan welk epistemologisch perspectief het
primaat dient toe te worden geschreven als het om kennisverwerving gaat. Hij is van
mening dat de discussie aangaande de basiswaarden van het alledaags perspectief
en van het objectief wetenschappelijke perspectief op de werkelijkheid, niet op een
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tweede plan mag komen te staan. In tegenstelling tot de directe discussie over het al
dan niet bestaan van niet-functionaliseerbare qualia verwacht Slors dat een dergelijke
discussie wel zinvol is. 16 De onmogelijkheid om direct te argumenteren voor of tegen
het al dan niet bestaan van niet-functionaliseerbare qualia moet gezocht worden in
de vermeende incommensurabiliteit van theorieën uit het kamp van functionalisten
en theorieën uit het kamp van qualia-freaks. Een discussie over de basiswaarden, die
ten grondslag liggen aan de toekenning van het epistemologisch primaat als het om
kennisverwerving gaat, kan volgens Slors mogelijk een doorbraak betekenen in de
patstelling van het qualia-debat. In het verlengde hiervan kan geconcludeerd worden
dat Slors pleit voor een epistemologische benadering van het internalisme-externalisme
debat. Misschien is de constatering dàt er twee verschillende epistemologische
perspectieven bestaan wel de meest waardevolle uitkomst van dit debat (Slors 2002,
268-270).
Grofweg kan, gezien de stand van het internalisme-externalisme debat, gesteld
worden dat het niet mogelijk is om 3Wt-R2 op basis van de resultaten van dit debat te
verwerpen of aan te passen:
a) Wanneer het fenomenaal bewustzijn en de ontologische status van wereld
2-entiteiten in het geding zijn, lijkt er vooralsnog geen reden gegeven te kunnen
worden om deze entiteiten te reduceren tot wereld 3- of wereld 1-entiteiten. (Volgens
Veldeman loopt het representationalisme de kans het fenomenaal bewustzijn tot
een vorm van intentionaliteit te reduceren en daarmee tot toegangsbewustzijn en
uiteindelijk tot ‘slechts’ denken (Veldeman 2002, 100).)
b) Daarnaast zegt een eventuele uitkomst van het internalisme-externalisme debat
niets over de status van de entiteiten in het domein wereld 2 minus alle H2entiteiten (W2/ H2’s). De mate waarin theorieën een ondersteuning kunnen bieden
of afbreuk kunnen doen aan 3Wt-R2 zal per theorie afzonderlijk bekeken moeten
worden. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is de confrontatie van de theorie van
Damasio met het conceptuele schema van de driewereldentheorie.
c) Dat een extreme internalistische positie niet houdbaar is, is zeer waarschijnlijk.
Een radicaal internalisme leidt tot een idealistische en sollipsistische positie.
d) Ook een radicaal externalisme, dat momenteel verdedigd wordt, stuit op
ogenschijnlijk onoverkomelijke problemen. Immers:

Slors definieert functionalisme als volgt: “Functionalisten geloven nog steeds dat qualia niet
meer zijn dan interne (hersen-)toestanden die uitputtend gekarakteriseerd kunnen worden door
hun oorzaken, namelijk zintuigelijke inputs, en hun gevolgen, namelijk gedrag en disposities tot
verder gedrag in mogelijke toekomstige situaties.” (Slors 2002, 257).
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1) bij een radicaal externalisme is niet duidelijk waar nieuwe entiteiten en
eigenschappen vandaan komen. (Zo zijn ze bijvoorbeeld in het radicaal
externalisme van de Muijnck ‘alleen’ fysisch gerealiseerd.) Het evolutionaire
kader ontbreekt.
2) de oorsprong van de persoonsperspectieven die nodig zijn om bepaalde
domeinen te betreden blijft onderbelicht. (In de verdediging van het radicaal
externalisme is überhaupt beperkt aandacht voor het fenomenaal bewustzijn.)
3) bij een radicaal externalisme hebben fantasieën, zoals vliegende olifanten,
pratende eenden etc. die niet op de waarneming gebaseerd zijn, geen plaats.
De integratie van internalistisch en externalistisch denken over de mind lijkt op dit
moment nog de meeste hoop voor de toekomst te bieden. Het conceptuele schema
van 3Wt-R2 biedt een dergelijke integratie.

5.4 Waarom drie en niet meer werelden?
Het postuleren van drie werelden, wanneer het gaat om het opstellen van een
allesomvattende ontologie, gaat misschien voor een aantal filosofen gepaard met een
zekere evidentie. Voor anderen is de aanname van drie werelden ontoereikend.
Zo postuleert R. Penrose evenals Popper, hoewel hij ze een andere status
toedicht, drie onafhankelijke werelden. In paragraaf 5.4.1. zullen de verschillen en
overeenkomsten tussen hun beide theorieën aan bod komen.
Voor de filosoof G.F.R. Ellis is het postuleren van drie werelden zeker niet
evident. Het voortbouwen op het werk van Popper/Eccles (1977) en Penrose (1997),
in combinatie met zijn ambitie om verwarringen te voorkomen tussen ontologische
en epistemologische kwesties, brengt hem tot het aannemen van vier werelden. De
vierwereldentheorie (‘4Wt’) van Ellis wordt besproken in paragraaf 5.4.2.
Ook de auteur A.P. Saleemi heeft zich laten inspireren door het werk van Penrose.
Het gebrek aan interesse bij Penrose voor de sociale dimensie van de werkelijkheid
heeft hem doen besluiten om ook in de richting van een vierwereldentheorie (‘4Wt’) te
gaan denken. Deze theorie wordt besproken in paragraaf 5.4.3.
Zoals aangegeven wordt nu gestart met de driewereldentheorie van Penrose.

5.4.1 De driewereldentheorie van Penrose
De aandacht die Penrose de laatste jaren gevraagd heeft voor de aanname van een
3-ledige ontologie heeft de nodige reacties losgemaakt. Het ligt dan ook voor de
hand om dieper in te gaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de theorieën
van Penrose en Popper (paragraaf 5.4.1.2). Begonnen wordt met een overzicht van
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de ontwikkeling van de driewereldentheorie van Penrose (paragraaf 5.4.1.1). De
behoorlijke dosis aandacht die hieraan wordt geschonken wordt gelegitimeerd door
het feit dat Penrose (naast Popper) als belangrijke inspiratiebron dient voor andere
auteurs zoals Ellis en Saleemi bij de ontwikkeling van meerwereldentheorieën (‘xWt’).

5.4.1.1 De ontwikkeling van de driewereldentheorie van Penrose
Deze paragraaf is opgebouwd aan de hand van drie boeken van Penrose:
a) Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness (1995).
b) The Large, the Small and the Human Mind (2000).
c) The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe (2004).
Ad a): In het boek Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of
Consciousness. uit 1995 probeert Penrose de diverse thema’s die hij in dit werk
behandelt door middel van een driewereldentheorie onder één noemer te brengen.
Zijn doel is om het fenomeen bewustzijn te combineren met een wetenschappelijk
wereldbeeld (Penrose 1995, 411). Om deze combinatie en bijkomende problematiek
bespreekbaar te maken, introduceert hij drie werelden die op ‘mysterieuze’ wijze
met elkaar verbonden zijn. Penrose spreekt in dit kader over ‘three deep mysteries’
(Penrose 1995, 413-414). Naar zijn zeggen zijn de drie werelden wel gerelateerd aan
de drie werelden van Popper, maar zijn de accenten die hij aanbrengt anders (Penrose
1995, 412).
Penrose onderscheidt evenals Popper een wereld waarin de fysische entiteiten,
zoals tafels, stoelen, atomen en moleculen, zijn ondergebracht. Ook de wereld
met ervaringen, psychische processen en subjectieve kennis, bij Popper wereld 2
genoemd, komt voor in de driewereldentheorie van Penrose. Waar het grote verschil
optreedt tussen de theorie van Penrose en de theorie van Popper is de inrichting van
wereld 3. De wereld van abstracte entiteiten zoals theorieën en getallen. Popper meent
dat wereld 3 een ‘man-made’ domein is (‘constructed’) en zich autonoom verder kan
ontwikkelen. Culturele entiteiten worden dan ‘given’ en kunnen ‘ontdekt’ worden.17
Penrose toont zich voor deze wereld een verklaarde platonist. Hij noemt wereld 3 dan
ook de ‘Platonic world of mathematical forms’ (Penrose 1995, 413). Het gevolg hiervan
Het begrip ‘given’ komt in de teksten van Popper op indirecte wijze aan bod. Zie Popper 1972,
117 en 148. Het begrip ‘given’ kan snel tot verwarring leiden aangezien ‘given’ zowel ‘nature’
als ‘culture’ zou kunnen zijn. Bij Popper lijkt ‘given’ altijd culture te zijn door het volledige ‘manmade’ karakter van wereld 3. In 3Wt-R worden entiteiten die ‘given’ zijn maar ook nog eens de
status non-‘man-made’ of ‘god-made’ krijgen, zoals dat bijvoorbeeld het geval zou kunnen zijn
bij getalstructuren, niet categorisch uitgesloten. In dit geval is ‘given’ zowel ‘culture’ als ‘nature’.
Zie ook Veening 1998, 128-129.
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is dat in het denken van Penrose de opvatting centraal staat dat wereld 1 uit wereld 3
emergeert terwijl bij Popper wereld 3 pas emergeert nadat wereld 1 en wereld 2 zich
hebben gemanifesteerd.
Het is interessant te constateren dat Penrose evenals Popper spreekt over de
emergentie van werelden, maar het begrip emergentie wel tussen aanhalingstekens
plaatst (Penrose 1995, 414). Zijn notie van emergentie is nog minder welomschreven
dan bij Popper. De vraag is zelfs of het begrip ‘emergentie’ niet door Penrose wordt
misbruikt. Opmerkelijk is verder dat in de theorie van Penrose slechts een klein deel van
elke wereld ten grondslag ligt aan de wereld die daaruit ‘emergeert’. Er is dus maar een
klein deel van de platoonse wereld nodig voor de ‘emergentie’ van de fysische wereld,
een klein deel van de fysische wereld voor het ‘emergeren’ van de mentale wereld en
een klein deel van de mentale wereld voor de ‘emergentie’ van de platoonse wereld.
(Het laatste betekent dat er in potentie geen mathematische waarheden bestaan die
buiten de scope van het mentale liggen.) De driewereldentheorie van Penrose heeft
dus een circulair karakter. Echter, in het werk van Penrose wordt niet duidelijk welke
delen van een wereld van belang zijn voor de emergentie van de volgende wereld.
Penrose sluit in zijn boek niet uit dat de Platoonse realiteit ook toegekend moet
worden aan abstracte entiteiten die niet mathematisch van aard zijn. Hij denkt
hierbij aan concepten zoals ‘goedheid’ en ‘schoonheid’ die ook door Plato zelf een
zelfstandige realiteit kregen toegewezen. De reden dat hij hier niet diep op ingaat is
het feit dat deze concepten geen rol spelen in de thema’s die in het boek Shadows
of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness worden behandeld
(Penrose 1995, 416-417).
Verder geeft Penrose te kennen dat bij de beschouwing van de mathematische
wereld als een menselijke ‘mode of thinking’ eerder gedacht moet worden aan een
kantiaanse visie dan aan een platoonse. Dit vraagt om een korte toelichting. Volgens
Penrose gaat de wereld van de mathematische vormen vooraf aan de twee andere
werelden. Deze laatste vormen, in overeenstemming met de leer van Plato, slechts
een schaduw van de wereld van perfecte vormen (Penrose 1995, 417). Echter, Penrose
sluit zijn betoog af met de opmerking dat “No doubt there are not really three worlds
but one, the true nature of which we do not even glimpse at present.” (Penrose 1995,
420). Achter deze woorden gaat een zeker monisme schuil.
Ad b): In het boek The Large, the Small and the Human Mind uit 2000 herhaalt Penrose
zijn standpunt over het bestaan van de drie werelden en de daarmee gepaard gaande
drie mysteries (Penrose 2000, 93-143). Het meest opvallende in dit boek is dat hij de
drie werelden en de drie mysteries visueel zodanig afbeeldt dat er een sterke gelijkenis
optreedt met zijn beroemde ‘driebalk’. De ‘driebalk’ is een ‘onmogelijke’ figuur die
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direct bij de verzameling van reversibele figuren en illusies kan worden ondergebracht
(met echter als bijzonderheid dat geen enkele ruimtelijke representatie van het geheel
mogelijk is).18

Figuur 1

de beroemde driebalk van Penrose.

Op de hoekpunten van de driehoek moeten de drie werelden gedacht worden terwijl
de zijdes van de driehoek de relaties tussen de werelden vertegenwoordigen. (Deze
afbeelding toont ook enige gelijkenis met de omschreven visuele representatie van de
driewereldentheorie in paragraaf 3.5 van hoofdstuk 3. Zie ook ‘ Visuele ‘weergave’ 3WtR2 ’, afbeelding A.) Door te wijzen op de gelijkenis tussen de afbeelding van de drie
werelden en de ‘driebalk’ probeert Penrose nog eens te benadrukken hoe vreemd de
interacties en connecties tussen de drie werelden zijn. Wel moet opgemerkt worden
dat de ‘driebalk’ slechts als metafoor dient en ook niet meer dan dat.
Penrose werpt bij de weergave van de ‘driebalk’ de retorische vraag op waar de
onmogelijkheid van de figuur gelokaliseerd moet worden. Hij voegt er onmiddellijk
aan toe dat deze vraag op een exacte wijze behandeld kan worden met behulp van
de wiskunde. Hiertoe dient de ‘driebalk’ in stukken te worden opgedeeld en weer aan
elkaar geplakt te worden. Door het montageproces dat nodig is, kan er een deel van
de wiskunde aangesproken worden dat bekend staat onder de naam cohomology.
De ‘driebalk’ van Penrose kreeg bekendheid door het werk van de Nederlandse graficus
 aurits Escher. In de afbeelding De waterval van Escher wordt de driebalk gebruikt om een
M
onmogelijke kringloop van water te tonen. (Zie: Grafiek en tekeningen (Zwolle, 1959. Duitse
vertaling: Köln, 1994.).) Penrose’ ‘three-dimensional rectangular structure’ is gepubliceerd in het
British Journal of Psychology (Volume 49, part 1, februari 1958).
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Met behulp van deze kennis kan berekend worden wat de ‘graad van onmogelijkheid’
van een figuur is (Penrose 2000, 138-139). Het interessante is dat door de beschrijving
van het bepalen van de ‘onmogelijkheid’ van de ‘driebalk’ voeding wordt gegeven aan
het basisprincipe van emergentie. Namelijk het basisprincipe dat het totaal meer dan
de som der delen is. Het predicaat ‘is niet mogelijk’ is alleen van toepassing op de nietgedemonteerde ‘driebalk’. De ‘driebalk’ vertegenwoordigt een organisatieniveau dat
autonoom is en niet gereduceerd kan worden tot de onderdelen op het onderliggende
microniveau.19
Ad c): Ook in het boek The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the
Universe. uit 2004 houdt Penrose vast aan zijn driewereldentheorie. Hij probeert in
dit boek wederom aan te tonen waarom het bedrijven van wiskunde moet leiden tot
een platoonse kijk op wiskundige entiteiten. De Mandelbrot set bijvoorbeeld kan nooit
een constructie zijn van de mens omdat de eindeloze complexiteit van deze set in zijn
volle omvang niet in één keer in de menselijke geest kan bestaan. Zelfs de computer
toont bij het uitdraaien van prints slechts schaduwen van de set zelf (Penrose 2004,
17). (Penrose staat in 2004 overigens nog steeds niet afwijzend tegenover het idee
om de ‘Platonic world of mathematical forms’ uit te breiden met het Schone (esthetica)
en het Goede (ethiek) (Penrose 2004, 22).) Penrose breidt de mysteries, aangaande
de connecties tussen de werelden, uit met nieuwe potentiële mysteries door de
mogelijkheid ter sprake te brengen dat er
1) fysische acties bestaan die buiten de controle liggen van mathematische
structuren,
2) mentale entiteiten of processen bestaan die hun grond niet vinden in de fysische
wereld,
3) ware mathematische beweringen bestaan die buiten de scope van het mentale
liggen (Penrose 2004, 20).
Aan deze nieuwe potentiële mysteries schenkt Penrose verder geen aandacht. De
oorspronkelijke mysteries zijn voor Penrose al mysterieus genoeg. Het grootste
mysterie voor Penrose blijft de vraag hoe het mogelijk is dat elke wereld de volgende
wereld in zijn geheel ‘omvat’ (Penrose 2004, 22). Hij sluit niet uit dat “There may be a
sense in which the three worlds are not separate at all, but merely reflect, individually,
aspects of a deeper truth about the world as a whole of which we have little conception
at the present time.” (Penrose 2004, 23). Wederom houdt deze uitlating een verwijzing
naar een zekere vorm van monisme in.
Mogelijk biedt de cohomology aanknopingspunten om onderzoek te doen naar symmetrie
brekingen in Poppers wereld 2. Immers, de ervaring van (ir)reversibele figuren en illusies behoren
zowel bij Popper als bij Penrose tot wereld 2.

19
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Tot zover de uiteenzetting en ‘ontwikkeling’ van de driewereldentheorie van Penrose.

5.4.1.2 D
 e overeenkomsten en verschillen tussen de theorieën van
Penrose en Popper
De overeenkomsten tussen de fysische en de mentale wereld van Penrose en
respectievelijk wereld 1 en wereld 2 van Popper behoeven geen nader betoog. De
grote verschillen tussen de theorieën van Penrose en Popper betreffen:
a) de inrichting van de ‘Platonic world of mathematical forms’
b) de relaties tussen de drie werelden.
c) de ‘potentiële mysteries’ aangaande de relaties tussen de drie werelden.
Ad a): De ‘Platonic world of mathematical forms’ heeft, ondanks dat Popper de nadruk
legt op het man-made karakter van wereld 3, veel weg van het deel van Poppers wereld
3 dat ‘ontdekt’ kan worden. Zeker wanneer de abstracte entiteiten op het gebied van
de ethiek en de esthetiek in het domein van de ‘Platonic world of mathematical forms’
worden toegelaten. Het echte grote verschil tussen de theorie van Popper en die van
Penrose is dat wereld 3 bij Popper daadwerkelijk emergeert uit het mentale domein
terwijl Penrose vol wil houden dat platoonse entiteiten onafhankelijk van het mentale
en onafhankelijk van de tijd bestaan. Deze opvatting is moeilijk te verenigen met het
concept emergentie en brengt mysteries voort.
Het ‘constructive’ aspect van wereld 3 in de theorie van Popper kan juist als
intermediair dienen tussen wereld 2, het mentale domein, en het ‘te ontdekken
deel’ van wereld 3. Het te ‘ontdekken deel’ van wereld 3 brengt bij het bedrijven van
wiskunde in wereld 2 het gevoel van onvermijdelijkheid teweeg. Het is waarschijnlijk
dit psychologische proces dat ten grondslag ligt aan de motivatie van Penrose
om zich op te stellen als een volmondig platonist. Het opsplitsen van het domein
van abstracte entiteiten in een ‘constructive’ deel en een deel dat voor nieuwere
generaties ‘given’ is (maar zonder over te stappen naar een vierwereldentheorie) zou
Penrose veel problemen besparen. Op basis van psychologische argumenten en met
in achtneming van ‘Ockham’s razor’ is het niet gewenst om wereld 3 op te splitsen in
twee volledig zelfstandige domeinen.
Samenvattend, wanneer Penrose de ‘Platonic world of mathematical forms’
vervangt door Poppers wereld 3, kan hij met behulp van het concept emergentie
mathematische structuren daadwerkelijk uit het mentale laten voortkomen.
Ad b): Aangezien Penrose ervan uit gaat dat mathematische structuren altijd hebben
bestaan en dus tijdloos zijn, kan hij ook niet anders dan de fysische wereld uit de
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‘Platonic world of mathematical forms’ laten ‘emergeren’. Immers, de huidige
wetenschappelijke stand van zaken duidt erop dat het fysische en het mentale domein
niet altijd hebben bestaan. Sterker nog, het huidige kennisbestand duidt erop dat
tijd en ruimte pas met het ontstaan van het universum zelf hun bestaan gekregen
hebben.
Penrose ziet over het hoofd dat het begrip ‘tijdloos’ in de frase ‘wiskundige
entiteiten zijn tijdloos’ niet altijd en onder elke conditie een betekenis heeft. Het is dus
logisch dat Penrose het ‘emergentieproces’ tussen de ‘Platonic world of mathematical
forms’ en de fysische wereld ziet als een groot mysterie. Echter, het is een mysterie
dat door hem zelf in het leven is geroepen. De bewering dat wereld 3 op een gegeven
tijdstip t1 uit wereld 1 ‘emergeert’ veronderstelt een tijdsverloop binnen wereld 3.
Wanneer het bestaan van dit tijdsverloop wordt ontkend kan wereld 1 zich niet na de
aanwezigheid van wereld 3 (en wereld 2) manifesteren aangezien het begrip ‘na’ (of
‘uit’) betekenisloos is. Kortom, geen bewustzijn zonder een materiële basis en geen
beleefde en/of geconceptualiseerde tijd zonder een fysische tijd. Een zwakke vorm
van platonisme, welke eventueel ook in verband met het ‘given’ deel van wereld 3
te brengen is, zou de ‘emergente’ relatie tussen de ‘Platonic world of mathematical
forms’ en de fysische wereld (met tussenkomst van wereld 2) vereenvoudigen.
Vragen als ‘Waarom is er maar een klein deel van wereld 3 nodig om wereld 1 te laten
ontstaan?’, ‘Welk deel van wereld 3 is daarbij eigenlijk in het geding?’ en ‘Hoe weten
we dat allemaal?’ behoeven niet langer een antwoord.20
Ad c): De ‘potentiële mysteries’ die Penrose in het leven roept worden een stuk minder
mysterieus door een vertaling van dit deel van Penrose’ theorie naar Veenings 3Wt-R.
Fysische processen die niet uit te drukken zijn in mathematische structuren zijn die
wereld 1-entiteiten die geen pendant kennen in de ‘Platonic world of mathematical
forms’. Mentale entiteiten of processen uit wereld 2 die hun grond niet vinden in de

Penrose vindt met de ontwikkeling van zijn positie navolging middels o.a. het werk van P. van
Lommel. Het ontstaan van het materiële uit een soort platoons rijk speelt bijvoorbeeld ook een
belangrijke rol in het boek Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood
ervaring (Van Lommel 2007, 310-312). Deze Nederlandse neuroloog meent kort samengevat
dat, om een bijna-dood ervaring (BDE) te kunnen verklaren, de materiële wereld voortkomt uit het
non-lokaal bewustzijn. Dit non-lokaal bewustzijn vertoont veel verwantschap met wereld 3. Immers, zowel het non-lokaal bewustzijn als wereld 3 zijn niet spatio-temporeel gelokaliseerd, zijn
epistemologisch en ontologisch objectief en zijn kennis-achtig van karakter (Van Lommel 2007,
284-285). Van Lommel komt in zijn theorie in zekere zin voor dezelfde problemen te staan als
Penrose. Een BDE zou ook weleens verklaard kunnen worden door een lage C-waarde tussen de
fysische, beleefde en geconceptualiseerde spatio-temporaliteit als gevolg van extreme fysische
condities (en de eventueel daaruit voortvloeiende quantummechanische effecten) waaruit een
BDE emergeert.

20
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fysische wereld zijn entiteiten die geen pendant-relatie richting wereld 1 hebben.
En mathematische beweringen die waar zijn maar niet gekend (kunnen) worden
door het mentale zijn te beschouwen als solo-entiteiten. Ze onderhouden dus geen
pendant-relaties met entiteiten uit de andere twee werelden.
De ‘potentiële mysteries’ die Penrose invoert danken hun bestaan aan het feit dat
emergentie geen werkelijke plaats kan krijgen in de driewereldentheorie van Penrose.
Alleen wanneer het concept emergentie ten volle wordt aangewend is het mogelijk dat
er entiteiten emergeren die niet te reduceren zijn tot hun constituenten en als zodanig
een autonoom bestaan leiden. Een aantal van deze emergente eigenschappen en/of
entiteiten zal een redelijke hoge C(onnectie-coëfficiënt)-waarde vertonen als het gaat
om de relatie met eigenschappen en/of entiteiten uit de andere twee werelden. Andere
zullen juist een hele lage waarde of zelfs de waarde 0 krijgen. Het is het autonome
karakter van emergente organisatieniveaus dat ervoor zorgdraagt dat er solo-entiteiten
kunnen ontstaan. Solo-entiteiten die zelfs geen analogie-relaties binnen hun eigen
wereld onderhouden.

Tot slot
De mogelijkheid die Penrose openlaat dat de drie werelden een afspiegeling zijn
van één diepere waarheid of van één wereld laat zich goed verenigen met het
substantiemonisme dat bij de ontwikkeling van 3Wt-R2 centraal staat. In hoofdstuk
3 is in verband hiermee de term ‘triple aspect theory’ gevallen en dit lijkt tegemoet
te komen aan de intuïties van Penrose. De 3Wt-R van Veening is daarentegen niet te
verenigen met de intuïties van Penrose. Immers, 3Wt-R gaat uit van drie substantieel
onderscheiden werelden.
Wanneer Penrose bereid is om het concept emergentie, zoals dat in dit proefschrift
is ontwikkeld, over te nemen kan de kritiek die Searle heeft op de positie van
Penrose voor een deel worden ontzenuwd. Searle besteedt in zijn boek The Mystery
of Consciousness (1997) een heel hoofdstuk aan het werk van Penrose. Zo schrijft
hij over het postuleren van meerdere werelden en de bijdrage van Penrose aan de
philosophy of mind:
“We live in one world, not two or three or twenty-seven. The main task of a philosophy and
science of consciousness right now is to show how consciousness is a biological part of
that world, along with digestion, photosynthesis, and all the rest of it. Admiring Penrose and
his work, I conclude that the chief value of Shadows of the Mind is that from it you can learn
a lot about Gödels theorem and about quantum mechanics. You will not learn much about
consciousness.” (Searle 1997, 88-89).
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Gezien Searles sympathie voor de verdediging van een gelaagde ontologie is het
goed voorstelbaar dat zijn kritiek op Penrose minder scherp was geweest wanneer
de substantiële eenheid van de drie verschillende werelden op een overtuigender
wijze in het werk van Penrose aan bod was gekomen. Het feit dat Searle zich meer
aangetrokken voelt tot een verdediging van het emergent1-type dan het emergent2type (zie hoofdstuk 1), kan als een ondersteuning voor deze bewering worden
aangevoerd. Searle erkent het bestaan van qualia en neemt het epistemologische
onderscheid tussen het eerste – en het derdepersoonsperspectief serieus, maar
gelooft tegelijkertijd niet in een bewustzijn dat een radicaal zelfstandig bestaan heeft.
Het zal na het lezen van hoofdstuk 3 geen verbazing wekken dat Penrose’
opmerking, dat bij de beschouwing van de mathematische wereld, opgevat als een
menselijke ‘mode of thinking’, eerder gedacht moet worden aan een kantiaanse visie
dan aan een platoonse, instemming vindt.

5.4.2 De vierwereldentheorie van Ellis
De filosoof G.F.R. Ellis postuleert het werkelijk bestaan van vier werelden met als doel
mogelijk een completering tot stand te brengen van de theorieën van Popper/ Eccles
en die van Penrose. Het gaat hier om daadwerkelijk vier verschillende soorten van
bestaan die door middel van causale links met elkaar verbonden zijn (Ellis 2004, 622).
Ellis stelt een ontologie voor bestaand uit de volgende vier werelden:
“World 1: Matter and Forces
World 2: Consciousness
World 3: Physical and biological possibilities
World 4: Mathematical reality
The different kinds of reality implied by causal relationships can be characterized in terms of
four worlds, each representing a different kind of existence.” (Ellis 2004, 622).

Het voorstel van Ellis kan worden aangegrepen om de ontologische en
epistemologische uitgangspunten van de driewereldentheorie te toetsen en/of zo
mogelijk aan te scherpen. Een kritische evaluatie van Ellis’ theorie is daarom ook op
zijn plaats.
Ellis geeft zeer duidelijk aan welke entiteiten tot welke wereld mogen worden gerekend.
Voor een differentiatie worden de drie werelden onderverdeeld in subwerelden:
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“World 1a: Inanimate objects, both naturally occurring and manufactured.
World 1b: Living things, apart from humans (amoeba, plants, insects, animals etc.).
World 1c: Human beings, with the unique property of being self-conscious.” (Ellis 2004, 623)
“World 2a: Human information, thoughts, theories, and ideas.
World 2b: Human goals, intentions, sensations, and emotions.
World 2c: Explicit social constructions.” (Ellis 2004, 624).
“World 3a: The world of physical possibilities, delineating possible physical behavior.
World 3b: The world of biological possibilities, delineating possible biological organization.”
(Ellis 2004, 626).
“World 4a: Mathematical forms. […]
World 4b: Physical laws. […]
World 4c: Platonic aesthetic forms. […]” (Ellis 2004, 628-629).

Het bestaan en de inrichting van A) wereld 4, B) wereld 3, C) wereld 2 en D) wereld 1
zullen nu achtereenvolgens kort besproken worden.
Ad A): Bij het ontwikkelen van wereld 4 heeft Ellis zich sterk laten inspireren door
het werk van Penrose (1989). Volgens Penrose zouden de grootste delen van de
wiskunde eerder ontdekt dan uitgevonden worden. Penrose positioneert zich binnen
de discussie over de grondslagen van de wiskunde als een echte platonist, zo is al
eerder geconstateerd. Hetzelfde lijkt te gelden voor Ellis. De bezwaren tegen deze
positie zijn voldoende aan bod geweest.21
Ad B): Opvallend in deze vierwereldentheorie is de zelfstandige status die Ellis toekent
aan fysische en biologische mogelijkheden (‘possibilities’). Het lijkt volstrekt evident
dat het de initiële condities zijn op het organisatieniveau van de fysica en de biologie
die bepalen welke entiteiten en/of organismen kunnen ontstaan. Tot zover dus geen
kritiek. (Zie ook paragraaf 5.1 en voetnoot 9.) Echter, Ellis geeft expliciet aan dat de
‘world of physical possibilities’ een beschrijving is van alle mogelijke bewegingen
en fysische geschiedenissen van objecten (Ellis 2004, 626). Wereld 3a beschrijft
volgens Ellis precies wat geactualiseerd zou kunnen worden op een wijze die in
Literatuur voor verdere studie: Eindig, Oneindig, meer dan Oneindig. Grondslagen van
de wiskundige wetenschappen (2004) van Leon Horsten en Thinking about mathematics.
The philosophy of mathematics (2000) van Stewart Shapiro.

21
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overeenstemming is met de fysische werkelijkheid en de interacties tussen fysische
objecten. Het epistemologische verschil tussen het prescriptieve of het descriptieve
karakter van fysische wetten zou volgens Ellis niet ter zake doen om de status van
deze wetten te bepalen. Waar het om gaat is de beschrijving die ze geven van de
grenzen van de fysische mogelijkheden.
Wanneer deze opvattingen van Ellis tegen het licht van Poppers driewereldentheorie
gehouden worden is snel duidelijk dat het claimen van de zelfstandigheid van wereld
3a niet vol te houden is. Immers, een fysische wet of de beschrijving van de initiële
condities van het heelal behoren in hun gedaante van fysieke letters thuis in wereld 1.
De pendante concepten van fysische wetten en initiële condities zijn terug te vinden
in wereld 3. Ellis voert met subwereld 3a een wereld in die of als een kracht gezien
moet worden met zelfstandige causale vermogens of als een entiteit die causaal kan
inwerken op de totale fysieke realisatie van het heelal. Geen van beide opties lijken
goed verdedigbaar. Immers, mogelijkheden (‘possibilities’) zijn noch krachten noch
entiteiten met causale vermogens. Eerder is geconstateerd dat causale vermogens
beperkt dienen te worden tot Poppers wereld 1. Dit op basis van de causale
geslotenheid van de fysische werkelijkheid. Beschouwd als entiteiten uit wereld 3
kunnen ‘possibilities’ wel het nodige teweegbrengen.
Dezelfde kritiek geldt voor de introductie van subwereld 3b, de ‘world of biological
possibilities’. Deze subwereld zou volgens Ellis ook beschikken over grote causale
vermogens (Ellis 2004, 627). Het claimen van causale vermogens voor mogelijkheden
(‘possibilities’) is te sterk, zo is in hoofdstuk 4 aan de orde geweest. De mogelijkheden
uit subwereld 3b moeten de stricte grenzen definiëren waarbinnen biologische
processen zich kunnen voltrekken. Het betreft hier een conceptuele aangelegenheid
behorend tot Poppers wereld 3.
In feite wordt een rechtvaardiging van de hier geleverde kritiek op Ellis door Ellis zelf
aangevoerd als hij schrijft: “Just as World 3a can be thought of as encoded in the laws
of physics, World 3b can be thought of as encoded in terms of biological information,
a core concept in biology […] distinguishing the world of biology from the inanimate
world.” (Ellis 2004, 627). Het herbergen van fysische en biologische informatie vraagt
niet om een aparte wereld naast wereld 3 die Popper beschreven heeft. De werelden 3
en 4 van Ellis kunnen zowel op ontologische als op epistemologische gronden worden
samengevoegd.
Ad C): De subwerelden 2a en 2b tezamen lijken overeen te komen met Poppers wereld
2. De ‘human information, thoughts, theories, and ideas’ (Ellis 2004, 624) kunnen
als een differentiatie worden opgevat van de ‘subjective knowledge’ en ‘thinking’
uit wereld 2 van Popper (Popper & Eccles 1977, 359). De ‘human goals, intentions,
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sensations, and emotions’ kunnen worden gezien als de ‘experiences of perception,
emotions, dispositional intentions, creative imagination’ uit Poppers wereld 2 (Popper
& Eccles 1977, 359).
Of subwereld 2c van Ellis volledig onder wereld 2 van Popper valt is nog maar de
vraag. Immers, Ellis beschouwt deze subwereld als de wereld van de taal, rollen en
wetmatigheden die de mogelijkheid bieden tot sociale interacties (Ellis 2004, 625). Het
is goed verdedigbaar dat het bestaan van ‘subjective knowledge’ (in de zin van ‘not
embodied knowledge’) pas mogelijk is als er sprake is van sociale interactie. Kinderen
leren taal en later wetmatigheden door omgang met andere kinderen en volwassenen.
In zoverre legt Ellis wel een mogelijk pijnpunt in de theorie van Popper bloot. Als de
werelden van Popper in chronologische volgorde zijn ontstaan dan is het moeilijk te
verklaren hoe concepten, theorieën en verhalen uit wereld 3 pas als laatste ontstaan
zijn terwijl individuen en gemeenschappen al over ‘knowledge’ en de mogelijkheid
tot ‘thinking’ uit wereld 2 beschikten. Een verklaring is onmogelijk te geven indien
‘knowledge’ en ‘thinking’ conceptueel van aard en dus eigenlijk bewoners van wereld
3 zijn.
De oplossing die de theorie van Ellis biedt voor dit mogelijke probleem is om
sociale constructies binnen wereld 2 te plaatsen en deze als een aparte subwereld te
zien. Ellis koppelt overduidelijk de platoonse objecten uit wereld 4 los van de sociale
constructies die in wereld 2 geplaatst worden. Hierdoor treedt er een ander tweetal
problemen op:
1) de verhouding tussen sociale interacties en platoonse objecten lijkt vrijwel niet
te bestaan. Platoonse objecten lijken uit een andere substantie opgetrokken te zijn
dan sociale constructies. Een substantiedualisme met alle bijbehorende problemen
dient zich aan.
2) de verhouding tussen sociale interacties en zelfbewustzijn, dat door Ellis in
wereld 1c geplaatst is wordt ondoorzichtig. Zelfbewustzijn lijkt evolutionair gezien pas
aan de orde te zijn op het moment dat de taal zich reeds heeft aangediend.
Bij de bestudering van de relatie tussen het werk van Damasio en de
driewereldentheorie (zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4) heeft zich een andere oplossing
aangediend voor het mogelijke pijnpunt in de theorie van Popper dat door Ellis’ theorie
wordt blootgelegd. In de theorie van Damasio gaan emoties en gevoelens vooraf aan
de ontwikkeling van taal. Door ‘subjective knowledge’ en ‘thinking’ te interpreteren
als ‘non-propositionele kennis’ of ‘embodied knowledge’ gaat er niets verloren van
de inhoud van Poppers wereld 2. Het proces dat ten grondslag ligt aan ‘grasping
concepts/ knowledge’ uit wereld 3, kan bij de aanvaarding van deze oplossing
gelijkgesteld worden met het emergeren van specifieke ‘propositional attitudes’ in
wereld 2. Het conceptuele aspect aan kennis (‘knowledge’) en denken (‘thinking’), dat
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thuis hoort in wereld 3, vormt zo niet langer een probleem bij de plaatsing van de drie
werelden in historisch en evolutionair perspectief.
In hoeverre het mogelijke pijnpunt dat Ellis in de theorie van Popper blootlegt een
echt pijnpunt is is zeer moeilijk te bepalen. Zo lijkt de volgende passage uit Poppers
Autobiografie het conceptuele aspect van kennis uit wereld 2 te verbannen: “Tussen
uitspraken an sich kunnen logische relaties bestaan: de ene uitspraak kan uit de
andere volgen, en uitspraken kunnen logisch met elkaar te verenigen zijn of ze kunnen
strijdig zijn. Voor subjectieve denkprocessen geldt dit echter niet. Die kunnen alleen
maar psychologische relaties met elkaar hebben. Ze kunnen ons van streek maken of
juist tot rust brengen. Ze kunnen ons herinneren aan bepaalde ervaringen of bepaalde
verwachtingen suggereren. Op basis van deze denkprocessen kunnen we bepaalde
acties ondernemen of juist bepaalde geplande acties niet uitvoeren.” (Popper 1978,
223). Subjectieve denkprocessen lijken zo gesteld niet conceptueel van aard te zijn.
Ad D): De subwerelden 1a en 1b leveren geen enkel bezwaar op wanneer ze tegen
het licht van de driewereldentheorie van Popper worden gehouden. Ze bieden
een onderscheid dat op zich goed te rechtvaardigen is. Bij de keuze van de vier
voorbeelden in hoofdstuk 2 is ook al rekening gehouden met het onderscheid tussen
dode en levende natuur.
Subwereld 1c levert in zoverre een probleem op dat ‘human beings’ bestaan uit
een lichaam en mentale verschijnselen. Voor zover het puur het lichaam van ‘human
beings’ betreft kan subwereld 1c gehandhaafd worden. Zelf-bewustzijn daarentegen
brengt een epistemologische perspectiefwisseling met zich mee en dient gezien het
mentale karakter ervan niet in wereld 1 geplaatst te worden.
In de theorie van Ellis is niets terug te vinden over epistemologische
perspectiefwisselingen in relatie tot het kennen van entiteiten; perspectiefwisselingen
die nauw met ontologische vraagstukken samenhangen. Deze lacune werkt enigszins
bevreemdend aangezien het de pretentie van deze theorie is om ontologische en
epistemologische kwesties goed van elkaar te onderscheiden (Ellis 2004, 622).
Samenvattend, de vier werelden die Ellis onderscheidt kunnen niet in hun volledigheid
worden gehandhaafd. Vooral het postuleren van een ‘extra wereld’ waarin fysische
en biologische mogelijkheden zijn opgenomen, lijkt overbodig en in strijd te zijn
met ‘Ockham’s razor’. Verder roepen de interne structuren die de vier werelden
kenmerken te veel vragen op. Echter, de nadruk die Ellis in zijn artikel legt op de
causale effectiviteit die de verschillende ontologische lagen moeten hebben is zeer te
waarderen wil men niet bij de opbouw van een niet-reductionistische filosofie in een
vorm van epifenomenalisme vervallen.
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5.4.3 De ‘vierwereldentheorie’ van Saleemi
Een andere auteur die zich eerder tot een vierwereldentheorie aangetrokken voelt
dan tot een driewereldentheorie is A.P. Saleemi. In zijn artikel ‘On Pain of Irrationality:
Refuting Relativistic Challenges to the Unifiability of Knowledge’ geeft Saleemi te
kennen dat de platoonse abstracties, die bij Penrose een aparte wereld vormen, hun
primaire bestaan vinden in een ‘mental content’ (Saleemi 2005, 387). Saleemi erkent
dat culturele evoluties een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van deze platoonse
abstracties, maar voert voor het sociale domein van de werkelijkheid een aparte
wereld in (te weten wereld 4). Dit domein is naar Saleemi’s overtuiging (en naar die
van Searles (1997)) ten onrechte genegeerd in het werk van Penrose (Saleemi 2005,
385). De afbeelding van de vierwereldentheorie waar Saleemi mee komt bestaat
uit 4 in elkaar geplaatste cirkels waardoor er een 3-ledig schilmodel ontstaat. De
binnenste schil staat voor wereld 1, het fysische deel van de werkelijkheid. De tweede
schil staat voor wereld 2 en wereld 3. Zij bevatten respectievelijk de mentale en de
platoonse entiteiten. De buitenste schil staat voor wereld 4, het sociale domein van
de werkelijkheid.

Figuur 2

“The Unification Hypothesis” (Saleemi 2005, 386).

De eerste reactie die de afbeelding van Saleemi oproept is dat er in zekere zin toch
sprake is van een driewereldentheorie in plaats van een vierwereldentheorie. Immers,
de entiteiten uit wereld 2 en wereld 3 vallen binnen één en dezelfde schil. Er is weliswaar
sprake van vier verschillende locaties maar van slechts drie onderscheiden schillen.
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De redenen die Saleemi aanvoert om de entiteiten uit wereld 2 en wereld 3 in
hetzelfde domein onder te brengen komen, vertaald naar Poppers driewereldentheorie,
voort uit de nauwe interactie tussen Poppers wereld 2 en wereld 3. Het onderscheid
tussen wereld 1 en wereld 2 is, mede onder invloed van Descartes, makkelijker te
accepteren. Saleemi schrijft naar aanleiding van de driewereldentheorie van Penrose
en het ontbreken van wereld 4 daarin: “Whether or not W3 is a separate kind is an
issue that is not the intention of this paper to resolve, but, on grounds of theoretical
economy and empirical soundness, I do not feel like endorsing this picture, especially
because it seems quite reasonable to me to collapse W3 and W4 [W2 and W3?, Ad]
so that mental content is understood to subsume so-called Platonic entities, which
are derivative, as opposed to the more universally manifested fundamental mental
entities such as natural language and common sense: the fundamental mental
content comprises primary psychological processes that exist regardless of temporal
or cultural background, while derivative mental content emerges from cumulative
human effort extending over several generations.” (Saleemi 2005, 386).
Het aanroepen van een apart domein voor de sociale structuur van de
werkelijkheid is in overeenstemming met Poppers driewereldentheorie betreffende
het ‘constructive’/ ‘man-made’ aspect van wereld 3. Echter, het beeld dat Saleemi
schetst laat geen ruimte over voor het autonome karakter van wereld 3 en dus voor
het mogelijk ontdekken van nieuwe feiten en entiteiten die ‘given’ zijn. Dientengevolge
wordt alle wetenschappelijke kennis, inclusief de ‘vierwereldentheorie’ van Saleemi
zelf, een kwestie van constructie. Deze consequentie lijkt niet in overeenstemming
te zijn met Saleemi’s opvatting dat op het gebied van literatuur, esthetiek, ethiek en
cultuur er sprake is van universaliteit en dat niet alles afhankelijk is van de (sociale)
omgeving (Saleemi 2005, 380). Saleemi kan tegen deze kritiek inbrengen dat de
platoonse entiteiten uit de tweede schil de rol van de ‘given’ entiteiten vervullen. Echter,
gezien het eerder gegeven citaat van Saleemi kunnen de platoonse entiteiten niet op
dezelfde manier worden geïnterpreteerd als de platoonse entiteiten bij Penrose (of als
de ‘given’ entiteiten in Poppers driewereldentheorie). Immers, bij Saleemi lijken deze
entiteiten een meer tijdelijk karakter te hebben dan bij Penrose. Platoonse entiteiten zijn
bij Saleemi ‘derivative’ en vormen geheel het resultaat van menselijke inspanningen.
Saleemi lijkt met zijn ‘vierwereldentheorie’ terecht te komen in de positie die het meest
lijkt op die van de sociaal constructivist. Een positie die gekenmerkt wordt door een
overdosis aan relativistische opvattingen. Deze constatering is heel opmerkelijk. Het
is juist het radicaal relativisme (zoals dat ook welig tiert binnen het postmodernisme)
dat Saleemi in zijn artikel probeert te bestrijden (Saleemi 2005, 395). Saleemi zou
er dan misschien ook goed aan doen om zijn eigen ‘vierwereldentheorie’ en de
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driewereldentheorie van Penrose op te geven en aansluiting te zoeken bij de
driewereldentheorie van Popper. Immers, het ‘given’ aspect van Poppers wereld 3
loodst hem tussen een vervormd platonisme en sociaal constructivisme/ relativisme
door.

5.5 De confrontatie tussen 3Wt-R en 3Wt-R 2
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de kern van Poppers driewereldentheorie (3Wt) en
de kern van 3Wt-R van Veening worden gerespecteerd. De wijzigingen en aanvullingen
zoals die tot nu toe zijn aangebracht ten opzichte van 3Wt(-R) leveren een nieuwe
variant op die de naam 3Wt-R2 draagt. Maar hoeveel anders is deze nieuwe variant ten
opzichte van 3Wt-R? De confrontatie tussen 3Wt-R en 3Wt-R2 leidt tot het volgende
resultaat:
1) het fenomenologisch-existentieel karakter dat Veening aan de H’s (‘leefwerelden’)
toeschrijft is in hoofdstuk 1 al kort bekritiseerd. Deze duiding verliest nog meer aan
kracht wanneer men
a) z ich realiseert dat het fenomenale deel van de werkelijkheid binnen wereld
2 valt. H1’s, H3’s etc. leveren bij een fenomenologische duiding een
verdubbeling op. Zo is bijvoorbeeld een specifieke entiteit uit H1 bij een
fenomenologische duiding volledig gelijk aan de ‘pendante entiteit’ uit
H2.1. Je kunt pas echt spreken van pendante entiteiten wanneer die entiteit
uit H1 fundamenteel anders is dan die entiteit uit H2.1. De ervaring van
een pen (H2.1) bijvoorbeeld is pas ongelijk aan de pen als onderdeel van
H1 wanneer deze H1 niet fenomenologisch wordt geduid. Het existentiële
karakter van entiteiten uit een H-domein komt pas tot zijn recht als de grens
die het H-concept aanbrengt in een wereld eerder als epistemologisch dan
als fenomenaal wordt opgevat. Zo is bijvoorbeeld een pen binnen een zeker
H1-domein de desbetreffende pen binnen wereld 1. De desbetreffende pen in
wereld 1 krijgt een epistemologische status door het H-concept toe te passen.
Bij een natuurproduct als een boom (in plaats van bij een artefact als
een pen) wordt dit punt misschien duidelijker. Een boom in een ongerept
natuurgebied bestaat in wereld 1 en maakt geen deel uit van een leefwereld
H1. Bij een waarneming van de boom door een mens op een later tijdstip in
de geschiedenis, emergeert er een pendante entiteit van die boom in wereld 2
(aan te geven met H2.1). Deze pendante entiteit in wereld 2 dekt de volledige
fenomenologische lading van de waarneming en zorgt voor een uitbreiding
van de leefwereld H2 van de desbetreffende waarnemer. De boom zelf blijft
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onveranderd existeren in wereld 1 maar valt nu als fysische entiteit ook binnen
de leefwereld H1 van de desbetreffende waarnemer. De boom heeft als fysische
entiteit in wereld 1 een zekere epistemologische status gekregen.
b) de H’s ziet als (onderdelen van) standen van zaken. De entiteiten die binnen
de H’s vallen determineren de ontologie van een bepaalde stand van zaken.
(Zie hoofdstuk 4.)
2) De drie tentatieve proposities die Veening ten aanzien van trans-wereldse relaties
presenteert, luiden als volgt:
a)	“P1. Relaties tussen entiteiten uit verschillende werelden lijken altijd entiteiten in de leef
werelden H2 en H3 te zijn.” (Veening 1998, 131).

Deze propositie komt voort uit de gedachte dat het zeer waarschijnlijk is dat mensen
de intermediair tussen de drie werelden vormen en dat de werelden dus geen andere
verbanden kennen dan menselijke (of dierlijke etc.). Het feit dat mensen leefwerelden
in wereld 2 en wereld 3 hebben, zorgt er voor dat relaties (tussen entiteiten uit
verschillende werelden) zelf onderdeel uitmaken van H2’s en H3’s (Veening 1998,
131). Gezien de voorgaande paragrafen en hoofdstukken kunnen hier nu twee
opmerkingen over gemaakt worden:
A) In zoverre mensen entiteiten uit verschillende werelden of uit dezelfde wereld
classificeren als zijnde pendant respectievelijk als zijnde analoog kan men zeggen
dat de relaties tussen entiteiten behoren tot leefwerelden van mensen en dus behoren
tot H2’s en H3’s. Het classificeren van entiteiten in termen van pendant en analoog
is (deels) een normatieve bezigheid en behoort in die zin zeker tot wereld 3 en zeer
waarschijnlijk altijd tot een H3. De introductie van de verzamelingen ‘IN-relationeel’,
‘BI-relationeel’ en ‘TI-relationeel’ (zie paragraaf 5.3.1) maakt het mogelijk om analogieen pendant-relaties verder te classificeren vanuit het perspectief van dependentierelaties. Deze conceptuele uitbreiding van 3Wt-R2 ten opzichte van 3Wt-R brengt
(trans-wereldse) afhankelijkheidsrelaties aan het licht die los van mensen kunnen
bestaan.
B) Wanneer de relaties tussen entiteiten in ontologisch en historisch perspectief
worden geplaatst, bestaan de relaties tussen entiteiten uit verschillende werelden
bij de gratie van emergentieprocessen. Deze emergentieprocessen komen, zoals is
gebleken, in alle drie de werelden voor. Men kan op zijn minst stellen dat de gevormde
emergentierelaties tussen entiteiten zowel in H1, H2 als in H3 voorkomen. Echter,
aannemelijker is het misschien te denken dat de emergentierelaties zowel in wereld 1,
wereld 2 als in wereld 3 voorkomen. Met dit punt wordt dus geen afstand genomen van
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3Wt-R, maar wordt deze uitgebreid richting een volwaardige “trans-wereldlijke theorie”.
b)	“P2. Relaties tussen werelden zijn altijd relaties tussen entiteiten. “De” relatie tussen werelden
bestaat dan ook niet; er bestaan diverse relaties tussen diverse subwerelden.” (Veening
1998, 131).

Met deze propositie wordt niet ingestemd. Naast de relaties tussen de diverse
subwerelden is het zeker wel mogelijk te spreken over relaties tussen werelden en
zelfs over “De” relatie tussen de drie werelden. “De” relatie tussen de drie werelden
speelt zich op twee niveaus af:
I ) Het eerste niveau bestaat uit de relatie tussen de drie werelden zelf en komt
tot stand door emergentieprocessen. “De” relatie tussen werelden is dus een
emergentierelatie waarin het ontstaan van het eerste H2-domein en het ontstaan van
het eerste H3-domein een cruciale rol vervullen; immers, met de emergentie van de
eerste H2 emergeerde wereld 2 en met de emergentie van de eerste H3 emergeerde
wereld 3. Door de emergentierelaties en de (substantiële) samenhang van de
werelden als gevolg daarvan, kan er sprake zijn van interactie tussen de werelden.
De frase “Nog belangrijker is de vraag: hoe kan iets interageren met iets dat van
een andere substantie is? En impliceert de autonomie van de werelden niet juist dat
veranderingen in een wereld alleen uit de eigen wereld kunnen voortkomen? Is “echte”
interactie in bovengenoemde zin, tussen twee specifieke entiteiten uit verschillende
werelden, eigenlijk wel mogelijk?” (Veening 1998, 131) is niet langer relevant. Vragen
die in het verlengde liggen van deze frase zoals ‘Waaruit bestaat de pendante
verbinding tussen entiteiten uit verschillende werelden wanneer deze werelden uit
een verschillende substantie opgetrokken zijn?’ en ‘Hoe is er een mate van gelijkenis
tussen twee substantieel verschillende entiteiten mogelijk?’ hoeven niet langer gesteld
te worden. Symmetriebrekingen en het opdoemen van nieuwe symmetrieën, die
gepaard gaan met het emergeren van een nieuwe wereld, bepalen “De” relatie tussen
de drie zelfstandige werelden. Kortom, naast verschillende relaties tussen (eenmaal
geëmergeerde en dus zelfstandige) entiteiten is er ook een specifieke relatie tussen
de werelden zelf.
II ) Het tweede niveau bestaat uit de relatie tussen de drie werelden als conceptuele
entiteiten binnen wereld 3. “De” relatie tussen wereld 1, wereld 2 en wereld 3 is dat
ze alle drie eenzelfde e3-status genieten namelijk die van verzameling zijn. Aangezien
het de status is van de drie werelden binnen wereld 3 die in het geding is, doen
de entiteiten waaruit de werelden zijn opgebouwd en hun onderlinge relaties (met
uitzondering van het concept verzameling (e3)) even niet ter zake. De constructie
(“man-made”) of ontdekking (“given”) van de driewereldentheorie door Popper
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bracht op één en hetzelfde moment de drie werelden in de vorm van verzamelingen
als onderdeel van wereld 3 aan het licht. De volledige driewereldentheorie is als
theorie pas formuleerbaar door de gelijktijdige aanname van alle drie de werelden.
“De” relatie tussen de drie werelden als onderdeel van wereld 3 is een symmetrische
en bestaat terdege. Het feit dat “De” relatie tussen de drie werelden als een e3 ‘slechts’
bestaat binnen een beperkt aantal H3-domeinen doet niets aan het objectief bestaan
van deze relatie af.
c)	“P3. Tussen entiteiten uit de drie werelden zijn in theorie pendantie-relaties, dependentierelaties en interactie-relaties mogelijk.” (Veening 1998, 131).

Met deze propositie kan voorlopig ingestemd worden. Het onderzoek van mogelijke i)
pendant-relaties, ii) dependentie-relaties en iii) interactie-relaties tussen de entiteiten
uit de drie werelden toont dat aan.
Ad i): Entiteiten uit verschillende werelden kunnen, bij voldoende verwantschap,
geclassificeerd worden als zijnde pendant. Zo hebben bijvoorbeeld een pen, de
ervaring van die pen en het concept ‘pen’ een zekere verwantschap met elkaar. Deze
verwantschap staat mogelijk los van de constituerende emergentieprocessen en dus
mogelijk los van de symmetriebrekingen die aan deze entiteiten ten grondslag liggen.
Pendant-relaties zijn in tegenstelling tot dependentie- en emergentierelaties geen
constituerende of afhankelijkheidsrelaties maar ‘slechts’ de resultante van eerder
opgetreden emergentieprocessen. Maar dat er pendant-relaties tussen entiteiten uit de
drie werelden bestaan is evident. Entiteiten die pendant-relaties met andere entiteiten
onderhouden zijn nooit element van de ‘IN-relationele verzameling’. De gegeven
definitie van de ‘BI-relationele verzameling’ zegt niets over de rol van pendant-relaties.
Entiteiten die pendant-relaties met andere entiteiten onderhouden kunnen element
zijn van de ‘TI-relationele verzameling’.
Ad ii): Ook het bestaan van dependentie-relaties tussen entiteiten uit de drie
werelden lijkt onomstreden. Ten aanzien van de relatie tussen dependentie- en
emergentierelaties dient het volgende opgemerkt te worden:
Als entiteit x een dependentie-relatie heeft met een entiteit y en entiteit y bevindt
zich op een lager organisatieniveau dan entiteit x dan kan entiteit y daarnaast
ook nog eens één van de constituenten vormen die betrokken zijn bij het
emergentieproces om entiteit x te laten ontstaan. Entiteit y speelt een cruciale
rol zowel vòòr als nà de symmetriebreking die nodig is om entiteit x te laten
emergeren en te laten voortbestaan. Entiteit x is in deze situatie op een dubbele
manier voor zijn bestaan afhankelijk van entiteit y.

304

DeVries.1041-Proefschrift.indd 304

20-04-2009 08:39:54

karakteristieken van 3 wt- r 2

Ter verduidelijking van deze beweringen volgt nu een ‘speelgoed voorbeeld’ van zo’n
dubbele afhankelijkheidsrelatie. Stel dat de volgende verzameling wereld 1-entiteiten,
te weten de verzameling V={pen, hersenweefsel, oogcellen, lamp, fotonen, …, …, etc.
etc.}, nodig is voor de emergentie van de wereld 2-entiteit ‘houden van’. (Misschien is
het realistischer als verzameling V uitsluitend uit neuronen bestaat.) Voor het bestaan
van de entiteit ‘houden van’ moet er sprake zijn van een entiteit x die van een andere
entiteit y houdt. (Het kan natuurlijk zijn dat: x = y.) Met andere woorden, er worden
bij de emergentie van ‘houden van’ twee entiteiten x en y veronderstelt zodanig dat
geldt H(x,y) hetgeen staat voor ‘x houdt van y’. Stel verder dat het emergentieproces
zodanig verloopt dat toevallig geldt: H(x, pen), dus y = pen. Het resultaat is dat de
wereld 2-entiteit ‘houden van’ op een dubbele manier voor haar bestaan afhankelijk
is van de pen. Enerzijds is de pen nodig om het emergentieproces van ‘houden
van’ te doen slagen. (Of anders geformuleerd, de pen constitueert mede de entiteit
‘houden van’.) Anderzijds is de pen het object waarvan na het emergentieproces door
x gehouden wordt. Er is dus sprake van een dubbele afhankelijkheidsrelatie.
(Het is van belang nog eens te benadrukken dat voor de emergentie van wereld 2-entiteit
H(x, pen) het misschien niet noodzakelijk is dat ‘pen’ element is van verzameling V.
De veronderstelling dat het emergeren van de entiteit ‘houden van’ altijd gepaard
gaat met een dubbele afhankelijkheidsrelatie zou het ‘houden van’ bijvoorbeeld een
denkbeeldige pen in de weg staan.)
Ad iii): Aangenomen mag ook worden dat er allerhande interacties tussen entiteiten
uit de drie werelden plaatsvinden.
Wanneer opnieuw naar het voorbeeld met de pen gekeken wordt, is onmiddellijk
duidelijk dat een pen (e1), als onderdeel van een stand van zaken, een ervaring,
waarneming of herinnering van een pen (W2) teweeg kan brengen. Het resultaat is
daarbij zodanig dat zowel de ervaring etc. van een pen als de pen zelf beschreven
kan worden met behulp van het concept ‘pen’ (W3). Een pen uit wereld 1 kan een rol
spelen bij de emergentie van een ‘pen-ervaring’ (W2) alsook een rol bij de emergentie
van de conceptualisering ervan (W3).
Een ander voorbeeld van een interactie tussen entiteiten uit de drie werelden en
welke aansluit bij punt ii is het volgende. Het gegeven dat ‘x houdt van y’ (W2) kan bij
een entiteit z een gevoel van jaloezie (e2) teweegbrengen. Niet omdat er specifiek van
y gehouden wordt, maar omdat er überhaupt van iets gehouden wordt. Het ‘houden
van iets’ zelf is het object van de jaloezie.
Teweegbrengende processen kunnen een constituerende rol vervullen, maar
kunnen zich ook beperken tot oppervlakkige beïnvloeding. Zo kunnen ideëen (e3)
grotere of kleinere veranderingen teweegbrengen in dezelfde of een andere wereld.
(Zie de definitie van emergent3wt-3 in hoofdstuk 4, paragraaf 4.8.)
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3) Het verschil tussen 3Wt-R en 3Wt-R2 bestaat ondermeer in de introductie van een
aantal nieuwe concepten. Concepten die betrekking hebben op de relaties tussen
Poppers drie werelden. Ze kunnen benoemd worden in de terminologie zoals die door
3Wt-R gegeven is. In 3Wt-R is de volgende notatie opgenomen:
W3(W1 W2)

Alle ideeën over de relatie tussen W1- en W2-entiteiten.

W3(W2 W3)

Alle ideeën over de relatie tussen W2- en W3-entiteiten.

Etc. etc. (Veening 1998, 130).
De verzameling ideeën over de relaties tussen de werelden binnen 3Wt-R kunnen
overeenkomstig deze notatie explicieter als volgt worden weergegeven: 3WtR(Wx Wy), waarbij geldt dat x, y ∈ {1,2,3} en 3Wt-R(Wx Wy) ⊆ W3. Zo kunnen
verzamelingen ideeën over de relaties tussen de drie werelden die gerelateerd zijn
aan (nieuwe) versies van de driewereldentheorie (3Wt-R0, 3Wt-R1, 3Wt-R2, 3Wt-R3,
etc. etc.) goed van elkaar onderscheiden worden en verwarringen voorkomen.
De concepten aangaande emergentie, symmetrieën, symmetriebrekingen,
reconstructies van symmetriebrekingen en standen van zaken kunnen, wanneer
ze betrekking hebben op de relaties tussen de werelden zelf, nu als volgt worden
weergegeven (waarbij geldt dat 3Wt-R2(Wx Wy) ⊆ W3):
Met betrekking tot de relatie tussen wereld 1 en wereld 2: 3Wt-R2 (W1 W2).
(Dit is het idee binnen de theorie 3Wt-R2 over de relatie tussen wereld 1 en wereld 2.)
Etc. etc.
Wanneer het gaat om de relaties tussen de subwerelden (leefwerelden of H’s) uit de
verschillende werelden kan de volgende terminologie worden gebruikt:
Met betrekking tot de relatie tussen H1 en H2: 3Wt-R2 (H1 H2).
(Dit is het idee binnen de theorie 3Wt-R2 over de relatie tussen H1 en H2.)
Etc. etc.
4) Het H-concept, zoals dat in 3Wt-R is beschreven, kan gebruikt worden om de
‘leefwerelden’ of ‘habitats’ van organismen weer te geven. De aanduidingen H1, H2
en H3 geven de leefwerelden in respectievelijk wereld 1, wereld 2 en wereld 3 aan
(Veening 1998, 70-71).
In de theorie 3Wt-R2 is er een extra functie voor H-domeinen weggelegd.
De H-domeinen zijn niet meer alleen leefwerelden, maar fungeren ook als standen
van zaken en dus ook als momentopnamen van processen en gebeurtenissen.

306

DeVries.1041-Proefschrift.indd 306

20-04-2009 08:39:54

karakteristieken van 3 wt- r 2

Een gebeurtenis of proces is dientengevolge op te vatten als een reeks aaneengesloten
H’s of vereniging van diverse H’s uit de verschillende werelden. Om een proces of
gebeurtenis in termen van H’s te beschrijven kan een tijdsindex aan een H worden
meegegeven.
Zo is bijvoorbeeld het leven van een mens te beschrijven als < Ø, H1t1 , (H1t2∪
H2t2) , (H1t3 ∪ H2t3 ∪ H3t3) , (H1t4 ∪ H2t4 ∪ H3t4) , ……………..(H1t(n-1) ∪ H2t(n-1)
∪ H3t(n-1)) , (H1tn ∪ H2tn ∪ H3tn) >.22 In woorden betekent dit dat er voor de
conceptie door die ‘persoon’ niet deelgenomen wordt aan één van de drie werelden
(aangegeven met ‘Ø’). Met de conceptie op tijdstip t1 doet deze ‘persoon’ zijn intrede
in wereld 1 middels een leefwereld H1. Wanneer er mentale vermogens emergeren op
tijdstip t2 wordt de desbetreffende leefwereld H1 met een leefwereld H2 uitgebreid.
De vereniging (H1t2∪ H2t2) is het moment waarop een mens nog geen deel uitmaakt
van een taalgemeenschap. Wanneer concepten, proposities etc. op tijdstip t3 tot het
leven van een mens gaan behoren, wordt de vereniging (H1t2∪ H2t2) uitgebreid met
een leefwereld H3 tot (H1t3 ∪ H2t3 ∪ H3t3). Alle veranderingen die een mens later
(tijdstip t4,…, tn) in zijn leven ondergaat, kunnen op overeenkomstige wijze worden
weergegeven. (Zelfs als een volwassen persoon slaapt kan dit worden weergegeven
door (H1tx ∪ H2tx ∪ H3tx). Echter, aangezien een slapend persoon (die niet droomt)
op het eerste gezicht gekenmerkt wordt door het feit dat H2tx = Ø, kan deze persoon
ook worden weergeven door (H1tx ∪ H3tx). Mogelijk is de weergave (H1tx) meer op
zijn plaats. Immers, misschien geldt voor een slapend persoon ook dat H3tx = Ø.)
De gehele geschiedenis kan op een dergelijke manier beschreven worden door
aan W’s tijdsindexen te koppelen. Zo wordt de gehele geschiedenis van het universum
beschreven als < Ø , W1t1 , (W1t2∪ W2t2) , (W1t3 ∪ W2t3 ∪ W3t3) , (W1t4 ∪ W2t4
∪ W3t4) , ……………..(W1t(n-1) ∪ W2t(n-1) ∪ W3t(n-1)) , (W1tn ∪ W2tn ∪ W3tn) >.23
(De vereniging (W1t2∪ W2t2) is de gehele werkelijkheid op het moment waarop er
helemaal nog geen talige gemeenschap met concepten, theorieën etc. bestaat maar
al wel fysische en mentale objecten en processen bestaan.)24		
22
Hierbij geldt idealiter dat C=1 tussen de t2’s in (H1t2∪ H2t2 ) en dat C=1 tussen de t3’s in (H1t3
∪ H2t3 ∪ H3t3) en dat C=1 tussen de t4’s in (H1t4 ∪ H2t4 ∪ H3t4) etc. (: dit in verband met de
correspondentie tussen de fysische, de beleefde, en de geconceptualiseerde tijd behorend tot
H-domeinen. Zie ook paragraaf 4.8.)

Hierbij geldt idealiter dat C=1 tussen de t2’s in (W1t2∪ W2t2 ) en dat C=1 tussen de t3’s in (W1t3
∪ W2t3 ∪ W3t3) en dat C=1 tussen de t4’s in (W1t4 ∪ W2t4 ∪ W3t4) etc. (: dit in verband met de
correspondentie tussen de fysische, de beleefde, en de geconceptualiseerde tijd behorend tot
werelden. Zie ook paragraaf 4.8.)

23

De rol van tijd ten aanzien van de drie werelden en de verschillende leefwerelden is een niet
uitgewerkt aspect in 3Wt-R. Zie Veening 1998, p. 139.

24
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De rechtvaardiging van de opvatting dat een H ook gezien kan worden als een
stand van zaken is gelegen in het feit dat objecten alleen te arm zijn om een gehele
ontologie te doen ontstaan. Standen van zaken zijn onmisbaar aangezien er altijd
iets het geval is aangaande objecten. Objecten en standen van zaken zijn in elkaar
uit te drukken. Zo is een stand van zaken te beschouwen als een (gestructureerde)
verzameling objecten en zijn (samengestelde) objecten met hun relaties te beschouwen
als verzamelingen standen van zaken. De twee geschiedenissen
a) < Ø , H1t1 , (H1t2∪ H2t2) , (H1t3 ∪ H2t3 ∪ H3t3) , (H1t4 ∪ H2t4 ∪ H3t4) ,
……………..(H1t(n-1) ∪ H2t(n-1) ∪ H3t(n-1)) , (H1tn ∪ H2tn ∪ H3tn) > en
b) < Ø , W1t1 , (W1t2∪ W2t2) , (W1t3 ∪ W2t3 ∪ W3t3) , (W1t4 ∪ W2t4 ∪ W3t4) ,
……………..(W1t(n-1) ∪ W2t(n-1) ∪ W3t(n-1)) , (W1tn ∪ W2tn ∪ W3tn) >
kunnen allebei zowel de rol van (samengesteld) object als de rol van een reeks van
standen van zaken vervullen.
Ad a): Een mens is op een willekeurig tijdstip t4 een samengesteld object dat weer
te geven is als (H1t4 ∪ H2t4 ∪ H3t4). Immers, een doorsnee mens is samengesteld
uit elementen uit wereld 1, wereld 2 en wereld 3. Maar de vereniging (H1t4 ∪ H2t4 ∪
H3t4) is ook op te vatten als een samengestelde stand van zaken op tijdstip t4 waarin
elementen uit wereld 1 (H1), wereld 2 (H2) en wereld 3 (H3) betrokken zijn. Het in
ogenschouw nemen van meerdere tijdstippen levert een geschiedenis op.
Ad b): Op overeenkomstige wijze is de totale wereld op een willekeurig tijdstip t8 op
te vatten als een samengesteld object dat weer te geven is als (W1t8 ∪ W2t8 ∪ W3t8).
Maar de vereniging (W1t8 ∪ W2t8 ∪ W3t8) is ook op te vatten als een samengestelde
stand van zaken op tijdstip t8 waarin alle elementen uit wereld 1, wereld 2 en wereld
3 betrokken zijn. Het in ogenschouw nemen van meerdere tijdstippen levert een
geschiedenis op.
De toevoeging van ‘standen van zaken’ aan de ontologie van 3Wt-R heeft tot
gevolg dat er nieuwe transwereldse en binnenwereldse relaties ontstaan. Naast de
causale verbanden binnen wereld 1, associaties binnen wereld 2 en logische en
mathematische verbanden in wereld 3 (Veening 1998, 134-135) kunnen standen van
zaken nieuwe standen van zaken met zich meebrengen. De gedachte om naast de
ontologische categorie van objecten ook een ontologische categorie van ‘standen
van zaken’ op te nemen in de theorie 3Wt-R2 is in sterke mate gevoed door het
probleem van de causale overdeterminatie dat optreedt bij een anti-reductionistische
filosofie. Door die op te nemen wordt duidelijk waar ‘teweegbrengende’ vermogens
van entiteiten op macroniveaus tot uitdrukking kunnen komen zonder in ‘conflict’
te geraken met causale of ‘teweegbrengende’ verbanden tussen entiteiten op
onderliggende microniveaus.
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5) De theorie 3Wt-R2 biedt de mogelijkheid om een ‘traditionele’ taalfilosofische
referentietheorie te ontwikkelen op basis van symmetrieën en symmetriebrekingen.
Althans, alle ingrediënten lijken aanwezig om zo’n theorie op te kunnen gaan
stellen. Geenszins wordt nu geprobeerd om tot een volledige uitwerking van een
referentietheorie te komen. Wel wordt gepoogd een eerste aanzet te geven door een
opsomming van de benodigde ingrediënten:25
a) Alle geëmergeerde objecten en standen van zaken zijn uitsluitend ontstaan door
het optreden van symmetriebrekingen.
b) Het kennen van objecten en standen van zaken bestaat uit een reconstructie van
symmetriebrekingen.
c) Er is sprake van intrawereldlijke en interwereldlijke beïnvloeding van entiteiten.
d) Veel concepten, proposities, theorieën etc. hebben pendante en/of analoge
entiteiten (of kunnen deze nog krijgen) in alle drie de werelden. Hoeveel dat er zijn
kan mogelijk van moment tot moment verschillen.
Met deze opsomming is een voorlopige aanzet tot een antwoord geformuleerd op
de vraag uit hoofdstuk 1: “Is er een referentietheorie mogelijk mede op basis van
symmetriebrekingen in combinatie met 3Wt en 3Wt-R?”26 (Mogelijk kan met behulp van
een adequate referentietheorie, gebaseerd op symmetrieën en symmetriebrekingen,
een nieuwe visie worden ontwikkeld op het probleem van de ‘indeterminacy of
translation’. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1.)

5.6 De (a)symmetrische en recursieve structuur van 3Wt-R 2
Het is evident dat de theorieën 3Wt en 3Wt-R over een recursief karakter beschikken.
Immers, in deze theorieën geldt dat de desbetreffende theorie element is van zichzelf en
een recursieve ‘nesting’ met zich meebrengt. Echter, de introductie van symmetrieën,
symmetriebrekingen en de expliciete verdediging van een substantiemonisme
bieden een extra invalshoek om de recursieve en (a)symmetrische structuur van de
driewereldentheorie diepgaander te analyseren.
Uit gesprekken met Veening is naar voren gekomen dat het concept ‘eventiteiten’, een contaminatie van ‘events’ en ‘entities’, in dit verband misschien een vruchtbare rol kan vervullen.
Veening had het concept ‘eventiteiten’ in 1998 bij het opstellen van 3Wt-R nog niet ontwikkeld
maar zou er naar eigen zeggen, indien hij er toen over had beschikt, zeker gebruik van hebben
gemaakt.

25

De functie van ‘connectie-coëfficiënt’ C wordt met het zoeken naar een referentietheorie
zeker niet overbodig gemaakt. Een referentietheorie verklaart eerder hoe ‘connectie-coëfficiënt’
C kan functioneren.

26
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Het volgende citaat met afbeelding uit het artikel “Emergence: us from it.” (2004)
van Philip D. Clayton geeft een goed beeld van wat er onder ‘nesting’ moet worden
verstaan:
“A final layer of complexity is added in cases where the local-global structure forms a nested
hierarchy. Such hierarchies are often represented using nested circles: see Fig. 26.15.
Nesting is one of the basic forms of combinatorial explosion. Such forms appear extensively
in natural biological systems (Wolfram 2002: 357 ff.; see his index for dozens of further
examples of nesting). Organisms achieve greater structural complexity, and hence increased
chances of survival, as they incorporate discrete subsystems.” (Clayton 2004, 595).

Figuur 3

geneste structuur (Clayton 2004, 597).

Deze afbeelding (e1) leent zich ook uitstekend voor een visuele representatie van
de driewereldentheorie.27 De buitenste cirkel is in dat geval op twee manieren te
interpreteren:
Afbeeldingen zoals figuur 3 zijn ook terug te vinden in het boek Fractals of brain, fractals of
mind (edited by Earl Mac Cormac & Maxim I. Stamenov). Op de pagina’s 35 en 66 van dit boek
worden met deze afbeeldingen op schematische wijze representaties van gelaagde netwerken
weergegeven. Beoogd wordt met deze representaties te laten zien hoe in neurale netwerken
respectievelijk recursieve processen leiden tot patronen en hoe de verschillende niveaus binnen
een neuraal netwerk invloed op elkaar uitoefenen. De afbeeldingen uit het boek Fractals of brain,
fractals of mind zijn te beschouwen als representaties van H-domeinen. In deze paragraaf is de
ontologische omvang die in het geding is ruimer namelijk die van de drie werelden van Popper.
(In dit kader zijn de afbeeldingen op de pagina’s 244 en 256 van het boek Fractals of brain,
fractals of mind ook zeer interessant.)

27
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1) als wereld 3
2) als de totale werkelijkheid.
Als de buitenste cirkel wordt geïnterpreteerd als wereld 3, dan representeren de cirkels
op één niveau dieper de geconceptualiseerde werelden 1, 2 en 3. Indien de buitenste
cirkel wordt opgevat als de gehele werkelijkheid (W1 ∪ W2 ∪ W3), dan representeren
de cirkels op één niveau dieper de werelden 1, 2 en 3 zelf.
Stel dat, vanuit een historisch perspectief, deze buitenste cirkel een weergave
is van de totale werkelijkheid zodanig dat geldt: Totale Werkelijkheid = (W1 ∪ W2
∪ W3) = Ø. (Dit is de situatie ‘voor’ de big-bang.) Stel verder dat om de historische
ontwikkelingen van het universum weer te geven de cirkels op één niveau dieper (W1,
W2, W3) worden toegevoegd aan de buitenste cirkel. Op zichzelf beschouwd, toont
de buitenste cirkel oneindig veel spiegelsymmetrieën. Echter, het resultaat van de
toevoeging van de drie cirkels is dat er vele spiegelassen van de buitenste cirkel
verdwijnen en er ‘nog maar’ drie overblijven. De emergentie van de drie werelden gaat
in deze visualisatie gepaard met de breking van cirkelsymmetrieën. De ‘binnenste’
cirkels hebben op hun beurt weer oneindig veel spiegelsymmetrieën. Het resultaat is
als volgt weer te geven:

Figuur 4

visualisatie van de drie werelden.

De volgende stap om tot de volledige afbeelding van Clayton te komen is dat er in
elke cirkel (= wereld) weer opnieuw cirkels worden opgenomen. Wederom zal het
aantal symmetrieën op het hoogste niveau afnemen terwijl er op de lagere niveaus
weer nieuwe symmetrieën ontstaan. Samenvattend, door symmetriebrekingen op

311

DeVries.1041-Proefschrift.indd 311

20-04-2009 08:39:55

chapter 5

het hoogste niveau ontstaan er nieuwe organisatieniveaus met eigen symmetrieën.
Dit proces kan eindeloos worden voortgezet.28
Er dient wel een zeer belangrijke kanttekening geplaatst te worden bij de
interpretatie van Claytons afbeelding als een weergave van de driewereldentheorie.
De cirkels zijn slechts op te vatten als een metafoor, een verbeelding of als een visuele
representatie (e1) omdat
1) de meetkundige spiegelsymmetrieën niet echt bestaan in wereld 3 en ook niet de
gehele werkelijkheid beslaan.
2) de drie werelden en hun inhouden (waaronder H-domeinen) niet statisch maar
dynamisch zijn.
3) ruimtelijkheid uitsluitend betrekking heeft op wereld 1. Wereld 3 en wereld 2 zijn in
tegenstelling tot de suggestie die gewekt wordt door de afbeelding, niet spatiotemporeel.29 (Zie ook paragraaf 3.2.3.) Een direct ongewenst bijeffect van deze
afbeelding is dat door de ruimten tussen de cirkels het idee kan postvatten dat er
entiteiten of processen kunnen bestaan die niet in de drie werelden thuishoren. De
driewereldentheorie houdt dan op een allesomvattende metafysica te zijn.
4) de recursie alleen volledig wordt doorgezet in de cirkel die met W3 of een
conceptualisering daarvan correspondeert.
Propositionele structuren daarentegen zijn wel echte wereld 3-structuren (e3) en
kunnen terdege symmetrisch van aard zijn en een ‘genest’ karakter vertonen.30
De propositionele en recursieve weergave van 3Wt-R2 kan als volgt tot uitdrukking
worden gebracht:
Gegeven een model M= <D,I> voor een formele taal L welke bestaat uit:
-	een niet-lege verzameling D (het domein) en
De groepentheorie die bij het voorbeeld van de poliep hydra in hoofdstuk 2 aan bod kwam,
kan hier ook worden ingezet voor een meer diepgaande beschrijving. Immers, de (buitenste)
cirkel wordt gekenmerkt door oneindig veel spiegelsymmetrieën. Dit aantal neemt toe wanneer
de afbeelding wordt getransponeerd naar een driedimensionale ruimte en de cirkel overgaat in
een bol. (Formeel genoteerd komt de relatie tussen de twee verzamelingen symmetrieën neer
op: O(2) ⊂ O(3) (Stewart & Golubitsky 1992, 51-52).) Zoals al eerder is opgemerkt vormt de tweedimensionale groep O(2) ten opzichte van de driedimensionale groep O(3) een zogenoemde
ondergroep.

28

Misschien zou een fractal-achtige afbeelding beter op zijn plaats zijn (waarbij W1.1.1…,
W2.2.2… en W3.3.3… als attractoren dienen?).

29

De afbeelding van Clayton zou misschien ook omgezet kunnen worden in een recursief computerprogramma waarin de cirkels gerepresenteerd worden door mathematische
vergelijkingen. De algemene propositionele vorm van een cirkelvergelijking is: (x-a)2 + (y-b)2 = c2.
30
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-	een functie I (de interpretatiefunctie) die gedefinieerd is op de verzameling individuen predikaatconstanten uit L en die voldoet aan de volgende eisen:
(i) Voor elke individuconstante γ van L is I(γ) ∈ D.
(ii) Voor elke n-plaatsige predikaatconstante Γ van L is I(Γ) ⊆ Dn.
Toegepast op 3Wt-R2 en recursief weergegeven levert dit een model van 3Wt-R2
op waarbij het model zelf een element is van het domein dat het model van 3Wt-R2
toebehoort. Formeel weergegeven: M3Wt-R2 = <D,I> ∧ M3Wt-R2 ∈ D. (Om dit uit te
werken is een niet-standaard verzamelingentheorie nodig.)
Een recursieve weergave van het domein van 3Wt-R2 bestaat op zijn beurt weer uit de
drie werelden W1, W2 en W3 en wel zodanig dat het domein zelf weer deel uitmaakt
van W3. Theorie 3Wt-R2 is een mooi voorbeeld van een W3.3.3.3…-entiteit en voor u
als lezer inmiddels ook een mooi voorbeeld van een H3.3.3.3…-entiteit.

5.7 Constructief realisme of constructief empirisme? De status van 3Wt-R2
Inleiding
De ontwikkeling van 3Wt-R2 overziend en de consequenties van deze theorie in
ogenschouw nemend, rijst de vraag wat de exacte ontologische status van 3Wt-R2
zelf is. Een vraag waarvan het antwoord bijdraagt aan de karakterisering van 3Wt-R2.
Om deze vraag te beantwoorden wordt in paragraaf 5.7.1 ingegaan op de
verhouding tussen het constructief realisme en het constructief empirisme dat al eerder
in relatie tot de driewereldentheorie ter sprake is gekomen. In paragraaf 5.7.3 wordt
geprobeerd twee verschillende typen symmetriebrekingen, die opgetekend zijn bij het
onderzoek naar empirisch equivalente theorieën (hoofdstuk 2), in verband te brengen
met 3Wt-R2. De relevantie van een al dan niet geslaagde poging komt tot uitdrukking
in een verheldering van de betekenis van het argument van de onderdeterminatie
van theorieën voor 3Wt-R2. De vraag is natuurlijk of een dergelijke poging haalbaar
is. Daarom wordt eerst de vergelijking tussen een fysische theorie, zoals bijvoorbeeld
Newtons mechanica, en 3Wt-R2 in paragraaf 5.7.2 onder de loep genomen. In
paragraaf 5.7.4 wordt duidelijk hoe Van Fraassen als belangrijkste vertegenwoordiger
van het constructief empirisme onbedoeld de constructief realist een stuk op weg
helpt. De constructief realist zal toch in de beste positie blijken te verkeren wanneer
het gaat om de verdediging van de ontologische status van 3Wt-R2, zo wordt helder
in paragraaf 5.7.5.
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5.7.1 Constructief realisme versus constructief empirisme
In paragraaf 3.2.4 werd geconcludeerd dat een constructief realistische positie in beeld
komt met betrekking tot Poppers drie werelden wanneer de kantiaanse categorieën
tijd en ruimte worden vervangen door symmetrieën en symmetriebrekingen. Maar
wat houdt het constructief realisme precies in? En hoe verhoudt deze positie zich tot
andere posities? Voor het beantwoorden van deze vragen wordt om te beginnen te
rade gegaan bij het werk van R. Giere:
“Mention of constructivism raises a question about my use of the term ‘constructive realism’.
To many ears it may sound like a contradiction. In fact it originated as a realistic alternative to
van Fraassen’s “constructive empiricism” (Giere 1985b). The term emphasizes the fact that
models are deliberately created, “socially constructed” if one wishes, by scientists. Nature
does not reveal to us directly how best to represent her. I see no reason why realists should
not also enjoy this insight.
One must remember, however, that constructive realism is a doctrine only about the nature
of scientific models and hypotheses, that is, only about scientific representations. It is not a
doctrine about scientific judgement, that is, about how scientists judge which models best
represent the world. Constructive realism is compatible with these judgements being made
in accord with a priori rules of rational choice or by means of purely social negotiations. My
claim will be that scientific judgement is a natural, cognitive process. The resulting view is a
naturalistic, constructive realism.” (Giere 1988, 93-94).

(Het betreft hier een bepaalde opvatting van ‘constructive realism’. Dit begrip heeft bij
andere auteurs, zoals bijvoorbeeld bij Kuipers (2000, 317-333; 2001, 517-520), een
specifiekere invulling gekregen.)
Het constructief realisme staat diametraal tegenover het constructief empirisme
van Van Fraassen zoals uit het citaat blijkt. Volgens Van Fraassen heeft de wetenschap
tot doel theorieën te ontwikkelen die empirisch adequaat zijn. De acceptatie van
een theorie houdt een geloof in de empirische adequaatheid van die theorie in (Van
Fraassen 1980, 12). Constructief empiristen en constructief realisten vinden elkaar
daar waar het gaat om de totstandkoming van wetenschappelijke theorieën. Beiden
menen dat het opstellen van modellen een menselijke en creatieve aangelegenheid is.
(Vertaald in termen van de driewereldentheorie: constructief empiristen en constructief
realisten gaan uit van het ‘man-made’ karakter van wetenschappelijke theorieën (e3).)
Modellen doen volgens beiden recht aan de waarneming en zijn dus gebonden aan
de epistemologische gemeenschap die de mensheid vormt. Het grote verschil tussen
constructief empiristen en constructief realisten is dat de constructief empiristen
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een instrumentalistische kijk op wetenschap hebben, terwijl constructief realisten
menen dat de wetenschap de mens iets vertelt over de onderliggende lagen van de
werkelijkheid. De onderzoeksobjecten van wetenschappers, al dan niet ongemedieerd
waarneembaar, komen volgens de realisten een werkelijk bestaan toe. Volgens de
constructief empirist Van Fraassen beperkt een dergelijke claim zich uitsluitend tot
de direct waarneembare entiteiten. (Voor alle duidelijkheid, 3Wt-R2 is geen alternatief
voor dit soort posities maar biedt wel een kader waarbinnen dit soort posities te
herformuleren zijn zodat er systematisch kan worden nagegaan wat de verschillende
strekkingen zijn. In deze paragraaf staat de vraag naar de exacte ontologische status
van 3Wt-R2 als theorie (e3) zelf centraal.)
Eén van de belangrijkste argumenten in het debat tussen empiristen en realisten
(het ‘realisme-debat’) is de onderdeterminatie van theorieën (De Regt 1994, 79-97).
Zoals in hoofdstuk 2 is gebleken kunnen theorieën op twee verschillende manieren
ondergedetermineerd zijn:
1) Theorieën kunnen ondergedetermineerd zijn door de data. (Vertaald in termen
van de driewereldentheorie: meerdere W3-entiteiten (of e3 ’s) vormen een
gelijkwaardige beschrijving van één enkele (ongeconceptualiseerde) W1-entiteit
(of e1). Feitelijk is er sprake van een N:1 relatie.)
2) Theorieën kunnen op semantisch niveau ondergedetermineerd zijn. (Vertaald
in termen van de driewereldentheorie: één enkele W3-entiteit (of e3) is als een
beschrijving op te vatten van meerdere (ongeconceptualiseerde) W1-entiteiten (of
e1 ’s). Feitelijk is er sprake van een 1:M relatie.)
(Theorieën en (ongeconceptualiseerde) data staan in een N:M relatie ten opzichte van
elkaar indien er zowel sprake is van een onderdeterminatie van theorieën door de data
als van een onderdeterminatie op semantisch niveau.)
Een vraag die zich bij dit onderscheid aandient is in hoeverre de ene vorm van
onderdeterminatie los gezien kan worden van de andere vorm. Immers, de vraag is of
de semantische onderdeterminatie van theorieën (“indeterminacy of translation”) niet
opgevat moet worden als een probleem uit de taalwetenschap en dus een probleem
is dat op empirische gronden moet worden opgelost. Echter, zoals in hoofdstuk 2
ook al gesteld is, het artikel ‘Translations and Theories: On the Difference between
Indeterminacy and Underdetermination’ (2001) van Peijnenburg en Hünneman geeft
goede redenen om deze kwesties duidelijk van elkaar te onderscheiden.

5.7.2 TN versus 3Wt-R 2
De vraag die in het begin van deze paragraaf gesteld is, is de vraag naar de
ontologische status van 3Wt-R2 als theorie: dient 3Wt-R2 op een realistische of op een
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empiristische manier geduid te worden. Een probleem dat bij dit vraagstuk speelt is of
3Wt-R2 opgevat moet worden als een wetenschappelijke, een metawetenschappelijke,
een puur metafysische of zelfs als een metafilosofische theorie. Dit probleem is van
belang voor de vraag of een eventuele oplossing voor de onderdeterminatie van
(wetenschappelijke) theorieën (door de data) wel relevant is voor de ontologische
status van 3Wt-R2. Cruciaal bij het aanbrengen van een onderscheid tussen de
verschillende soorten theorieën is de rol van de empirie.
Het begrip ‘empirie’ is afgeleid van het Griekse woord ‘empeiria’ dat ‘ervaring’
betekent en wordt doorgaans uitgelegd als ‘zintuiglijke waarneming’. Binnen het
conceptuele schema van de driewereldentheorie levert deze uitleg ‘problemen’
op. Immers, zintuigen zijn biologische entiteiten en behoren dus tot wereld 1 terwijl
waarnemingen uitsluitend tot wereld 2 behoren. Mogelijk dat zintuiglijke waarnemingen
het beste gezien kunnen worden als W2.1-entiteiten. Precies op de manier zoals de
waarnemingen gedaan met het ‘geestesoog’, welke ook kort aan de orde kwamen
in paragraaf 5.1, misschien het beste gezien kunnen worden als W2.3-entiteiten. De
theoretische classificatie van 3Wt-R2 hangt dus af van de wijze waarop ‘waarnemingen’
worden opgevat en of W2.1-entiteiten een andere status verdienen dan W2.3-entiteiten.
(Bij het opstellen van 3Wt-R2 spelen zowel W2.1-entiteiten als W2.3-entiteiten een
belangrijke rol.) De vergelijking tussen 3Wt-R2 en een natuurwetenschappelijke theorie
als die van Newton (TN) bijvoorbeeld, roept in eerste instantie misschien vraagtekens
op maar is niet zo vreemd mits het begrip ‘empirie’ een ruimere betekenis krijgt.
Om te bepalen of het argument van de onderdeterminatie van theorieën op
dezelfde wijze op 3Wt-R2 toegepast kan worden als op de mechanica van Newton
(TN) is het van belang om de drie belangrijkste verschillen tussen deze twee theorieën
op een rijtje te zetten:
1) Het eerste grote verschil tussen 3Wt-R2 en de theorie van Newton is dat de
theorie van Newton met behulp van fysische proefopstellingen toetsbaar is. Dit is
het gevolg van het feit dat Newtons mechanica ‘slechts’ een klein deel van wereld
1 betreft. Het domein dat beschreven wordt is veel kleiner dan het domein dat door
3Wt-R2 in ogenschouw wordt genomen. Deze constatering is evident.
2) Het tweede grote verschil tussen 3Wt-R2 en de theorie van Newton komt tot
uitdrukking in het verschil in vermogen van de twee theorieën om gebruik te maken
van een groter domein wanneer er sprake is van het opdoemen van equivalente
theorieën. Een korte toelichting is hier wellicht op zijn plaats.
In paragraaf 2.3.2. van hoofdstuk 2 zijn de relaties tussen de theorie van Newton
(TN) en de empirisch equivalente varianten van deze theorie (TN′(v)) aan de orde
geweest. Vervolgens is er studie verricht naar de relatie tussen de theorie van Newton
met domein DN en de relativiteitstheorie van Einstein met domein DE. Voor de
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onderlinge relatie tussen deze twee domeinen geldt: DN ⊂ DE.
Bij het opheffen van de empirische equivalentie tussen de theorieën TN en TN′(v)
vindt een symmetriebreking plaats met behulp van propositie ‘P’ en het gebruik van
DE ⊆ C in plaats van DN ⊆ C. (De letter ‘C’ staat voor de holistische context C. Zie
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.3.) Voor 3Wt-R2 geldt dat D = C = ‘Proposities over (W1 ∪
W2 ∪ W3)’. Immers, 3Wt-R2 is een allesomvattende theorie en dus op te vatten als een
theorie over het ‘system of the world’ (Quine 1975). In feite is er de volgende situatie
aan de orde: 3Wt-Rn  TSystem of the world , waarbij sprake is van een metafysische
of logische equivalentie en het feit dat D=C.
3) Het derde grote verschil tussen de twee theorieën is dat 3Wt-R2 in tegenstelling tot
de theorie van Newton een recursieve aard en weergave kent. (Zie paragraaf 5.6.) Deze
constatering neemt overigens niet weg dat er ook fysische (of andere evident empirische)
theorieën kunnen bestaan die wel op een recursieve wijze weer te geven zijn.
Als de begrippen ‘empirische equivalentie’ en ‘onderdeterminatie’ uitsluitend in
verband worden gebracht met de data ontleend aan wereld 1, dan kan het argument
van de onderdeterminatie van theorieën niet op dezelfde wijze op 3Wt-R2 toegepast
worden als op de mechanica van Newton. In dat geval gaat er ook geen dreiging
uit van dit argument voor de claim van de constructief realist ten aanzien van 3WtR2. Echter, als de data aan meerdere werelden ontleend worden maar wel eenzelfde
status genieten, dan kan het argument waarschijnlijk wel worden toegepast.

5.7.3 Twee typen symmetriebrekingen in relatie tot 3Wt-R 2
In het geval dat het probleem van de onderdeterminatie van theorieën op 3Wt-R2 op
dezelfde wijze toepasbaar is als bijvoorbeeld op de theorie van Newton dient er ook
naar een oplossing gezocht te worden. Althans, wil 3Wt-R2 als theorie (e3) op een
realistische manier geduid kunnen worden.
In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat wanneer de empirische equivalentie tussen
twee (of meerdere) theorieën op succesvolle wijze wordt opgeheven er drie typen
symmetriebrekingen in het spel zijn:
1) Type-1-symmetriebreking; ‘theory strengthening’. Formeel genoteerd: TP1=T1&P
en TP2=T2&P.
2) Type-2-symmetriebreking; ‘domain extension’. Een uitbreiding van domein D naar
domein D*.
3) Type-3-symmetriebreking; ‘theory concretization’. Formeel genoteerd: TI =LE
TC&P
(‘=LE’ betekent logisch equivalent).
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Toegepast op de driewereldentheorie als theorie levert dit op:
Type-1-symmetriebreking:
3Wt-R2 = 3Wt-R + P1. (P1= introductie van symmetriebrekingen etc.)
3Wt-R = 3Wt + P2.

(P2= introductie van het H-concept etc.)

Type-2-symmetriebreking:
Niet van toepassing. De driewereldentheorie gaat over alles voor zover dat alles is.
Een uitbreiding van (een) domein(en) is niet mogelijk.
Type-3-symmetriebreking:
3Wt =LE 3Wt-R +P1.

(P1= het elimineren van het H-concept etc.)

3Wt-R =LE 3Wt-R2 + P2.

(P2= het elimineren van symmetriebrekingen etc.)

Het is evident dat, indien het argument van de onderdeterminatie van theorieën
toepasbaar is op 3Wt-R2, er geen oplossing voor de equivalentie van de theorieën
gevonden kan worden door gebruik te maken van het het type-2-symmetriebreking.
Symmetriebrekingen die een beroep doen op een groter domein D ⊆ C.
In het geval dat het probleem van de onderdeterminatie van theorieën op 3Wt-R2
op dezelfde wijze toepasbaar is als bijvoorbeeld op de theorie van Newton, maar geen
oplossing kent, behoudt 3Wt-R2 zijn instrumentele waarde. De instrumentele waarde
van 3Wt-R2 komt tot uitdrukking in de mogelijkheid om bestaande (filosofische)
problematiek in een rijk conceptueel schema opnieuw te doordenken. Maar er mag
misschien iets meer van 3Wt-R2 verwacht worden.
De recursieve structuur van 3Wt-R2 zorgt wat betreft de ontologische status
van 3Wt-R2 zelf, voor een lotsverbondenheid tussen alle niveaus van 3Wt-R2
waarop ‘ingezoemd’ kan worden. Hieruit volgt dat, indien de toepassing van de
onderdeterminatie van theorieën op 3Wt-R2 op een willekeurig hoog niveau (waarop
wordt ‘ingezoemd’) in het voordeel wordt beslist van de realist, de status van 3Wt-R2
op ieder onderliggend (lager) niveau is meebepaald overeenkomstig de claim van de
realist.
De vraag die nu opgeworpen kan worden is of er (een willekeurig aantal) realistisch
interpreteerbare meta-niveaus met betrekking tot 3Wt-R2 gecreëerd of ontdekt kunnen
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worden door het inzetten of ontdekken van voldoende symmetriebrekingen. Indien
dit zo is, dan hebben realisten, wat betreft het argument van de onderdeterminatie
van theorieën, de betere papieren. De generale 3Wt-R2 mag dan op een constructief
realistische manier worden geduid.

5.7.4 De constructief realist door Van Fraassen op weg geholpen
Een deel van de strategie die hier wordt gevolgd, wordt in feite ondersteund door de
leidende rol die Van Fraassen weggelegd ziet voor symmetrieën bij de ontwikkeling
van wetenschappelijke theorieën (zie Van Fraassen 1989, 215-289). Van Fraassen
toont, aan de hand van een citaat van Weyl over ‘possible worlds’, aan wat de aard
van ‘ware generaliteit’ is. Een begrip dat naar zijn idee niet in verband gebracht
moet worden met ‘wetmatigheid’ en ‘noodzakelijkheid’ maar met ‘symmetrieën’ en
‘invariantie’.31 Het citaat uit Symmetry van Weyl, dat door Van Fraassen als vertrekpunt
wordt gebruikt, luidt als volgt:
“If nature were all lawfulness then every phenomenon would share the full symmetry of the
universal laws of nature. …. The mere fact that this is not so proves that contingency is an
essential feature of the world. … The truth as we see it today is this: The laws of nature do
not determine uniquely the one world that actually exists, not even if one concedes that two
worlds arising from one another by. … a transformation which preserves the universal laws
of nature, are to be considered the same world.” (Van Fraassen 1989, 287).

Van Fraassen legt in zijn boek deze wat cryptische frase van Weyl uit aan de hand van
Newtons theorie. Deze uitleg is als volgt te parafraseren.
In voorbeeld 4 van hoofdstuk 2 is een hypothese aan de orde gekomen over de
absolute rust en de beweging met betrekking tot het centrum van het zwaartekrachtsveld
van het zonnestelsel. Newtons theorie (mechanica en zwaartekracht) is toen TN genoemd.
Theorie TN in combinatie met de aanname dat het centrum van het zwaartekrachtsveld
van het zonnestelsel de constante absolute snelheid v heeft, is toen TN(v) genoemd.
Verder is geconstateerd dat Van Fraassen meent dat volgens Newtons eigen opvatting
de theorie TN(0) empirisch adequaat is en dat als TN(0) empirisch adequaat is dat ook
alle theorieën TN(v) dat dan zijn (Van Fraassen 1980, 46).

In het boek Laws and Symmetry wordt gesteld dat daar waar metafysici spreken over wetten
van de natuur in termen van noodzakelijkheid en universaliteit, wetenschappers spreken over
symmetrieën en invariantie. Van Fraassen verwerpt de claim van het bestaan van wetten (Van
Fraassen 1989).

31
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Met behulp van een Galileï-transformatie kan rust in beweging overgaan terwijl de
empirische data worden gerespecteerd.32 De twee empirisch equivalente theorieën
zijn dus met elkaar verbonden middels een Galileï-transformatie. Beweren dat het
centrum van het zwaartekrachtsveld van het zonnestelsel in rust is of beweren dat
het in beweging is, zijn dus hypothesen en geen wetten. ‘Rust’ en ‘beweging’ in ons
zonnestelsel zijn contingente eigenschappen van ons universum. Afgezien van het
onderscheid en het verschil tussen ‘rust’ en ‘beweging’ is TN verenigbaar met zeer
veel ‘possible worlds’. Van Fraassen meent dat deze constatering de aard is van ‘ware
generaliteit’ en dat dat niet de aard is van ‘noodzakelijkheid’. Voorts meent hij dat deze
generaliteit (of algemeenheid) toebehoort aan de beschrijving van de structuur van
modellen en niet aan de structuur van de natuur (Van Fraassen 1989, 288-289). Van
Fraassen sluit dit deel van zijn boek dan ook af met de woorden:
“The conceptual triad of symmetry, transformations, and invariance does not explicate or
vindicate the old notion of law – it plays the counterpoint melody on the side of representation.”
(Van Fraassen 1989, 289).

De opvatting over ‘ware generaliteit’ van Van Fraassen ligt aan de basis van het
recursieve karakter van 3Wt-R2. De actualisering van 3Wt-R2 op metaniveaus (hogere
niveaus binnen een gelaagde recursieve structuur), wordt niet gekenmerkt door een
wetmatig proces (van fysische aard), maar door een proces van symmetriebrekingen.
Door dit proces van symmetriebrekingen zien ‘nieuwe’ theorieën, die onderling qua
symmetrieën en invarianties met elkaar overeenkomen, het licht. De resultaten van
de actualisering van 3Wt-R2 op metaniveaus zijn inhoudelijk, inclusief symmetrieën
en invarianties, niet van elkaar te onderscheiden maar brengen elkaar wel voort door
het feit dat theorie 3Wt-R2 ∈ W3. Er zijn alleen ‘niveauverschillen’ tussen de resultaten
op te merken. Het emergeren van deze ‘niveauverschillen’ heeft niets van doen met
(fysische) wetmatigheden waarin conceptuele verbanden tot uitdrukking komen. De
actualisering van 3Wt-R2 op de verschillende niveaus is te representeren met dezelfde
set ‘possible worlds’. Alle generalistische beweringen over 3Wt-R2 zijn op alle niveaus,
waarop een ‘nieuwe’ 3Wt-R2 verschijnt, van toepassing.
Met betrekking tot de leidende rol die symmetrieën spelen bij de ontwikkeling
van modellen cq. theorieën, kunnen de constructief empirist en de constructief realist
elkaar vinden. Alleen zijn de constructief realisten voor wat betreft de ontologische
Een Galileï-transformatie is de wiskundige relatie tussen ruimte- en tijdcoördinaten van een
bewegend stelsel (x’,y’,z’,t’) ten opzichte van die van een stilstaand stelsel (x,y,z,t), die wordt
aangegeven met de vergelijkingen x’=x-vt, y’=y, z’=z en t=t’ als de beide assenstelsels op
t=t’=0 samenvallen. (Zie ook voetnoot 34 in hoofdstuk 2.)
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duiding van 3Wt-R2, zoals eerder is beargumenteerd, in het voordeel als blijkt dat
het recursieve proces binnen wereld 3 op basis van symmetriebrekingen willekeurig
lang kan worden voortgezet. De vraag die dus nog beantwoord moet worden is of er
voldoende symmetriebrekingen kunnen plaatsvinden binnen wereld 3. Geprobeerd
wordt nu om deze vraag van een antwoord te voorzien.

5.7.5 V
 oldoende symmetriebrekingen binnen wereld 3 mogelijk?
De constructief realist in het voordeel?
In hoofdstuk 4 is een voorstel gedaan voor een definitie van het fenomeen emergentie
binnen wereld 3. Indien dit voorstel acceptabel blijkt te zijn kan ‘emergent3Wt-3’,
zoals deze vorm van emergentie is genoemd, beschrijven hoe nieuwe entiteiten
binnen wereld 3 kunnen emergeren. (Ter herinnering, voor ‘emergent3Wt-3’ geldt o.a.:
Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t) waarbij t ≠ t’.)
Tot dusver is in deze paragraaf (paragraaf 5.7) geproken over emergerende
instantiaties van 3Wt-R2 op metaniveaus. Echter, het is ook denkbaar dat er hele
nieuwe versies van de driewereldentheorie emergeren (3Wt-R3, 3Wt-R4 etc. etc.) De
emergentie van nieuwe versies van de driewereldentheorie binnen wereld 3 dient
onderscheiden te worden van de emergentie van instantiaties van een gegeven versie
van de driewereldentheorie. Deze bewering behoeft een tweeledige toelichting:
1) Wanneer een subject (een persoon of collectief) voor het eerst kennisneemt van
een bestaande versie van de driewereldentheorie, zonder hier verder over te reflecteren,
is er sprake van de emergentie van een instantiatie van de driewereldentheorie in een
‘nieuw’ H-domein. Voor dit subject (persoon of collectief) is de desbetreffende versie
van de driewereldentheorie ‘given’. De kennisname van de driewereldentheorie brengt
een verandering teweeg in het H3-domein behorend tot dat subject.
2) Wanneer een subject (H1 ∪ H2 ∪ H3) nadenkt over 3Wt-R2 en er oorspronkelijke
gedachten over ontwikkelt die een uitbreiding of een correctie van 3Wt-R2 inhouden,
emergeert 3Wt-R3 begeleid door een symmetriebreking. Voor dit subject krijgt 3Wt-R3
de status ‘constructive’. Het emergeren van nieuwe versies van de driewereldentheorie
kan tot uitdrukking komen in de ophoging van de index die gekoppeld is aan de letter
R(evisie).
Ad 1): Het begrip ‘instantiatie’ roept in dit verband mogelijk wat complicaties op.
Uitgedrukt in venndiagrammen betekent de verrijking van een H3-domein van een
subject uitsluitend een verandering van cirkels/verzamelingen terwijl de elementen
zelf, die deel uitmaken van de verzamelingen, ongewijzigd blijven. Kennisname van
een specifieke versie van de driewereldentheorie betekent op deze manier alleen de
opname van een bestaand element (= de driewereldentheorie) in een verzameling
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(= H3-domein). De driewereldentheorie kan in deze voorstelling voor verschillende
subjecten als één en hetzelfde gekend object fungeren. De vraag is echter of
venndiagrammen, gezien hun spatio-temporeel karakter, wel zo geschikt zijn voor de
weergave van (de verrijking van) H3-domeinen. Deze kwestie zal nu verder met rust
worden gelaten.
Ad 2): De context bij de emergentie van een nieuwe versie 3Wt-Rx verandert niet
door een intrawereldlijke uitbreiding van domein D, zoals dat bij het voorbeeld van
TN het geval is, maar door een interwereldlijke uitbreiding. Dit is terug te zien bij de
recursieve weergave van domein D van 3Wt-Rx.
Wat belangrijk is te constateren is dat het emergentieproces, waarbij steeds
nieuwe instantiaties (en eventueel nieuwe versies en instantiaties van die nieuwe
versies) van de driewereldentheorie verschijnen, willekeurig lang kan doorgaan.
Immers, een (kennend of nog niet kennend) subject kan steeds opnieuw de interactie
met de driewereldentheorie aangaan. (Al dan niet op reflecterende wijze.) Bij het
‘inzoemen’ op wereld 3 zal de symmetrie in het schema ‘Spreker/Luisteraar 1 
Spreker/Luisteraar 2 (òf: Schrijver/Lezer 1  Schrijver/Lezer 2)’ steeds gebroken
worden. (Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.10.2.1.) De vraag die aan het slot van paragraaf
5.7.4. gesteld is, nl. of er voldoende symmetriebrekingen kunnen plaatsvinden binnen
wereld 3, kan voorlopig met een ‘ja’ beantwoord worden; symmetriebrekingen die het
(voort)bestaan van (empirisch) equivalente theorieën blokkeren.
Dat er steeds nieuwe instantiaties en nieuwe versies van de driewereldentheorie
kunnen blijven emergeren brengt een speciale relatie met zich mee tussen: 3Wt-Rn
en Instm (= instantiaties), waarbij n en m elementen van de verzameling natuurlijke
getallen zijn. De waarden van n en m kunnen in principe willekeurig groot zijn. In het
geval dat n en m een grote waarde krijgen is er sprake van een groot aantal verbeterde
versies van de driewereldentheorie die bij een groot aantal subjecten bekend zijn.
De constructief realist lijkt ten opzichte van de constructief empirist in het voordeel
te zijn met betrekking tot de status van 3Wt-Rn (waarbij n willekeurig groot is) en
daarmee voorlopig ook ten aanzien van de status van 3Wt-R2. Echter, het is aan u als
lezer mede om te bepalen in hoeverre n=2 en welke waarde van m volstaat voor een
finaal oordeel.

Conclusie
De conclusie die getrokken kan worden is dat de ontologische status van 3Wt-R2
vooralsnog op een constructief realistische wijze mag worden geduid. Het argument
van de onderdeterminatie van theorieën door de data vormt vooralsnog geen enkele
bedreiging.
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5.8 Consequenties

van de vier nieuwe vormen van emergentie.
De beantwoording van openstaande vragen
De vraag uit hoofdstuk 1 “Kan het ontstaan van cognitief bewustzijn begrepen
worden met Searles definitie van “emergentie” (emergent2)? En zo ja, geldt dat ook
voor cognitief bewustzijn dat verder reikt dan één enkel individu?” kan inmiddels
voorzichtig beantwoord worden. Het ontstaan van het cognitief bewustzijn kan met
de definitie van Searle begrepen worden in zoverre dat het zelfstandig functioneren
van het emergerende organisatieniveau betreft. Voor de correcties en aanvullingen
die zijn definitie behoeft zij verwezen naar de definities van emergent3wt-3 (binnen
wereld 3) en emergent3wt-4 (binnen wereld 3). Deze definities zijn ook te gebruiken
om, naast het ontstaan van cognitief bewustzijn op individueel niveau, het ontstaan
van cognitief bewustzijn op collectief niveau te beschrijven. Het ontstaan en wijzigen
van opvattingen van gemeenschappen, naties, bevolkingsgroepen, verenigingen
etc. (elk met een eigen H3) en hun vermogens om veranderingen teweeg te brengen
op (een) lager(e) organisatieniveau(s), zijn in overeenstemming te brengen met de
eigenschappen van emergent3wt-3 (binnen wereld 3) en emergent3wt-4 (binnen wereld
3). Alleen moet de individuele spreker, luisteraar, schrijver en lezer, die aan de basis
staat van het ontstaan en wijzigen van entiteiten in wereld 3, uitgebreid worden tot
groepen van sprekers, luisteraars, schrijvers en lezers.
De vraag uit hoofdstuk 1 “Is een onderscheid tussen lokale en globale emergentie
noodzakelijk? Dit om een verschil te kunnen maken aangaande emergentie binnen
werelden en emergentie tussen werelden – namelijk wanneer entiteiten zich voor het
eerst manifesteren.” kan met de introductie van de vier nieuwe vormen van emergentie
ook voorzichtig beantwoord worden. In zoverre dat met lokale emergentie de
emergentie binnen werelden wordt bedoeld en met globale emergentie de emergentie
tussen werelden, luidt het antwoord voorlopig ‘nee’. Een onderscheid tussen lokale en
globale emergentie is in dit perspectief niet zinvol. Immers, de emergentieprocessen
binnen wereld 1 hebben andere kenmerken dan de emergentieprocessen binnen
wereld 2 en wereld 3. Ook is het emergentieproces dat ten grondslag ligt aan het
ontstaan van wereld 2 niet te vergelijken met het emergentieproces dat ten grondslag
ligt aan het ontstaan van wereld 3. Alle hier bedoelde verschillen hebben betrekking
op het onderscheid tussen causatie en teweegbrenging dat eerder is aangebracht.
(Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.)

Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is geprobeerd bij te dragen aan een scherpe profilering van 3Wt-R2.
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De karakteristieken van 3Wt-R2 zijn middels acht punten weer te geven.
Het eerste punt betreft het triadistische karakter van de driewereldentheorie.
Veel ontologische theorieën worden gekenmerkt door een monistisch of dualistisch
karakter. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bestaansrecht van wereld 3 zwaar
onder vuur ligt. Om de plausibiliteit van dergelijke aanvallen te toetsen is in de eerste
paragraaf ingegaan op een op het eerste gezicht krachtig argument van Church tegen
het bestaan van wereld 3. Een evaluatie van het argument ‘The Problem of the Printed
Line’ (PPL) heeft laten zien dat de slagkracht van dit argument voor 3Wt-R2 uiteindelijk
zeer gering is. (Op de betekenis van PPL voor de oorspronkelijke driewereldentheorie
van Popper is niet expliciet ingegaan.) Het is de verwarring tussen ontologische en
epistemologische facetten, met betrekking tot het tijdsverloop dat centraal staat bij
PPL, die het mogelijk maakt om een dergelijk argument te formuleren. De argumentatie
omtrent PPL toont onbedoeld juist nog eens het belang aan van goede historische,
epistemologische en ontologische classificeringen van taal, betekenis en materie:
echter, zonder de substantiële eenheid uit het oog te verliezen.
Het tweede punt dat 3Wt-R2 karakteriseert is dat deze theorie uitnodigt, als gevolg
van de introductie van vier nieuwe vormen van emergentie (emergent3wt-1 tot en
met emergent3wt-4), om verder epistemologisch onderzoek te doen naar de relatie
tussen de drie werelden. Dit epistemologisch onderzoek kan waarschijnlijk op een
nauwkeurige manier worden uitgevoerd door gebruik te maken van ‘possible worlds’.
Gekozen is om het onderzoek zelf niet uit te voeren en slechts een eerste aanzet te
geven.
Het derde punt betreft de combinatie van internalisme en externalisme die
inherent is aan 3Wt-R2. Hoewel radicale internalistische en externalistische theorieën
prima vertaald kunnen worden in het conceptuele schema zoals dat door Veening is
ontwikkeld (3Wt-R), lijkt de ontstaansgeschiedenis van de drie werelden het beste
te verenigen met de integratie van het internalisme en het externalisme. Gebleken is
verder dat de huidige stand van zaken in het internalisme-externalisme debat geen
aanleiding geeft om 3Wt-R2 aan te passen of weinig toekomst te zien voor 3Wt-R2. Het
tegendeel lijkt eerder het geval.
Het vierde punt betreft de vraag waarom er precies drie en niet meer of minder
werelden bestaan. Zoals al is aangegeven komen vooral monistische en dualistische
ontologieën in de filosofische literatuur voor. Deze ontologieën kunnen niet zondermeer
worden geaccepteerd. De claim omtrent het bestaan van wereld 3 is reeds ter sprake
gekomen. Onlangs is er een artikel van G.F.R. Ellis verschenen waarin de existentie
van vier werelden wordt verdedigd. Het artikel grijpt regelrecht terug op het werk van
Popper en Eccles en zou een optimalisering van hun metafysica kunnen betekenen.
Echter, de evaluatie van de argumenten die een ontologische vierdeling moeten
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ondersteunen valt negatief uit. Poppers driedeling van de werkelijkheid lijkt op dit
moment het meest in overeenstemming te zijn met de huidige wetenschappelijke
stand van zaken.
Het vijfde karakteristieke punt van 3Wt-R2 komt tot uitdrukking in de verschillen
tussen 3Wt-R en 3Wt-R2. Volgens 3Wt-R2 geldt, in tegenstelling tot 3Wt-R, dat:
a)	leefwerelden niet fenomenaal maar eerder epistemologisch geïnterpreteerd
dienen te worden,
b) leefwerelden ook als standen van zaken kunnen fungeren,
c)	indien er relaties tussen entiteiten uit verschillende werelden bestaan, zullen het
niet altijd entiteiten uit de leefwerelden betreffen,
d) “De” relatie tussen de werelden is
1) een emergentierelatie: wereld 2 emergeert uit wereld 1 en wereld 3 emergeert
uit wereld 2. De substantiële eenheid van de werkelijkheid wordt zo
gegarandeerd.
2) een symmetrische indien de drie werelden gezien worden als verzamelingen
(e3): de driewereldentheorie is als theorie formuleerbaar door een gelijktijdige
en gelijkwaardige aanname van de drie verzamelingen.
e)	het conceptuele schema van 3Wt-R uitgebreid kan worden met de concepten
symmetrieën, symmetriebrekingen, reconstructies van symmetriebrekingen,
emergent3wt-1, emergent3wt-2, emergent3wt-3, emergent3wt-4, emergentierelaties,
IN-relationele verzameling, BI-relationele verzameling en TI-relationele verzameling.
Daarnaast kunnen werelden en H-domeinen worden voorzien van een tijdsindex
en H-domeinen een dubbele rol vervullen. Verder,
f)	er een historische context bestaat voor de drie werelden zonder dat de problematiek
van de causale overdeterminatie zich aandient,
g)	er ingrediënten aanwijsbaar zijn voor het opstellen van een adequate referentie
theorie.
De theorie 3Wt-R2 mag als een revisie en een uitbreiding van 3Wt-R worden opgevat.
Het zesde punt dat 3Wt-R2 karakteriseert is het optreden van recursieve structuren
in alle drie de werelden. Deze kwestie is slechts summier aan bod geweest en vraagt
om verdere verdieping.
Het zevende punt waarmee 3Wt-R2 getypeerd kan worden is de constructief
realistische duiding die de theorie over zichzelf afroept. Enerzijds dient 3Wt-R2 opgevat te
worden als het resultaat van menselijke arbeid. Anderzijds biedt 3Wt-R2 een realistische
representatie van de gehele ontologische werkelijkheid. Deze tweeledigheid is mede
het gevolg van de ontsnapping aan de absolute onderdeterminatie van theorieën door
de data die 3Wt-R2 zichzelf door middel van symmetriebrekingen verschaft.
Het achtste punt betreft het algehele karakter van 3Wt-R2. Hoewel 3Wt-R2 in grote
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mate gebruik maakt van de verworvenheden van 3Wt en 3Wt-R is 3Wt-R2 een meer
volledige theorie. Er is niet alleen winst geboekt op metafysisch vlak maar ook in
heuristisch opzicht. Immers, een hechter metafysisch fundament zorgt voor meer
adequate en dus betere vraagstellingen. En betere vraagstellingen leiden tot meer
gefundeerde en dus betere metafysische grondbeginselen.
Objecten en standen van zaken kunnen gereconstrueerd worden door het pad
van symmetriebrekingen in omgekeerde richting te bewandelen. Ontologische puzzels
blijken zo mogelijk gedeeltelijk epistemologisch van aard te zijn en omgekeerd.
Op deze manier is het goed mogelijk dat veel vraagstukken ‘gereduceerd’ blijken
te kunnen worden tot empirische puzzels die langs wetenschappelijke weg op te
lossen zijn. Als dat zou blijken dan kan de filosoof de wetenschap geen grotere dienst
bewijzen dan door alle ruimte te bieden aan haar beoefenaars.
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1. Doel en oorsprong van het proefschrift
De driewereldentheorie van Karl Popper is een aantrekkelijke theorie voor degenen die
een niet-reductionistische metafysica willen ontwerpen waarbinnen epistemologische
perspectiefwisselingen mogelijk zijn. De driewereldentheorie is in de eerste plaats een
theorie die de pretentie heeft alle entiteiten en processen uit de werkelijkheid op een
geordende manier een plaats te geven. De ordening komt tot stand op basis van de
fysische, mentale of abstracte status die entiteiten en processen bezitten. Deze status
is kenmerkend voor entiteiten en processen uit respectievelijk wereld 1, wereld 2 en
wereld 3. Ze vormen volgens Popper tezamen de drie domeinen (“werelden”) waaruit
de totale werkelijkheid is samengesteld:
a) De fysische entiteiten en processen uit wereld 1 hebben epistemologisch gezien
met elkaar gemeen dat ze kenbaar zijn vanuit het derdepersoonsperspectief. Echter,
deze ‘recognizability’ van entiteiten en processen wordt pas actueel nadat, historisch
gezien, de werelden 2 en 3 zijn ontstaan. In dit proefschrift wordt bij de historische
determinatie van de drie werelden uitgegaan van een evolutionair perspectief. Het
ontstaan van wereld 3 is in de tijd afhankelijk van een ontwikkeling in wereld 2 en het
ontstaan van wereld 2 is in de tijd afhankelijk van een ontwikkeling in wereld 1.
b) Alle entiteiten en processen uit wereld 2 zijn alleen kenbaar vanuit het
eerstepersoonsperspectief. Het ontstaan van het eerstepersoonsperspectief valt samen
met het moment waarop wereld 2 haar intrede in de geschiedenis doet: het moment
waarop organismen hun eerste mentale eigenschappen krijgen. Het subjectieve deel
van de werkelijkheid, welke kenbaar is vanuit het eerstepersoonsperspectief, wordt
gevormd door alle entiteiten en processen uit wereld 2.
c) De abstracte entiteiten en processen die deel uitmaken van wereld 3 zijn, net als
de entiteiten uit wereld 1, kenbaar vanuit het derdepersoonsperspectief. Naast de
ongeconceptualiseerde subjectieve kennis uit wereld 2 bestaat er geconceptualiseerde
objectieve kennis (in de vorm van concepten, proposities, theorieën etc.). Wereld 1 en
wereld 3 vormen de objectieve component van de werkelijkheid. Popper heeft sterk
de nadruk gelegd op het ‘man-made’ karakter van wereld 3. Echter, de creatie van
abstracte entiteiten, zoals bijvoorbeeld argumenten en theorieën, kunnen onvermoede
en niet-beoogde consequenties met zich meebrengen die op hun beurt weer ontdekt
kunnen worden. Deze entiteiten en processen zijn dus in dit opzicht ‘given’. Ook reeds
bestaande entiteiten en processen die door ‘onwetenden’ ontdekt worden zijn in
zekere zin ‘given’. Immers, ieder mens ‘ontdekt’ in de loop van zijn leven het bestaan
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van concepten, theorieën en argumentaties die objectief bestonden voordat hij er
kennis mee maakte.
De oorspronkelijke driewereldentheorie van Popper is gereviseerd en aangescherpt
door Eite Veening, nadat deze o.a. de volgende problemen in de theorie van Popper
constateerde:
- er is geen sprake van een adequate differentiatie van entiteiten binnen een
wereld
- Popper suggereert dat alle relaties tussen entiteiten uit verschillende werelden
van dezelfde aard zijn
- er is geen onderscheid wat betreft relaties tussen entiteiten binnen één wereld en
relaties tussen entiteiten uit verschillende werelden.
Om deze tekortkomingen op te vangen ontwikkelde Veening een gereviseerde versie
van Poppers driewereldentheorie, 3Wt-R genaamd, die gekenmerkt wordt door
a) de postulering van het bestaan van leefwerelden,
b) de postulering van verschillende relaties tussen entiteiten en
c) een specifieke notatie voor entiteiten en hun relaties.
Ad a) Een leefwereld is een deelverzameling van wereld 1, wereld 2 of wereld 3 en
wordt aangeduid door middel van het H-concept. Het H-domein staat voor ‘habitat’
of ‘leefwereld’. Het resultaat van de introductie van het H-concept is de erkenning van
het bestaan van H1-, H2- en H3-domeinen.
Ad b) Met behulp van de connectie-coëfficiënt C kan de mate van verbondenheid
tussen entiteiten worden weergegeven. Wanneer de verbondenheid afwezig is krijgt
C de waarde 0 en wanneer de verbondenheid maximaal is krijgt C de waarde 1.
Op deze wijze ontstaat er een schaal waarop de mate van verbondenheid tussen
entiteiten kan worden afgebeeld. Met behulp van de termen ‘pendante entiteiten’ en
‘analoge entiteiten’ wordt het onderscheid tussen respectievelijk relaties tussen en
relaties binnen werelden weergegeven.
Ad c) Een meer specifieke differentiatie van entiteiten binnen 3Wt-R komt tot stand
door het gebruik van subscripts bij W1 (wereld 1), W2 (wereld 2) en W3 (wereld 3)
alsook bij de deelverzamelingen H1, H2 en H3. Het resultaat is een zeer informatieve
notatie en een conceptuele uitbreiding van de oorspronkelijke theorie van Popper. Zo
is bijvoorbeeld een W3.2.1-entiteit een concept (W3) voor een observatie of herinnering
(W2) van een fysische entiteit (W1). Veening gebruikt hier ook wel de notatie e3.2.1
voor. Met behulp van deze notatie kunnen filosofische en wetenschappelijke vragen

332

DeVries.1041-Proefschrift.indd 332

20-04-2009 08:39:56

samenvatting en conclusie

opnieuw en mogelijk doeltreffender geformuleerd worden.
De kern van 3Wt-R komt tot uitdrukking in Veenings verwerping van monistische en
dualistische posities. Deze zouden te reductionistisch zijn in zijn opinie. Een adequate
metafysische theorie vergt naar zijn mening een triadistische opzet. De drie (leef)
werelden dienen dan ook scherp van elkaar onderscheiden te worden.
Afgezien van de verschillen tussen de oorspronkelijke driewereldentheorie van Popper
(3Wt) en de gereviseerde driewereldentheorie van Veening (3Wt-R) zijn er ook veel
overeenkomsten tussen de twee theorieën. Beide theorieën roepen nl. de volgende
vragen op:
1) Zijn 3Wt en 3Wt-R compatibel met een vorm van substantiemonisme en/of
materialisme? Bij het stellen van deze vraag dient opgemerkt te worden dat
Popper zelf nooit veel heeft opgehad met het begrip ‘substantie’. Veening lijkt
een echte pluralistische (i.e. triadistische) positie in te nemen.
2) Wat zijn de relaties tussen de drie werelden? Popper spreekt in zijn werk
regelmatig over het fenomeen emergentie dat hier van toepassing zou zijn,
maar het wordt niet duidelijk wat hij precies onder emergentie verstaat. De
volgende vraag is nauw verwant met deze kwestie.
3) Wat is de relatie tussen de geschiedenis van de drie werelden en evolutionaire
zienswijzen? In het werk van Veening is hier zeer weinig over terug te vinden.
Volgens Veening zijn relaties tussen werelden altijd relaties tussen entiteiten en
H-domeinen uit deze werelden. “De” relatie tussen werelden bestaat niet naar
zijn mening. Of anders geformuleerd, de diversiteit aan mogelijke relaties en
connecties tussen entiteiten en processen uit de drie werelden onderling laat
zich niet reduceren tot “De” relatie tussen werelden.
Het zijn de vragen onder de punten 2 en 3 die ertoe geleid hebben in dit proefschrift
het fenomeen emergentie verder te onderzoeken en daarbij het accent te leggen op
de diachronische variant daarvan. (Bij de diachronische variant van emergentie speelt
de factor tijd, in tegenstelling tot bij de synchronische variant van emergentie, een
belangrijke rol.) Een andere vraag die door 3Wt-R opgeroepen wordt is:
4) Wat is de de status van de ‘life-worlds’ (H’s) ? Moeten deze fenomenologisch,
epistemologisch of alleen existentieel geduid worden? Bij een fenomenologische
duiding van de ‘life-worlds’ rijst de vraag wat de verhouding is van deze ‘lifeworlds’ (uit wereld 1 en wereld 3 in het bijzonder) tot het fenomenologische
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karakter van wereld 2. Er lijkt in dat geval een soort verdubbeling op te treden.
Bij een existentiële duiding van de ‘life-worlds’ rijst de vraag wat de toegevoegde
waarde van het H-concept is. Entiteiten binnen een ‘life-world’ hebben bij een
existentiële duiding dezelfde status als entiteiten buiten die ‘life-world’. Alleen
een epistemologische duiding van de ‘life-worlds’ lijkt een waardevolle bijdrage
te leveren aan het onderscheid tussen entiteiten die wel en entiteiten die niet tot
een leefwereld behoren of behoord hebben.
Het zijn deze vraagstukken die de aanleiding vormden tot het schrijven van dit
proefschrift. Hoewel 3Wt-R overduidelijk een verbetering betekent ten opzichte van
Poppers oorspronkelijke theorie, roept de theorie van Veening nog te veel vragen op om
als een afgeronde theorie geaccepteerd te kunnen worden. (Opgemerkt dient te worden
dat Veening zelf zijn theorie ook niet als een voltooide theorie heeft gepresenteerd
en aanbevelingen heeft gedaan voor verder onderzoek. Zijn primaire doel was het
ontwikkelen van een hecht fundament voor een triadistische metafysica.)

2. Samenvatting en conclusie(s) van de hoofdstukken
Hoofdstuk 1:
Deel A:
In hoofdstuk 1, deel A, dat in 2004 als zelfstandig artikel in het ANTW is verschenen,
is begonnen met een korte uiteenzetting van K. Poppers driewereldentheorie (3Wt)
en de herziening van deze theorie door E. Veening (1998). Deze herziening (3Wt-R)
heeft geleid tot een conceptuele uitbreiding van Poppers originele theorie. De 3WtR van Veening bevat nieuwe concepten zoals: het H-concept, connectie-coëfficiënt,
pendante en analoge entiteiten, dependentie-relatie, etc.
De vraag die in hoofdstuk 1 aan de orde gesteld wordt, is hoe de algemeen
aanvaarde ontstaansgeschiedenis van het heelal te combineren is met de drie
verschillende substanties die Veening onderscheidt. Deze kwestie vormt de centrale
onderzoeksvraag. In navolging van Popper wordt geprobeerd de relatie tussen de
werelden te leggen met behulp van het concept emergentie.
In hoofdstuk 1 wordt het voorstel gedaan om, overeenkomstig het werk van K.
Mainzer, het concept emergentie te verbinden met het concept symmetriebreking.
Mainzer meent dat de term ‘symmetriebreking’ een ontologische notie is en dat

334

DeVries.1041-Proefschrift.indd 334

20-04-2009 08:39:56

samenvatting en conclusie

de reconstructie van symmetriebrekingen een epistemologische aangelegenheid
is. (Overeenkomstig dient emergentie als een ontologische aangelegenheid
beschouwd te worden en reductie als een epistemologische kwestie.) Een symmetrie/
symmetriebreking is volgens Mainzer de fundamentele categorie voor een succesvol
en consistent raamwerk waarbinnen wetenschappelijk onderzoek verricht kan
worden. Het werk van Mainzer is nauw verweven met de complexiteitstheorie.
Fysische, mentale en sociale delen van de werkelijkheid zijn non-lineair, complex en
moeilijk berekenbaar. Symmetrieën en symmetriebrekingen zijn centrale fenomenen
in dergelijke systemen.
Vermoedelijk maakt een consistente combinatie van de driewereldentheorie en
het onderzoeksprogramma van Mainzer een succesvolle verdediging mogelijk van
een substantiemonisme/ materialisme gekoppeld aan de claim van een in ontologisch
opzicht gelaagde werkelijkheid.
Met de formulering van het voorstel uit hoofdstuk 1, deel A, is de start van de
ontwikkeling van 3Wt-R2 (de tweede revisie van de driewereldentheorie) gegeven.

Deel B:
In deel B van hoofdstuk 1 is geprobeerd een illustratie van de driewereldentheorie te
geven en deze theorie op basis van neurowetenschappelijk onderzoek een empirisch
fundament te verschaffen. Hiertoe is het recente werk van neuroloog A. Damasio ter
hand genomen. Het doel van Damasio is om met behulp van neurowetenschappelijke
kennis een theorie op te stellen waarbij het fysieke brein, emoties, taal en denken uit
elkaar voortkomen. Hoewel de theorie van Damasio zich gemakkelijk laat associëren
met een sense-datum theorie, is in deel B van dit hoofdstuk gebleken dat er in het
werk van Damasio een sterke ontologische driedeling is terug te vinden.
Damasio splitst in zijn boek The Feeling of What Happens uit 1999 het “zelf” op in
drie onderdelen, te weten het:
- “proto-zelf” (“proto-self”),
- “kern-zelf” (“core self”) en het
- “autobiografisch-zelf” (“autobiographical self”).
Een geslaagde poging om deze verschillende ‘zelven’ uit elkaar te laten voortkomen
draagt bij aan het inzicht in de totstandkoming van relaties tussen leefwerelden (H’s)
uit de drie werelden. Immers, de constituenten en het ontstaansproces van het “protozelf” maken deel uit van wereld 1 (preciezer: H1). Het (onbewuste) mentale resultaat
vormt een onderdeel van wereld 2 (preciezer: H2). Het “kern-zelf” maakt volledig
deel uit van wereld 2 (preciezer: H2). Het ‘bewustzijn’ in de gebruikelijke zin van het
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woord neemt bij de totstandkoming van het “kern-zelf” een aanvang. In wereld 3
(preciezer: H3) is het “autobiografisch-zelf” terug te vinden. Het “autobiografisch-zelf”
veronderstelt de aanwezigheid van een bepaalde geheugencapaciteit en een zeker
redeneervermogen.
(In hoofdstuk 4, deel B, is de ontologische opbouw in het werk van Damasio alsmede de
emergentie van wereld 2 uit wereld 1 en de emergentie van wereld 3 uit wereld 2 verder
uitgewerkt. Voor het zover is moet de nodige theorievorming nog plaatsvinden.)

Hoofdstuk 2:
In hoofdstuk 2 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een viertal symmetrieën en
symmetriebrekingen binnen de drie werelden. Het doel hiervan was meer inzicht te
krijgen in het proces zelf dat zich voltrekt bij de manifestatie van symmetriebrekingen.
De verschillende werelden laten door hun verschillende aard ook verschillende
soorten symmetriebrekingen zien, zo is duidelijk geworden. Wanneer er meer inzicht
is verkregen in de voltrekking van symmetriebrekingen binnen de werelden, kan in
vervolgonderzoek gekeken worden naar de eventuele symmetriebrekingen die
gepaard gaan met de emergentie van de werelden zelf. Immers, zoals gebleken is zijn
deze deels van elkaar afhankelijk.
Er is gekeken naar de symmetriebreking die optreedt bij het fenomeen
ferromagnetisme. Dit is een voorbeeld van een symmetriebreking bij niet-levende
entiteiten uit wereld 1. Aangezien in wereld 1 ook levende entiteiten voorkomen, is
tevens onderzoek gedaan naar de symmetriebrekingen die zich manifesteren bij de
regeneratie en reproductie van de poliep hydra. De emergente entiteiten die bij deze
symmetriebrekingen hun opwachting maken zijn respectievelijk een magnetisch veld
en de introductie van een nieuw organisatieniveau tijdens de evolutie. (Met betrekking
tot de symmetriebrekingen bij de poliep hydra is opgemerkt dat er een onderscheid
aangebracht kan worden tussen ontogenetische emergentie en fylogenetische
emergentie. Alleen tijdens de eerste keer dat de hydra zich op ongeslachtelijke wijze
voortplantte vielen deze twee vormen van emergentie samen. Ze zullen dat in de
toekomst niet meer doen.)
Als voorbeelden van symmetriebrekingen in wereld 2 zijn enkele zeer bekende
visuele illusies, waaronder de Necker-kubus, bestudeerd. Illusies zijn subjectieve
ervaringen en behoren dus tot wereld 2. Er is een grote stroom van literatuur over illusies
verschenen. De werking van de illusies wordt dan ook niet diepgaand geanalyseerd
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in dit hoofdstuk. Duidelijk is in ieder geval wel geworden dat bij deze illusies de
ervaringen van diepten, voorgronden en achtergronden emergeren tezamen met het
optreden van symmetriebrekingen.
Als studieobject en voorbeeld van een symmetriebreking in wereld 3 is gekozen
voor het argument van de ‘onderdeterminatie van theorieën’. Deze these heeft veel
discussie onder filosofen losgemaakt. Het abstractieniveau en dus de plaatsing van
dit argument in wereld 3 behoeft geen nader betoog. Het onderzoek naar de relatie
tussen symmetrieën/ symmetriebrekingen en het argument van de ‘onderdeterminatie
van theorieën’ (als een voorbeeld van een symmetriebreking in wereld 3) is van groot
belang. Immers, zowel 3Wt als 3Wt-R maken als theorieën deel uit van wereld 3. Het
resultaat van de studie biedt mogelijk, weliswaar indirect, meer zicht op de relatie
tussen symmetrieën/ symmetriebrekingen en de driewereldentheorie als theorie (e3).
Daarnaast kan de vraag gesteld worden of de ‘onderdeterminatie van theorieën’,
al dan niet in aangepaste vorm, direct van toepassing is op de driewereldentheorie
zelf. Deze vraag is op haar beurt weer van belang voor de vraag in hoeverre de
driewereldentheorie instrumentalistisch danwel realistisch geïnterpreteerd kan worden.
(Zoals blijkt in hoofdstuk 5 kan het argument van de ‘onderdeterminatie van theorieën’
inderdaad toegepast worden op de driewereldentheorie. In dat hoofdstuk wordt dan
ook ingegaan op de status van de driewereldentheorie.)
Gebleken is in dit deel van hoofdstuk 2 dat er in verband met onderdeterminatie
op zijn minst een drietal typen symmetriebrekingen kunnen worden onderscheiden.
Wanneer de empirische equivalentie tussen twee (of meerdere) theorieën op
succesvolle wijze wordt opgeheven, zijn er drie mogelijke typen symmetriebrekingen
in het spel:
de Type-1-symmetriebreking; ‘theory strengthening’,
de Type-2-symmetriebreking; ‘domain extension’ en
de Type-3-symmetriebreking; ‘theory concretization’.
Deze 3 typen symmetriebrekingen worden in de hoofdstukken 3 en 5 daadwerkelijk
gebruikt.

Hoofdstuk 3:
In hoofdstuk 3 is geprobeerd meer zicht te krijgen op de structuur van de totale
werelden. (In hoofdstuk 2 zijn fragmenten uit de drie werelden onderzocht.
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De symmetriebrekingen die aan de orde geweest zijn, vormen ‘slechts’ voorbeelden.)
De structuurverschillen tussen de werelden laten zien waarin de werelden zich
van elkaar onderscheiden, maar laten ook zien dat ondanks die verschillen de
substantiële eenheid van de totale werkelijkheid niet uitgesloten wordt. In hoofdstuk 3
is in chronologische volgorde onderzoek gedaan naar de structuur van de werelden
1, 2 en 3.
Met betrekking tot het onderzoek naar de structuur van wereld 1 heeft het werk
van M. Leyton centraal gestaan. Leyton meent dat (wereld 1-)objecten worden gekend
door reconstructies van symmetriebrekingen en qua vorm gedetermineerd zijn door
één causale keten die door de tijd loopt. Bij een naïef realistische interpretatie van
deze opvatting zijn de ontologische en epistemologische consequenties voor (wereld
1-)objecten gemakkelijk te bepalen. De vorm van objecten verandert door de tijd
heen door causale interacties met andere objecten. Tijdens deze interacties treedt er
een verschuiving op van symmetrische naar asymmetrische vormen. Het betreft hier
een ontologische aangelegenheid. Bij de waarneming van een object vindt er een
reconstructie van de symmetriebrekingen plaats. Het resultaat is onafhankelijk van de
eigenschappen van de waarnemer en voor een ieder gelijk. Gebleken is in hoofdstuk
3 dat Leyton er goed aan had gedaan niet uit te gaan van één uniek causaal pad om
een object te herkennen, maar van een verzameling of categorie van causale ketens
die de herkomst (van de vorm) van een object kan verklaren.
Met betrekking tot het onderzoek naar de structuur van wereld 2 heeft het werk van
I. Kant centraal gestaan. Popper is sterk beïnvloed door het werk van Kant. De relatie
tussen het werk van deze twee filosofen heeft daarom de nodige aandacht gekregen
in dit hoofdstuk. Begonnen is met een korte weergave van Kants kenleer. Hierna is de
invloed van Kants filosofie op het werk van Popper besproken. Deze bespreking is
gevolgd door een confrontatie tussen Kants filosofie en Poppers driewereldentheorie.
Voorts is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om symmetriebrekingen en
hun reconstructies als ‘Formen der Anschauung’ op te vatten. Gebleken is dat de
‘aanpassing’ van Kants filosofie met behulp van symmetrieën en symmetriebrekingen
een groot aantal voordelen met zich meebrengt. Deze zijn uitvoerig besproken.
De belangrijkste voordelen zijn dat:
1) tijd en ruimte onafhankelijk van het kennend subject bestaan (en in wereld 1 een
plaats hebben),
2) duidelijk wordt hoe ontologie en epistemologie op elkaar ingrijpen en
3) een constructief realistische positie verdedigbaar is en het mentale (behorend tot
wereld 2) een werkelijk bestaan krijgt.
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Hoewel de ‘aanpassing’ van Kants theorie naar een 3-ledige ontologie van de
werkelijkheid niet helemaal nieuw is en ook al bij de neokantianen is terug te vinden,
levert het onderzoek een origineel en vruchtbaar product op; een product dat
nauwelijks nog kantiaans te noemen is.
Met betrekking tot de structuur van wereld 3 wordt in dit hoofdstuk aangetoond
dat deze wereld gekenmerkt wordt door veel-op-veel-relaties tussen haar entiteiten.
(De veel-op-veel relaties worden weergegeven als N:M relaties.) Het resultaat is nogal
abstract geformuleerd en behoeft enige toelichting.
Het is mogelijk dat één concept meerdere referenten heeft. (Concepten en
referenten dienen als dingen/ entiteiten te worden opgevat.) Hier is sprake van een
één-op-veel relatie, oftewel van een M:1 relatie. Tevens is het mogelijk dat één entiteit
door meerdere concepten kan worden aangeduid. In dit geval is er ook sprake van
een één-op-veel relatie, oftewel van een N:1 relatie. De relatie tussen de betrokken
concepten is als gevolg van deze constatering te beschouwen als een veel-op-veel
relatie, oftewel als een N:M relatie. De N:M relaties in wereld 3 komen overal voor.
Zowel betekenissen die voortkomen uit kunstuitingen als de theorieën en proposities
waaruit de wetenschappen zijn opgebouwd, kunnen in dergelijke verhoudingen of
structuren worden aangetroffen. Om dit te illustreren is een concreet voorbeeld uit de
muziek(filosofie) besproken. Bij deze bespreking is uitgegaan van het onderscheid
tussen ‘sound’, ‘tone’ en ‘musical meaning’ dat R. Scruton aanbrengt ten aanzien van
muziek. Deze entiteiten horen thuis in respectievelijk wereld 1, wereld 2 en wereld 3.
De N:M relaties tussen entiteiten uit wereld 3 zijn niet statisch maar aan veranderingen
onderhevig. Teneinde meer zicht te krijgen op de structuur van wereld 3 zijn er enkele
voorbeelden van deze veranderingen de revue gepasseerd.
In hoofdstuk 3 is met behulp van de behaalde onderzoeksresultaten een start
gemaakt met de formalisering van het begrip emergentie. Het betreft een onderneming
waarvan het resultaat een belangrijke rol speelt bij de conceptualisering van nieuwe
vormen van emergentie die toegesneden zijn op de driewereldentheorie. (Dit laatste
speelt zich af in hoofdstuk 4.) Het werk van M. Bunge heeft bij de formalisering van het
begrip emergentie als inspiratie gediend. Het resultaat komt in gegeneraliseerde vorm
als volgt tot stand.
Gegeven is een systeem X dat bestaat uit de verzamelingen U1, …, Up en V1, …,
Vq en de relaties R1, …, Rr. De elementen uit de verzamelingen U en V staan in een
veel-op-veel relatie ten opzichte van elkaar. Systeem X kan een verandering in de tijd
ondergaan. Datgene wat emergeert (Em x (t , t’)) is nu in relationele termen (R) uit te
drukken. Formeel weergegeven:
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Gegeven: X = X(t) = <(U1, …, Up), (V1, …, Vq), (R1, …, Rr)>(t) 
<(U1*, …, Up*), (V1*, …, Vq*), (R1*, …, Rr*)>(t’)
waarbij U1, …, Up en V1, …, Vq verzamelingen zijn en R1, …, Rr relaties zodanig
dat er voor iedere Ri een Uj en Vk is zodanig dat Ri ⊆ Uj x Vk.
Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)

(waarbij x = systeem).

Systeem ‘X’ kan zich op vele niveaus manifesteren. Zo kunnen de relaties, uitgedrukt
door ‘R’, relaties betreffen tussen entiteiten, eigenschappen van verschillende
entiteiten en eigenschappen binnen één enkele entiteit.

Hoofdstuk 4:
Deel A:
Het historische en evolutionaire verloop van de emergentie van wereld 2 uit wereld 1 en
de emergentie van wereld 3 uit wereld 2 vraagt om passende vormen van emergentie
voor de driewereldentheorie.
Om tot de conceptualisering van de nieuwe vormen van emergentie te komen,
is in hoofdstuk 4, deel A, met behulp van het werk van A. Stephan, begonnen een
overzicht te geven van de verschillende vormen van emergentie die momenteel worden
onderkend. Deze verschillende vormen kunnen globaal in twee groepen worden
onderverdeeld, te weten in synchronische en diachronische vormen van emergentie.
Door middel van
clausule a) ‘the thesis of physical monism’,
clausule b) ‘the thesis of systematic properties’,
clausule c) ‘the thesis of synchronic determination’ (cs en cz),
clausule d) ‘the thesis of novelty’,
clausule e) ‘the thesis of structure-unpredictability’,
clausule f) ‘the thesis of irreducibility’ en
clausule g) ‘the thesis of noveltysyn’
zijn de synchronische en diachronische vormen van emergentie verder onder te
verdelen. Deze onderverdeling levert achtereenvolgens op:
- ‘weak emergentism’

(clausules a,b,cs)

- ‘weak diachronic emergentism’

(clausules a,b,cs,d)

- ‘diachronic structure emergentism’

(clausules a,b,cs,d,e)
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- ‘synchronic emergentism’

(clausules a,b,cz,f,g)

- ‘strong diachronic emergentism’

(clausules a,b,cz,d,f)

- ‘strong diachronic structure emergentism’

(clausules a,b,cz,d,e,f).

Vervolgens is in hoofdstuk 4 gekeken naar welke vormen van emergentie in
verband kunnen worden gebracht met de voorbeelden van symmetriebrekingen
zoals deze in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd. Het betreft hier dus emergentie en
symmetriebrekingen binnen de drie werelden.
De conclusie die getrokken kan worden is dat:
‘weak

emergentism’,

‘weak

diachronic

emergentism’,

‘diachronic

structure

emergentism’, ‘synchronic emergentism’ en ‘strong diachronic structure emergentism’
niet van toepassing zijn op de vier voorbeelden uit hoofdstuk 2. Voor de vier voorbeelden
uit hoofdstuk 2 geldt dat alleen ‘strong diachronic emergentism’ van toepassing is.
Tevens is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen de zes verschillende
vormen van emergentie en de drie werelden zelf uit de driewereldentheorie. De zes
verschillende vormen van emergentie zijn dus in verband gebracht met de connectie
tussen wereld 1 en wereld 2 en de connectie tussen wereld 2 en wereld 3. Gekeken
is naar de emergentie van de eerste entiteiten die zich binnen een wereld aandienen.
Immers, met het ontstaan van de eerste mentale entiteit en met het ontstaan van de
eerste abstracte entiteit ontstonden de werelden 2 en 3.
De conclusies van het onderzoek luiden als volgt:
1) Voor de eerste entiteiten die zich binnen een wereld aandienen geldt:
‘weak

emergentism’,

‘weak

diachronic

emergentism’,

‘diachronic

structure

emergentism’, ‘synchronic emergentism’ en ‘strong diachronic structure emergentism’
zijn niet van toepassing. Deze vormen van emergentie zijn dus niet van toepassing op
de overgang van wereld 1 naar wereld 2 en de overgang van wereld 2 naar wereld 3.
Voor deze twee overgangen is ‘strong diachronic emergentism’ wel van toepassing.
2) ‘Strong diachronic structure emergentism’ is alleen van toepassing op de over
gangen tussen de werelden bij een recursieve weergave van de driewereldentheorie.
Hoewel bepaalde vormen van emergentie zeer geschikt lijken om de substantiële
eenheid van de drie werelden te waarborgen zonder hun onderlinge verschillen op te
geven, brengt het gebruik van emergentie mogelijk een groot bezwaar met zich mee.
De dreiging van de causale overdeterminatie, die snel optreedt bij de verdediging
van een pluralistische ontologie, kan het gebruik van het begrip emergentie alsnog
ongeschikt maken. De dreiging die uitgaat van een causale overdeterminatie komt
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tot stand door het feit dat bij een dergelijke overdeterminatie de causale geslotenheid
van de fysische werkelijkheid wordt overschreden. De belangrijkste resultaten uit de
natuurwetenschappen moeten bij het optreden van een causale overdeterminatie
worden genegeerd. In hoofdstuk 4 is getracht deze kwestie op te lossen door:
1) een onderscheid aan te brengen tussen causale en teweegbrengende interacties,
2) leefwerelden (H’s) op te vatten als (gekende) ‘standen van zaken’ en
3) nieuwe organisatieniveaus te laten ontstaan door middel van symmetriebrekingen.
Deze onderneming heeft tot gevolg gehad dat er voor de driewereldentheorie vier
op maat gesneden conceptualisaties van emergentie zijn te onderscheiden, te weten:
- drie diachronische (emergent3wt-1 tot en met emergent3wt-3) en
- één synchronische vorm van emergentie (emergent3wt-4).
Bij emergent3wt-1 tot en met emergent3wt-4 is het zo dat het macroniveau ontstaat
door (een) symmetriebreking(en) [Ri (t)  Ri* (t’)] zodanig dat:
Emi x (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t).
(Voor emergent3wt-4 geldt overigens dat t = t’.)
Voor emergent3wt-1 tot en met emergent3wt-3 gelden de clausules van ‘strong
diachronic emergentism’. Bij emergent3wt-4 is ‘strong diachronic emergentism’
niet aan de orde omdat er zich geen nieuwigheden (‘diachronic novelty’) in de tijd
voordoen. De vier verschillende conceptualisaties van emergentie zijn met name van
elkaar te onderscheiden op basis van de causale en teweegbrengende vermogens
op micro- en macroniveau. Hierbij vormt het microniveau het onderliggende substraat
van de geëmergeerde entiteiten en het macroniveau de geëmergeerde entiteiten of
eigenschappen zelf. Er geldt:
-e
 mergent3wt-1 is van toepassing op de emergentie binnen wereld 1,
-e
 mergent3wt-2 is van toepassing op de emergentie van wereld 2 (= overgang van
wereld 1 naar wereld 2) en
-e
 mergent3wt-3 is van toepassing op het optreden van emergentie binnen de werelden
2 en 3 en de overgang van wereld 2 naar wereld 3.
De emergentie van wereld 1 zelf, dus niet als entiteit uit wereld 3, is om verschillende
redenen problematisch. Er kunnen hierover hooguit wat grove speculaties gedaan
worden. Om te beginnen, wat er zich bevindt achter de horizon van symmetriebrekingen,
die beschreven worden in de (super)snaartheorie, is op dit moment onduidelijk.
Mogelijk speelt emergent3wt-4 hier een rol aangezien bij dit type emergentie de factor
tijd geen rol vervult.
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Wanneer de (super)stringtheorie geaccepteerd wordt zou eventueel ook het
niveau van ‘emergent strings’, dat al kort in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.3) ter sprake
kwam, als beginpunt genomen kunnen worden. De emergentie van wereld 1 heeft dan
een begin op tijdstip t0. Op het niveau van ‘fundamental strings’ zijn tijd en ruimte nog
niet aan de orde en kan er eigenlijk ook nog niet gesproken worden over het ‘begin’
van wereld 1. Immers, het begrip ‘begin’ veronderstelt een zeker spatio-temporeel
verloop. (Zie ook Smolin 2006, 131-133.)
Gebleken is dat de manifestatie van emergent3wt-4 in wereld 2 gelijk is aan de
voltooiing van de ontologische manifestatie van het eerstepersoonsperspectief. En ook
is gebleken dat de manifestatie van emergent3wt-4 in wereld 3 gelijk is aan de voltooiing
van de ontologische manifestatie van het derdepersoonsperspectief. Door middel van
emergent3wt-4 krijgen epistemologische perspectieven op de werkelijkheid dus een
volledige ontologische plaatsbepaling. Een plaatsbepaling die terecht is gezien het in
ontologisch opzicht allesomvattende karakter van de driewereldentheorie.
Ter herinnering: het begrip ‘voltooiing’ met betrekking tot wereld 2 houdt het bereiken
van een maximale scope van het eerstepersoonsperspectief in. Het begrip ‘voltooiing’
met betrekking tot wereld 3 houdt het bereiken van een maximale scope van het
derdepersoonsperspectief in.
De ervaarbaarheid en conceptualiseerbaarheid van entiteiten en processen zijn
emergente eigenschappen. (Zo kunnen entiteiten en processen uit wereld 1 (e1) in
potentie gekend en geconceptualiseerd worden. Ze beschikken over de emergente
eigenschappen ervaarbaarheid en conceptualiseerbaarheid.) Deze eigenschappen
worden pas manifest door het kenproces zelf. Ervaringen, gewaarwordingen etc.
(e2) en concepten, ideëen etc. (e3) zijn de entiteiten die emergeren. Ze vormen de
ontologische inhoud van respectievelijk wereld 2 en wereld 3. De perspectieven en
perspectiefwisselingen die nodig zijn om de entiteiten en processen te kunnen kennen,
vertegenwoordigen de epistemologische kant van het kenproces. De segmentering
van de werkelijkheid in drie zelfstandige werelden en hun samenhang berusten dus
op ontologische en epistemologische gronden.
De structuur of de vorm van ‘standen van zaken’ (H1 ∪ H2 ∪ H3) wordt op a) indirecte
manieren en b) directe manieren bepaald door de causale en/of ‘teweegbrengende’
vermogens van de entiteiten waaruit ze zijn opgebouwd.
a) I) De ‘teweegbrengende’ vermogens van de geëmergeerde entiteiten
richting

de

verschillende

microniveaus

fungeren

als

structurerende

oorzaken (De Muijnck 2002, 154-158). Ze bepalen, in historisch opzicht
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(horizontaal), hoe de werkelijkheid eruit kan zien. Ze treden, als onderdelen
van ‘standen van zaken’, op als temporele ‘constraints’ of ‘triggers’.
II) Bij een emergentieproces bepaalt het microniveau wat er überhaupt op
macroniveau kan emergeren. Het microniveau bepaalt (verticaal) de grenzen van
de verschijningsvormen van nieuwe entiteiten en eigenschappen.
b) I) Causale relaties (mechanistisch van aard) behoren uitsluitend tot wereld 1
en bepalen van moment tot moment de structuur van wereld 1. Ze zijn direct
verantwoordelijk voor het optreden van symmetriebrekingen in wereld 1.
II) De ‘teweegbrengende’ interacties tussen entiteiten die deel uitmaken van
dezelfde organisatieniveaus binnen wereld 2 en wereld 3 bepalen van moment
tot moment de structuur van respectievelijk wereld 2 en wereld 3. Ze zijn direct
verantwoordelijk voor het optreden van symmetriebrekingen in deze werelden.
Verder is gebleken (paragraaf 4.8) dat entiteiten in wereld 1 causaal effectief kunnen
zijn ook al vallen ze niet binnen een H-domein. Entiteiten uit de werelden 2 en 3 die
geen deel uitmaken van een H-domein kunnen, wanneer ze wel onderdeel gaan
uitmaken van een H-domein, alsnog maar niet noodzakelijk iets teweegbrengen. Ook
is het mogelijk dat aan de hand van de teweeggebrachte gevolgen, gevolgen die wel
deel uitmaken van een H-domein, hun bestaan indirect kan worden afgeleid. Voor
epifenomenalisme hoeft dus niet te worden gevreesd.

Deel B:
In deel B van hoofdstuk 4 wordt teruggekomen op het werk van Damasio. (In deel B van
hoofdstuk 1 is het werk van Damasio geïntroduceerd.) Het doel van de behandeling
van de theorie van Damasio is te komen tot een illustratie van de driewereldentheorie
en empirische ondersteuning te verkrijgen. In deel B van dit hoofdstuk is ingegaan
op de relatie tussen Damasio’s theorie en de emergentie van wereld 2 alsook op de
relatie tussen Damasio’s werk en de emergentie van wereld 3. Geprobeerd is om een
precieze beschrijving te geven van de emergentie van wereld 2 (W2) en wereld 3 (W3).
Er is gebleken dat de emergentie van wereld 2 formeel als volgt is weer te geven:
Emi (W2 ∪ W1) (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)
Verder geldt op (t’) dat:
W2 = eerste H2 = {eerste e2.1}(= eerste of laagste organisatieniveau van W2).
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Bij de overgang van wereld 1 naar wereld 2 is ‘emergent3wt-2’ werkzaam geweest. Er
is gebleken dat de emergentie van wereld 3 formeel als volgt is weer te geven:
Emi (W3∪W2∪W1) (t , t’) = Ri* (t’) – Ri (t)
Verder geldt op (t’) dat:
W3 = eerste H3 = {eerste e3}(= eerste of laagste organisatieniveau van W3).
Bij de overgang van wereld 2 naar wereld 3 is ‘emergent3wt-3’ werkzaam geweest. Met
het opstellen van de formele beschrijvingen van de emergentie van wereld 2 en wereld
3 is een belangrijk resultaat behaald. Ze laten op een nauwkeurige wijze de connectie
tussen de drie werelden zien.
Tot slot is in hoofdstuk 4 de tweede revisie van de driewereldentheorie ‘gedoopt’ tot
3Wt-R2.

Hoofdstuk 5:
In hoofdstuk 5 is geprobeerd 3Wt-R2 verder te articuleren. Er is onderzoek gedaan naar
de verschillende karakteristieken van 3Wt-R2. Deze zullen nu kort worden besproken.
In de filosofische literatuur zijn, met betrekking tot Poppers driewereldentheorie,
de meeste kritieken gericht op de claim van het bestaan van wereld 3. Het argument
‘The Problem of the Printed Line’ heeft ook als doel het bestaan van wereld 3 ter
discussie te stellen en heeft (zover mij bekend) tot nu toe geen weerklank gevonden.
Er is geprobeerd aan te tonen dat dit argument ondeugdelijk is. Een succesvolle
weerlegging van dit argument draagt bij aan de versteviging en geloofwaardigheid
van 3Wt-R2.
Hierna is er een klein begin gemaakt met een onderzoek naar de relatie tussen de
drie werelden en ‘possible worlds’. ‘Possible worlds’ zijn wereld 3-entiteiten en bieden
de mogelijkheid om epistemologisch onderzoek te doen naar deze relatie. Gezien het
gebruik van ‘possible worlds’ kan dit onderzoek een nauwkeurig en formeel karakter
aannemen.
Vervolgens is er een poging ondernomen om 3Wt-R2 in verband te brengen
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met kwesties op het gebied van het thema ‘internalisme versus externalisme’. De
begrippen ‘internalisme’ en ‘externalisme’ hebben verschillende betekenissen in de
filosofische literatuur. Hier is kort bij stilgestaan. Een zeer opmerkelijk kenmerk van
de driewereldentheorie in relatie tot dit thema is dat alleen wereld 1, in tegenstelling
tot de werelden 2 en 3, spatio-temporeel van aard is. Ervaringen en ideëen kunnen
inhoudelijk gaan over spatio-temporele aangelegenheden zonder zelf in tijd en ruimte
te bestaan. Het thema ‘internalisme versus externalisme’ is goed te behandelen binnen
het conceptuele kader van de driewereldentheorie. Dit geldt zeker wanneer het gaat
over de gerichtheid of intentionaliteit (van een subject) op een ‘binnen’ en een ‘buiten’.
Entiteiten als het gevoel ‘houden van’, ‘verliefd zijn op’ etc. zijn intrinsiek relationeel
van aard. Ze zijn voor hun bestaan als (reeds geëmergeerde) entiteit afhankelijk van
een andere entiteit. Gebleken is dat er verschillende verzamelingen van entiteiten te
onderscheiden zijn die intrinsiek in mindere of meerdere mate relationeel van aard
zijn. De drie belangrijkste zijn:
1) de ‘IN-relationele verzameling’; elementen uit deze verzameling zijn ‘intrinsiek
non-relationeel’ en hebben dus geen analogie- (A), geen pendant- (P) en geen
dependentie-relaties (D).
2) de ‘BI-relationele verzameling’; elementen uit deze verzameling zijn ‘binnenwerelds
intrinsiek relationeel’ en hebben dus analogie- (A) en dependentie-relaties (D)
binnen één wereld.
3) de ‘TI-relationele verzameling’; elementen uit deze verzameling zijn ‘transwerelds
intrinsiek relationeel’ en hebben dus analogie- (A), pendant- (P) en dependentierelaties (D) tussen verschillende werelden.
Verder is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen 3Wt-R2 en het internalisme/
externalisme-debat. Getracht is op deze manier helderheid te verschaffen over de
positie van 3Wt-R2 ten opzichte van de verschillende opvattingen die gehuldigd
worden binnen de philosophy of mind.
De vraag waarom de werkelijkheid opgebouwd zou zijn uit precies drie en niet
meer werelden is een vraag die zeer voor de hand ligt. Aan de hand van het werk van
Penrose, Ellis en Saleemi is naar een passend antwoord gezocht.
Penrose heeft zich naar eigen zeggen sterk laten inspireren door de driewereldentheorie
van Popper (en Eccles). Het grootste verschil tussen zijn driewereldentheorie en die
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van Popper komt tot uitdrukking in het feit dat in de theorie van Penrose wereld 1
uit wereld 3 emergeert. Penrose voert het betoog van een volwaardig platonist. De
problemen die deze positie oproept zijn besproken en voor een deel al bekend. Ze zijn
besproken aan de hand van de volgende drie boeken van Penrose:
1) Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness (1995),
2) The Large, the Small and the Human Mind (2000) en
3) The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe (2004).
Penrose spreekt over de ‘three deep mysteries’ ten aanzien van de relaties tussen de
drie werelden. Deze mysteries zijn deels door hemzelf tot stand gebracht als gevolg
van de circulariteit die met zijn driewereldentheorie gepaard gaat, zo is gebleken.
De vierwereldentheorie van Ellis is ook een aangepaste versie van Poppers
driewereldentheorie. Tegelijkertijd heeft Ellis zich bij de ontwikkeling van wereld 4 ook
laten inspireren door het werk van Penrose. Als gevolg hiervan zijn de bezwaren tegen
de positie van Penrose, wat betreft de (platoonse) status van abstracte objecten,
ook van toepassing op de positie van Ellis. Opmerkelijk is het feit dat Ellis een
wereld postuleert, wereld 3, waarin ‘physical possibilities’ en ‘biological possibilities’
opgenomen zijn. De opvatting die Ellis huldigt is dat deze ‘possibilities’ over causale
vemogens beschikken. Deze opvatting lijkt niet goed verdedigbaar. Immers, causaliteit
behoort tot wereld 1, zo is eerder aan de orde geweest.
Saleemi ontwikkelt, geïnspireerd door het werk van Penrose, eveneens een
vierwereldentheorie. Het meest kenmerkende voor deze theorie is de introductie van
een aparte wereld voor het sociale domein van de werkelijkheid. Saleemi komt tot een
positie die sterk overeenkomt met die van een sociaal constructivist. Het relativisme
dat hiermee gepaard gaat is sterk aanwezig in de theorie van Saleemi, terwijl Saleemi
juist beoogt relativistische opvattingen te bestrijden.
De meerwereldentheorieën van Penrose, Ellis en Saleemi zijn niet overtuigend. De
conclusie die getrokken kan worden is dat een triadistische ontologie ten aanzien van
de werkelijkheid, waarbij wereld 3 uit wereld 2 emergeert en wereld 2 uit wereld 1,
vooralsnog het beste te verdedigen is.
Het karakter van 3Wt-R2 wordt ook duidelijker door deze theorie te confronteren
met haar directe voorganger, namelijk 3Wt-R. Bij deze onderneming is uiteraard
het accent gelegd op de relatie tussen de drie werelden en de relatie tussen de
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verschillende entiteiten uit deze drie werelden. De volgende drie tentatieve proposities
van Veening hebben daarbij centraal gestaan:
a) Relaties tussen entiteiten uit verschillende werelden lijken altijd entiteiten in de
leefwerelden H2 en H3 te zijn.
b) Relaties tussen werelden zijn altijd relaties tussen entiteiten. “De” relatie tussen
werelden bestaat dan ook niet; er bestaan diverse relaties tussen diverse
subwerelden.
c) Tussen entiteiten uit de drie werelden zijn in theorie pendantie-relaties, dependentierelaties en interactie-relaties mogelijk.
Wat betreft propositie a betekent de ontwikkeling van 3Wt-R2 een uitbreiding van
3Wt-R richting een volwaardige “transwereldlijke theorie”. Met propositie b wordt
niet ingestemd. “De” relatie tussen werelden speelt zich op twee niveaus af, zo is
aangetoond. Het eerste niveau betreft de werelden zelf. Het tweede niveau betreft
de werelden als conceptuele entiteiten binnen wereld 3. Alleen met propositie c kan
voorlopig ingestemd worden.
Verder is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de werelden en leefwerelden
van tijdsindexen te voorzien. Beoogd is van een statische naar een dynamische
driewereldentheorie over te gaan. Van belang daarbij is dat er, zoals in hoofdstuk 3
ook ter sprake is gebracht, een onderscheid aangebracht moet worden tussen de
fysische tijd in wereld 1, de beleefde tijd in wereld 2 en de geconceptualiseerde tijd in
wereld 3. Om de fysische, de beleefde en de conceptualiseerde tijd met elkaar te laten
corresponderen moet de aanname worden gedaan dat C=1 tussen de tijdsindexen,
die gekoppeld zijn aan de drie verschillende werelden en hun ‘life-worlds’. Er zijn geen
speculaties gedaan over de gevolgen die optreden wanneer C een andere waarde
aanneemt. Het onderzoek uit dit deel van hoofdstuk 5 maakt de ontwikkeling van de
driewereldentheorie in zijn geheel (van 3Wt-R0 naar 3Wt-R1 en van 3Wt-R1 naar 3WtR2) goed zichtbaar.
Na deze exercitie is ingegaan op de symmetrische en recursieve structuur van
3Wt-R2. De recursiviteit van 3Wt-R2 komt voort uit het feit dat theorieën en dus ook
3Wt-R2 zelf deel uitmaken van wereld 3. Gebleken is dat een visuele representatie van
de driewereldentheorie (al dan niet recursief) moeilijk tot stand te brengen is en slechts
kan dienen als een soort ‘metafoor’. Visuele representaties (e1) zijn, in tegenstelling tot
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de driewereldentheorie (e3) zelf, spatio-temporeel van aard. De recursieve structuur
van 3Wt-R2 maakt het mogelijk onderzoek te doen naar de status van 3Wt-R2 zelf, zo
is gebleken. De vraag die in dit hoofdstuk gesteld is, is of 3Wt-R2 op een constructief
realistische of op een constructief empiristische wijze geïnterpreteerd moet worden.
Het argument dat centraal heeft gestaan bij de bepaling van de status van 3Wt-R2
is het argument van de onderdeterminatie van theorieën (door de data). De vraag is of
er empirisch equivalente theorieën van 3Wt-R2 mogelijk zijn. Cruciaal bij deze kwestie
is, zo is duidelijk geworden, hoe het begrip ‘empirie’ begrepen moet worden. Het
resultaat van het onderzoek is dat:
1) of het begrip ‘empirisch equivalente theorieën’ kan überhaupt niet in verband
worden gebracht met 3Wt-R2 of
2) er dient een oplossing te komen voor het argument van de onderdeterminatie
van theorieën (door de data) wil 3Wt-R2 op een constructief realistische manier
te duiden zijn.
In het eerste geval vormt het argument geen probleem voor de realist. In het tweede
geval lijkt 3Wt-R2 zelf een oplossing te kunnen bieden voor dit vraagstuk. (De twee typen
symmetriebrekingen uit hoofdstuk 2 zijn gebruikt om deze puzzel op te lossen.)
Het resultaat van dit onderzoek heeft laten zien dat, zolang er een mogelijkheid
tot ‘grasping’ bestaat van 3Wt-R2 als theorie (door voldoende symmetriebrekingen),
3Wt-R2 op een constructief realistische wijze kan worden geduid. Symmetrieën en
symmetriebrekingen bestaan en worden erdoor geconceptualiseerd. Ontologie en
epistemologie zijn zo op een innige manier met elkaar verbonden.
Het onderzoek dat uitgevoerd is in dit proefschrift betekent een verfijning van de
oorspronkelijke metafysica van Popper (3Wt) en 3Wt-R van Veening. Dit onderzoek
heeft naast een filosofische waarde ook een ruimere betekenis.
In het boek Over de Werkelijkheid van Drie Werelden van Veening is de heuristische
waarde van de driewereldentheorie uitvoerig aan bod gekomen. Veening heeft laten
zien dat de driewereldentheorie op verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld de
ethiek, psychologie, psychiatrie, hulpverlening en de filosofische consultatiepraktijk,
toegepast kan worden; terreinen die de ‘kwaliteit van leven’ betreffen.
Het onderzoek naar het begrip ‘emergentie’ in relatie tot de driewereldentheorie,
heeft het opstellen van een volwaardige “transwereldlijke theorie” mogelijk gemaakt.
Het resultaat is een theorie die een hechter fundament verschaft om vraagstukken
binnen en buiten de filosofie in een triadistisch kader te behandelen.
Tot slot de volgende korte overweging wat betreft de ruimere betekenis van de
relatie tussen het werk van Popper, emergentie en het gebruik van symmetrieën en
symmetriebrekingen.
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Popper is van mening dat “life is problem-solving and discovery” (Popper 1972, 148).
Met betrekking tot de groei van theorieën, welke worden ontwikkeld om problemen
aan te pakken, presenteert Popper het volgende “tetradic schema”:
P1



TT



EE



P2 ,

waarbij ‘P’ staat voor ‘problem’, ‘TT’ voor ‘tentative theory’ en ‘EE’ staat voor
‘(attempted) error elimination’ (Popper 1972, 287). Dit beperkte schema kan volgens
Popper worden uitgebreid tot bijvoorbeeld het volgende schema:
		
P1
		



TTa



EEa



P2a



TTb



EEb



P2b



TTn



EEn



P2n .

Uit dit schema blijkt dat voor een probleem verschillende tentatieve theorieën en
verschillende ‘error eliminations’ kunnen worden ontwikkeld hetgeen resulteert in
verschillende nieuwe problemen. Over het gebruik van dit schema merkt Popper zelf
op dat:
“Thus my tetradic schema can be used to describe the emergence of new problems and,
consequently, the emergence of new solutions – that is, new theories; and I even want to
present it as an attempt to make sense of the admittedly vague idea of emergence – as
an attempt to speak of emergence in a rational manner. I should like to mention that it can
be applied not only to the emergence of new scientific problems and, consequently, new
scientific theories, but to the emergence of new forms of behaviour, and even new forms of
living organisms.” (Popper 1972, 288).

De rationele aanvaardbaarheid van het gebruik van het begrip ‘emergentie’ neemt toe
als de verzameling theorieën TTa, TTb, …, TTn gezien wordt als een verzameling met
een symmetrische verdeling wat betreft alle tentatieve theorieën die kunnen worden
opgesteld voor probleem P1. Het uitgebreide schema toont de situatie vòòr het moment
dat er een symmetriebreking heeft plaatsgevonden en dus vòòr het moment dat er
sprake is van werkelijke emergentie. Wanneer één van de theorieën uit de verzameling
theorieën TTa, TTb, …, TTn daadwerkelijk wordt geconstrueerd of ontdekt en het
bijbehorende pad verder wordt afgelegd, is er sprake van een symmetriebreking. Het
resultaat is de emergentie van een nieuw, maar in het kader van de groei van kennis,
beter opgesteld probleem.
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3. Eindconclusie
De motivatie om dit proefschrift te schrijven was, zoals ook al in de inleiding is
aangegeven, een optimalisering van de driewereldentheorie tot stand te brengen. De
ontwikkeling van 3Wt-R door Veening houdt een grote stap voorwaarts in ten opzichte
van de originele 3Wt van Popper. De conceptuele uitbreiding van 3Wt die geleid heeft
tot 3Wt-R is uitvoerig aan de orde geweest. Echter, het substantietriadisme en de
onderbelichting van de connecties tussen de drie werelden die 3Wt-R kenmerken,
zijn de aanleiding geweest voor de ontwikkeling van 3Wt-R2. Dit proefschrift is het
resultaat.
Geprobeerd is met de ontwikkeling van 3Wt-R2 een combinatie te bewerkstelligen
van een substantiemonisme en een triadistische ontologie. Er is beoogd een
“transwereldlijke theorie” tot stand te brengen die enerzijds een substantiële eenheid
van de gehele werkelijkheid garandeert en anderzijds een inzicht biedt in de relaties
tussen entiteiten met hun (relationele) eigenschappen uit de verschillende werelden.
Hopelijk doet 3Wt-R2 het vertrouwen toenemen in de kracht en de mogelijkheden van
de driewereldentheorie.
Geconcludeerd mag worden dat door de ontwikkeling van 3Wt-R2 er een verbeterde
versie van de driewereldentheorie beschikbaar is gekomen. De progressie is geboekt
door het begrip emergentie, waarmee ook Popper de connectie tussen de werelden
‘beschreef’, van een fijnmazige en adequate invulling te voorzien. Daarnaast biedt het
onderhavige proefschrift voldoende aanknopingspunten voor verder onderzoek en
uitbreiding van deze triadistische metafysica. Het wachten is op 3Wt-R3…………..
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Visuele ‘weergave’ van 3Wt-R2 (Ontologie, afbeelding A en
afbeelding B.)
Ontologie
W(erkelijkheid)

Wereld 1

Wereld 2

Wereld 3

(fysiek/concreet)

(psychisch/mentaal)

(abstract)

Wereld 1: - entiteiten met hun eigenschappen ( systeem): a
 ) objecten
b) processen
- H1-leefwereld(en):
(Gekende) entiteiten met hun eigenschappen ( systeem): a
 ) objecten
b) processen
Wereld 2: - entiteiten met hun eigenschappen ( systeem): a) objecten
b) processen
- H2-leefwereld(en):
(Gekende) entiteiten met hun eigenschappen ( systeem): a
 ) objecten
b) processen
Wereld 3: - entiteiten met hun eigenschappen ( systeem): a
 ) objecten
b) processen
- H3-leefwereld(en):
(Gekende) entiteiten met hun eigenschappen ( systeem): a
 ) objecten
b) processen
(Gekende) standen van zaken: verenigingen van H-domeinen. (Relationeel en/of nonrelationeel van aard. Immers, eigenschappen en entiteiten brengen (hetzij interne,
hetzij externe) relaties met zich mee terwijl relaties de aard van eigenschappen en
entiteiten (mee)bepalen.)
Formeel als volgt weer te geven:
a) H1,		

b) H1 ∪ H2,		

c) H1 ∪ H2 ∪ H3

Interne en externe symmetrieën (wereld 1): bij interne symmetrieën zijn in tegenstelling
tot bij externe symmetrieën niet direct ruimtelijke of temporele parameters betrokken.
Interne en externe (relationele) eigenschappen: Voorbeeld van een interne eigenschap:
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interne symmetrie (wereld 1). Voorbeelden van relationele eigenschappen: ervaar
baarheid, conceptualiseerbaarheid.
Interne en externe relaties: interne relaties tussen entiteiten veronderstellen het
bestaan van eigenschappen bij de betrokken entiteiten die niet gemist kunnen worden
om de relatie gestalte te geven. (Voorbeelden: dependentie- en emergentie-relaties.)
Bij externe relaties tussen entiteiten zijn dergelijke eigenschappen bij de betrokken
entiteiten juist afwezig. (Voorbeelden: analogie-, pendant- en interactie-relaties.)
Interne en externe structuur: relaties tussen de constituenten van een entiteit vormen
de interne structuur van die entiteit. Relaties tussen een entiteit en zijn omgeving
vormen de externe structuur van die entiteit.
Interne en externe ruimtelijkheid: binnen en buiten (fysiek, psychisch/mentaal, abstract).

A) 3Wt-R 2 wordt gekenmerkt door veel-op-veel relaties tussen entiteiten
uit de drie werelden. (Tijd speelt bij deze afbeelding geen rol.)
Wereld 2

R2

r1

r2

R1
R3
							
r3

Wereld1

Wereld 3

r1: transwereldlijke relaties tussen wereld 1 en wereld 2
r2: transwereldlijke relaties tussen wereld 2 en wereld 3
r3: transwereldlijke relaties tussen wereld 1 en wereld 3
R1 ⊆ wereld 1 x wereld 1; N:M relaties in wereld 1
R2 ⊆ wereld 2 x wereld 2; N:M relaties in wereld 2
R3 ⊆ wereld 3 x wereld 3; N:M relaties in wereld 3
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B) 3Wt-R 2 wordt gekenmerkt door ‘verschillende’ tijden en een
tijdsverloop dat eigen is aan emergentie

W3

Emergent 3Wt-3

H3

Emergent 3Wt-4 [ H3.3.3…

z
x

y

Emergent3Wt-3 / epistem. 3e p.p.: conceptualiseerbaarheid
Geconceptualiseerde tijd

W2

H2
Emergent 3Wt-4 [ H2.2.2…
r

p
q

s

Emergent3Wt-2 / epistem. 1e p.p.: kenbaarheid of ervaarbaarheid

Emergent3Wt-3

Beleefde tijd

W1
NSq
SB

LEVENDE MATERIE

H1

DODE MATERIE

o
Emergent3Wt-1
Fysische tijd
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Afkortingen
W1 =	Wereld 1; ‘physical objects and states’ (met onderscheid tussen dode en
levende materie)
W2 = Wereld 2; ‘states of consciousness’
W3 = Wereld 3; ‘knowledge in the objective sense’
H1

= eerste leefwereld in W1 (historisch gezien)

H2

= eerste leefwereld in W2 (historisch gezien)

H3

= eerste leefwereld in W3 (historisch gezien)

o

= mogelijk emergent3wt-4 fenomeen in wereld 1 (geen persoonsperspectief)

p

=	voltooiing van ontologische manifestatie van eerstepersoonsperspectief;
Emergent3wt-4 (de ervaring of beleving van het eerstepersoonsperspectief)

q

= ‘proto-self’ (onbewust)

NSq = neurale structuren die bij het ‘proto-self’ betrokken zijn (1e orde structuren)
SB

= secundaire breinstructuren (2e orde structuren)

r

= ‘autobiographical memory’

s

= ‘core self and core consciousness’

x

=	voltooiing van ontologische manifestatie van derdepersoonsperspectief;
Emergent3wt-4 (de conceptualisering van het derdepersoonsperspectief)

y

= ‘autobiographical self and extended consciousness’

z

= theorie 3Wt-R2

(De entiteiten q, NSq, SB, r, s en y zijn afkomstig uit het werk van Damasio. De entiteiten
o, p, x en z zijn geïntroduceerd bij het opstellen van 3Wt-R2.)
Het tijdsverloop in de drie werelden is aangegeven met de horizontale doorlopende
pijl: Fysische tijd ~ Beleefde tijd ~ Geconceptualiseerde tijd
De verticale doorlopende pijlen geven de richting aan (van micro- naar macroniveau)
van emergerende entiteiten en/of processen:
Emergent3wt-1: de emergentie in wereld 1.
 eze vorm van emergentie betreft de overgang van wereld
Emergent3wt-2: d
1 naar wereld 2 (vandaar dat er ook geen verticale pijl in de
visuele ‘weergave’ is aangebracht).
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Emergent3wt-3: d
 e emergentie in wereld 2, tussen wereld 2 en wereld 3 en
in wereld 3.
 e emergentie van H2.2.2…- en H3.3.3…-entiteiten
Emergent3wt-4: d
(in respectievelijk wereld 2 en wereld 3).
De horizontale stippellijn geeft het begin van een epistemologisch persoonsperspectief
aan.
- Met de emergentie van wereld 2 neemt het eerstepersoonsperspectief een
aanvang. De eigenschap kenbaarheid/ ervaarbaarheid wordt manifest.
- Met de emergentie van wereld 3 neemt het derdepersoonsperspectief een
aanvang. De eigenschap conceptualiseerbaarheid wordt manifest.
Misschien ten overvloede: in tegenstelling tot wat de visuele ‘weergave’ van 3Wt-R2
suggereert dienen wereld 2 en wereld 3 niet spatio-temporeel te worden opgevat.
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Een korte Engelse samenvatting en conclusie
Summary and conclusion
Title of the dissertation:

The Emergence and Evolution of Three Worlds
Subtitle:

Second Revision of Poppers Three Worlds Theory

Purpose and origin of the dissertation
Karl Popper’s three worlds theory is an attractive theory for those who want to defend
a non-reductionistic metaphysics all owing for epistemic changes of perspective. In
the first place, the three worlds theory is a theory that strives to provide an ordering
of all entities in reality. This ordering is realized by the physical, mental and abstract
status that entities possess. This status characterises the entities in world 1, world 2
en world 3, respectively. According to Popper, these three domains together constitute
the whole of reality.
From an epistemological point of view, the physical entities of world 1 have in common
with each other that they can be known from a third person perspective. But, the
‘epistemological recognizability’ of these entities becomes actual only after the birth of
world 2 and 3 in the history of the universe. It is important to note that in this dissertation
one of the basic assumptions underlying the historical determination of Popper’s three
worlds is an evolutionary point of view.
A similar situation holds for the entities of world 2, the mental entities or states of
affairs. These are knowable only from a first person perspective. The origin of the first
person perspective coincides with the origin of world 2 in the history of the universe.
Being recognizable only from a first person perspective is a property which is common
to all entities of world 2. The entities of world 2 constitute a class of entities which is
distinguished by this property from the entities of world 1.
The abstract entities of world 3 also have an epistemological property in common.
The entities of world 3 are, like the entities of world 1, knowable from a third person
perspective. World 1 and world 3 together constitute the objective part of reality. The
character of world 3 is classified by Popper as ‘man-made’. But, the creation of abstract
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entities, like arguments and theories, can have unexpected implications which can be
discovered. So, these entities are ‘given’. Already existing entities are also ‘given’ for
those who are not familiar with them. So, these entities can be discovered.
Popper’s original three worlds theory has been revised and further elaborated by
Veening, after the latter had noted the following problems in Popper’s theory:
-

there is no differentiation between entities within a world

-

Popper suggests that all cases of relatedness between entities from different
worlds are of the same kind

-

there is no distinction between relations of entities within a world and relations of
entities from different worlds.

In order to solve these problems, Veening developed his own theory (3Wt-R) which is
characterized by the existence of a) subworlds, b) different relations and c) a specific
notation for entities.
Ad a) A subworld is a subset of world 1, world 2 or world 3 and will be denoted
by the H-concept. The H-domain stands for ‘habitat’ and is also called ‘life-world’ by
Veening. The result is the existence of H1-, H2- and H3-domains.
Ad b) The power of relatedness between entities can be represented by the
connection-coefficient C. When there is no relation between entities, the value of C is
0, and when the relation is as strong as possible, C takes the value 1. In this manner
a continuum is created in which there is a position for the power of each case of
relatedness. With the terms ‘pendant entities’ and ‘analog entities’ the differentiation
between the relations in a world and the relations between worlds are represented.
Ad c) A further differentiation between entities in 3Wt-R is made by means of
subscripts to W1 (world 1), W2 (world 2) and W3 (world 3). The same holds for the
subsets H1, H2 and H3. The result is a very informative notation and a conceptual
elaboration of the theory of Popper. For example, a W3.2.1-entity is a concept (W3) of
an observation or remembrance (W2) of a physical entity (W1). Veening also uses the
notation e3.2.1 for this entity. With this notation it is possible to reformulate philosophical
and scientific questions and, possibly, to formulate them in a more effective way.
The central issue of Veening’s theory is his rejection of monistic and dualistic positions.
They are too reductionistic in his opinion. An adequate metaphysical theory is only
possible by following the way of triadism. Therefore, the three worlds must be radically
distinguished.
Besides the differences between Popper’s original theory (3Wt) and the revised version
developed by Veening (3Wt-R) there are also many similarities between both theories.
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Both theories imply the following questions:
1) Are 3Wt and 3Wt-R compatible with substance monism and/or materialism? It is
significant to remark that Popper himself didn’t appreciate the term ‘substance’.
Veening seems to be a pluralist on this topic.
2) What is the relation between the three worlds? Popper regulary refers to the
principle of emergentism, but it is not clear what the precise meaning of this notion
is in his work. The next question is closely related to this issue.
3) What is the relation between the history of the three worlds and evolutionary
theories? Veening did not write very much on this topic in his work. In the opinion
of Veening, relations between worlds are always relations between entities and
H-domains contained in these worlds. “The” relation between worlds doesn’t
exist.
Considering point 2 and 3, in this dissertation, the choice is made to investigate
the principle of emergentism and especially the diachronic variant of emergentism.
Another question which is implied, mainly by 3Wt-R, is:
4) What is the status of the ‘life-worlds’ (H’s) ? Do we have to understand them as
phenomenological, epistemological or only as existential?
These questions constituted the inspiration to write this dissertation. Veening’s revised
version of the three worlds theory clearly is an improvement compared with Popper’s
original theory. However, the theory as developed by Veening leaves too many
questions unanswered to accept it uncritically.

Summary and conclusions of the chapters
In chapter 1, part A, which was also published as an independent article in the
journal ANTW, the proposal is formulated to combine the principle of emergentism
with symmetry breakings, similar to those in the work of K. Mainzer. Mainzer thinks
that the term ‘symmetry breaking’ is an ontological notion and that the reconstruction
of symmetry breakings (theory reduction) is an epistemological issue. In Mainzer’s
opinion, a symmetry/symmetry breaking is the fundamental category for a successful
and consistent framework of scientific research. Mainzer’s work is closely related to
complexity theory. Physical, mental and social parts of reality are non-linear, complex
and computational. Symmetries and symmetry breakings are central notions of these
systems.
The proposal of chapter 1, part A, to combine the relation of the three worlds
with symmetries and symmetry breakings, yields a prospect for a precise historical
and evolutionary description of the development of the three worlds. A successful
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confrontation between the three worlds theory and Mainzer’s convictions makes the
defence of substance monism/materialism and the claim of a many-layered reality
compatible.
With the launch of the proposal of chapter 1, part A, a beginning is made with the
development of 3Wt-R2 (the second revision of the three worlds theory).
The research presented in chapter 2 concerns the symmetries and symmetry breakings
in the three worlds. The purpose of this research was to gain more knowledge about
the process of symmetry breaking itself.
The process of symmetry breaking that occurs in the phenomenon of ferromagnetism
is studied. This is an example of symmetry breaking in non-living entities in world 1.
Given the fact that there are also living entities in world 1, symmetry breakings in
the regeneration and the reproduction of the polyp hydra were also considered. The
emergent entities in this kind of symmetry breakings are respectively a magnetic field
and the introduction of a new level of organization during the evolution.
Some very famous visual illusions were chosen as examples of symmetry
breakings in world 2. Illusions are subjective experiences and it is evident that they
belong to world 2. These illusions were not analyzed in great depth, as there exists a
huge volume of literature on this topic. It is evident, and that is important enough, that
in the case of illusions the experience of depth, forground and background emerges
by the appearance of symmetry breakings.
As a case-study and an example of symmetry breaking in world 3, in chapter
2, the ‘underdetermination of theories’ thesis is considered. This thesis has been
responsible for a lot of commotion among philosophers. The abstract character of the
‘underdetermination of theories’ thesis ensures that a further explanation is not needed
to conceive of it as an element of world 3 and a potential case-study of symmetry
breaking. The research into symmetries and symmetry breakings is, in relation to this
thesis as an element of world 3, quite important. The reason is that the theories 3Wt
and 3Wt-R as theories belong to world 3. If the result of the ‘underdetermination of
theories’ thesis is generalizable to all symmetry breakings in world 3, than this provides
a new insight to the relation of symmetries/symmetry breakings and the three worlds
theory.
Another question is whether the ‘underdetermination of theories’ thesis, eventualy
in a revised version, is applicable to the three worlds theory itself. This question in turn
affects the question to which degree the three worlds theory can be interpreted in a
realist instead of only an instrumentalist manner.
In this part of chapter 2 it is shown that at least three types of symmetry breakings
can be distinguished.
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In chapter 3 the structure of worlds 1, 2 and 3 is examined.
During the research into the structure of world 1 the work of Leyton was taken
into focus. In Leyton’s opinion, objects are known by reconstructions of symmetry
breakings. The forms of objects are determined by one single causal chain through
time. However, Leyton had done a better job if he had assumed a category of causal
chains to explain the origin (of the forms) of objects and not assumed one unique
causal path to recognize an object. By using the term category it is very easy to jump
to the work of Kant, which forms a central part of the research into the structure of
world 2.
In chapter 3, one of the issues was the investigation of the possibility to interpret
symmetry breakings and their reconstructions as ‘Formen der Anschauung’. The
modification of Kant’s philosophy using symmetries and symmetry breakings
apparently has many advantages. These are elaborately discussed. Although the
‘modification’ of Kant’s philosophy into a three layered ontology is not totally new
and can be found with many neo-Kantians, the result of the research in chapter 3 can
hardly be positioned in the Kantian tradition.
It is established that the structure of world 3 can be characterized by N:M relations
between entities. This observation yields the possibility to start with the formalisation
of the notion of emergence. The result of such a project plays an important role in the
development of new forms of emergence for the three worlds theory. This last point
occurs in chapter 4.
In order to develop new forms of emergence, chapter 4 begins with an overview of
the different forms of emergence which are currently discussed. These different forms
can roughly be divided into two groups, namely synchronic and diachronic forms of
emergence.
Chapter 4 subsequently confronts the different forms of emergence with the
examples of symmetry breaking discussed in chapter 2. In addition, research is done
into the relationship between the different forms of emergence and the three worlds
themselves.
Although special forms of emergence are appropriate to guarantee the substantial
unity of the three worlds without sacrificing their mutual differences, the principle of
emergence cannot be uncritically accepted. The threat of causal overdetermination,
which occurs very soon in the defence of a pluralistic ontology, can diminish the power
of the principle of emergence. In chapter 4 it is tried to solve this problem by 1) making
a distinction between causal and effective interactions, 2) interpreting life-worlds (H’s)
as ‘states of affairs’ and 3) letting levels of organisation arise by means of symmetry
breakings.
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The result of this project is the development of four special forms of emergence for
the three worlds theory, namely three diachronic forms of emergence (emergence3wt-1
to emergence3wt-3) and one synchronic form of emergence (emergence3wt-4).
It was a very remarkable observation that the manifestation of emergence3wt-4
in world 2 is equal to the finishing of the ontological manifestation of the first person
perspective and that the manifestation of emergence3wt-4 in world 3 is equal to the
finishing of the ontological manifestation of the third person perspective. By way of
the phenomenon of emergence3wt-4 epistemological perspectives on reality become
completely ontologically determined. This ontological determination can be justified
by the all-embracing character of the three worlds theory.
At the end of chapter 4 the second revision of the three world theory is baptised
as 3Wt-R2.
In chapter 1, part B, in combination with chapter 4, part B, research has been done
into possible neurological evidence for 3Wt-R2. The purpose of this research is the
search for an empirical underpinning for 3Wt-R2. To reach this goal, the work of the
neurologist Damasio has been studied. Although many readers associate Damasio’s
work with the position of a sense-datum theory, it is possible to find in his work a
defence for an (ontologically) three domain reality.
The existence of physical entities is recognized by reductionists (materialists),
as well as non-reductionists. There is still a lot of discussion these days about the
existence of mental entities and states of affairs. The research into Damasio’s work in
relation to the three worlds theory yields the following striking conclusion for the world
2-entities and the status for H2’s: “The emergence of world 2 has taken place by
one symmetry breaking. This symmetry breaking can be described by the symmetry
breaking in the scheme “Object/Subject  Object/Subject” with the result that (the
first) H2=W2. Since the appearance of world 2 in the evolution of life the existence
of world 2 is ensured by an (endless) chain of symmetry breakings at the level of
concrete and particular entities.”.
It is less easy to make plausible the independant existence of abstract entities
as inhabitants of world 3. To do this job, again the work of Damasio is studied for
neurological evidence. With some care, the following conclusion can be formulated:
“Only for the first appearance of a symmetry breaking in the scheme “Speaker/Listener
 Speaker/Listener” does it hold that H3=W3. World 3 is more than the sum of
the organisms which together constitute the substrate at the underlying micro-level.
The reason for this is that the emergence of a new level of organization by means
of symmetry breakings entails a separate ontological domain of concepts, theories,
critical arguments etc. From an epistemological point of view, the coming into existence
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of world 3 is responsible for the emergence of the third person perspective.
Although it is not claimed that the defence of an empirical underpinning of the
three worlds theory is completed, the claim that there is a generous neurological
support for the theory can be justified.
In chapter 5, it is attempted to articulate 3Wt-R2 further by searching for the different
characteristics of 3Wt-R2.
In the philosophical literature, when Popper’s three worlds theory is discussed,
most arrows are fired at the claim of the existence of world 3. Using the argument of
‘The Problem of the Printed Line’, it is attempted to save world 3.
After this attempt at saving world 3, some epistemological research is done into
the relation of Popper’s three worlds and ‘possible worlds’. The relation of the three
worlds, in terms of possible worlds, can probably be expressed in a very precise and
formal way.
Subsequently, it is tried to make a connection between 3Wt-R2 and the topic of
‘internalism versus externalism’. The most salient property is that world 1, in contrast
to worlds 2 and 3, is spatio-temporal.
The question why reality would be built of three domains and not more is a question
to which the answer is the most salient aspect of the three worlds theory. On the basis
of the work of Penrose, Ellis and Saleemi an adequate answer is being sought. For the
moment, a 3-layered ontology seems the most plausible one.
The theory of 3Wt-R2 acquires clearer contours by confronting it with the preceding
theory of 3Wt-R. In this confrontation the accent is of course placed on the relations
between the three worlds and the different entities. The result of adding temporal
subscripts to the H’s and W’s in 3Wt-R2 is an increased distance between 3Wt-R and
3Wt-R2.
After this exercise the subject of study was the symmetric and recursive structure
of 3Wt-R2. The recursive structure of 3Wt-R2 is the result of the fact that theories, and
thus 3Wt-R2 itself, belong to world 3. At the end of chapter 5, it was found that this
characteristic of 3Wt-R2 was of a great importance for the interpretation of 3Wt-R2 in a
constructive realistic manner.
It has become clear in chapter 5 that the fact that ontology and epistemology are
two sides of the same coin is a very salient characteristic of 3Wt-R2.
Chapter 6 contains an extended summary as well as the conclusions of this
dissertation.
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Final conclusion
The final conclusion that can perhaps be drawn is that the revision of the original three
worlds theory of Popper into 3Wt-R2 provides a very rich conceptual scheme on the
basis of strong metaphysical and empirical grounds. A scheme with a basis that can
foster the reformulation and revisiting of philosophical and scientific questions and
problems. In addition, this dissertation offers enough anchor points for further study
into its triadistic metaphysics. The waiting is for 3Wt-R3……
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