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Het probleem van persoonsidentiteit (pi) heeft betrekking op de vraag hoe het komt dat 

een persoon er niet aan twijfelt dat hij of zij, ondanks tal van mentale en fysieke 

veranderingen, aldoor een en dezelfde persoon blijft. In de klassieke traditie werd deze 

vraag eenvoudig beantwoord door naar de ziel of de immateriële substantie te verwijzen. 

Men veronderstelde dat iemands identiteit overeenkwam met een immateriële substantie, 

wat het volgende pi-criterium opleverde: X is dezelfde persoon als Y, als en slechts als X 

en Y over dezelfde immateriële substantie beschikken.  

 De zwakte van dit criterium is dat men geen directe voeling heeft met de ziel. 

Men kan het bestaan van de ziel enkel op een indirecte manier afleiden uit de kwaliteiten 

ervan (zoals het denken). Dat maakt dat een persoon ook niet zeker kan weten of zijn of 

haar ziel wel degelijk identiek is gebleven: de ziel zou stiekem verruild kunnen zijn voor 

een andere - waarmee de zogenaamde zekerheid dezelfde persoon te zijn veranderd is in 

een metafysische aanname. In de klassieke traditie kon dus alleen God de vraag naar pi 

met zekerheid beantwoorden.  
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 In hoofdstuk 1 plaats ik Lockes ideeën over pi tegen deze klassieke achtergrond, 

waarmee ik duidelijk maak waarom Locke terecht beschouwd wordt als de hoeksteen van 

het analytische pi-debat van de laatste drie eeuwen. Locke maakt voor de vraag naar pi 

abstractie van het objectieve, goddelijke perspectief (of de ziel) en acht enkel het eigen 

eerste-persoonsperspectief relevant. Hiervoor reserveert hij de term persoon - wat nauw 

verbonden is met zijn term bewustzijn. Bewustzijn is voor Locke wat al mijn gedachten 

en percepties 'aankleeft' en ze de mijne maakt. Zie ik een boom, dan weet ik eveneens dat 

ik de boom zie. Omdat mijn bewustzijn al mijn daden, gevoelens en waarnemingen 

'aankleeft', 'verbindt' mijn bewustzijn mij ook met mijn verleden en schept het eenheid in 

mijn leven. Mijn daden en waarnemingen uit het verleden zijn de mijne: ze gingen 

gepaard met hetzelfde bewustzijn, en het is volgens Locke dan ook omwille van dit 

identieke bewustzijn dat ik mezelf doorheen de tijd als een en dezelfde persoon ervaar. 

Dit eerste-persoonsperspectief bezit voor Locke een autonome status: als ik mij kan 

identificeren met een daad uit mijn verleden, garandeert dat volgens Locke tevens dat ik 

dezelfde persoon ben als toen, zelfs als vanuit een goddelijk gezichtspunt mocht blijken 

dat ik op die twee verschillende momenten twee verschillende zielen bezat. Volgens 

Locke ben ik dus zelf de enige instantie die over de identiteit van mijn eigen persoon kan 

oordelen.  

 Deze autonomie van Lockes persoon contrasteer ik met het gedachtegoed van 

Leibniz, die het eerste-persoonsperspectief louter ziet als de verschijning van een 

onderliggende objectief vaststelbare essentie of monade (enkel kenbaar door God). 

Tevens geef ik aan dat deze leibniziaanse positie een parallel vindt in het hedendaagse 

breinreductionisme, waarin men gelooft dat het bewustzijn louter een emergente 

eigenschap of functie is van het brein (kenbaar dit keer door de wetenschapper). 

Tegenstanders van een dergelijk breinreductionisme beroepen zich vaak op het vermeende 

bestaan van qualia. Qualia zijn subjectieve kwaliteiten die alleen de persoon zelf kan 

gewaarworden - bij de waarneming van rood bijvoorbeeld gaat het om 'hoe het voor mij is 

om rood te zien'. Volgens de qualofiel zouden deze qualia echter als sneeuw voor de zon 

verdwijnen als men het bewustzijn louter vanuit een objectief wetenschappelijk 

perspectief beschrijft, waarmee de breinreductionist voorbij zou gaan aan wat voor de 

qualofiel de kern van ons bewustzijn uitmaakt.  
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 Ik geef aan dat de qualofiel daarmee reeds een zeer specifieke interpretatie aan 

Lockes term bewustzijn geeft: de identiteit van mijn bewustzijn betekent volgens de 

qualofiel dat mijn huidige subjectieve beleving van de wereld (mijn 'wat het is om mij te 

zijn') identiek 'aanvoelt' als in het verleden. Ik toon aan wat er mis is met een dergelijke 

cartesiaanse schouwtoneel-interpretatie van het bewustzijn. En nadien ga ik zelf op zoek 

naar een betere manier om Lockes pleidooi voor de loskoppeling van het bewustzijn van 

het objectieve perspectief kracht bij te zetten - zowel tegenover Leibniz als tegenover de 

hedendaagse breinreductionist. 

 

In hoofdstuk 2 wordt, in het spoor van Hume en de neolockeanen, de verdedigde 

autonomie van Lockes persoon maximaal opgerekt. Locke suggereert in zijn tekst soms 

dat de persoon volledige autonomie bezit en dat die persoonsinstantie niet alleen 

onafhankelijk is van immateriële substanties maar ook van het lichaam (cf. zijn voorbeeld 

van de prins en de schoenmaker). Filosofen zoals Hume en later Parfit hebben deze lijn 

voortgezet en verzelfstandigd tot een eigen model, dat ze zien als de logische uitkomst van 

Lockes gedachtegoed (vandaar neolockeanen). Ik toon echter aan dat zowel de humeanen 

als de neolockeanen op verschillende manieren voorbijgaan aan Lockes oorspronkelijke 

bekommernis en dat ook zij vertrekken van een verkeerd begrip van Lockes bewustzijn. Ze 

vatten dat bewustzijn namelijk op als een vorm van hogere-orde denken, waardoor ze pi 

niet langer kunnen zien als een werkelijke identiteit, maar enkel nog als een illusie die 

voortvloeit uit een hogere-orde detectie van gelijkenissen tussen de mentale inhouden van 

verschillende tijdstippen. Ik laat tevens zien dat men zich met een dergelijke 

bewustzijnsopvatting onherroepelijk blootstelt aan Butlers circulariteits-objectie.  

 Dankzij de fouten van zowel de qualofiel als de neolockeaan zijn we op het einde 

van hoofdstuk 2 in staat om aan te geven hoe Lockes bewustzijn dan wel moet worden 

opgevat, namelijk als formeel: enkel als we het eerste-persoonsperspectief begrijpen als 

formeel - als iets dat zelf geen inhoud heeft -, kunnen we pi blijven zien als een werkelijke 

identiteit (in plaats van als een illusoire projectie), zonder dat we daarvoor moeten 

teruggrijpen naar immateriële substanties.  
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In het laatste hoofdstuk ontwikkel ik een nieuw model dat laat zien hoe dit formele zelf 

moet worden begrepen. Ik laat zien dat het lichaam hiervoor een essentiële rol vervult - 

waaruit volgt dat de radicale autonomie van het bewustzijn uit het tweede hoofdstuk moet 

worden teruggeschroefd. Met behulp van inzichten uit de fenomenologie en de recente 

literatuur over proprioceptie en embodiment, laat ik zien dat het lichaam niet louter een 

inwisselbaar, perifeer instrumentarium is dat enkel noodzakelijk zou zijn om de cerebrale 

bewustzijnsstroom op gang te houden of om de juiste input aan te reiken. Van bij het 

begin vormen het lichaam en het bewustzijn één onlosmakelijk geheel - wat ik aanduid met 

de term lichamelijkheid. Maar in tegenstelling tot wat men vaak aanneemt, geef ik aan dat 

het loutere gegeven van belichaming (lichamelijkheid) nog niet voldoende is om tot 

zelfbewustzijn te komen. Een serie mentale ervaringen kan maar tot de eenheid van een 

serie komen, als er zich tegenover de ervaringen ook een persistent lichamelijk object 

aandient waaraan de ervaringen kunnen worden toegeschreven - zodat het mijn 

ervaringen worden (Strawson). Met dit 'tegenover' druk ik uit dat het lichaam een 

vreemdheid moet bezitten, die het op het niveau van de loutere lichamelijkheid nog niet 

bezit: op het niveau van pure lichamelijkheid, is men zijn lichaam, terwijl het lichaam 

maar eenheid kan genereren als men het ook kan ervaren als een object - of dus als iets 

waar men niet mee samenvalt.  

 Met behulp van Strawsons analyse van Kants mogelijkheidsvoorwaarde van 

ervaring toon ik aan dat voor het winnen van de gezochte afstand het bestaan van de 

ander onontbeerlijk is. Ik kan mijn lichaam maar zien als iets waar ik niet mee samenval, 

als ik begrijp dat het ook vanuit andere (aan mij equivalente) standpunten als een en 

hetzelfde lichaamsobject kan worden gevolgd. Ik geef hiermee aan dat de afstand 

tegenover het lichaam die noodzakelijk is om tot zelfbewustzijn te komen en die zich 

bovenop de oorspronkelijke lichamelijkheid ent, een afstand is die er niet kan zijn zonder 

een perspectief van buitenuit. Het eerste-persoonsperspectief (Lockes bewustzijn, of mijn 

mijnheid) kan dus maar worden begrepen als de binnenzijde van wat er langs de 

buitenzijde (een derde-persoonsperspectief) uitziet als het spatio-temporele traject van 

een menselijk lichaam. Via het lichaam schroef ik de radicale autonomie uit het tweede 
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hoofdstuk dus terug en koppel ik zelfbewustzijn, niet aan een onderliggende 

essentialistische orde, maar aan de intersubjectieve orde.  

  

De conclusie van het doctoraat luidt dat wat maakt dat ik mezelf doorheen de tijd als een 

en dezelfde persoon beleef - Lockes identiteit van bewustzijn -, niet voortspruit uit een 

innerlijk kwalitatief gevoel (hoofdstuk 1), ook niet uit een hogere-orde afleiding 

(hoofdstuk 2), maar uit een vertrouwdheid met het gegeven dat mijn lichaam tot op het 

huidige moment ononderbroken gevolgd zou kunnen zijn geweest door equivalente 

anderen (die mijn lichaam daarbij op hun beurt ervaren als de manifestatie van een en 

hetzelfde leven). Voor deze vertrouwdheid, die geleidelijk aan ontstaat vanaf de negende 

levensmaand (de zogenaamde nine-month revolution), hoeft een persoon zich het eigen 

lichaam niet concreet voor te stellen of er zich expliciet op te richten. Om die reden is het 

model formeel van aard. 

 Onderstaande tekening vat het model schematisch samen. Enerzijds is met mijn 

lichamelijkheid mijn identiteit van bij mijn geboorte gegeven (de pit in de tekening). 

Anderzijds groeit er maar een vertrouwdheid met die gegevenheid vanuit een sociaal 

interactieproces. Deze vertrouwdheid met mijn eigen volgbaarheid is wat we 

zelfbewustzijn noemen (de cirkel omheen de pit). De cirkel is de resultante van de 

wisselwerking tussen het inwendige perspectief en het uitwendige perspectief: het 

inwendige perspectief (persoon, bewustzijn) en het uitwendige perspectief roepen elkaar 

op en houden elkaar in evenwicht - een dynamische balans die bepaalt in welke mate men 

zich van het eigen lichaam als object bewust is (of die dus bepaalt hoe groot de cirkel van 

zelfbewustzijn is). 
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Op het einde van het doctoraat laat ik nog zien dat het ontwikkelde model tevens kan 

verklaren waarom onze formele basisidentiteit in de praktijk onmogelijk los kan worden 

gezien van de betekenissen waarmee we onszelf trachten te duiden (identificaties, 

zelfbeelden, enzovoorts). Mijn vertrouwdheid met mijn volgbaarheid door anderen gaat 

gepaard met een vertrouwdheid met het feit dat die anderen ook betekenis geven aan mijn 

volgbare lichaam: de anderen zullen mijn lichaam immers als menselijk zien, en er dus 

ook menselijke betekenis aan geven, net zoals ik dat zelf doe bij andere mensenlichamen 

(in een welbepaalde samentrekking van kaakspieren zie ik bijvoorbeeld meteen de 

betekenis van een glimlach). Via de potentiële of werkelijke anderen zuigt mijn lichaam 

voortdurend betekenisvolle interpretaties (van zichzelf) aan. Deze betekenissen komen uit 

de gemeenschap en bezitten dus ook steeds een zekere vreemdheid en arbitrariteit. Met 

mijn volgbaarheid door de ander ben ik dan ook steeds overgeleverd aan iets dat ik niet 

zelf onder controle heb. De vraag wie ik ben - mijn inhoudelijke zelfverstaan - blijft 

daarom steeds een open vraag. Er bestaat niet zoiets als een complete betekenis die ik 

inwendig in de privé-schatkamer van mijn ziel zou bezitten. Onze schatkamers zijn steeds 

publieke ruimtes. 


