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Slors, hoogleraar filosofie in Nijmegen, probeert
vanuit een filosofische invalshoek te kijken naar
de bevindingen en opvattingen van hersenwetenschappers over de vrije wil. Slors bespreekt allerlei
bevindingen uit recent neurowetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek was primair gericht op het
bewustzijn. In veel gevallen werd daarbij ook iets
geconcludeerd over de vrije wil, namelijk dat die er
niet zou zijn. Die stap gaat Slors te ver, het debat
over keuzemogelijkheden is een ander debat dan
dat over het bewustzijn, of Ik het ben die iets doet of
mijn hersenen. Slors accepteert dat de onderzoeksresultaten aantonen dat we niet kunnen stellen dat
onze bewuste intenties ons gedrag sturen (hoofdstukken 2 en 3). Maar het ik (zelf) valt niet samen
met het bewustzijn (hoofdstuk 4) en dat wordt nu
juist in diverse filosofische opvattingen over het zelf
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Over dwanggedachten en -handelingen en
het overwinnen van obsessieve-compulsieve
stoornissen.
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Lee Baer is hoogleraar psychologie aan de Harvard
Medical School en heeft dit boek vooral geschreven
voor patiënten die lijden aan obsessieve-compulsieve stoornissen (ocs) en hun omgeving. De oorspronkelijke versie van dit boek verscheen in 1990 en er
is veel veranderd, schrijft Baer. Maar centraal blijft
staan het pleidooi van Baer voor een gedragstherapeutische behandeling. Het is een praktisch boek.
De patiënt kan er lezen over de diverse vormen van
ocs en met diverse (vragen)lijsten kan hij nagaan
tot welke soort hij behoort, hoe ernstig de proble-
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Brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch
perspectief.
Marc Slors
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Crone, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie in Leiden, had al een bestseller op haar naam staan met
Het puberende brein uit 2008, maar het onderzoek
staat niet stil en de nieuwste resultaten worden in
dit boek besproken voor een algemeen lezerspubliek. Het boek geeft een inleiding op de problemen
van de puberteit, de werking van de hersenen en
hoe we nu op basis van de biologische veranderingen kunnen begrijpen wat er aan de hand is als
de emoties hoog oplopen, als de puber zijn plaats
in de groep zoekt, hoe het zelfbeeld van de puber
verandert. De laatste hoofdstukken zijn gericht op
sociale relaties, perspectief nemen, vriendschappen
en andere relaties. Typografisch (veel chocoladeletters) vind ik het niet fraai, maar voor psychologen
en ouders die met pubers te maken hebben, worden
allerlei zaken op een eenvoudige en heldere manier
op een rij gezet. Hoe deze kennis over onderliggende biologische processen ook het omgaan met
en helpen van pubers in de praktijk vergemakkelijkt
wordt in dit boek niet beschreven.
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Het sociale brein van de puber.
Eveline Crone
Amsterdam: Bert Bakker, 2012
198 pagina’s
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Kolk is weliswaar met emeritaat, maar hij is nog
steeds actief. In zijn afasieonderzoek werd hij,
naast taalstoornissen, ook geconfronteerd met het
probleem van de vrije wil, de keuze die een afasiepatiënt kan maken: correcte zinnen proberen
te formuleren of de telegramstijl hanteren. Bij zijn
afscheidsrede ging hij al op dit onderwerp in, maar
gestimuleerd door de publieke discussie, met hoofdrollen voor Victor Lamme en Dick Swaab, heeft hij
zijn visie nog eens uit de doeken gedaan. Die visie
komt al tot uiting in de titels van de hoofdstukken:
Kunnen hersenen iets willen? (1), Veel dingen doen
we automatisch en onbewust (2) maar er is ook vrijwillig gedrag (3) en zonder bewustzijn waren we nergens. (4), hoe we bewust iets kunnen willen (5) en
vrijheid schept verantwoordelijkheid (6). De titels,
achter elkaar geplakt, geven in feite Kolks positie
weer. Centraal in deze visie staat dat bij conflicterende gedragspatronen er een bewuste, vrije keuze
gemaakt wordt. Voor neuropsychologen lijkt me het
betoog van Kolk goed te volgen en interessant.
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gesteld. En de conclusie is dan dat het onderzoek
in feite niets zegt over de vrije wil. Daarmee is het
vraagstuk niet opgelost, maar weten we weer dat
een discussie over de vrije wil vraagt om precieze
definities van ik of zelf, bewustzijn en kiezen.

Tijdschrift voor Neuropsychologie

Vrije wil is geen illusie: 
Hoe de hersenen ons vrijheid verschaffen.
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