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Abstract 

The origin of the human consciousness: does panpsychism offer a 
solution? 

Although evolution is a very important concept in contemporary biology, it does not 

help to answer the question to the origin of the human consciousness. If all 

reductionist theories are ruled out because it tries to reduce consciousness to an 

objective aspect of the natural world and ignore the storytellers’ (consciousness) 

subjective side, panpsychism seems to be a favourable candidate for an alternative 

theory. The so called Copenhagen-interpretation furthermore brought an end to 

determinism and classical objectivity and pointed out that our reality is partly created 

by the observer. The work of Alfred North Whitehead establish the basis on which 

Christian de Quincey build his theory and attempt to build a bridge between the 

objective physical and the subjective psyche. Panpsychism provide a post-modern 

solution to the problem of identifying the origin of consciousness by presenting a 

relationship between psyche and physis as two temporal ordained poles of the same 

experiencing individual entity. The interaction between psyche and matter become a 

relationship between events or “moments of experience” where, through the natural 

process of the flow of time, subjects (psyches) become objects (physical matter). 

Time, as the lost link in the recurring body/mind problem is the radical solution for the 

explanation gap between physical systems and conscious systems. The reductionist 

solution demand an ontological leap (the emergence of an entity with an interior, 

subjective viewpoint from completely objective entities); and this is not the case with 

panpsychism (where primordial experience are already subjective and the 

emergence of consciousness or conscious experience are not an ontological 

objective to subjective leap). Mind and body is separated on a numerical level but 

not on an ontological level. Mind and body is of the same sort, type or reality – the 

inevitable creation and decline of experience. Psyche is therefore the unifying 

process of all the total hierarchy of events. Panpsychism however has many 

deficiencies and these deficiencies are also critically analysed. 

 

Keywords: Consciousness, evolution, panpsychism, emergence, kwalia 
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Abstrak 

Die ontstaan van die menslike bewussyn: bied panpsigisme ’n 
uitweg? 

Alhoewel evolusie ‘n baie belangrike konsep in hedendaagse biologie is, help 

evolusie nie om die vraag na die ontstaan van die menslike bewussyn na behore te 

beantwoord nie. Indien alle reduksionistiese teorieë buite rekening gelaat word, 

omdat dit bloot poog om bewussyn te reduseer tot ‘n objektiewe aspek van die 

natuurlike wêreld en die storieverteller (bewussyn) se subjektiewe sy ignoreer, blyk 

panpsigisme ‘n gunstige kandidaat vir ‘n alternatief te wees. Verder het die 

sogenaamde Kopenhagen-interpretasie  ‘n einde aan determinisme en klassieke 

objektiwiteit gebring en daarop gedui dat die werklikheid deels deur die waarnemer 

geskep word. Die werk van Alfred North Whitehead skep die basis waarop Christian 

de Quincey sy teorie voortbou en waarmee hy poog om ‘n brug te bou tussen die 

objektiewe fisiese en subjektiewe psige.  Panpsigisme bied ’n postmoderne 

oplossing vir die ontstaan-probleem van bewussyn deur ’n verhouding tussen psige 

en physis, as twee temporaal geordende pole van die een ervarende individuele 

entiteit, voor te stel. Die wisselwerking tussen psige en materie word ’n verhouding 

tussen gebeure of “momente van ervaring” waar, deur die natuurlike proses van die 

vloei van tyd, subjekte (psiges) objekte (fisiese materie) word. Tyd, as die verlore 

skakel in die terugkerende psige-liggaam probleem is panpsigisme se radikale 

oplossing vir die verklaringsgaping tussen fisiese sisteme en bewustelike sisteme. 

Die reduksioniste se oplossing vereis ’n ontologiese sprong (die emergensie van ’n 

entiteit met ’n innerlike, subjektiewe oogpunt van algehele objektiewe entiteite); en 

dit is nie die geval met panpsigisme nie (waar primordiale ervaring reeds subjektief is 

en die emergensie van bewussyn of bewustelike ervaring nie ’n ontologiese 

objektiewe na subjektiewe sprong vereis nie). Psige en liggaam word dus as 

numeries onderskeibaar beskou, maar nie as ontologies onderskeibaar nie. Psige en 

liggaam is beide van dieselfde soort, tipe of realiteit en hulle onderskeid is bloot 

geleë in hulle intrinsieke temporele werklikheid – die onvermydelike ontstaan en 

verval van ervaring. Psige is gevolglik die verenigende proses van die hele hiërargie 

van gebeurlikhede. Panpsigisme het egter verskeie leemtes en hierdie leemtes word 

ook krities ontleed.  

SLEUTELWOORDE : Bewussyn, evolusie, panpsigisme, emergensie, kwalia 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 
 
 

“Every truth passes through three stages before it is recognized. In the first place it is ridiculed. In the 
second it is opposed. In the third it is regarded as self-evident.” 

Arthur Schopenhauer 
 
 

 

1.1 KONTEKSTUALISERING 

Die vraag oor die ontstaan van die menslike bewussyn is dikwels ‘n probleem wat 

deur die filosowe aan die natuurwetenskaplikes oorgelaat word. 

Natuurwetenskaplikes het egter nie voldoende of oortuigende antwoorde op hierdie 

diepsinnige vraag nie, en deur die eeue heen het filosowe en teoloë op verskillende 

maniere tog hierdie vraag probeer beantwoord. ’n Voorbeeld hiervan is die teorie van  

Pierre Teilhard de Chardin, soos uiteengesit in sy boek “The Phenomenon of Man” 

(1961). De Chardin sien evolusie as ’n proses wat lei tot toenemende kompleksiteit. 

Van die sel tot die denkende dier lei ’n proses van fisiese konsentrasie tot ’n groter 

mate van bewussyn. In hierdie proses merk die emergensie van Homo sapiens die 

begin van ’n nuwe era, waar die mag wat deur bewussyn verkry is, in die mens 

manifesteer as “evolusie” wat van haarself1 bewus geraak het. De Chardin se teorie 

sluit in ‘n groot mate aan by baie moderne teorieë oor die ontstaan van die 

bewussyn – elk met sy eie problematiek. 

 

My eie belangstelling oor hierdie vraag is aanvanklik geprikkel deur die lees van die 

boek, Die Groot Gedagte van Gideon Joubert (1997), waarin hy oor die 

natuurwetenskaplike verklaring van die bewussyn se tekortkominge skryf. Joubert 

skryf in sy voorvermelde boek:  

 

“Vir die kwantumfisikus is die werklikheid ’n onverdeelbare web van trillende 

energiepatrone waarin elke komponent onafhanklik van die geheel die 

werklikheid is, en ingesluit in die geheel is die waarnemer. Oor een ding is daar 

geen twyfel nie. As daar geen waarnemer is nie, sal die kwantumstelsel op ’n 

bepaalde manier ontwikkel. Sodra die stelsel egter waargeneem word, is daar 

                                                             

1
 Die vroulike naamwoord sal deurgans gebruik word en word die manlike naamwoord implisiet 

daarby ingesluit. 
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’n heeltemal verskillende ontwikkeling. Oor wat die “gedragsverandering” 

veroorsaak, is niemand seker nie. Is dit dalk die menslike verstand wat dit 

veroorsaak?” (Joubert 1997: 202).  

 

Om die vraag oor die ontstaan van die menslike bewussyn bloot te antwoord vanuit 

‘n religieuse perspektief laat weer vrae by die natuurwetenskaplikes opkom. Die 

religieuse perspektief sal later in die stuk meer volledig geanaliseer word, wanneer ’n  

voorlopige definisie van bewussyn oorweeg word. 

 

My eie ondersoek na die ontstaan van die bewussyn staan krities teen beide hierdie 

tradisies – die reduksionistiese natuurwetenskaplike teorieë en die fideïstiese 

religieuse perspektiewe. Daarmee ontken ek nie my eie religieusiteit nie, maar poog 

om verruiming binne my eie denke oor die ontstaan van die bewussyn te vind. In die 

kontekstualisering van die probleem van die ontstaan van die bewussyn sal ek 1) 

wys op die probleem wat “evolusie” het in die beantwoording van die vraag, 2) wys 

op die probleem van wat “bewussyn” is, 3) wys op die problematiek van 

kategorisering van teorieë oor die ontstaan van die bewussyn, en 4) ’n aanduiding 

gee van die moontlikheid en belang om radikaal alternatiewe teorieë hieroor te 

oorweeg.  

 

Belangrike terminologie soos evolusie, bewussyn, emergensie, en panpsigisme word 

slegs kortliks definieer in die studie, maar dit sal gou duidelik word dat die definiëring 

van hierdie terme bydra tot die probleem van die navorsingsvraag. Voorlopig moet 

genoem word dat wanneer oor bewussyn gepraat word, dit primêr oor die menslike 

bewussyn gaan, maar soos in panpsigisme duidelik sal word, is bewussyn moontlik 

nie beperk tot die mens nie. Met die term evolusie word verwys na die Darwinistiese 

geloof in die ontwikkeling van spesies deur natuurlike seleksie en aanpassing ter 

wille van oorlewing. Ook hierdie definisie word egter van meet af krities in oënskou 

geneem. 
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1.1.1  DIE PROBLEEM VAN EVOLUSIE EN DIE ONTSTAAN VAN DIE 

 BEWUSSYN 

 

Een van die belangrikste eksistensiële vrae wat mens kan vra is: “Hoekom is daar 

iets in die plek van niks?” Selfs in ons moderne tyd is die teorieë wat vanuit die 

natuurwetenskappe geopper word onvoldoende om hierdie vraag te antwoord. 

Evolusie, as uiters belangrike konsep in hedendaagse biologie en in die 

natuurwetenskappe word dikwels as antwoord voorgehou, maar evolusie help nie 

om bovermelde vraag bevredigend te beantwoord nie. Die beperkte reikwydte van 

die aansprake van evolusieteorie word egter nie altyd aanvaar nie. Darwiniste vra 

byvoorbeeld waarom baie mense – ten spyte van die “sigbare waarde van die 

wetenskap” – nog nie evolusie as ’n bewese werklikheid aanvaar nie. ’n 

Grondliggende rede hiervoor is egter juis die oordrewe aansprake wat deur evolusie 

gemaak word. Alhoewel evolusie ’n verreikende konsep is, word daar ongelukkig 

dikwels voorgegee dat die biologiese evolusieleer selfs bestaansvrae kan opklaar. 

Hierdie soort aansprake is egter nie wat die “suiwer evolusieleer” verkondig nie. 

 

Hierdie soort aansprake word eerder gemaak deur “ekstreme Darwiniste”. Ekstreme 

Darwiniste soos Richard Dawkins beweer Darwin se teorie omsluit outomaties die 

moontlikheid van ’n geestelike dimensie. Hulle interpreteer egter Darwin self 

verkeerd. Dit is interessant om daarop te let dat Darwin, in kontras met die “ekstreme 

Darwiniste”, self nie oortuig was dat natuurlike seleksie die enigste meganisme in die 

evolusieproses is nie, maar tog weerlegbaar is. In die sesde uitgawe van The Origin 

of Species by Means of Natural Selection skryf hy aan die einde van die boek:  

 

"If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not 

possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my 

theory would absolutely break down” (Darwin 1872:189). 

 

"But as my conclusions have lately been much misrepresented, and it has 

been stated that I attribute the modification of species exclusively to natural 

selection, I may be permitted to remark that in the first edition of this work, 

and subsequently, I placed in a most conspicuous position – namely, at the 

close of the Introduction – the following words: 'I am convinced that natural 

selection has been the main but not the exclusive means of modification.' This 

has been of no avail. Great is the power of steady misrepresentation; but the 
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history of science shows that fortunately this power does not long endure” 

(Darwin 1872:241). 

 

In sy evolusieteorie laat Darwin dus ruimte dat ander faktore as bloot natuurlike 

seleksie kan bydra tot die modifikasie van spesies. Hierby kan mens insluit die 

ontwikkeling van die bewussyn (as modifikasie van die menslike spesie) by die 

mens. Darwin gee dus toe dat evolusieteorie (veral in die ekstreme vorm daarvan 

waarop eksklusief op natuurlike seleksie gefokus word) op sigself onvolledig of 

onvoldoende is, omdat dit, onder andere, die groot lewensvrae oor die oorsprong en 

ontwikkeling van lewe (en bewussyn) buite rekening laat (of ten minste nie volledig 

kan verklaar nie). 

 

Die “ekstreme Darwiniste”, soos Richard Dawkins, se aandrang op “natuurlike 

seleksie” as die antwoord op alle lewensvrae (selfs oor die ontstaan van lewe en oor 

hoër orde menslike vermoëns) word deur Darwin self afgewys. Oor die ontstaan van 

die menslike bewussyn moet daar klaarblyklik wyer nagedink word. Indien daar 

byvoorbeeld aanvaar word dat oral waar ’n individuele entiteit aangetref word – van 

kwanta en kwarke tot mense – daar ten minste ook die dowwe spoor van ervaring of 

psige is, kan dit implikasies hê vir die ontstaan van die menslike bewussyn.   

 

Só verstaan, word die ontstaan van menslike bewussyn, voorafgegaan deur ’n 

intrinsieke ervaringsveld (experientialism) wat die hele werklikheid deurweek. Nie 

slegs die menslike brein nie, maar individuele selle, individuele molekules, 

individuele atome en selfs individuele subatomiese deeltjies inkorporeer ’n kapasiteit 

vir ervaring. Alhoewel bewussyn nie noodwendig tot op die laagste vlakke voorkom 

nie gaan hierdie ervaringsveld die bewussyn vooraf. Hierdie is die posisie wat 

panpsigisme inneem. Voordat hierop gefokus word, moet die belangrike vraag oor 

wat bewussyn self is, gevra word. 

 

1.1.2  DIE PROBLEEM VAN DIE KONSEP “BEWUSSYN” 

 

Om te bepaal wat bewussyn is, moet daar onder andere oor die sogenaamde 

“psige/liggaam” (mind/body) probleem nagedink word. Hierdie probleem behels die 

vraag of psigiese fenomene fisies van aard is en indien nie, hoe hulle dan verband 

hou met fisiese fenomene. Hierdie vraagstuk, asook die moderne 

bewussynvraagstuk, het in ’n groot mate sy ontstaan te danke aan Descartes. 
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Descartes het reeds in die sewentiende eeu gehelp om die moderne 

wêreldbeskouing (met die skeiding tussen liggaam en gees) te vorm (Seager 

1999:1). Die leerstuk van ’n siel (bewussyn) wat onderskeibaar is van die liggaam, 

word egter reeds by Plato aangetref, maar Descartes het eerste aangevoer dat daar 

’n absolute onderskeid tussen die fisiese setel van bewussyn, die brein (liggaam), en 

bewussyn (“mind”) bestaan. 

 

In die kontemporêre filosofiese diskoers oor die psige, word bewustelike toestande 

soos pyn en visuele ervaringe (kwalitatiewe aspekte) beskryf as iets met ’n 

fenomenologiese karakter, en hierdie bewustelike toestande word kwalia genoem. 

Sekere filosowe voer aan dat bewussyn aan kwalia gelyk gestel kan word (Chalmers 

1996:4). Bewussyn is dan bloot “bewustelike toestande” en sonder hierdie toestande 

is daar nie bewussyn nie. Die probleem hiermee is dan ook dat baie filosowe die 

bestaan van kwalia ontken, en met kwalia wat nie bestaan nie, bestaan daar ook nie 

bewussyn nie. Daar is dus onmiddellik ’n probleem as bewussyn tot kwalia beperk 

word. Die konsep van bewussyn verdwyn egter nie so maklik nie en die omvang van 

bewussyn kan ook nie net weggeredeneer word deur sekere filosofiese 

interpretasies van empiriese feite (kwalia) nie. Om die probleem van bewussyn op te 

los, moet die probleme wat kwalia veroorsaak eerder aangespreek word. Dit mag 

beteken dat kwalia ontken word, maar selfs dan moet voortgegaan word en 

bewussyn self gedefinieer word – dan in ander terminologie. 

 

In die kontemporêre filosofiese diskoers oor bewussyn

 word die bewussynvraagstuk in drie dele verdeel naamlik: 

1. die omskrywingsvraagstuk: wat presies is bewussyn en wat is bewussyn se 

vernaamste eienskappe? 

2. die verklaringsvraagstuk: hoe ontwikkel of ontstaan bewussyn? 

3.  die funksionele vraagstuk: het bewussyn ’n funksie en indien wel, wat is 

hierdie funksie? 

 

Die bovermelde onderverdeling is egter nie rigied nie, want die antwoord wat mens 

op een vraag gee sal tot ’n groot mate afhang van mens se antwoord op die ander 

vrae. Mens se antwoorde sal natuurlik ook beïnvloed word deur haar 

wêreldbeskouing wat weer lei tot uiteenlopende teorieë oor wat die bewussyn en hoe 

dit ontstaan het (evolusie, deur God gegee, taal, ensovoorts) en watter funksie dit 

verrig (gewete, rasionaliteit, aanbidding, ensovoorts).  
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Die spesifieke vraagstuk waarop hierdie studie sal fokus, is die verklaringsprobleem. 

Daar word dus aanvaar dat daar iets is soos bewussyn, en ’n funksionele definisie 

daarvan word ter wille van die fokus op die verklaringsvraag aanvaar. In die lig 

hiervan word bewussyn gedefinieer as: “’n psigiese toestand wat ’n kwalitatiewe 

aspek – ’n geassosieerde kwaliteit van ervaring – het” (Chalmers 1996:4). Hierdie 

fenomenele kwalitatiewe aspekte word beter omskryf as fenomenele kwaliteite of 

kwalia en die probleem om hierdie fenomenele kwaliteite te verduidelik is juis dit, wat 

die probleem skep om bewussyn volledig te definieer. Daniel C. Dennett 

argumenteer, byvoorbeeld, dat die hele idee van kwalia op ’n subtiele wyse verward 

en onsamehangend is. Hy poog om deur ’n aantal vindingryke denk-eksperimente 

die onsamehangende aard van die idee van kwalia te onthul (Dennett 1991:369). 

 

Aangesien die kritiek soms uitgespreek word dat Chalmers se definisie te vaag is en 

nie die omvang van die monisme vs. dualisme debat na behore ondervang nie, sal 

dit nuttig wees om De Quincey se siening van bewussyn as ’n werkdefinisies ook te 

oorweeg. De Quincey gee twee fundamentele definisies van bewussyn. Filosofies, 

verwys dit na ’n toestand van die werklikheid wat gekarakteriseer word deur 

innerlikheid (interiority), subjektiwiteit, gevoel, ervaring, selfstandigheid, sin en doel. 

Enige iets wat oor enige van hierdie eienskappe beskik het bewussyn. Enige iets wat 

nie oor enige van hierdie eienskappe beskik nie, is gevolglik onbewustelik en 

inhoudloos, leeg en geheel en al objektief.  

 

Psigologiese bewussyn daarenteen verwys na ’n staat van bewussyn (byvoorbeeld 

wakker, dromend, verheug, bevrees of misties) wat verhewe is bo drempel-

bewustheid. Dit vooronderstel die bestaan van filosofiese bewussyn. Psigologiese 

bewussyn word tipies gekontrasteer met bewusteloosheid, wat onder drempel-

bewustheid lê (soos slaap, trans of koma). Bewusteloos is nie ’n sinoniem vir 

onbewustelik nie, want die eersgenoemde het steeds psigiese of subjektiewe 

aktiwiteite, terwyl die laasgenoemde ten volle objektief is (De Quincey 2010:61). 

 

Volledigheidshalwe moet na die hoër mistiese of spirituele staat van bewussyn 

verwys word. Hierdie tipe bewussyn word getipeer deur ervarings van eenheid, 

onderlinge verbande, deernis en liefde en vorm dikwels deel van die dogma van 

religieuse tradisies. Spirituele bewussyn word deur De Quincey as ’n tipe (ofskoon ’n 

hoër vorm) van psigologiese bewussyn geag en sal dus as sulks behandel word. 
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Die verklaringsvraag (of ontstaansvraag) kan soos volg verduidelik word: 

Veronderstel dat die wêreld duidelik verdeel kan word tussen bewuste en onbewuste 

sisteme soos mense en klippe. Veronderstel dan verder dat ’n eienskap (P) 

geïsoleer kan word wat die bewuste sisteme onderlê en by alle onbewuste sisteme 

ontbreek. Die verklaringsprobleem is dan om rekenskap te gee van hoe presies die 

teenwoordigheid van hierdie eienskap (P) uiteindelik bewussyn in sisteme genereer 

of produseer sodat verskillende entiteite oor hierdie spesifieke eienskap kan beskik. 

Met ander woorde: Wat is daardie ontwykende of misterieuse eienskap in alle 

bewustelike dinge wat bewussyn veroorsaak? Hierdie vraag berus natuurlik op 

sekere voorveronderstellinge en dit sal in die studie ook krities bespreek word. 

Indien die fokus egter op die verklaringsvraag val, is die onmiddellike vraag: watter 

antwoorde/verklarings bestaan daar reeds hierop en watter waarde en 

tekortkominge het hulle elkeen? Die antwoorde wat op die verklaringsvraagstuk 

verkry word sal, soos hierbo bespreek, weer ’n invloed op die definisie van 

bewussyn hê en sal meer volledig in die navorsing bespreek word.  

 

1.1.3  KATEGORISERING VAN TEORIEË OOR DIE ONTSTAAN VAN DIE 

BEWUSSYN 

 

In hierdie studie gaan alle reduksionistiese teorieë buite rekening gelaat word en 

daar sal slegs op nie-reduksionistiese teorieë gekonsentreer word. Die rede hiervoor 

is die volgende: Reduksionistiese teorieë poog om bewussyn te reduseer tot ’n 

aspek van die natuurlike wêreld en dit net in terme van objekte en wette van die 

fisiese wetenskap te verstaan. Die natuurwetenskappe is in die moderne tydperk 

oorheers deur hierdie soort reduksionisme. Newton se wette, Maxwell se 

vergelykings en Einstein se teorieë, die kartering van die menslike genoom, en 

soortgelyke suksesse, het wetenskaplikes die selfversekering gegee dat ’n 

oorkoepelende natuurwet ontdek sal word wat uiteindelik alle wetenskappe in ’n 

enkele sisteem van wetsgebaseerde verduidelikings, met fisika as grondslag, sal 

saamsnoer. Die neiging was dus om alle verskynsels tot iets objektief te reduseer en 

aspekte van die werklikheid soos misterie, gees, die goddelike en psige, te ontken of 

bloot aan iets objektief en fisies te koppel om dit te verklaar. 

 

Hierdie soort reduksionisme het egter voor ’n paar geslote deure te staan gekom. 

Voorbeelde van die probleme waarmee hierdie soort reduksionisme in die moderne 
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wetenskap te make gekry het, sluit die volgende in: Die relatiwiteitsteorie het die 

spoed van lig as die absolute grens vir snelheid gestel en gevolglik ook die 

temporele grens vir kommunikasie en kousaliteit in die heelal. Heisenberg se 

onsekerheidsbeginsel het wiskundige beperkings geplaas op die kennis van beide 

die ligging en momentum van ’n subatomiese deeltjie. Die Kopenhagen interpretasie 

het tot die gevolgtrekking gekom dat kwantum-meganiese indeterminisme van die 

fisiese werklikheid nie slegs ’n tydelike epistemologiese probleem was nie, maar dat 

dit ’n inherente indeterministiese werklikheid reflekteer. Kurt Gödel het ook 

aangetoon dat wiskunde nie volledig kan wees nie. Hierdie voorbeelde toon aan dat 

voorstanders van fisikalisme nie sonder meer reduksionisme as absolute waarheid 

kan verkondig nie.  

 

Wat ontbreek met die reduksionistiese wetenskapsbeskouing van die kosmologie, is 

die “bewussyn” (storieverteller) van die kosmos. David Chalmers (1996) beklemtoon 

byvoorbeeld dat die kern probleem van bewussyn is, om rekenskap te gee vir die feit 

dat bewussyn bestaan in ’n fisiese heelal wat, so wil dit voorkom, net so maklik 

sonder bewussyn kan klaarkom. Om die storie van die heelal gevolglik uit te brei om 

die storieverteller in te sluit, is een van die grootste uitdagings vir die 

natuurwetenskappe. Dit is egter nie net vir die natuurwetenskappe ’n uitdaging nie, 

want die verhouding tussen materie en bewussyn skep ook vir die filosofie ’n 

onbeantwoorde vraag.  

 

Selfs al word alle reduksionistiese teorieë buite rekening gelaat (soos wat in hierdie 

studie gedoen word), is daar steeds sekere aspekte van bewussyn wat bespreek 

moet word, alvorens meer spesifieke probleme rakende die bewussyn aangespreek 

kan word. Een van hierdie aspekte is die debat tussen dualisme en monisme. Om dit 

aan te spreek moet kennis geneem word van die bydrae wat René Descartes tot die 

liggaam/gees dualisme gemaak het. ’n Verdere aspek wat aandag moet geniet is die 

omstrede kwessie van kwalia en die ontkenning van die bestaan daarvan deur 

sekere denkers (soos vroeër genoem). Gilbert Ryle het byvoorbeeld in sy boek “The 

Concept of Mind” Descartes se teorie oor die verhouding tussen die liggaam en 

psige verwerp aangesien dit volgens hom gegrond op ’n sogenaamde verwarring oor 

die wese van die psige (category mistake). Ryle het aangevoer dat dit ’n fout is om 

die psige as ’n objek, wat uit immateriële stof bestaan, te beskou (1949:23). Hierdie 

aspekte sal in hierdie studie bespreek word, in die opsig om die belang van ’n 
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eenheid tussen liggaam en gees, “brein en bewussyn”, of materie en psige (mind) 

aan te toon.  

 

Twee veronderstellings word dus op hierdie punt in hierdie studie gemaak om die 

verklaringsvraagstuk oor bewussyn nouer af te baken. Dit is: 1) dat daar ’n holistiese 

eenheid tussen liggaam en gees (bewussyn) is en daarom word al die 

reduksionistiese (fisiese) verklaringsteorieë afgewys, en 2) dat daar binne die 

evolusieteorie ’n verruiming gesoek moet word om die verklaringsvraagstuk dus te 

kan akkommodeer. Met ander woorde: indien die evolusieteorie as model aanvaar 

word vir die ontwikkeling van die mens (en ander spesies), moet die vraag steeds 

gevra word: Waar in die evolusieproses het bewussyn ontstaan of was daar van 

meet af ’n intrinsieke subjektiewe innerlikheid (interiority) wat grondliggend is tot die 

werklikheid? 

 

Die meeste teorieë binne die evolusie-raamwerk veronderstel dat bewussyn saam 

met meer komplekse sisteme ontwikkel het. Hierdie groep teorieë kan saam 

gegroepeer word onder die vaandel van emergensie (emergence) teorieë. Die tipes 

teorieë wat binne hierdie groep aangetref word, is uiteenlopend van aard en meestal 

ook reduksionisties van aard. 

 

Die emergensie-teorie voer aan dat daar binne die evolusieproses sekere “spronge” 

(emergensies) gemaak is wat nie altyd net in terme van die strakke evolusieleer 

(natuurlike seleksie) verklaar kan word nie. Daar word dus ruimte gelaat vir meer 

faktore wat kon inwerk in hierdie proses. Hiervolgens sou mens dan bewussyn kon 

sien as iets wat in die evolusieproses ontwikkel het, maar wel dan as gevolg van so 

’n “sprong” (emergensie). Bewussyn se ontstaan bly egter dan moeilik om te 

verklaar, want die probleem raak dan om hierdie sprong – en die faktore wat daartoe 

aanleiding gegee het – te verklaar. Indien die beginsel van emergensie egter 

verwerp word, word die ontstaan van die bewussyn terug geplaas binne die 

“normale” evolusieproses. Hierdie standpunt is egter problematies weens die 

reduksionistiese aard daarvan (soos vroeër bespreek). Die vraag is nou watter 

alternatiewe teorieë bly oor om die ontstaan van die bewussyn te verklaar – veral 

met die afwys van die fideïstiese standpunte.  

 

Binne die kontemporêre debat hieroor is daar tog ’n ander moontlikheid om hieroor 

te dink. Aangesien die bestaan van die bewussyn nie betwis kan word nie, en indien 
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dit dan nie langs die “normale” evolusieweg verrys het nie, word geargumenteer 

dat bewussyn (of die psige) dan nog altyd ’n fundamentele kenmerk van die 

werklikheid moes gewees het (De Quincey 2010:182). As dit wel die geval is dat 

bewussyn ’n wesenlike kenmerk van die werklikheid is, ontstaan daar indringende 

vrae: Hoekom kom bewussyn slegs te voorskyn in buitengewoon komplekse fisiese 

strukture soos die brein? Is bewussyn dan elders gesetel voor dit in sekere 

sisteme/strukture meer sigbaar word? Waar is bewussyn dan latent gesetel?  

 

Christian de Quincey probeer hierdie vrae beantwoord in sy boek Radical Nature 

(2010). De Quincey ontwikkel ’n teorie hierin oor die ontstaan van die bewussyn, wat 

gebaseer op die siening dat alles (ook fisiese entiteite) ’n psigiese aspek het. Hierdie 

teorie staan bekend as panpsigisme (2010:103). De Quincey baseer baie van sy 

teorieë op die werk van Alfred North Whitehead se prosesfilosofie. Panpsigisme (as 

verklaring vir die ontstaan van die menslike bewussyn) staan dus in ’n baie lang 

filosofiese tradisie en daar is al verskeie besware teen hierdie siening geopper. Wat 

panpsigisme egter meer aantreklik (oortuigend) maak in resente literatuur, is die feit 

dat daar al meer ruimte kom binne die moderne era om van hierdie kritiek en 

besware te verantwoord. Die ontwikkeling op die gebied van kwantum fisika en die 

siening van die “wese van inligting” is verder twee ontwikkelings wat baie bygedra 

het om in meer wetenskaplike terme die moontlikheid van panpsigisme te 

ondersteun (Seager 1999:216). 

 

Daar is dus verskeie teorieë wat poog om die ontstaan van die menslike bewussyn 

te verklaar. Al hierdie teorieë kan gekategoriseer word, maar die reduksionistiese 

aard daarvan binne ‘n noue verstaan van die evolusieproses, noodsaak mens om 

ook die waarde van alternatiewe teorieë te oorweeg. Hierdie alternatiewe teorieë, 

soos panpsigisme, is egter so radikaal (en dikwels te onortodoks) dat dit nie ernstige 

oorweging geskenk word nie. Dit is egter so dat daar in die geskiedenis van die 

ontwikkeling van nuwe kennis (soos met die Kopernikaanse revolusie) sekere 

radikaal vreemde idees wel gelei het tot verdere of nuwe insigte. In die lig hiervan 

word in hierdie studie op panpsigisme as radikaal alternatiewe teorie, wat die 

ontstaan van die menslike bewussyn grotendeels meer bevredigend beantwoord as 

die emergensie teorie, gefokus. 
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1.1.4 DIE BELANG VAN ALTERNATIEWE TEORIEË IN DIE SOEKE NA DIE 

ONTSTAAN VAN DIE MENSLIKE BEWUSSYN 

 

Die belang van alternatiewe teorieë in die soeke na die ontstaan van die menslike 

bewussyn, kan met die volgende geïllustreer word: Tydens die aanvang van die 

Renaissance is planetêre beweging aan die hand van die gegewens van Claudius 

Ptolemaios voorspel. Hierdie gegewens was gebaseer op toenemend talryke 

wiskundige instrumente se lesings. Groot en klein episirkels, ekwante (of 

gelykmatige) sirkels en eksentriese sirkels is gebruik om sin uit waargeneemde 

sterrekundige bewegings te maak, terwyl daar terselfdertyd die antieke 

Aristoteliaanse reël van eenvormige beweging gehandhaaf is. As dit sou voorkom of 

’n planeet nie in ’n perfekte sirkel beweeg nie, is ander kleiner sirkels bygevoeg om 

te verklaar waarom die planeet hipoteties beweeg het terwyl dit eintlik voortgegaan 

het om rondom die groter sirkel te beweeg.  

 

Ander probleme wat opgeduik het in hierdie berekeninge, is opgelos deur die sirkels 

(waarvolgens die planete wentel) te verbind, hulle middelpunte te verskuif of selfs 

meer as een middelpunt te skep. Elke nuwe sterrekundige het gepoog om die model 

te verfyn deur meer en meer episirkels en verwronge sirkels by te voeg. In geheel 

was die wetenskap van sterrekunde, aan die gebrek van ’n soepel teoretiese model, 

oorval met onsekerheid en aanpassings. Nikolaus Kopernikus was op soek na ’n 

nuwe oplossing vir die eeu oue probleem van die planete. Hy wou die beweging van 

die planete verduidelik aan die hand van ’n eenvoudige, duidelike en elegante model 

en was seker dat die klassieke sterrekunde gebaseer is op ’n essensiële fout. 

Copernicus het uiteindelik die heliosentriese model voorgestel en sterrekunde op die 

vaste beginsels geplaas wat tot vandag as basis gebruik word (Tarnas 1999:248). 

 

Indien mens na die beginsels kyk wat tans in die kwantumfisika toegepas word om 

sin te maak uit waarnemings, herinner dit baie aan probleme waarmee vroeëre 

sterrekundiges geworstel het. Voortdurende aanpassings in teorieë en modelle moet 

gemaak word, maar dit is asof daar fundamenteel verkeerde vertrekpunte gemaak 

word. Dit lyk asof ’n nuwe paradigma as bloot die “tradisionele” natuurwetenskaplike 

metodologie hiervoor nodig is. Thomas Kuhn het reeds in 1962 teen vasgedraaide 

paradigmas gewaarsku (Kuhn 1996:109). Paul Feyerabend het dit verder gevat en in 

sy bekende boek Against Method (1975) uitgevaar teen die natuurwetenskaplike 

metode in sy geheel. Hy voer aan dat natuurwetenskaplikes ironies genoeg ’n 
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gewoonte het om religieuse mense as fundamentalisties te bestempel, maar hulle 

kyk die feit mis dat hulle baie keer aan dieselfde kwaal ly as waarvan hulle, hulle 

teenstanders beskuldig. Geen ruimte word byvoorbeeld gelaat om op die vlak van 

kwantumfisika in ag te neem dat daar dalk met meer as materie omgegaan word nie. 

Is die antwoord (die Kopernikaanse revolusie) nie dalk daarin gesetel om (in lyn met 

panpsigisme) meer verruimend oor materie te dink en bewussyn self op die kleinste 

atoom of molekule-vlak in berekening te bring nie? 

 

So ’n erkenning sal natuurlik die ontstaan van die menslike bewussyn ook makliker 

kan verklaar. Daarmee word nie aangevoer dat panpsigisme in hierdie studie sonder 

meer aanvaar word nie. Die doel is eerder om dit as alternatiewe teorie ernstig te 

oorweeg, dit te analiseer, te kritiseer en te evalueer in terme van die hele 

navorsingsvraag. Daar is egter sekere waarde wat hierdie posisie tog bied en dit sal 

ook in hierdie studie uitgelig word. 

 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Na aanleiding van die bogenoemde kontekstualisering kan hierdie studie se 

probleemstelling nou geformuleer word. Die navorsingsvraag is: Kan panpsigisme as 

alternatiewe teorie dien om die ontstaan van die bewussyn te verantwoord en 

terselfdertyd die tekortkominge van die reduksionistiese teorieë oorkom? 

1.3 HIPOTESE/ SENTRALE TEORETIESE STELLING 

In hierdie studie sal aangevoer word dat die ontstaan van die menslike bewussyn nie 

voldoende of oortuigend deur die reduksionistiese teorieë verantwoord word nie. 

Panpsigisme, as alternatiewe teorie, kan met die vordering wat tans op die gebied 

van kwantumfisika gemaak word, hernude waarde en insigte bied oor die ontstaan 

van bewussyn. Panpsigisme moet daarom herevalueer word, maar kan ook nie 

sonder meer as voldoende of oortuigend aanvaar word nie.  

 1.4 DOELWITTE VAN DIE STUDIE 

1. Om die verklaringsvraagstuk rakende die menslike bewussyn deur middel van ’n 

literatuurstudie te ondersoek. 

2. Om panpsigisme as ’n alternatiewe oplossing vir die verklaringsvraagstuk te 

ondersoek.  

3. Om aan te toon dat panpsigisme ons kan noodsaak om te herbesin oor die wese 

van bewussyn. 
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1.5 HOOFSTUKINDELING 

1.5.1 HOOFSTUK 1: INLEIDING 

In hierdie hoofstuk is tot dusver ‘n bespreking gegee van die verskillende sienings 

van evolusieteorieë en gewys op die problematiek rakende evolusie in terme van die 

verklaring van die ontstaan van die bewussyn. Die probleemstelling 

kontekstualisering, sowel as hipotese van hierdie studie is ook aangebied. 

1.5.2 HOOFSTUK 2: WAT IS BEWUSSYN? 

Die verskillende siening en definisies van bewussyn en hoe verskillende 

wêreldbeskouings die beskouing van bewussyn beïnvloed word in hoofstuk twee 

bespreek. Daar word daarop gewys dat verskillende konsepte van bewussyn bydra 

daartoe dat daar verskillende teorieë oor bewussyn ontwikkel en dat die 

kontemporêre neiging van bewussyn-teorieë is om reduksionisties van aard te wees. 

Bewussyn word tot blote fisiese faset van die werklikheid reduseer. Hieronder word 

dan bespreek: 1) Descartes se rol as baanbreker van die moderne “mind – body” 

probleem, 2) die dualisme vs. monisme debat en 3) die bestaan al dan nie van 

kwalia (qualia) en hoe die verskillende sienings in verband met kwalia bewussyn-

teorieë beïnvloed. 

1.5.3 HOOFSTUK 3: HOE HET BEWUSSYN ONTSTAAN? 

As evolusie as ’n gegewe aanvaar word moet besondere klem geplaas word op die 

ontstaan van bewussyn en gepaardgaande evolusie daarvan tot waar dit in die mens 

as selfbewussyn manifesteer. Hierdie probleem word in hoofstuk drie bespreek en 

daar word ook daarop gewys dat baie teorieë poog om te wys “wat” bewussyn is, 

maar nalaat om te verduidelik “hoe” bewussyn” ontstaan het en/of gegenereer word. 

Die rede waarom die ontstaan van bewussyn as die wesentlike vraag binne die 

“philosophy of the mind” beskou word en welke antwoorde die verskillende teorieë 

op hierdie vraagstuk bied word ook bespreek. Die tekortkominge wat die 

reduksionistiese teorieë in die algemeen en Daniel C. Dennett, in die besonder soos 

uiteengesit in sy boek Consciousness Explained (1991), oplewer met die 

beantwoording van hierdie vraagstuk word vervolgens bespreek.  

Verder sal die psige-agtige kenmerke van materie by die kwantumvlak geanaliseer 

word deur die sogenaamde Kopenhagen-interpretasie te ontleed, waarna die 

genererings-probleem soos omskryf deur William Seager (1999:18) bespreek word.   
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1.5.4 HOOFSTUK 4: PANPSIGISME 

Drie sake word in hoofstuk vier bespreek: 1) Die probleme wat die verskillende 

teorieë oplewer as die sprong van objektiewe materie na subjektiewe psige gemaak 

moet word kom in hierdie hoofstuk onder die vergrootglas. 2) Die werk van Christian 

de Quincey, as ’n voorbeeld van ’n panpsigistiese teorie word geanaliseer. 3) Die 

rede waarom panpsigisme die brug tussen objektiwiteit en subjektiwiteit beter 

hanteer, deur die interpretasie van Alfred North Whitehead se werk deur Christian de 

Quincey te bestudeer, word verder ook bespreek en aangetoon.  

1.5.5 HOOFSTUK 5: RADIKALE NATURALISME 

As vertrekpunt sal daar in hoofstuk vyf ’n bondige oorsig van die konseptuele 

geskiedenis in Westerse filosofie gegee word, waarna ’n nuwe voorstel vir die wyse 

waarop ons die misterie van die bewussyn kan verstaan aangebied sal word. Hierdie 

voorstel behels ’n nuwe siening van materie, wat radikaal verskil van die 

kontemporêre siening. 

 

1.5.6 HOOFSTUK 6: LEEMTES, KRITIEK EN GEVOLGTREKKING 

Die tekortkominge van panpsigisme en wyses waarop dit aangespreek kan word, 

word in hoofstuk ses ondersoek en evalueer.  Die belangrikste tekortkoming wat 

bespreek word is die ooglopende gebrek aan bewyse dat die fundamentele entiteite 

van die fisiese wêreld enige psigiese karaktertrekke het. Die hoofstuk word afgesluit 

deur te kyk of panpsigisme wel, soos afgevra in die navorsingsvraag, ’n uitweg bied 

vir die vraag oor die ontstaan van die menslike bewussyn. 

1.6 METODE 

Die metode wat in hierdie navorsingsprojek gebruik word, is beperk tot ’n 

literatuurstudie. Alhoewel alle wetenskappe gebruik maak van literatuurstudie en dit 

nie beperk is tot filosofie nie, sal hier eerder interpreterend en argumentatief te werk 

gegaan word om ’n breë oorsig en evaluering van bewussyn en evolusie te verkry. 

Dit steun op die werk van ander denkers wat uiteenlopende teorieë oor bewussyn 

voorhou, om sodoende ’n breë oorsig oor die studieveld te verkry. Die studie sal 

spesifiek projekte wat die verband tussen evolusie en bewussyn ondersoek, 

evalueer. ’n Analise van die werk van William Seager en Daniel Dennett, in die 

besonder, sal hier gedoen word, met die oog op ’n immanente kritiek. Hierdie breë 

verkenning lei onafwendbaar na die werk oor panpsigisme. 
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1.7 BYDRAE VAN DIE STUDIE 

Die begrip “bewussyn” is baie omvangryk en kan verskeie fenomene insluit. Om die 

wese van bewussyn te ondersoek en die verklaringsvraagstuk as hooffokus te neem, 

word gepoog om ’n kreatiewe bydrae te maak tot die kontemporêre debat oor die 

ontstaan van die menslike bewussyn. Dit sal spesifiek gedoen word deur veral 

panpsigisme se teorie oor die ontstaan van die menslike bewussyn te bespreek, die 

tekortkominge daarvan uit te wys, die implikasies daarvan te ondersoek en verdere 

onbeantwoorde vrae te identifiseer. 

1.8 LITERATUURVERKENNING 

In hierdie studie word het gebruik gemaak van SABINET as vertrekpunt, sowel as 

ander navoringshulpmiddels wat deur die NWU se biblioteekdienste aangebied word 

om ’n omvattende oorsig te verkry van beskikbare literatuur. Na identifisering van 

geskikte bronne is boeke deur die interbiblioteek-leningdiens bestel, aangekoop en 

bestaande bronne uit skrywer se eie biblioteek gebruik in die literatuurstudie.  
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Hoofstuk 2 

WAT IS BEWUSSYN 

 

2.1 DIE OMSKRYWING VAN BEWUSSYN 

2.1.1 DIE KONSEP BEWUSSYN 

Dit is onmoontlik om die ontstaan van ’n konsep te ondersoek alvorens daar 

sekerheid bestaan oor wat die konsep behels. Derhalwe sal die begrip “bewussyn” 

en die kenmerke daarvan in hierdie hoofstuk ondersoek word. Die term bewussyn is 

berug daarvoor dat dit moeilik is om te omskryf. Dit is, paradoksaal, ons diepste 

misterie maar ook ons mees intieme werklikheid. Die debat in filosofie en psigologie 

val gereeld vas in verwarring hieroor, omdat die deelnemers aan die term 

“bewussyn” verskillende betekenisse toeskryf. Christian de Quincey wys daarop dat 

die mees algemene misverstand oor bewussyn ontstaan as gevolg van ’n basiese 

verwarring tussen die filosofiese en psigologiese gebruik van die term (2010:61). Dit 

help gevolglik om te onderskei tussen hierdie twee basiese betekenisse: 

 

Bewussyn filosofies gesien. Filosofies is bewussyn ’n toestand of ’n kwaliteit van 

wese met ’n subjektiewe vermoë om te voel of te ervaar (sentience).  Dit word 

gekontrasteer met nie-bewustelik wees, ’n staat van algeheel sonder bewussyn 

wees. Filosofiese bewussyn handel met die konteks waarbinne bewussyn 

geïdentifiseer kan word (De Quincey 2010:61). Dit gaan gevolglik hier oor die “syn”, 

die wese van bewussyn self. 

Bewussyn psigologies gesien. Psigologies is bewussyn ’n toestand of staat van 

bewustheid wat gekenmerk word deur wakker of waaksaam te wees en dit word 

gekontrasteer met onbewustelik wees, soos slaap of onder die drumpel van die 

bewustelike te wees. As voorbeeld sal ’n persoon wat besig is met konseptuele 

kognisie bewustelik wees, terwyl ’n persoon in ’n koma of ’n wurm onbewustelik sal 

wees. Psigologiese bewussyn handel met die inhoud van bewussyn en die wyse 

waarop toegang (bewustelik of onbewustelik) tot hierdie inhoud verkry word (De 

Quincey 2010:61). Hier gaan dit oor die proses van bewus word – bewussyn as die 

sentrum van menslike ervaringe. 

As bewussyn op hierdie wyse beskou word is dit duidelik dat die filosofiese 

betekenis meer fundamenteel is – want sonder bewussyn as ’n staat van wees (’n 
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ontologiese realiteit) kan daar geen psigologiese toestande van bewussyn wees 

nie. Selfs die psigologiese onbewuste het een of ander psigiese of bewuste inhoud. 

Om onbewus te wees beteken om steeds voelend (sentient) te wees (wurms en 

slapende mense voel steeds) teenoor nie-bewustelik wees en gevolglik geen 

psigiese inhoud te hê nie. 

Alhoewel hierdie onderskeid belangrik is, mag dit wees dat bewussyn onvermydelik 

en finaal enige definisie weerstaan. Die rede hiervoor is bewussyn se self-

rekursiewe wese: Ons het bewussyn nodig om bewussyn te definieer. So ’n skuif 

loop die logiese en semantiese risiko van oneindige regressie. Sonder duidelikheid 

en ooreenkoms in terminologie loop ons die gevaar om verby mekaar te praat. Die 

term word op verskillende wyses gebruik in filosofie, die wetenskappe, psigologie, 

spiritualiteit en alledaagse diskoers. Nie een van die gebruike is noodwendig reg of 

beter as die ander nie, alhoewel ’n spesifieke definisie van “bewussyn” mag help om 

’n spesifieke model duidelikheid en konsekwent te maak. Vir die doeleindes van 

hierdie studie sal die breë betekenis van bewussyn gebruik word wat gebaseer is op 

die onderstaande. 

 2.1.2 DIE KENMERKE VAN BEWUSSYN 

Watter tipe eienskappe kenmerk bewussyn en onderskei dit van nie-bewustelike 

entiteite? As sekere wesens bewussyn het sal dit volgens De Quincey (2010:63) in 

staat wees tot die onderstaande: 

1. gevoel (sentience) (vermoë om te ervaar) 

2. subjektiwiteit (vermoë om ’n unieke en voorkeur standpunt te hê)    

3. kennis (vermoë om iets te weet) 

4. intensionaliteit (vermoë om uit te wys) 

5. keuse (vermoë om ’n eerste oorsaak te wees en innerlik te beweeg) 

6. selfbemiddeling (vermoë om self te oriënteer en ekstern te beweeg) 

7. doelwit (vermoë om doelgerig te wees) 

8. betekenis (vermoë om intrinsiek vir jouself te wees) 

9. waarde (vermoë tot intrinsieke waarde) 

Om ’n wese met bewussyn te wees beteken om enige of al bovermelde eienskappe 

te besit. Let daarop dat geen van die eienskappe ontvanklik is vir meganiese 

reduksionisme, opmeting, of objektiewe beskrywing nie. Bewussyn omvat alle 

voelende, alle subjektiewe, alle interieuriteit – die “within” van entiteite, soos wat 
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Teilhard de Chardin dit poëties uitgedruk het in sy boek The Phenomenon of Man 

(De Quincey 2010:64). 

 2.1.3 IS BEWUSSYN ’N DING OF ’N PROSES? 

Dit is belangrik om kortliks te verwys na Gilbert Ryle se sogenaamde “category 

mistake” wat hy in sy boek The Concept of Mind (1949) uiteensit. Ryle het 

aangevoer dat dit ’n fout is om die psige as ’n objek, wat uit immateriële stof 

bestaan, te beskou (1949:23). Hierdie aspekte sal vervolgens bespreek word en 

verder toegelig word. 

 
Die probleem om bewussyn te definieer is reeds lank terug deur filosowe erken. Vir 

Descartes, in die sewentiende eeu, was bewussyn, soos hierbo vermeld, ’n objek – 

’n denkende substansie. In teenstelling hiermee, toe William James (1842 – 1910), 

gevra het: “Does consciousness exist?” het hy tot die gevolgtrekking gekom dat dit 

nie bestaan nie. Hy het nie bedoel dat dit bloot ’n fiksie of illusie is nie – maar dat dit 

nie as ’n objek bestaan nie. Vir James, was bewussyn nie ’n selfstandige 

naamwoord nie, maar eerder ’n werkwoord. Vir James was bewussyn ’n proses, ’n 

stroom van denke (De Quincey 2010:65). Die verskeie maniere waarop die term 

aangewend word sal vervolgens verken word. 

 
 2.1.4 DIE PERIFERIE EN FOKUS VAN  BEWUSSYN 

Die filosoof Thomas Natsoulas identifiseer sewe onderskeie betekenisse vir 

“bewussyn” wat deur die Oxford English Dictionary  gegee word. Al sewe definieer 

bewussyn in terme van bewustheid. Moontlik dui dit daarop dat bewustheid dit mag 

wees wat onderliggend is aan al die verskillende betekenisse van bewussyn. 

Bewustheid op sigself is egter ’n dubbelsinnige konsep. As outeur van hierdie studie 

is ek, byvoorbeeld, nou bewus dat soos ek tik, sit ek voor my rekenaar. Ek is bewus 

dat daar duiwe in die boom buite my venster koer, maar voor ek die vorige sin getik 

het, was ek nie bewus van die duiwe in die boom of enige iets anders wat buite 

aangaan nie. Ek onderskei nou tussen die fokus van my bewussyn en die periferie 

van my aandag. As ek dit verkies, kan ek my aandag verskuif of verbreed om dit in 

te sluit wat ’n oomblik gelede op die periferie was. Gebeure op die periferie van my 

aandag is toeganklik vir my bewussyn selfs wanneer hulle in my onderbewussyn 

plaasvind. Daar is gevolglik ’n rand en fokus tot my bewussyn. 

Iets kon gevolglik in my onmiddellike omgewing plaasgevind het, sonder dat ek 

daaraan aandag skenk en as iemand dit later aan my uitwys sal dit vir my moontlik 
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wees om dit uit my geheue op te roep. Met ander woorde as bewussyn, 

bewustheid behels, kan bewustheid ook bewustelik of onbewustelik wees en daarom 

kan mens verwys na “nie-bewuste bewustheid”. Dit  is dus duidelik hoe maklik 

probleme met die terminologie kan ontstaan. Deel van die probleem, soos hierbo 

aangevoer, is dat daar basies twee maniere van praat oor bewussyn bestaan: 

filosofies en psigologies. In hierdie projek sal gefokus word op die filosofiese 

betekenis – die konteks van bewussyn – dit beteken enige entiteit, enige aktualiteit, 

enige area van die werklikheid wat oor gevoel, subjektiwiteit en selfbemiddeling (self-

agency) – die drie kern eienskappe van bewussyn – beskik (De Quincey 2010:66).  

Al drie die eienskappe is diepliggend onderling verbind en wederkerig impliserend. 

As voorbeeld, ontologies, impliseer die teenwoordigheid van gevoel op enige plek in 

die wêreld, ’n subjek wat die lokus van hierdie gevoel is. Gevoel vereis subjektiwiteit 

Daar is geen ligaamlose gevoelens wat sonder ’n eienaar rondswerf nie. In die  

hieropvolgende hoofstukke sal aangedui word dat, om ’n subjek te wees, die lokus 

van gevoel ’n kreatiewe handeling van keuse meebring – die vermoë om tussen 

veelvuldige hoeveelheid opsies wat instroom ’n keuse te maak, wat uiteindelik die 

self of eie ek saamstel (De Quincey 2010:68).     

Dit is hierdie laaste aspek van bewussyn – die kreatiewe selfbemiddeling – wat 

bewussyn as ’n proses definieer. Dit is nie die psige of bewussyn wat deur ruimte 

beweeg nie, maar die liggaam, die materie-energie. Bewussyn is die handeling, of 

kreatiewe keuse wat die liggaam voortdryf of lei in sy bewegings. Die hele kwessie 

van kreatiewe keuses as deel van die proses-filosofie sal in die studie volledig toelig 

word. Met hierdie voorlopige verstaan van die begrippe is dit nodig om in meer 

diepte te kyk na hoe die begrip bewussyn binne die Westerse tradisie ontwikkel het 

en daarvoor is ’n bespreking van Descartes onvermydelik. 

2.2 DESCARTES 

 2.2.1 DIE UITBREIDING VAN WISKUNDIGE SEKERHEDE 

René Descartes was ’n wiskundige genie, wat tot die gevolgtrekking gekom het dat 

wiskunde se sekerhede toegeskryf kan word aan die volgende redes: Wiskundige 

demonstrasies begin van ’n minimale hoeveelheid aannames met die uiterste 

eenvoud. ’n Eenvoud wat so basies en voor die hand liggend is dat dit onmoontlik is 

om te betwyfel. As voorbeeld: ’n Reguit lyn is die kortste pad tussen twee punte. Die 

uitleg gaan van hier deduktief een logiese stap op ’n slag voort. Elke stap is 
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onweerlegbaar en gewoonlik onaanvegbaar. Op hierdie wyse kan onverwagse 

gevolgtrekkings gemaak word wat alles behalwe logies en voor die hand liggend is.  

Descartes wou hierdie metode toepas op nie-wiskundige kennis. As daar aannames 

buite wiskunde bestaan, waarvan die waarheid letterlik onmoontlik is om te betwyfel, 

kan hierdie aannames gebruik word as stellings vir deduktiewe argumente. Alles wat 

gevolglik logies van hierdie stellings afgelei kan word moet noodwendig waar wees. 

Dit sal vir ons die metodologiese fondasies verskaf vir ’n versameling kennis waarop 

ons een honderd persent kan vertrou (Melchert 2007:321). 

In sy soeke na onweerlegbare aannames het Descartes deur drie fases gegaan. 

Eerstens het hy die ervaring van direkte onmiddellike waarneming oorweeg. Hy het 

tot die gevolg gekom dat ons direkte waarneming ons gereeld mislei. Tweedens het 

hy aangevoer dat hy somtyds glo hy verrig ’n spesifieke daad om daarna wakker te 

skrik en te besef hy het slegs gedroom. Hy kon gevolglik nie absoluut seker wees hy 

droom of hallusineer nie. In sy derde fase het hy dit verder gevat en aangevoer dat 

al sy denkfoute en illusies moontlik toegeskryf kan word aan ’n hoër entiteit, wie se 

enigste doel was om hom te mislei en oor die bomenslike krag beskik om dit uit te 

voer (Melchert 2007:323). 

Hy het homself afgevra of daar, in ag genome bovermelde, enigsins iets is waarvan 

hy wel seker kan wees. Sy gevolgtrekking was dat hy wel seker kan wees dat hy die 

ervaring van vertwyfeling (denke) ondervind. Die afleidings wat Descartes gevolglik 

maak uit sy ervarings van vertwyfeling (denke), wat tog ‘n ervaring is, is 

onweerlegbaar. Hieruit maak hy dan sekere onweerlegbare afleidings: Eerstens 

weet hy dat hy ’n soort bestaande wese is. Hy mag dalk foutiewe sieninge hê oor sy 

eie wese, maar dat hy bestaan is onweerlegbaar. Tweedens is dit onweerlegbaar dat 

hy sekere ervarings het. Hierdie gevolgtrekking het hy saamgevat in die bekende 

Latynse spreuk: Cogito ergo sum (ek dink, daarom is ek). Met ander woorde: om te 

dink oor jou bestaan bewys (in en van dit self) dat “ek” bestaan om te kan dink. 

Volgens Descartes is daar gevolglik kennis, buite wiskunde en logika, wat met 

absolute sekerheid aanvaar kan word. Op hierdie punt gebruik Descartes ’n nuwe 

weergawe van die ontologiese argument vir die bestaan van God. Hy is, volgens 

hom, bewus daarvan dat hy ’n verganklike en onvolmaakte wese is, maar ook bewus 

dat hy oor die konsep van ’n perfekte, ewigdurende en alwetende wese beskik. Dit is 

verder onmoontlik dat ’n wese iets groter en beter as hyself sou kon skep uit sy eie 

middele uit. Daarom moet hierdie wese bestaan en moes die wese ’n bewustheid 
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van sy bestaan in Descartes ingeprent het. Die feit dat hy weet God bestaan en 

perfek is in alle opsigte, beteken verder dat hy Hom kan vertrou om hom nie te mislei 

nie (Melchert 2007:324). 

 2.2.2 TWEE SUBSTANSIES 

Descartes se gevolgtrekking het daartoe gelei dat hy ’n siening van die werklikheid 

ontwikkel het as bestaande uit twee verskillende soorte substansies. Hy het die 

mens gesien as ’n ervarende subjek, wie se wêreld, buiten vir hulself, bestaan uit 

fisiese objekte wat ervaar word. Hierdie vertakking van die werklikheid in twee tipe 

entiteite, psige en fisiese materie, subjek en objek, ervaarder en ervaarde het deel 

geword van die Westerse siening van die werklikheid en word na verwys as 

Cartesiaanse dualisme. 

Sedert die Cartesiaanse dualisme ingevoer is in Westerse denke, worstel denkers 

met hierdie bifurkasie, met die probleem om te verduidelik hoe die interaksie tussen 

onuitgebreide psige en uitgebreide materie plaasvind. Die oplossing wat deur die 

materialisties gesinde wetenskap voorgestel is, was dat ons nie nodig het om die 

wisselwerking te verduidelik nie, want die psige is ’n fiksie, ’n spookagtige 

epifenomeen van die fisiese brein (De Quincey 2010:21). 

Panpsigisme, volgens die siening van De Quincey as alternatiewe teorie, val egter 

juis hierdie dualisme van Descartes aan en sal in die hieropvolgende afdeling meer 

kritiek teen dualisme geopper word. Daniel Dennett wys ook daarop dat Descartes 

verantwoordelik is vir die doktrine bekend as die Cartesiaanse teater. Hierdie 

foutiewe aanname is dat daar ’n sekere plek in die brein is waar die elemente van 

ervaring (of dit wat ervaring sal skep) verenig (Dennett 1991:104). In die 

hieropvolgende afdeling sal verdere probleme wat dualisme oplewer bekyk word en 

ook aangetoon word waarom monisme in kontemporêre denke die botoon voer. 

2.3 DUALISME V MONISME 

 2.3.1 WISSELWERKING TUSSEN DIE LIGGAAM EN PSIGE 

Daniël Dennett wys daarop dat sedert Gilbert Ryle in 1949 Descartes se “dogma van 

die spook in die masjien” aangeval het, dualisme al hoe meer afgewys word 

(Dennett 1991:33). Die kontemporêre en gewildste siening oor bewussyn is 

byvoorbeeld materialisties van aard en bestaan alles uit een stof. Hierdie stof is 

materie en bestaan die psige ook op een of ander manier uit materie. In kort word 

die psige gelyk gestel aan die brein. Volgens materialiste kan ons in beginsel 
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rekenskap gee vir elke psigiese fenomeen deur gebruik te maak van dieselfde 

fisiese wette en grondstowwe wat ons gebruik om radioaktiwiteit, kontinentale 

skuiwing, fotosintese, reproduksie en groei te verduidelik.  

Descartes was reeds in die sewentiende eeu deeglik bewus van die beswaar wat 

teen dualisme aangevoer is. As die psige en liggaam twee duidelik onderskeibare 

entiteite of stowwe is, moet hulle tog op een of ander wyse met mekaar in 

wisselwerking wees. Die liggaamlik sintuiglike organe moet die  psige van inligting 

voorsien, moet waarnemings of idees of data deurgee aan die psige en die psige, 

nadat dit die inligting verwerk het, moet dan die liggaam rig in ooreenstemming met 

die verwerkte inligting. In Descartes se formulering was die locus van hierdie 

interaksie die pineale klier of epiphysis (Dennett 1991:34). 

Bewustelike waarneming van enige entiteit vind eers plaas nadat die brein, op een of 

ander wyse, die boodskap versend het na die psige en ’n persoon se vinger kan eers 

na ’n entiteit wys nadat die psige, die liggaam opdrag gegee het om dit te doen. 

Aangesien ons nie op hierdie stadium enige idee het watter eienskappe psigiese 

stowwe oor beskik nie, kan ons vir eers die vraag na hoe presies die inligting 

versend word van die pineale klier na die psige ignoreer en konsentreer op die 

terugkerende sein van die psige na die brein. Hierdie seine is, volgens Descartes, ex 

hypothesi, nie fisies van aard nie.  

Hoe gebeur dit dan dat hulle ’n verskil maak in die breinselle wat hulle affekteer 

wanneer die psige sy invloed op die liggaam uitoefen? Anders gestel: Hoe kan 

psigiese stof terselfdertyd fisiese meetbaarheid ontwyk en ter selfde tyd die liggaam 

beheer? Dit is die verknorsing waarmee dualisme opgeskeep sit en is hierdie 

konfrontasie tussen basiese fisika en dualisme reeds eindeloos bespreek sedert 

Descartes. ’n “Spook in die masjien” is nie van enige hulp in ons soeke na ’n teorie 

nie, behalwe as die spook dinge kan rond beweeg. Enige iets wat egter fisiese 

objekte kan rond beweeg moet egter ook fisies van aard wees (al is dit moontlik ’n 

vreemde en voorheen onontdekte fisiese entiteit).  

Is dit egter ’n opsie om die gevolgtrekking te maak dat psigiese stof in werklikheid ’n 

tipe materie is? Moontlik moet die ontologie van die fisiese wetenskap vergroot word 

om voorsiening te maak vir bewussyn. Die meeste wetenskaplikes en filosowe mag 

’n soort konsensus bereik het ten gunste van materialisme, maar om weg te doen 

met die dualistiese siening is moeiliker as wat dit op sigwaarde voorkom. Om ’n 

geskikte plaasvervanger vir dualistiese beelde te kry vereis sekere ontnugterende 
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aanpassings in die gebruiklike manier van dink en aanpassings wat teenintuïtief  

mag voorkom (Dennett 1991:36). 

Sekere brein-navorsers gee steeds voor dat die brein net nog ’n orgaan, soos die 

lewer is, wat beskryf en verduidelik behoort te word in die veilige terme van die 

fisiese en biologiese wetenskap. Hulle sal nie poog om iets van die psige of 

bewussyn in die loop van hulle professionele verpligtinge te uiter nie. Vir ander, 

teoreties meer moedige navorsers is daar die nuwe studierigting, naamlik die 

“psige/brein”. Hierdie gewilde uitdrukking gee uiting aan die heersende 

materialistiese sienings van die meeste navorsers, wat erken dat dit wat die psige, in 

besonder, fassinerend maak is die feit dat dit op een of ander wyse gelyk gestel kan 

word aan die brein. Selfs tussen hierdie navorsers is daar egter ’n teësinnigheid om 

die ware vraagstuk, naamlik die wese van die bewussyn, te konfronteer.  Hierdie 

houding verwring sekere van die nuwe konsepte wat ontstaan het in die studierigting 

wat deesdae bekend staan as die kognitiewe wetenskap. Amper alle navorsers in 

die kognitiewe wetenskap, of hulle hulleself as neurowetenskaplikes, psigoloë, 

sielkundiges of kunsmatige-intelligensie-navorsers beskou, neig om vrae oor die 

wese van bewussyn te vermy deur hulle aandag te beperk tot periferiese en 

ondergeskikte sisteme van die psige/brein, wat hulle vermoed die kern, waar 

bewustelike denke en ervaring plaasvind, voed. Dit het die uitwerking dat te veel van 

die psige se werk oorgelaat word om “in die kern” gedoen te word en lei navorsers 

daarna om die hoeveelheid interpretasie wat deur die periferiese sisteme verrig moet 

word te onderskat (Dennett 1991:38). 

Navorsers neig om te dink dat periferiese sisteme “invoere” verskaf aan ’n sekere 

sentrale denkende area, wat weer op sy beurt “beheer” of “rigting” verskaf aan ander 

periferiese sisteme wat liggaamlike funksies beheer. Die eksklusiewe aandag wat 

aan spesifieke subsisteme van die psige/brein verleen word, veroorsaak gereeld ’n 

tipe teoretiese kortsigtigheid wat navorsers verhoed om in te sien dat hulle modelle 

steeds voorveronderstel dat daar iewers, gerieflik versteek in die sentrale area van 

die psige/brein,  ’n sogenaamde Cartesiaanse teater is, ’n plek waar “dit alles 

saamkom” en bewussyn gebeur (Dennett 1991:39).  

Descartes het tot die slotsom gekom dat die brein ’n kern het, die pineale klier, wat 

as poort na die bewuste psige dien. Die pineale klier is die enigste klier in die brein 

wat op die middellyn van die brein lê en nie linker of regterbrein georiënteer is nie. 

Die klier is kleiner as ’n ertjie, geïsoleer op sy steel en verbind met die res van die 
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senustelsel. Aangesien die funksie van die klier onbegryplik was (en grotendeels 

steeds is), het Descartes aangevoer dat verkeer van die sintuie by hierdie stasie 

arriveer en ’n spesiale transformasie ondergaan tussen die persoon se materiële 

brein en immateriële psige en die persoon sodoende ’n bewustelike ervaring beleef.  

 2.3.2 DIE CARTESIAANSE TEATER 

Alhoewel die meeste navorsers egter tot die slotsom gekom het dat Descartes se 

dualisme verkeerd is, vergeet selfs die mees gesofistikeerde materialiste tot vandag 

nog, dat sodra Descartes se res cogitans verwerp is, daar nie meer ’n rol vir ’n 

sentrale poort of enige funksionele kern, bestaan nie. Die pineale klier is nie die 

faksmasjien na die siel nie, nie die parlement van die brein nie en so ook nie enige 

ander gedeelte van die brein nie. Die brein is die uiteindelike observeerder, maar 

daar is geen rede om te glo dat die brein enige dieper hoofkantoor het nie.   

Daniël Dennett voer aan dat die idee van ’n spesiale kern in die brein die mees 

hardnekkige en slegte idee is wat ons pogings om bewussyn te begryp in die wiele 

ry. Om mee te begin is daar ons persoonlike, introspektiewe beoordeling van die 

“eenheid van ons bewussyn”, wat die onderskeid tussen “hier binne” en “daar buite” 

in ons vaslê. Die naïewe grens tussen “my” en die “ buitewêreld” is my vel (en die 

lense van my oë), maar soos ons meer en meer leer oor die wyse waarop gebeure 

binne ons eie liggame ontoeganklik vir ons kan wees, begin die groot buitewêreld op 

ons inbreuk maak. “Hier binne” kan ek poog om my arm op te tel, maar as dit verlam 

is, sal dit nie “daar buite” beweeg nie. Die neurale masjinerie wat my arm beheer is 

mee gepeuter. Op dieselfde wyse sal ek nie verwag om aan te hou sien as my 

optiese senuwee afgesny is nie, al is my oog nog op sy plek. Om visuele ervarings te 

hê, vind iets klaarblyklik plaas tussen my oog en my stem, wanneer ek jou meedeel 

wat ek sien (Dennett 1991:107). 

Volgens hom volg dit nie as ’n geometriese noodsaaklikheid dat bewustelike psige 

geleë is aan die einde van alle inkomende prosesse, net voor die aanvang van die 

uitgaande prosesse wat ons aksies beheer, nie. Daar is nie ’n hoogtepunt of 

draaipunt tussen inkomende en uitgaande prosesse wat as kontinentale skeiding of 

kern vir ons bewussyn dien nie (Dennett 1991:108). Ons moet gevolglik ophou om 

aan die brein te dink asof dit ’n enkele funksionele piek of sentrale punt het. Volgens 

Dennett is dit nie bloot ’n onskadelike kortpad nie, maar ’n slegte gewoonte 

(1991:111). Alternatiewe vir hierdie “slegte gewoonte” sal in latere hoofstukke 

ondersoek word. 
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Alhoewel Descartes ’n onskatbare bydra gelewer het tot ons verstaan van 

bewussyn word sy dualistiese idees huidiglik deur die meeste denkers verwerp en ’n 

monistiese eenheid tussen die liggaam en psige eerder voorgestaan. Alhoewel daar 

gevolglik grootliks eenstemmigheid tussen denkers oor die monistiese aard van die 

bewussyn bestaan, kan dieselfde nie gesê word oor die kwessie van kwalia nie. 

Hierdie kwessie en die uiteenlopende sienings daaroor sal vervolgens aandag 

geniet. 

  2.4 KWALIA 

 2.4.1 WAT IS KWALIA?  

Kwalia is ’n filosofiese term wat verwys na die innerlike, privaat kwaliteite van 

ervaring wat ons bewussyn besit. Kwalia kan nie gemeet of waargeneem word nie, 

omdat hulle nie ’n objektiewe en openbare werklikheid het nie. Kwalia is subjektief – 

die privaat privilegie van hulle unieke besitters. Ons is slegs direk bewus van hulle in 

onsself en kan slegs aflei dat ander mense ook daaroor beskik deur te bestudeer 

hoe hulle optrede en taalgebruik met ons eie ooreenstem. Ons kan egter nooit ander 

se kwalia self bestudeer nie. Selfs al ontvang ons presies dieselfde stimulus en 

prosesseer dit, op presies dieselfde wyse, het ons geen manier om te bepaal dat 

daardie selfde stimuli op dieselfde wyse ervaar word deur beide van ons nie. Jy kan 

die stimuli slegs korreleer met jou ervaring (en ek met myne). In my geval mag die 

stimuli korreleer met ’n geheel en al verskillende soort ervaring. Neem smaak, as 

voorbeeld: Hoe kan jy weet dat jou smaak van sjokolade met myne ooreenstem (of 

dat jou sensasie van rooi nie my sensasie van blou is nie)? 

Dit is wat bedoel word met die stelling dat ervaring privaat is: Ons het nooit toegang 

tot mekaar se ervarings nie. Al wat ons kan ken is mekaar se verslae en reaksies. 

Met ander woorde ervaring is subjektief: Dit is ontoeganklik vir enige iemand anders. 

In filosofiese terme kan gesê word dat ervaring epistemologies geprivilegeerd is. In 

teenstelling hiermee is beide die oorspronklike stimuli en die gevolglike reaksie 

objektief en beskikbaar vir openbare ondersoek. Dit is objektief waarneembaar. 

Nie net die korrelasie tussen stimuli en ervarings mag verskil tussen verskillende 

mense nie, maar terselfdertyd kan die korrelasie tussen reaksies en ervarings 

verskil. Net omdat twee mense dieselfde reaksie toon wanneer hulle geaffekteer 

word deur dieselfde stimulus (byvoorbeeld die frons en afskei van speeksel wanneer 

suurlemoensap op die tong geplaas word) waarborg dit nie dat hulle ervaring 

dieselfde is nie (dalk proe suurlemoensap vir my soet en is my reaksie op die 
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ervaring van soet, om te frons en te kwyl). Nie gemeenskaplikheid of stimuli of 

replisering van reaksies is nie noodwendig in korrelasie met gemeenskaplike 

ervarings nie. As die punt tot die uiterste geneem word kan dit die geval wees dat nie 

een van my ervarings ooit vergelyk met joune nie en dat nie een van ons ervarings 

vergelyk met die ervarings van enige ander persoon nie. Elkeen van ons mag in ’n 

unieke ervaringswêreld leef, en sal ons nooit op enige manier kan vasstel of dit wel 

die geval is, of nie. Ons aanvaar egter vir die grootste gedeelte dat ons nie in 

geïsoleerde ervarings-wêrelde lewe nie. Ek aanvaar dat wanneer jy sê of aantoon 

dat jy pyn het, dit dieselfde of soortgelyk voel, as wanneer ek pyn voel. Dit is die 

basis vir my toon en aanvoel van meegevoel en empatie. Dit bly egter gebaseer op 

die aanname dat ons ervarings dieselfde is.  

Hierdie individuele gevalle van subjektiewe bewustelike ervaring staan bekend as 

kwalia. Daniel Dennett beskryf kwalia as ’n onbekende term vir iets wat nie méér 

bekend aan ons kan wees nie (Dennett 1991:372).  Die belang van kwalia vir 

filosofie ontstaan grootliks uit die feit dat kwalia geag word om ’n fundamentele 

probleem vir ’n materialistiese verklaring van bewussyn te skep. Die debat wentel 

hoofsaaklik om die definisie van die term en verskeie filosowe benadruk of ontken 

sekere eienskappe van kwalia. Die bestaan en wese van kwalia is gevolglik 

kontroversieel.  

Clarence Irving Lewis was die eerste skrywer wat die term kwalia is sy boek Mind 

and the World Order (1929) gebruik het. Alhoewel kwalia as ’n tipe universeel 

beskryf kan word, in die sin dat dit herken kan word van een na ’n ander ervaring, 

moet dit onderskei word van die eienskappe van objekte. Verwarring van hierdie 

twee aspekte is kenmerkend van baie historiese opvattings. 

Daniel Dennett identifiseer vier eienskappe wat gewoonlik aan kwalia toegeskryf 

word (1991:372): 

1. Onuitspreeklikheid; dit kan nie gekommunikeer, of begryp word, op enige 

ander wyse, as deur direkte ervaring nie. 

2. Intrinsiek; dit is nie-verwante eienskappe, wat nie verander afhangende van 

die ervaring se verhouding met ander dinge nie. 

3. Privaat; alle interpersoonlike vergelyking van kwalia is sistematies onmoontlik. 
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4. Direk en onmiddellik begryplik in die bewussyn; om kwalia te ervaar, is om 

bewus te wees jy ervaar kwalia, en om alles te weet wat daar te wete is 

omtrent daardie kwalia. 

As kwalia, soos hierbo beskryf bestaan, sal ’n persoon met normale sig, wat rooi 

sien, nie in staat wees om daardie ervaring van daardie persepsie so te beskryf dat 

’n persoon, wat nog nooit kleur ervaar het nie, in staat te stel om alles wat daar 

moontlik te wete gekom kan word oor die ervaring, oor te dra nie. Tog is dit moontlik 

om ’n analoog te skep, soos “rooi lyk warm” of om ’n beskrywing  van die 

voorwaardes waaronder die ervaring plaasvind, soos “dit is die kleur wat jy sien as 

lig met ’n golflengte van 700 na op jou gerig is”. Ondersteuners van kwalia voer aan 

dat sulke beskrywings egter nie in staat is om ’n volledige beskrywing van die 

ervaring te verskaf nie. 

Omdat dit per definisie moeilik of selfs onmoontlik is om kwalia mondelings oor te 

dra, is dit moeilik om kwalia direk in ’n argument te demonstreer en is ’n ander 

benadering gevolglik nodig. Argumente kom gevolglik voor in die vorm van denk-

eksperimente, wat ontwerp is om ’n persoon tot die gevolgtrekking te lei dat kwalia 

wel bestaan (Seager 1999:88). 

 2.4.2 DIE “WHAT IS IT LIKE TO BE?” DENK-EKSPERIMENT 

Thomas Nagel argumenteer in sy artikel What is it like to be a Bat (1974) dat 

bewussyn essensieel ’n subjektiewe karakter het, ’n sogenaamde “what it is like” 

aspek. Hy beweer dat ’n organisme slegs oor ’n bewustelike psigiese toestand 

beskik as daar iets is waarmee dit vergelyk kan word (what it is like) om daardie 

organisme te wees. Volgens hom sal daar nooit deur die objektiewe metodes van die 

reduksionistiese natuurwetenskappe rekenskap gegee kan word vir die subjektiewe 

sy van die psige nie. Sy mening is verder dat ’n volledige teorie oor bewussyn slegs 

oorweeg kan word nadat die spesifieke verhouding tussen die objektiewe en 

subjektiewe aspekte uitgeklaar is (Nagel 1974:435). 

 2.4.3 DIE OMGEKEERDE SPEKTRUM DENK-EKSPERIMENT 

Die omgekeerde spektrum denk-eksperiment is oorspronklik deur John Locke 

ontwikkel. Hierdie argument vra ons om ons voor te stel dat ons een oggend wakker 

word en vind dat alle kleure in die wêreld vir een of ander rede omgekeerd is. Ons 

vind verder uit dat geen fisiese veranderinge in ons breine of liggame plaasgevind 

het, wat die verandering sal verklaar, nie. Ondersteuners van die bestaan van kwalia 
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argumenteer dat aangesien ons onsself kan indink dat dit moontlik is dat 

bovermelde gebeur, sonder enige teenstrydighede, dit aandui dat ons ’n verandering 

in ’n eienskap voorstel wat die wyse bepaal hoe entiteite vir ons voorkom, sonder dat 

dit enige fisiese basis het (Dennett 1991:392). 

Die argument maak gevolglik daarop aanspraak dat as ons die omgekeerde 

spektrum aanvaarbaar vind, ons moet toegee dat kwalia bestaan en nie fisies van 

aard is nie. Sekere filosowe vind dit egter absurd dat ’n leunstoel-argument kan 

bewys dat iets bestaan en verder behels die argument ook ’n hele paar 

voorveronderstellings wat oop is vir kritiek (Hardin 1987:288). 

 2.4.4 DIE KENNIS DENK-EKSPERIMENT 

In hierdie denk-eksperiment moet ons onsself voorstel dat Marie ’n kleur-

wetenskaplike is, wat alles wat daar te wete is oor kleur, insluitend elke fisiese feit 

oor die ervaring van kleur deur ander mense, ken. Sy het, byvoorbeeld, ’n grondige 

kennis van die volgorde waarin neurologiese impulse vuur wat registreer dat ’n kleur 

gesien is. Sy was egter van haar geboorte ingeperk tot ’n kamer wat net swart en wit 

is en word slegs toegelaat om die wêreld deur ’n swart en wit monitor waar te neem. 

Dit kan as vanselfsprekend aanvaar word dat Marie iets nuuts leer oor die kleur rooi 

wanneer sy vir die eerste keer toegelaat word om die kamer te verlaat – meer 

spesifiek leer sy hoe dit is om die kleur rooi te sien. 

Hierdie denk-eksperiment het ’n tweeledige doel. Eerstens word dit gebruik om te 

bewys kwalia bestaan. As ons met die argument saamstem, glo ons dat Marie iets 

verkry nadat sy die kamer verlaat – sy verkry kennis van ’n spesifieke ding wat sy nie 

van te vore gehad het nie. Daardie kennis is kennis van die kwalia wat 

korrespondeer met die ervaring van rooi sien en dit moet dus toegegee word dat 

kwalia ’n werklike eienskap is, want daar is ’n verskil tussen ’n persoon wat toegang 

het tot ’n spesifieke kwalia en een wat nie toegang het nie. 

Die tweede doelstelling van die argument is om die reduksionistiese rekenskap van 

die psige te weerlê. Hierdie argument is spesifiek ’n aanval op die reduksionistiese 

aanspraak oor die “volledigheids-aanspraak” van reduksionistiese waarhede. Die 

uitdaging aan reduksionisme kan as volg verwoord word: 

1. Voor haar vrylating was Marie in besit van al die fisiese inligting oor die kleur-

ervaring van ander mense. 
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2. Na haar vrylating leer Marie iets oor die kleur-ervaring van ander mense, en 

gevolglik, 

3. was Marie nie voor haar vrylating in besit van alle inligting oor ander mense 

se kleur-ervarings nie, al was sy in besit van al die fisiese inligting, en 

gevolglik, 

4. is daar waarhede oor ander mense se kleur-ervarings wat nie fisies van aard 

is nie, en gevolglik, 

5. is reduksionisme vals, want kwalia kan nie bloot tot die fisiese aspek van die 

werklikheid gereduseer word nie. 

Dennett reageer ook in sy bovermelde boek op hierdie denk-eksperiment. Hy 

argumenteer dat Marie nie iets nuuts sal leer as sy vrygelaat word, en die kleur rooi 

sien, nie. Dennett voer aan dat as sy werklik alles van die kleur rooi af weet, daardie 

kennis ’n volledige begrip van hoe en hoekom die menslike neurologie veroorsaak 

dat ons die kwalia van kleur ervaar. Marie sal gevolglik weet wat om te verwag as sy 

rooi sien nog voordat sy die kamer verlaat het. Met hierdie kennis tot haar beskikking 

sal sy, volgens Dennett in staat wees om haar eie reaksie af te lei en uit te werk wat 

die ervaring van rooi sal voel (Dennett 1991:398). 

Wat Dennett egter uit die oog verloor is dat al is dit moontlik om te beskryf hoe die 

ervaring van ’n sekere kwalia voel dit nooit die eerste persoon perspektief sal kan 

vervang nie. Geen beskrywing kan die skok van induik in ’n koue rivierpoel, die 

smaak van suurlemoensap of ruik van vars koffie volledig omvat nie. 

Om op te som, die definisie van kwalia word ’n persoon se uitgangspunt en hang van 

die persoon se filosofiese en neurologiese voorveronderstelling af. Gevolglik opper 

die vraag na wat kwalia presies is diepsinnige kwessies vir filosofie van die psige. 

Sekere reduksioniste, soos Dennett, wil die bestaan van kwalia in totaliteit ontken, 

terwyl ander filosowe wat wel die bestaan van kwalia erken, weer worstel met die 

vrae wat kwalia oor bewussyn opper. 

Alhoewel die omskrywing van bewussyn nie die sentrale fokus van hierdie studie 

vorm nie, is dit onmoontlik om die ontstaan van bewussyn te ondersoek sonder ’n 

grondige kennis van wat met die term bedoel word. Nadat die omskrywingsvraagstuk 

in hierdie hoofstuk, aan die hand van Descartes se dualisme teenoor die monistiese 

siening en die eienskappe van bewussyn, ondersoek is, kom die 
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verklaringsvraagstuk volgende aan die beurt. Die verskillende teorieë oor die 

ontstaan van bewussyn sal vervolgens bestudeer sal word. Die evolusie van 

bewussyn, soos voorgehou deur reduksioniste, sal eerste aan die beurt kom. 
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HOOFSTUK 3 

HOE HET BEWUSSYN ONTSTAAN? 

 

 3.1 DIE EVOLUSIE VAN BEWUSSYN      

Die ontstaan van bewussyn vorm die sentrale vraag van hierdie studie. Alvorens die 

aansprake van panpsigisme ondersoek kan word, is dit nodig om konvensionele 

teorieë hieroor te oorweeg. Dit is nie moontlik om oor die evolusie van bewussyn te 

praat sonder om kennis te neem van die werk van Richard Dawkins sowel as sy 

voorstander Daniel C. Dennett nie. In hierdie hoofstuk sal die evolusie van die 

bewussyn soos voorgehou deur hierdie twee denkers onder oë geneem word. 

In die inleiding van hierdie studie is die probleme waarmee Darwinisme opgeskeep 

is breedvoerig bespreek. Wat hier herhaal kan word is die feit dat al word al die 

aannames (of die meeste daarvan) wat Richard Dawkins en Daniel C Dennett 

gemaak het aanvaar, dit nie alle vrae oor die wese en ontstaan (of generering) van 

bewussyn opklaar nie. Die doel van hierdie werk is nie om Darwinisme se aansprake 

aan te val nie, maar alternatiewe oplossings vir die probleem van die ontstaan van 

bewussyn te ondersoek. Onderstaande uiteensetting bied egter ’n redelike volledige 

oorsig oor hierdie twee skrywers se sienings. 

 3.1.1 DIE “GEBOORTE” VAN GRENSE EN REDE 

Dawkins voer aan dat daar in die begin van die wêreld nie rede of motivering was 

nie; daar was slegs oorsake. Niks het ’n doel of ’n funksie gehad nie; daar was geen 

teologie in die wêreld nie. Na millennia het daar egter eenvoudige repliseerders te 

voorskyn gekom (Dawkins 1976:15). Alhoewel repliseerders geen spesmaas van 

hulle belang gehad het nie en verder moontlik ook geen werklike belange gehad het 

nie, kan ons uit ons bykans goddelike oogpunt terug tuur en die  belang van self-

duplisering aan hulle toedig. 

Miskien het dit geen verskil gemaak of hierdie repliseerders suksesvol was met hulle 

replisering of nie, maar ons weet dat hulle wel suksesvol was. Die repliseerders het 

’n “persoonlike standpunt” gevorm, waarvolgens die gebeure binne die wêreld 

vaagweg verdeel kon word tussen gunstig, ongunstig en neutraal. Hulle het die 

innerlike neiging geskep om die eersgenoemde uit te soek, die tweede te vermy en 
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die derde te ignoreer. Soos die wese gevolglik belange ontwikkel het, het die 

wêreld en sy gebeure, redes of motiverings daarvoor geskep, hetsy die wese ten 

volle daarvan bewus was, al dan nie. Die eerste redes en/of motiverings het 

gevolglik hulle eie herkenning voorafgegaan. Die eerste probleme waarmee die 

eerste probleemoplossers gekonfronteer was, was om te leer hoe om die 

motiverings en/of redes wat deur hulle eie bestaan te weeg gebring is, te herken en 

daarop te reageer.  

Die oomblik wanneer ’n entiteit verstrengel raak in die onderneming van selfbehoud, 

raak grense belangrik, want as jy ingestel is op selfbehoud, wil jy nie moeite doen 

om die hele wêreld te red nie: Jy trek ’n streep. Jy raak selfsugtig. Hierdie oervorm 

(primordiale vorm) van selfsugtigheid (wat, as ’n oervorm, tekort skiet aan die 

meeste van ons menslike vorm van selfsugtigheid) is een van die fundamentele 

kenmerke van lewe (Dennett 1991:175).  

 3.1.2 NUWE EN VERBETERDE WYSES OM DIE TOEKOMS TE PRODUSEER 

Dennett voer aan dat die fundamentele doel van breine is om toekoms te produseer. 

Om dit te verduidelik wys hy daarop dat ’n organisme homself moet pantser, (soos ’n 

boom en ’n mossel) en hoop vir die beste of metodes moet ontwikkel om buite 

gevaar te kom deur na veiliger omgewings te beweeg. As jy die laasgenoemde aksie 

gebruik, word jy gekonfronteer met die fundamentele probleem wat elke organisme 

voortdurend moet beantwoord: Nou wat doen ek volgende? 

Ten einde hierdie probleem op te los het jy ’n senustelsel nodig, om jou aktiwiteite in 

tyd en ruimte te beheer. Onvolwasse rooiaas (sea squirt) dryf deur die oseane op 

soek na ’n geskikte rots of stuk koraal om aan vas te heg en sy huis te maak vir die 

res van sy lewe. Vir hierdie doeleindes het hy ’n primitiewe senustelsel. Wanneer dit 

’n geskikte plek vind en daaraan vasheg, het dit nie meer sy brein nodig nie en 

verteer hy dit. Die sleutel tot beheer is die vermoë om belangrikste kenmerke van die 

omgewing te bespeur of selfs te antisipeer. So alle breine is, in wese, “antisipasie-

masjiene”. Die mossel se skulp is ‘n goeie pantser, maar dit kan nie altyd toe gehou 

word nie; daarom is die permanente refleks wat die skulp toeklap ’n primitiewe maar 

effektiewe gevaar antisipeerder/voorkomer.  

By hierdie minimalistiese uiterste vind ons gevolglik wesens wat so min as moontlik 

verteenwoordig, net genoeg sodat die wêreld hulle waarsku as iets verkeerd gaan. 

Wesens wat hierdie handelswyse volg doen geen beplanning nie. Hulle beur 
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blindelings voort en as iets begin pyn, besef hulle, hulle moet onttrek, maar dit is 

die beste wat hulle kan doen. 

Die volgende stap behels kort afstand antisipasie – byvoorbeeld die vermoë om vir 

aankomende klippe te koes. Hierdie soort antisipasie is gereeld deel van die 

ingebore masjinerie wat deur eeue ontwerp is om die (uitsonderlike) reëlmatigheid 

na te spoor wat ons kan opmerk tussen opdoemende dinge en dinge wat ons tref. 

Die koes-refleks is so ’n ingebore reaksie en kan in pasgebore babas waargeneem 

word (Dennett 1991:178). 

Die bespreking tot op hede het ’n progressie geskets van die eenvoudigste denkbare 

“goed en sleg snellers” tot by versamelings van hierdie meganismes wat 

georganiseerd is in ’n argitektuur met ’n aansienlike kapasiteit vir die vervaardiging 

van antisipasie binne ’n relatief stabiele en voorspelbare omgewing. Die bespreking 

omskryf egter nie die belangrikste en basiese evolusionêre meganisme nie, naamlik: 

Die natuurlike seleksie van ’n besondere genotipe (geen-kombinasie) wat homself 

bewys het as ’n genotipe wat ’n beter aangepaste individue (fenotipes) oplewer as 

enige alternatiewe genotipes.  

Vir hierdie volgende fase poog Dennett om ’n belangrike innovasie in te voer: Die 

emergensie van individuele fenotipes wie se wese nie bloot ingebore is nie, maar 

liewers veranderlik en vervormbaar is. Plastisiteit (vervormbaarheid) het volgens 

Dennett in senustelsels ontwikkel op dieselfde tydstip as wat die ontwikkeling wat 

hierbo geskets is, plaasgevind het (Dennett 1991:182).   

 3.1.3 EVOLUSIE IN BREINE EN DIE BALDWIN EFFEK 

Volgens Dennett aanvaar ons almal dat die toekoms soos die verlede sal wees. 

Moeder Natuur (as die ontwerp-ontwikkelaar) maak dieselfde aanname. As dinge 

wel verander sal geen een stereotipe ontwerp alle moontlike gebeurlikhede kan 

akkommodeer nie, so die organismes wat hulself kan herontwerp om die veranderde 

omstandighede te verwerk, sal gevolglik beter af wees. Die vervormbare brein is in 

staat om homself aanpasbaar te herorganiseer in reaksie op die besondere 

nuwigheid wat in die organisme se omgewing aangetref is. Hierdie sogenaamde 

nageboortelike herontwerp vind plaas op ’n wyse wat analoog is tot natuurlike 

seleksie. Die kandidate vir seleksie is verskeie breinstrukture wat optrede beheer of 

beïnvloed en die seleksie word volvoer deur een of ander meganisme wat self 

geneties geïnstalleer is in die senustelsel (Dennett 1991:181). 
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Hierdie vermoë, wat self ’n produk is van genetiese evolusie deur natuurlike 

seleksie, verleen nie slegs ’n organisme ’n voorsprong oor hulle geneties-ingebore 

“neefs” nie, maar reflekteer terug op die proses van genetiese evolusie en bespoedig 

dit. Hierdie fenomeen is bekend onder verskeie name, maar word algemeen na 

verwys as die Baldwin Effek (Dennett 1991:184).   

Die Baldwin Effek werk soos volg. Gestel die bevolking van ’n spesifieke spesie het, 

by geboorte, ’n aansienlike variasie, in die wyse waarop hulle breine bedraad is. 

Gestel verder dat slegs een van hierdie bedradings gee aan sy besitter ’n 

voorsprong bo die res van die bevolking.  

 

 

Figuur 1 

Verkry uit Dennett se boek “Consciousness Explained” (1991:185). 

 

Soos wat figuur 1, aandui, word slegs een bedrading bevoordeel en geen ander 

bedrading, onafhanklik van hulle nabyheid aan die bevoordeelde bedrading, se 

bevoegdheid is gelyk. Selfs al beskik ’n paar gelukkige individue oor hierdie 

voorsprong sal die kanse dat dit na daaropvolgende generasies versprei uiters 

gering wees, tensy die bevolking oor vervormbaarheid (plastisiteit) in die ontwerp 

van hulle breine beskik (Dennett 1991:185).   

Veronderstel nou dat die individue binne ’n spesifieke bevolking, almal geneties 

anders is by geboorte. In die loop van hulle lewens beweeg hulle rond binne die 

ruimte wat geskep word in hulle ontwerpmoontlikhede, danksy die plastisiteit van 

hulle breine en as gevolg van spesifieke omstandighede binne hulle omgewing, neig  

almal na die bedrading wat aan hulle ’n voordeel verleen. Dit is so ’n goeie gewoonte 

om aan te leer binne die omgewing, dat die individue wat nooit die gewoonte aanleer 

nie, die lewe begin verder van die voordeel af as die individue wat nader aan die 
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voordeel is en minder herontwerp verg. Die tweede scenario word op figuur 2, 

weergegee.  

 

 

Figuur 2 

Verkry uit Dennett se boek “Consciousness Explained” (1991:187). 

Die individue wat nader aan die voordeel gebore word, sal gevolglik ’n 

oorlewingsvoordeel, bo die individue hê wat verder van die voordeel af gebore word. 

Daaropvolgende generasies sal gevolglik bestaan uit individue wat nader aan die 

voordeel gebore word. Hierdie proses kan voortduur totdat die voordeel geneties 

vasgelê is in die hele bevolking.   

Danksy die Baldwin Effek kan spesies vooraf die effektiwiteit van ’n spesifieke 

ontwerp toets deur fenotipiese (individuele) ontginning van nabye moontlikhede. As 

’n besondere gunstige aanpassing ontdek word, sal hierdie ontdekking ’n nuwe 

“seleksiedruk” veroorsaak: organismes wat nader is aan die aanpassingsvermoë sal 

’n duidelike voordeel hê bo organismes wat verder verwyder is daarvan. Dit beteken 

dat spesies met plastisiteit sal neig om vinniger te evolueer as spesies daarsonder. 

Evolusie in die tweede medium, fenotipiese plastisiteit, kan evolusie in die eerste 

medium, genetiese variasie, versterk (Dennett 1991:187). 

 3.1.4 PLASTISITEIT (VERVORMBAARHEID) IN DIE MENSLIKE BREIN 

Senustelsels wat rigied bedraad is, is effektief vir organismes wat stereotipiese 

omgewing moet hanteer. Meer komplekse breine, danksy hulle plastisiteit, kan egter 

ook by veranderende omgewings aanpas. Selfs ’n padda het ’n mate van vryheid en 

beheer oor hoe hy reageer op nuwe impulse in sy omgewing en kan, met aansienlike 

tydsverloop, sy reaksies op sy omgewing aanpas.  

Vir werklike hoogs gedrewe beheer, het jy egter ’n stelsel nodig, wat binne ’n 

millisekonde, homself kan aanpas by groot veranderinge in sy omgewing en, as te 
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ware, veranderinge kan antisipeer. Die mens is oneindig beter aangepas vir 

hierdie doel as enige ander wese en is dit die mens se reuse brein wat hierdie 

funksie moontlik maak.  

Sjimpansees is ons naaste aanverwante – geneties self nader aan ons as wat hulle 

aan gorillas is – en daar word aanvaar dat ons ’n gemene voorouer met sjimpansees 

gedeel het, ongeveer ses miljoen jaar gelede. Sedert daardie groot breuk, het ons 

breine dramaties gedivergeer. Terwyl sjimpansees se breine ongeveer dieselfde 

grootte is as ons gemene voorouer, het die menslike brein vier maal in grootte 

toegeneem. Wat hier vermeld kan word is dat die toename in grootte plaasgevind 

het voor die ontwikkeling van taal en kan die toename in grootte nie toegeskryf word 

aan ’n reaksie op die kompleksiteite wat taalgebruik te weeg gebring het nie 

(Dennett 1991:190).  

Terwyl sekere elemente van die stelsel (soos honger en dors) ingebore is, moet die 

res aangeleer word. Plastisiteit maak hierdie leerproses moontlik, maar dit is ook 

makliker as daar reeds buite in die omgewing iets is om te leer wat die produk is van 

’n vroeëre ontwerp-proses, sodat ons nie elkeen die wiel hoef te herontwerp nie. Ons 

trek gevolglik voordeel uit ander mense se leerproses en so vorm kulturele evolusie, 

en die oordrag van sy produkte, die tweede nuwe medium van evolusie, en is dit 

afhanklik van fenotipiese plastisiteit op dieselfde wyse waarop fenotipiese plastisiteit 

afhanklik is van genetiese variasie.  Op hierdie wyse word vorige uitvindsels en 

ontwikkelde stelsels van gebruike en gewoontes “geïnstalleer” in ’n 

ongestruktureerde brein (Dennett 1991:193).  

 3.1.5 DIE UITVINDING VAN GOEIE EN SLEGTE GEWOONTES VAN OUTO-

 STIMULASIE 

Die vraag ontstaan natuurlik: Hoe het hierdie “sagteware oordrag” ontstaan? Gestel 

’n tydperk voor in die geskiedenis waar vroeë Homo sapiens se taalvermoë net 

begin ontwikkel het. Ons voorouers was tweevoetige omnivore, wat in klein 

gesinstroppe gewoon het wat moontlik spesiale vokalisasie-gebruike ontwikkel het, 

wat nog nie volledige taalgebruik was nie.  

Gestel dat ’n lid van die groep eendag vir hulp of inligting vra en besef daar is 

niemand in sy onmiddellike omgewing wat die hulp of inligting kan verskaf nie.  

Gestel verder dat die lid, tot sy verbasing, besef dat hy self die hulp of inligting kan 
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verskaf en sodoende dieselfde stimulasie te weeg gebring het wat ’n hulpkreet van 

’n ander lid van die groep sou veroorsaak het. 

Wat Dennett (1991:195) poog om te illustreer met hierdie doelbewuste 

oorvereenvoudigde denk-eksperiment is die aanspraak dat die praktyk van vrae aan 

mens self stel kan ontstaan as ’n byproduk van die stel van vrae aan andere. As die 

nodige inligting reeds in die brein van die persoon aanwesig is, kan hierdie inligting 

egter nie vir die persoon toeganklik wees nie, totdat die korrekte vraag, ’n verband 

skep tussen die twee onderskeie subsisteme. So ’n aksie van outo-stimulasie kan ’n 

waardevolle verband skep tussen ’n persoon se subsisteme.  

Die variasie van outo-stimulasie wat kognitiewe organisasie verbeter, is vandag 

gedeeltelik ingebore en gedeeltelik aangeleer. Kulturele oordrag van hierdie gedrag, 

waar alle lede van die mensdom hierdie goeie gewoontes aanleer kan egter die 

speelveld tot so ’n groot mate gelyk maak, dat seleksiedruk afneem (Dennett 

1991:199). 

 3.1.6 DIE DERDE EVOLUSIONÊRE PROSES: MEMES EN KULTURELE 

 EVOLUSIE 

Net soos wat ons geleer het om koeie te melk, het ons geleer om ons en ander 

mense se “breine te melk”, op so ’n wyse dat die tegnieke van gemeenskaplike en 

selfstimulasie diep gewortel is in ons kultuur en wyse van opleiding. Dennett beweer 

dat die wyse waarop kultuur ’n pakhuis en oordragmedium geword het vir innovasie, 

belangrik is, as die bron van die ontwerp van die menslike bewussyn verstaan wil 

word, want dit is nog ’n verdere medium van evolusie.  

Een van die eerste belangrike treë wat ’n menslike brein neem in die massiewe 

proses van postnatale selfontwerp is om dit self aan te pas by plaaslike 

omstandighede wat die belangrikste is: Om byvoorbeeld, binne twee tot drie jaar, in 

’n Engelse of Afrikaanse of Zulu brein te verander.  

Nadat ons breine die senuweebane gebou het om taal aan te leer, het hulle volgens 

Dennett, geparasiteer geword deur entiteite wat geëvolueer het om te floreer in 

hierdie nis: naamlik meme. Hierdie nuwe “repliseerders” is, breedweg beskryf, idees. 

Nie die eenvoudige idees van Locke en Hume nie, maar die soort komplekse idees 

wat hulself in onderskeibare onvergeetlike eenhede organiseer (Dennett 1991:200).   
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Die menslike bewussyn is tot ’n groot mate ’n produk, nie net van natuurlike 

seleksie nie, maar ook van kulturele seleksie. Gene is onsigbaar en word deur 

“geen-voertuie” (organismes) oorgedra. Meme is ook onsigbaar en word ook op 

dieselfde wyse deur “meem-voertuie” – prente, boeke, gesegdes, en ander menslike 

artefakte oorgedra. Meme se bestaan is egter afhanklik van ’n fisiese beliggaming in 

’n sekere medium. As al die fisiese beliggaming vernietig word sal die meme ook 

uitsterf.  

Meme kan vergelyk word met die parasiete wat liggame binnedring op verskillende 

maniere. Daar bestaan parasiete wat voordelig is vir ons voortbestaan, soos die 

parasiete in ons spysverteringstelsels, die draaglike parasiete, wat nie die moeite 

werd is om uit te skei nie (soos die parasiete wat op ons vel en hare woon) en die 

skadelike indringers wat moeilik is om uit te roei, soos die HIV. 

Brute fisiese replisering van voertuie is egter nie genoeg om die lang lewensduur 

van meme te verseker nie. ’n Duisend kopieë van ’n nuwe boek kan in ’n oogwink 

verdwyn sonder dat daar ’n spoor van oorbly binne ’n paar jaar. Meme maak steeds 

indirek daarop staat dat een of meer van hulle voertuie ten minste ’n kortstondige tyd 

in merkwaardige meme-nes, die menslike brein, deurbring.  

Daar is ’n beperkte hoeveelheid breine en elke brein het ’n beperkte kapasiteit vir 

meme en gevolglik is daar ’n aansienlike kompetisie tussen meme vir toegang tot 

soveel breine as moontlik. Hierdie kompetisie is die grootste selektiewe krag in die 

“memosfeer” en net soos in die biosfeer, is die uitdaging aanvaar met groot 

vindingrykheid. 

Die toevlugsoord waarna alle meme strewe is die menslike psige. Die psige is egter, 

volgens Dawkins, ’n artefak wat geskep word wanneer meme die menslike brein 

herstruktureer, ten einde dit ’n beter habitat vir meme te maak. Die wyses vir 

toegang tot en vertrek vanuit die brein word verander om plaaslike omstandighede te 

pas en versterk deur verskeie kunsmatige toestelle wat lojaliteit en wydlopende 

replisering bevorder.  

Meme evolusie het gevolglik die potensiaal om by te dra tot merkwaardige ontwerp 

verbeterings in die onderliggende masjinerie van die brein. Hierdie verbeterings word 

ook teen ’n geweldige spoed gedoen in vergelyking met die stadige pas van 

genetiese navorsing en ontwikkeling. Die Baldwin Effek versnel evolusie deur die 

beweging van ’n individuele voorsprong na die genoom deur middel van die skep 
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van nuwe seleksiedruk deur die wydverspreide opneem van die voorsprong deur 

ander individue. Kulturele evolusie daarenteen, wat selfs nog vinniger plaasvind, laat 

individue toe om voorspronge te verkry, deur kulturele oordrag, wat deur 

voorgangers, wat nie eers genetiese voorouers is nie, verfyn is. Die effek van 

sodanige voordeel van goeie ontwerpe is so magtig, dat kulturele evolusie heel 

moontlik alle seleksiedruk wat die Baldwin Effek geskep het, uitgewis het. Die 

ontwerp-verbeterings wat ’n persoon van sy kultuur ontvang  - ’n persoon hoef nie 

elke keer die wiel te herontdek nie – verswelg die meeste individuele genetiese 

verskille in brein-ontwerp en verwyder die voordeel van die persone wat effens beter 

af is by geboorte. 

Al drie mediums – genetiese evolusie, fenotipiese plastisiteit en meme-evolusie – het 

bygedra tot die ontwerp van die menslike bewussyn, elkeen op sy beurt en elkeen 

teen ’n versnelde tempo. In vergelyking met fenotipiese plastisiteit, wat al vir 

miljoene jare aan die gang is, is meme-evolusie ’n uiters onlangse fenomeen, wat 

eers in die laaste paar duisend jaar ’n kragtige mag geword het en ontplof het saam 

met die ontwikkeling van ons moderne beskawing. Dit is beperk tot een spesie,  

Homo sapiens, en het ons gebring tot by die aanbreek van ’n vierde medium van 

potensiële navorsing en ontwikkeling, danksy die meme van die wetenskap: die 

direkte hersiening van individuele senuweestelsel deur neurowetenskaplike 

ingenieurswese en die direkte hersiening van die genoom deur genetiese 

ingenieurswese (Dennett 1991:208).         

 3.1.7 DIE MEMES VAN BEWUSSYN: OPRIGTING VAN DIE VIRTUELE  MASJIEN 

As gevolg van die plastisiteit van die brein, gekoppel aan die ingebore rustelose en 

nuuskierige natuur van die mens het dit gelei tot die verkenning van elke hoek en 

draai van ons omgewing (waarvan die menslike liggaam onlosmaaklik deel vorm). 

Dit het daartoe gelei dat gewoontes en gebruike by die mens ingeprent geraak het 

wat die interne kommunikasie kanale van die brein radikaal verander het. Hierdie 

veranderings het deel van ons kultuur geword – meme – wat weer beskikbaar gestel 

is aan ander lede van die gemeenskap. 

Die transformasie van die menslike brein, deur die besmetting met meme, is ’n groot 

verandering in die bevoegdheid van die brein. Dennett voer aan dat die funksionele 

argitektuur van die brein, wat deur meme-infestasie veroorsaak is, wel ontleed kan 

word deur gebruik te maak van teorieë wat ontleen is aan rekenaarwetenskap 

(1991:209). 
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Die hipotese wat Dennett wil verdedig verwoord hy soos volg: 

“Human consciousness is itself a huge complex of memes (or more exactly, 

meme-effects in brains) that can best be understood as the operation of a "von 

Neumannesque" virtual machine implemented in the parallel architecture of a 

brain that was not designed for any such activities. The powers of this virtual 

machine vastly enhance the underlying powers of the organic hardware on 

which it runs, but at the same time many of its most curious features, and 

especially its limitations, can be explained as the by products of the kludges 

that make possible this curious but effective reuse of an existing organ for novel 

purposes” (1991:210). 

John von Neumann was een van die belangrikste uitvinders van die rekenaar en die 

abstrakte ontwerp bekend as “Von Neumann argitektuur” word op elke rekenaar, van 

groot hoofraam rekenaars tot persoonlike rekenaars, gevind.  

’n Rekenaar het ’n basiese vasgelegde of rigiede argitektuur, maar die plastisiteit wat 

deur geheue geskep word kan deur beide programme (sagteware) en data op 

rekenaars gestoor word. Rekenaars is gevolglik baie soos menslike breine, deurdat 

hulle onvolledig is by geboorte, met buigsaamheid wat gebruik kan word om meer 

gespesialiseerde, doelgerigte masjiene te skep, wat elkeen op individuele maniere 

die stimuli (deur die sleutelbord of ander inset-toestel) opneem en ’n reaksie via die 

rekenaarskerm weergee. Hierdie sagteware strukture word opgemaak deur reëls 

eerder as elektriese kabel en rekenaarwetenskaplikes noem hulle virtuele masjiene. 

’n Virtuele masjien is wat jy kry as jy ’n spesifieke patroon van reëls voorskryf. 

Woordverwerkers en rekenaarspeletjies is twee alledaagse voorbeelde van virtuele 

masjiene. 

Dennett poog om te bewys dat die menslike psige ’n virtuele masjien is, wat 

geïmplementeer is op die parallelle hardeware wat evolusie vir ons voorsien het. Die 

program wat op die brein se hardeware werk bestaan uit miljoene of selfs biljoene 

verbindings tussen neurone wat die onderliggende hardeware ’n nuwe stel 

gewoontes, of voorwaardelike reëls van gedrag verskaf. Hierdie programme van 

neurale verbindings word geïnstalleer op die brein se rekenaar deur inoefening en 

meer spesifiek die selfstimulasie wat vroeër beskryf is.       

Daar is natuurlik ook groot verskille tussen die menslike brein en rekenaars. ’n 

Rekenaar se sentrale verwerkingseenheid is rigied in die wyse waarop dit reageer 
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op die “bits” wat sy instruksies opmaak.  Hierdie feit definieer die geïnstalleerde 

program digitale rekenaar, terwyl die menslike brein nie oor enige soortgelyke 

eenheid beskik nie. Daar is gevolglik geen rede om te glo dat enige twee breine se 

verbindings tussen hulle neurone dieselfde sal wees nie en daarom is enige analoog 

met ’n rekenaarprogram onmoontlik. 

Ten spyte hiervan volhard Dennett daarmee om die menslike bewussyn aan 

rekenaarsagteware gelyk te stel. Hy voer aan dat sekere belangrike en andersins 

uiters raaiselagtige eienskappe van bewussyn opgehelder word met die hipotese dat 

die menslike bewussyn: 

1.  ’n te onlangse innovasie is om permanent ingebore te wees, 

2. grootliks ’n produk van kulturele evolusie is wat deel gemaak word van breine 

deur vroeë opvoeding, 

3. se suksesvolle installasie bepaal word ’n tallose menigte mikro-verstellings 

aan die plastisiteit van die brein (Dennett 1991:219). 

Vroeër in hierdie hoofstuk is vermeld dat ’n organisme wat ’n krisis (of nuwe 

probleem) beleef, die nodige interne hulpmiddel mag hê, wat kan help om die 

probleem op te los, indien hy dit wel betyds kan vind en implementeer. 

Georiënteerde reaksies is behulpsaam, maar die brein moet in die volgende stap 

hierdie reaksies in koherente aktiwiteit omskep.  

Volgens Dennett voorsien die analoog met die virtuele masjiene van rekenaars ’n 

bruikbare perspektief op die fenomeen van menslike bewussyn. Rekenaars was 

oorspronklik net geskep om syfers te verwek, maar vandag word hulle ingespan op 

duisende vindingryke wyses om virtuele masjiene te skep soos rekenaarspeletjies en 

woordverwerkers, waar die syferverwerking byna onsigbaar is. Hierdie nuwe kragte 

laat rekenaars bykans magies voorkom. Ons breine is op dieselfde wyse nie ontwerp 

vir woordverwerking nie, maar word die grootste gedeelte van ons brein gebruik vir 

spraakproduksie, begripvorming en herskikking van taalkundige items en kom 

hierdie vermoë ook magies voor (Dennett 1991:225).       

Dennett se teorie sal meer volledig bespreek word in die volgende afdeling. Kritiek 

teen sy siening sal ook ondersoek word. Een van panpsigisme se besware teen die 

reduksionistiese siening is dat die psige as ’n blote evolusionêre byproduk – ’n 

epifenomeen – beskou word. Die Kopenhagen-interpretasie sal ook ondersoek word, 
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as teenargument hiervoor, asook om ’n grondslag te lê vir die aansprake van 

panpsigisme. 

 3.2 DANIEL C. DENNETT         

 3.2.1 ALLES WAT JY GEDINK HET JY WEET VAN BEWUSSYN IS VERKEERD 

Dennett poog in sy boek Consciousness Explained (1991) om bewussyn te verklaar 

in terme van ’n stel verstandelike toestande wat self nie bewustelik is nie en ’n plek 

binne die natuurlike, fisiese wêreld kan inneem. Volgens hom moet die 

verduideliking vir bewussyn gevind word in intensionele verstandelike toestande. 

Hierdie verstandelike toestande bevat inligting sonder om noodwendig ook 

sogenaamde fenomenale inhoud te hê. In plaas daarvan om uit te spel presies 

waaruit hierdie fenomenele inhoud bestaan, poog Dennett om die bestaan daarvan 

weg te redeneer. 

Sy boek stel die sogenaamde “veelvoudige ontwerp” (multiple drafts) model van 

bewussyn bekend. Hierdie model voer aan dat daar nie net een sentrale plek (die 

Cartesiaanse Teater) is waar bewustelike ervaring plaasvind nie, maar verskeie 

voorvalle van inhoud-vaslegging plaasvind in verskeie plekke in die brein, op 

verkillende tye (Dennett 1991:365). Die brein bestaan uit ’n bondel semi-

onafhanklike  werksaamhede/agentskappe (bundle of semi-independent agencies) 

(Dennett 1991:260). Wanneer fiksasie in een van hierdie agentskappe plaasvind, 

versprei dit na ander, sodat dit uiteindelik lei tot die uiter van een of ander frase wat 

die storie opmaak waarin die eie ek die sentrale karakter is. Volgens Dennett is 

bewussyn ’n vorm van parallelisme. Parallelisme is ’n vorm van dataverwerking waar 

verskeie verwerkings gelyktydig uitgevoer word, waarvan die werking gebaseer is op 

die beginsel dat groot probleme verdeel kan word in kleiner probleme, wat dan 

samelopend (in parallel) opgelos word. 

Een van Dennett se meer omstrede aansprake is dat kwalia nie bestaan, of nie kan 

bestaan nie. Sy hoofargument is dat die verskeie eienskappe wat aan kwalia 

toegeskryf word deur filosowe, onverenigbaar is en die hele begrip kwalia gevolglik 

nie kan bestaan nie. Dennett se basiese idee is om teenstrydige intuïsies oor die 

putatiewe fenomene via ’n reeks denk-eksperimente, wat as dit saamgevat word, 

openbaar dat die onderliggende konsep van kwalia onsamehangend is. Aangesien 

’n onsamehangende konsep nie ’n ekstensie/uitbreiding (extension) kan hê nie, kan  

die fenomeen nie bestaan nie (Seager 1999:87).  Die nie-bestaan van kwalia bring 
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weer tot gevolg dat die genererings-probleem, wat William Seager geïdentifiseer 

het, nie bestaan nie.   

Dennett voer aan, soos uiteengesit in die vorige afdeling, dat ons breine oor bloot ’n 

paar besondere kenmerke van die wêreld beskik en dat dit die enigste rede is 

waarom dit vir ons moontlik is om in die wêreld te funksioneer. Ons stoor gevolglik 

nie ’n uitgebreide prentjie in ons korttermyn geheue nie, want dit is nie nodig om te 

funksioneer nie en dit sal bloot waardevolle verwerkings-krag in beslag neem. Ons 

neem eerder kennis van dit wat verander het en aanvaar dat die res dieselfde gebly 

het, met die gevolg dat ons sekere detail mis, soos wat Dennett aantoon in ’n aantal 

denk-eksperimente.  

 3.2.2 KRITIEK OP DENNETT SE MODEL 

David Chalmers (1996:114) en Thomas Nagel (1974:445) argumenteer dat Dennett 

se argument die punt van die ondersoek mis deur bloot bewussyn te her-definieer as 

’n eksterne eienskap en die subjektiewe aspek daarvan totaal en al te ignoreer. Na 

die titel van die boek word gevolglik gereeld spottenderwys verwys as 

Consciousness Ignored en Consciousness Explained Away.  

John Searle argumenteer dat Dennett, wat daarop aandring dat die debat oor 

subjektiwiteit onsinnig is omdat dit onwetenskaplik is en die wetenskap objektiwiteit 

voorveronderstel, ’n “category mistake” begaan. Searle argumenteer dat die doel 

van die natuurwetenskappe is om die geldigheid van epistemologies objektiewe 

stellings te bepaal (byvoorbeeld, stellings waarvan die waarheid vasgestel en 

geëvalueer kan word deur enige belanghebbende persoon), maar wat nie 

noodwendig ontologies objektief is nie. Volgens Searle is enige waarde-uitspraak 

epistemologies subjektief. Die uitspraak “Kilimanjaro is mooier as Everest” is 

byvoorbeeld epistemologies subjektief, waarteenoor “Kilimanjaro is hoër as Everest” 

weer epistemologies objektief is. Met ander woorde, die laasgenoemde uitspraak is 

evalueerbaar (weerlegbaar) deur ’n beroep op ’n vasgelegde kriterium vir 

berghoogtes. Geen soortgelyke kriterium bestaan vir mooiheid nie. Searle voer aan 

dat volgens Dennett se siening, bestaan daar geen bewussyn, anders as die 

rekenaarverwerking-eienskap daarvan nie. Vir Dennett is bewussyn beperk tot die 

virtuele masjien en impliseer dit dat bewustelike toestande bloot denkbeeldig is, 

maar Searle wys daarop dat waar bewussyn betrokke is, is die bestaan van die 

verskynsel van bewustelike toestande die werklikheid.   
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William Seager voer verder aan dat daar drie struikelblokke is wat Dennett se 

teorie moet oorkom. Die eerste struikelblok handel oor die wese van intensionele 

toestande: Die vereiste verklaring van hierdie toestande moet nie verskuilde 

bewussyn vooronderstel nie, moet onafhanklike geloofwaardigheid hê en aan die 

naturalistiese voorwaarde voldoen dat, die verklaring homself nie beroep om enige 

iets wat nie redelikerwys in die materialisme inpas nie. Die tweede struikelblok is om 

aan te toon dat, ondanks intuïsie en voorkoms, die fenomenele aspekte van 

bewussyn nie intrinsieke kenmerke van bewussyn is, wat se basiese eienskappe 

binne enige verklaring van bewussyn geakkommodeer moet word, nie. Hierdie 

aspek is belangrik vir ’n aanslag op die genererings-probleem. Enige teorie wat 

bewussyn verduidelik in die vorm: ’n Sisteem is bewustelik wanneer aan vereiste X 

voldoen is, moet die vraag beantwoord, hoe presies X dit regkry om bewyssyn (in 

teenstelling met die produksie van bewussyn se surrogate: spraak en gedrag) te 

produseer (onderlê, gegrond, beheer).  Volgens Seager is dit ’n radikale stap wat 

Dennett neem deur die begryplikheid van die genererings-probleem te ontken. Om 

suksesvol te wees hiermee moet die fenomenele wese van bewussyn radikaal 

heroorweeg word en is Dennett swygsaam as dit kom by die uitspel van die 

verhouding tussen sy siening van “fenomenaliteit” en die genererings-probleem. Die 

derde en  finale struikelblok is om aan te toon hoe die behoorlike aanwending van 

die toepaslike stel intensionele toestande (en hulle dinamiese interaksie) rekenskap 

kan gee vir die herontwikkelde fenomenele.  Seager fokus in sy boek op die laaste 

twee struikelblokke: Dennett se hersiene behandeling van fenomenaliteit en sy 

beskrywing van die wyse waarop ’n beroep op die intensionele psigiese toestande 

met die radikale domein van die fenomenele kan handel (Seager 1999:86). 

Ondanks ’n kommerwekkende diversiteit van siening oor kwalia, stem die meeste 

filosowe saam dat een of ander vorm van nie-eliminatiewe (non-eliminative) 

verklaring van kwalia noodsaaklik is. Geen konsensus oor die wese van kwalia is 

egter nog bereik nie. Dit is inderwaarheid ’n moontlike oplossing vir die onvermoë 

om ’n ooreenkoms te bereik oor kwalia, dat ons eenvoudig nie bewussyn verstaan 

nie en ons primêre idees en modelle van bewussyn, ons onkunde weerspieël. As die 

begrip kwalitatiewe bewussyn onsamehangend is, soos wat Dennett aanvoer, kan 

die begrip tog nie bestaan nie. Onsamehangend is egter ’n dubbelsinnige term en 

daarom moet ons versigtig wees om  dit nie te verwar met logiese inkonsekwente 

begrippe nie. Dennett wys tereg daarop dat kwalia ’n eienaardige konsep is deur sy 

denk-eksperimente. Dit is egter ’n perd van ’n heel ander kleur om aan te toon dat 
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die konsep logies inkonsekwent is en dit presies wat Dennett moet regkry vir sy 

argument om te slaag (Seager 1999:88). 

Om op te som: Dennett se aanval op kwalia is die eerste stap in sy poging om 

fenomenele bewussyn te vernietig. As die aanval suksesvol is, sal ’n verklaring van 

bewussyn slegs rekenskap hoef te gee van verstandelike inhoud en ’n verduideliking 

waarom dit voorkom of daar fenomenele bewussyn bestaan. Die eliminasie van 

fenomenele bewussyn gaan voort deur te probeer bewys dat daar niks is, en ook 

niks kan wees, wat die stel eienskappe wat kwalia definieer, bevredig nie. Dennett 

poog, met sy reeks denk-eksperimente, om aan te toon dat putatiewe feite oor 

kwalia, as onverifieerbare pseudo-feite, verdwyn onder die druk van filosofiese 

ondersoek. Hy ontduik gevolglik die genererings-probleem en stuur dit na die asblik 

saam met ander waardelose, suiwer filosofiese pseudo-probleme.    

Een van panpsigisme se besware teen die reduksionistiese siening is juis dat die 

psige as ’n blote evolusionêre byproduk – ’n epifenomeen – beskou word. Die 

sogenaamde Kopenhagen-interpretasie, wat ’n grondslag lê vir die aansprake van 

panpsigisme, sal vervolgens ondersoek word. Die Kopenhagen-interpretasie is een 

van die oudste interpretasies van kwantum meganika.  

 3.3 DIE KOPENHAGEN-INTERPRETASIE  

In 1927 het Niels Bohr, ’n Deense teoretiese fisikus vir die eerste keer die verskil 

tussen die ruimtetydheelal en die kwantumwêreld beskryf. In hierdie hoofstuk sal 

hierdie beskrywing wat later die Kopenhagen-interpretasie genoem is ontleed word. 

Om die fisiese en psigiese sye van die werklikheid bymekaar te bring is dit nodig om 

die hoofkaraktertrekke van die kwantumteorie van nader te beskou.  Eerstens 

impliseer die kwantumteorie dat alle materiële sisteme oor ’n sogenaamde “golf-

deeltjie” dualiteit in hulle eienskappe beskik. Elektrone wat dus volgens Newton se 

fisika soos deeltjies optree, kan onder die regte omstandighede soos golwe optree.  

Hierdie dualistiese wese van materiële sisteme is totaal teenstrydig met Newton se 

fisika, waarin elke sisteem sy eie wese het onafhanklik van die inhoud. 

Tweedens, is alle aksie in die vorm van bepaalde en meetbare eenhede van 

energie, momentum en ander eienskappe, wat kwanta genoem word, en nie verder 

opgedeel kan word nie. (As voorbeeld, word gesê dat ’n atoom “spring” van een 

toestand na ’n ander, sonder om deur intermediêre stadiums te gaan, en deur dit te 

doen, gee die atoom ’n onverdeelbare kwantum ligenergie af. Wanneer 
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kwantumdeeltjies in wisselwerking is, is dit asof hulle almal verbind is deur 

ondeelbare skakels tot ’n enkele eenheid. Nogtans, op groot skaal, is die 

hoeveelheid skakels so groot dat prosesse tot ’n sekere mate van benadering, as 

verdeelbaar behandel kan word (op dieselfde basis as wat ons die kollektiewe 

beweging van ’n groot massa sandkorrels as ’n benaderde verdeelbare vloei sal 

behandel). Dit is dan ook die rede waarom ons die onbepaalde verdeelbaarheid van 

prosesse  op groot skaal, as ’n beperkende geval ervaar. 

Derdens is daar ’n vreemde nuwe eienskap van nie-lokaliteit. Onder sekere 

omstandighede, kom dit voor of deeltjies, wat op makroskopiese vlak van mekaar 

verwyder is, op mekaar inwerk alhoewel daar geen manier is waarop hulle verbind 

kan wees nie. As ons enige krag hoegenaamd veronderstel (wat selfs tans on-

ontdek is) wat hierdie verbinding verduidelik, gee die welbekende teorie van Bell ’n 

presiese en algemene kriterium vir die keuse of die verbindinglokaal. Dit is een wat 

te weeg gebring is deur kragte wat reageer wanneer die sisteme nie in kontak is met 

mekaar nie. Bell se teorie bepaal, op die mees basiese vlak, dat geen fisiese teorie 

van lokaal-verborge veranderlikes ooit al die voorspellings van kwantum meganika 

kan herproduseer nie. Dit kan egter aangetoon word dat kwantumteorie impliseer dat 

Bell se kriterium oortree word. Gevolglik volg dit logies dat as daar sulke kragte is, 

hulle nie-lokaal moet reageer. Sulke nie-lokale interaksie is basies vreemd aan die 

algemene konseptuele skema van klassieke (Newtoniaanse) fisika. 

Dit alles kan opgesom word in terme van ’n nuwe begrip van kwantum 

onverdeelbaarheid, wat impliseer dat die wêreld nie geanaliseer kan word in 

onafhanklike en apart bestaande dele nie. ’n Onafhanklike analise sal slegs ’n 

benaderde en beperkte tipe toepassing hê, op dieselfde wyse waarop Newtoniaanse 

fisika ’n benaderde en beperkte geldigheid het, maar fundamenteel is kwantum 

onverdeelbaarheid primêr. 

In besonder beteken hierdie onverdeelbaarheid dat in ’n waarneming wat op ’n 

kwantum teoretiese vlak uitgevoer is, die waarneming-apparaat en die 

waargeneemde sisteem nie as apart geag kan word nie. Veel eerder neem die een 

deel in die ander tot so ’n mate dat dit nie moontlik is om die waargeneemde 

resultate van hulle interaksie ondubbelsinnig toe te skryf aan slegs die 

waargeneemde sisteem nie. Gevolglik, soos bewys deur Heisenberg, is daar ’n 

beperking op die presisie van die inligting wat deur sodanige observasie verkry kan 
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word. Dit kontrasteer met Newtoniaanse fisika, waarin dit altyd, in beginsel, 

moontlik is om waarnemings te verfyn tot ’n onbeperkte graad van presisie.  

Niels Bohr het ’n baie subtiele analise van hierdie hele vraagstuk gemaak. Vir redes 

soortgelyk aan die hierbo vermeld, behandel hy die hele proses van observasie as ’n 

enkele fenomeen, wat as ’n geheel nie verder analiseerbaar is nie. Vir Bohr, 

impliseer dit dat die wiskunde van die kwantumteorie nie in staat is om ’n 

ondubbelsinnige (presies definieerbare) beskrywing van ’n individuele kwantum-

proses te verskaf nie, maar eerder, dat dit bloot ’n algoritme is, wat statistiese 

voorspellings betreffende die moontlike resultate van ’n groep eksperimente 

voortbring. Bohr veronderstel voorts dat geen nuwe konsepte moontlik is wat 

ondubbelsinnig die realiteit van die kwantum-proses kan beskryf nie. Daar is 

gevolglik geen manier om intuïtief of andersins te verstaan wat gebeur in sodanige 

proses nie. Slegs deur die Newtoniaanse beperkinge kan ons ’n benaderde prentjie 

kry van wat aan die gebeur is en dan ook net in terme van die konsepte van 

Newtoniaanse  fisika (Bohm 1990:275). 

Bohr se siening het die voordeel dat dit  konsekwente rekenskap van die betekenis 

van kwantumteorie gee. Verder fokus dit op iets wat nuut is in fisika, naamlik die 

eenheid van die observasie-apparaat en dit wat geobserveer word. Die vraagstuk is 

ook van sleutelbelang as dit kom by die bespreking van die verband tussen materie 

en psige.  

In ag genome bovermelde, is dit belangrik om Bohr se aanname dat geen begrip van 

die individuele kwantum-proses moontlik is nie, te bevraagteken. David Bohm het 

juis deur die bevraagtekening van hierdie aanname sy kousale interpretasie van die 

kwantumteorie ontwikkel, wat in staat is om ’n basis te voorsien vir ’n nie-dualistiese 

teorie van die verhouding tussen materie en psige (Bohm 1990:275). 

 3.3.1 DAVID BOHM SE KOUSALE INTERPRETASIE VAN DIE 

 KWANTUMTEORIE    

Die eerste stap in hierdie interpretasie is om te aanvaar dat die elektron in 

werklikheid wel ’n deeltjie is, wat ’n voorafbepaalde trajek volg (soos ’n planeet om 

die son), maar ook altyd gepaard gaan met ’n nuwe soort kwantumveld. ’n Veld soos 

hier bedoel is iets wat versprei is deur ruimte. Ons is reeds bekend met die 

magnetiese veld, wat met behulp van ystervylsel om ’n magneet aangedui kan word. 
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Elektriese velde wat uitsprei uit gelaaide objekte is ook wel bekend. Hierdie velde 

kombineer om elektromagnetiese golwe te skep wat uitstraal deur ruimte (soos 

radiogolwe). 

Die kwantumveld is egter nie bloot ’n terugkeer na hierdie ouer konsepte nie, maar 

besit sekere kwalitatief nuwe eienskappe. Dit impliseer weer op sy beurt ’n radikale 

vertrek van Newtoniaanse fisika. Om een van die sleutel-aspekte van hierdie vertrek 

van Newtoniaanse fisika in te sien, moet ons daarop let dat velde oor die algemeen 

wiskundig verteenwoordig kan word deur sekere uitdrukkings wat bekend staan as 

potensiale. In fisika, beskryf ’n potensiaal ’n veld in terme van ’n moontlikheid of 

potensiaal, wat teenwoordig is by elke punt in ruimte, om aanleiding te gee tot aksie 

op ’n deeltjie wat by daardie punt is. Wat van kardinale belang is in (Newtoniaanse) 

fisika is dat die effek van hierdie potensiaal op ’n deeltjie altyd proporsioneel tot die 

intensiteit van die veld is. Dit kan vergelyk word met die effek van watergolwe op ’n 

dobberende kurkprop het, wat swakker  raak soos die golwe verder versprei. Op 

dieselfde wyse as met elektriese en magnetiese velde kan kwantumvelde ook 

verteenwoordig word in terme van ’n potensiaal wat bekend staan as die 

kwantumpotensiaal. Anders as wat met elektriese en magnetiese potensiale gebeur, 

is die kwantumpotensiaal slegs afhanklik van die vorm en nie van die intensiteit van 

die kwantumveld nie. Gevolglik kan ’n baie swak kwantumveld ’n kragtige uitwerking 

op die deeltjie hê. Dit is soos ’n watergolf wat ’n kurkprop kan laat dobber kilometers 

van die bron van die golf. Hierdie begrip is duidelik fundamenteel verskillend van die 

ouer Newtoniaanse idees, want dit impliseer dat selfs afgeleë eienskappe van die 

omgewing ’n kragtige uitwerking op deeltjies kan hê (Bohm 1990:277).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 : Die twee-spleet interferensie eksperiment is verkry uit Bohm se artikel (1990:277) 
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As ’n voorbeeld kan die twee-spleet eksperiment wat in figuur 1 weergegee word, 

hier oorweeg word. In hierdie eksperiment word kwantumgolwe voorgestel wat inval 

op ’n plaat met twee splete, A en B. Hierdie golwe beweeg deur die twee splete en 

sprei uit soos hulle  vorentoe uitbrei. Waar die golwe ontmoet, beïnvloed hulle 

mekaar en veroorsaak ’n sterker golf waar hulle ossillasie gelykfasig is en kanselleer 

mekaar waar dit uit fase is. Met tradisionele velde, soos elektromagnetiese velde, 

gee dit aanleiding tot die welbekende interferensie patroon wat bestaan uit ’n stel 

alternatiewelik sterk en swak bande.   

Om bovermelde te vergelyk met dit wat in kwantumstelsels gebeur, kan ons ’n baie 

swak straal elektrone veronderstel, wat apart en onafhanklik op die spleet-sisteem 

inval, die een na die ander. Elke elektron volg ’n voorafbepaalde pad en gaan deur 

of die een of die ander spleet. Volgens Newtoniaanse idees, sal so ’n elektron, nadat 

dit deur een van die splete beweeg het, in ’n reguit lyn teen ’n konstante snelheid 

deur die leë ruimte voor dit beweeg, maar volgens kwantumteorie is dit nie die geval 

nie. In figuur 2 hieronder word geïllustreer wat, in ag genome die 

kwantumpotensiaal, die gevolg is van die interferensie van die golwe soos 

aangetoon in figuur 1 (Bohm 1990:278).     

 

                                   

Figuur 2: Die kwantumpotensiaal vir die twee-spleet interferensie eksperiment is verkry 

uit Bohm se artikel (1990:278) 

 

Die kwantumpotensiaal is teenwoordig reg voor die splete. Dit bestaan uit ’n reeks 

plato’s wat geskei word deur diep “valleie”. Wanneer ’n elektron een van hierdie 
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“valleie” oorsteek word dit kragtig versnel. Die elektrone word gevolglik 

gedeflekteer selfs in die leë ruimte reg voor die splete deur die kwantumpotensiaal 

en hierdie defleksie mag selfs kragtig wees ver verwyderd van die splete. 

In ’n tipiese eksperiment van hierdie soort, is die bron van elektrone ’n warm 

filament, agter die splete, waaruit die elektrone as te ware kook met ’n statistiese 

variasie van aanvangs-posisies. Elke elektron volg ’n spesifieke pad en gaan deur 

die een of die ander spleet soos dit arriveer by die waarnemings-skerm as ’n 

individuele deeltjie, wat byvoorbeeld ’n individuele kol op ’n fotografiese plaat, wat by 

die skerm geplaas is, produseer. In sy beweging word die elektron geaffekteer deur 

die kwantumpotensiaal wat, soos hierbo verduidelik is, vasgestel is deur die golf wat 

in die algemeen die deeltjie voorafgaan. As ons egter die hele stel trajekte, wat ’n 

aanvanklik ewekansige verspreiding van deeltjies verteenwoordig, volg, soos 

aangedui op figuur 3, blyk dit dat die trajekte sistematies saamgebondel is in ’n rand-

agtige patroon (Bohm 1990:279). 

 

Figuur 3 : Deeltjie trajekte vir die twee-spleet interferensie eksperiment is verkry uit Bohm se 
artikel (1990:278) 

 

Op hierdie wyse kan verklaar word hoe die elektron ’n deeltjie kan wees, maar tog 

ter selfde tyd ook statisties golfagtige eienskappe kan manifesteer. Dit is egter vir 

hierdie verduideliking essensieel dat die kwantumpotensiaal slegs afhanklik is van 

die vorm van die golf, sodat dit kragtig kan wees selfs al is die golf se intensiteit 

swak. Om dit anders te stel, wat basies nuut is hier, is die eienskap wat bekend 
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staan as nie-lokaliteit (die vermoë van die afgeleë dele van die omgewing om die 

beweging van ’n deeltjie op ’n aansienlike wyse te affekteer). 

David Bohm (1990:279) stel voor dat ons ’n beter begrip van hierdie eienskap kan 

verkry deur die nuwe idee van aktiewe inligting, wat ’n sleutelrol in hierdie konteks 

speel. Die woord “in-lig” (in-form) word hier letterlik bedoel eerder as die woord se 

tegniese betekenis in inligtingteorie waar dit na negentropie of negatiewe entropie 

verwys. Dit kan veronderstel word dat die elektron deur middel van sy eie energie 

beweeg en die kwantumpotensiaal dan handel deur vorm in die beweging te plaas. 

Hierdie vorm hou verband met die vorm van die golf waaruit die kwantumpotensiaal 

ontstaan het (Bohm 1990:279). 

Daar is baie analoë vir die begrip van aktiewe inligting in ons algemene ervaringe. 

Neem ’n skip wat op stuuroutomaat (autopilot)  geplaas is en deur radargolwe 

gestuur word. Die skip word nie meganies gestoot of getrek deur hierdie golwe nie. 

Die vorm van die golwe word eerder opgetel en met behulp van die skip se totale 

stelsel gee die golwe ’n korresponderende formaat en vorm aan die beweging van 

die skip, deur die skip se eie krag. Op soortgelyke wyse kan die vorm van 

radiogolwe, soos dit uitgesaai word vanaf ’n radiostasie, die vorm van musiek of 

spraak dra. Die energie van die klank wat ons hoor kom van die relatiewe 

ongevormde energie in die kragprop, maar die vorm kom van die aktiwiteit van die 

vorm van die radiogolf. ’n Soortgelyke proses vind plaas met ’n rekenaar wat 

masjinerie beheer. Die “inligting” is in die program, maar die aktiwiteit daarvan gee 

formaat en vorm aan die beweging van die masjinerie. Net so bepaal kontemporêre 

teorieë, dat in ’n lewende sel, die vorm van die DNA molekules optree om formaat en 

vorm aan die sintese van proteïne te gee. 

Bohm se voorstel is dat hierdie begrip van aktiewe inligting uitgebrei word na die 

kwantumvlak. Die inligting op die kwantumvlak is alom potensieel aktief, maar in 

werklikheid slegs aktief waar daar deeltjies teenwoordig is (as voorbeeld is die 

radiogolwe slegs aktief waar die ontvanger daarvan is). So ’n begrip suggereer, 

egter dat die elektron moontlik baie meer kompleks mag wees as wat ons ooit 

veronderstel het en oor ’n struktuur beskik wat moontlik vergelyk met die eenvoudige 

geleidings-meganisme van ’n stuuroutomaat.   Bohm se voorstel gaan egter teen die 

grein in van alle tradisie in fisika oor die afgelope paar eeue, wat verbind was tot die 

aanname dat materie, soos ons dit in al hoe kleiner dele analiseer, hulle gedrag ook 

meer eenvoudiger sal word. Aannames soos hierdie is egter nie noodwendig altyd 
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reg nie. As voorbeeld kan groot skares mense gereeld heelwat eenvoudiger 

gedrag ten toon stel as die individue wat die skare opmaak (Bohm 1990:280).  

Die begrip van aktiewe inligting impliseer, soos hierbo vermeld, die moontlikheid van 

’n sekere holisme of eenheid van die elektron met afgeleë kenmerke van sy 

omgewing. Dit is in sekere opsigte eenders as Niels Bohr se idee van holisme, maar 

dit verskil deurdat dit verstaan kan word in terme van die konsep van ’n deeltjie wat 

se beweging gelei word deur aktiewe inligting. Aan die ander kant is daar in Bohr se 

benadering geen ooreenstemmende manier waarop sulke holisme verklaar kan word 

nie.  

Die betekenis van hierdie holisme word egter eers duidelik as dit nie op ’n enkele 

elektron toegepas word, soos wat tot dusver gedoen is nie, maar eerder op ’n 

sisteem wat bestaan uit verskeie deeltjies. Hier kom verskeie nuwe konsepte na 

vore. 

Eerstens kan twee of meer deeltjies mekaar kragtig affekteer deur die 

kwantumpotensiaal, selfs al is hulle geskei deur enorme afstande. Dit is soortgelyk 

aan dit wat met die twee-spleet eksperiment gebeur. Sodanige nie-lokale aksie oor 

groot afstande is reeds bevestig deur eksperimente wat daarop gemik was om te 

toets of die Bell kriterium, wat vroeër bespreek is, nagekom word. 

Tweedens, in ’n veelvuldige deeltjie-sisteem kan die interaksie van die deeltjies 

voorgestel word as afhanklik van ’n gemene poel van inligting wat aan die sisteem 

as ’n geheel behoort, op ’n wyse wat nie analiseerbaar is in terme van die vooraf 

aangewese verhouding tussen die individuele deeltjies nie. Dit kan geïllustreer word 

deur die fenomeen van supergeleidingsvermoë. Teen gewone temperature word die 

beweging van elektrone binne ’n metaal lukraak verstrooid deur verskeie obstruksies 

en onreëlmatighede binne die metaal. As ’n gevolg hiervan is daar ’n weerstand teen 

die vloei van elektriese-stroom deur die metaal. By lae temperature, beweeg die 

elektrone egter saam in ’n georganiseerde wyse en kan gevolglik om sodanige 

obstruksies en onreëlmatighede beweeg om hulle patroon van gesamentlike en 

ordelike beweging na die obstruksie te hervorm. Die elektrone word gevolglik nie 

verstrooi nie en die stroom vloei onbepaald voort sonder weerstand (Bohm 

1990:281).      

’n Meer gedetailleerde analise wys daarop dat die kwantumpotensiaal vir die hele 

sisteem ’n nie-lokale verbinding konstitueer, wat die hierbo vermelde georganiseerde 
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en ordelike patroon van elektrone voortbring, wat voortbeweeg sonder om 

verstrooid te raak. ’n Analoog wat hier toepaslik is, is die met ’n balletdans, waar dit 

vir al die dansers, gelei deur ’n gemeenskaplike poel inligting, moontlik is om saam 

te beweeg in ’n georganiseerde en ordelike wyse en om verby obstruksies te 

beweeg en hulle patroon van beweging na die obstruksie te hervorm.  

Dit volg uit die bovermelde dat die moontlikhede van holisme in die kwantumteorie ’n 

objektiewe betekenis het. Dit is in teenstelling met dit wat gebeur in klassieke fisika, 

waar ’n geheel behandel moet word as bloot ’n gerieflike manier van dink oor dit wat 

in werklikheid as niks meer as ’n versameling onafhanklike dele, in ’n meganiese 

manier van interaksie, beskou word. Aan die ander kant, in kwantumteorie, is die 

ballet-agtige optrede in supergeleidingsvermoë, byvoorbeeld, meer soos die van ’n 

organisme as die optrede van ’n meganisme. Om verder te gaan, suggereer die hele 

begrip van aktiewe inligting, inderwaarheid die grondliggende psige-agtige optrede 

van materie, want ’n essensiële kwaliteit van die psige is die aktiwiteit van vorm, 

eerder as die van substansie. Wanneer ons byvoorbeeld ’n gedrukte bladsy lees, 

assimileer ons nie die substansie van die papier nie, maar slegs die vorm van die 

letters en is dit hierdie vorme wat oorsprong gee aan ’n inligtings-inhoud in die leser, 

wat aktief manifesteer in sy of haar gevolglike aktiwiteite. ’n Soortgelyke psige-agtige 

kenmerk van materie word by die kwantumvlak ontbloot, in die sin dat die vorm van 

die golf-funksie dit self manifesteer in die beweging van die deeltjies. Dit wil egter 

voorkom of hierdie kenmerk nie ’n noemenswaardige omvang het op die vlak waar 

klassieke fisika ’n geldige benadering is nie (Bohm 1990:282). 

Om op te som: Die Kopenhagen-interpretasie het ’n einde aan determinisme en 

klassieke objektiwiteit gebring. Die kwantumteorie openbaar ’n nuwe boodskap: Die 

werklikheid word deels deur die waarnemer geskep. 

Ten slotte moet vermeld word dat wetenskaplikes op 14 Maart 2013 by CERN in 

Geneva bevestig het dat die sogenaamde Higgs-boson gevind is. Hierdie fonds is 

monumentaal want dit bevestig die bestaan van die Higgs-veld wat deurslaggewend 

is vir die Standaard Model van kwantumfisika. Die Higgs-boson is ’n kwantum-

deeltjie wat Peter Higgs beweer het verantwoordelik is vir die feit dat materie massa 

het. Kwarkte word beskou as die elementêre boustene van materie. As die massas 

van al die kwarkte in ’n proton bymekaar getel word, gee dit slegs rekenskap vir 1 % 

van ’n proton se massa. Die ander 99% bly onverantwoord. Dieselfde is die geval 

met ’n elektron. Einstein het met sy formule m = E/c² bewys dat massa en energie 
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verwisselbaar is, maar nie waar die massa vandaan kom nie. Higgs se teorie het 

hierdie misterie egter opgelos. Dit bepaal dat by die geboorte van die heelal was die 

boustene van die heelal sonder massa. ’n Fraksie na die oerknal is ’n onbekende 

veld deur die ruimte versprei aangeskakel. Op daardie oomblik het die deeltjies wat 

geheel en al sonder massa was en teen die spoed van lig deur die ruimte uitgedy 

het, opgevang geword in hierdie veld en ’n massa verkry. Hoe sterker hulle die effek 

van die veld aangevoel het hoe groter was die massa wat hulle verkry het. As die 

Standaard Model van kwantumfisika reg is, is hierdie Higgs-veld deurslaggewend vir 

die struktuur van die heelal en die aarde se vermoë om lewe te onderhou. Sonder 

hierdie veld sou die boustene van materie, die elementêre deeltjies soos lig 

gereageer het en nie saamgepak het om materie te vorm nie.  

Voor die ontdekking van die Higgs-boson was dit egter bloot ’n hipotese. Alhoewel 

die presiese eienskappe van die Higgs-boson nog nie bekend gemaak is nie, 

bekragtig die ontdekking die laaste onbewese area van Die Standaard Model en kan 

dit moontlik verdere empiriese bewyse vir die aansprake van panpsigisme verskaf.     

Die wyse waarop die “psige-agtige” kenmerk deur panpsigisme tot ’n volledige teorie 

oor die psige uitgebou word sal later in die studie volledig behandel word, maar word 

eers volstaan met die slotgedagte dat voor die koms van die kwantumteorie ons 

kennis van materie, soos verwerf vanuit fisika,  ons sou gelei het om te ontken dat 

materie ’n psigiese sy het. Ons kan egter nou sê dat ons kennis van materie (en die 

psige) op so ’n wyse verander het dat dit vir ons nou moontlik is om ons kennis oor 

materie en die psige uit te brei na nuwe domeine, waarvan panpsigisme een is.    

Nadat die aansprake van die kwantumfisika in hierdie afdeling ontleed is en die 

objektiewe aard van materie as vals bewys is, word die probleme wat die vraag na 

die ontstaan van die menslike bewussyn oplewer in die volgende afdeling bespreek.  

  3.4 DIE GENERERINGS-PROBLEEM 

Alvorens die aansprake van panpsigisme van nader bekyk word, moet die probleme 

wat die verklaringsvraagstuk as sulks oplewer ondersoek word. Daar is, in breë 

terme, slegs twee temas wat van sentrale belang is as bewussyn bespreek word: 

Eerstens die wese van bewussyn en tweedens die ontstaan van bewussyn. Daar is 

denkers soos William G. Lycan (1996:2) wat voel dat die term bewussyn so ’n breë 

reeks fenomene omvat dat daar geen hoop is en geen verwagting moet wees, dat 

die wese van bewussyn ooit gevind sal word nie. 
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Soos vroeër vermeld sal die probleem van die ontstaan van bewussyn, wat 

William Seager die genererings-probleem noem, die kern van hierdie studie uitmaak. 

(1999:18). Hierdie probleem kan eenvoudig omskryf word met die eenvoudige vraag: 

Wat is dit omtrent materie wat veroorsaak dat dit bewustelik word? Daar is geen 

teken van bewussyn in die fundamentele werking van materie (behalwe as daarna 

gekyk word deur die panpsigistiese bril) of in die wette waardeur materie met ander 

materie verbind om meer komplekse chemiese, biochemiese, biologiese en 

uiteindelik menslike konfigurasies te vorm, nie. Bewussyn kan gevolglik as ’n 

magiese fenomeen voorkom en word ook deur sekere denkers as sulks behandel. 

Sekere fisiese sisteme in die wêreld is bewustelik en ander is nie. Veronderstel ons 

kan die wêreld perfek verdeel tussen bewustelike en nie-bewustelike sisteme. 

Veronderstel verder dat die bewustelike sisteme een eienskap in gemeen het, P, wat 

al die nie-bewustelike sisteme nie het nie en wat bewussyn onderlê. Die 

genererings-probleem is om te verduidelik presies hoe die besit van eienskap P, 

bewussyn genereer of produseer (of onderlê, ondersteun, konstitueer of realiseer) in 

daardie sisteme wat wel bewussyn besit.  

Dit kan baie maklik voorkom asof ons nie in staat is om te verklaar waarom dit werk 

nie en gevolglik die generering van bewussyn as ’n naakte feit (brute fact) oor 

eienskap P beskou. Naakte feite is, per definisie, onverklaarbaar. As die generering 

van bewussyn gevolglik ’n naakte kenmerk van eienskap P is, dan is die generering 

van bewussyn onverklaarbaar. Bovermelde is die weg wat die misteriese tradisie 

volg ten opsigte van die verhouding tussen bewussyn en die fisiese wêreld. ’n Ander 

wyse is om te veronderstel dat daar wel ’n verklaring is vir die wyse waarop P 

bewussyn genereer, maar dat hierdie verklaring ons intellektuele vermoë tot so ’n 

mate transendeer, dat ons dit nooit sal begryp nie. McGinn (1989,1991) se siening 

dien as voorbeeld vir hierdie tipe mistisisme. 

Daar is natuurlik naakte feite in ons teorieë oor die wêreld, maar, as hierdie teorieë 

akkuraat en volledig is, ook in die wêreld: Die waarde van sekere konstantes in die 

natuur, die massa-ratio’s tussen sekere soorte deeltjies en die generering van 

fundamentele kragte is almal naakte feite. Hierdie feite is onverklaarbaar en moet 

eenvoudig as korrek aanvaar word in die verklaring van ander fenomene.  

Hierdie naakte feite waarmee ons vertroud en gemaklik is kan egter almal as 

sogenaamde elementêre feite oor die wêreld beskryf word; hulle kom almal by die 

onderent van die wêreld se onpeilbare kompleksiteit voor en vanuit hulle naakte 
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eenvoud word die kompleksiteit gegenereer. Dit is juis omdat naakte feite so 

elementêr is dat dit vir die fisiese wetenskappe moontlik is om so ver te vorder in die 

bemeestering van die kompleksiteit van die wêreld. 

Dit kom egter nie voor asof bewussyn so ’n elementêre feit, soos hierbo uiteengesit, 

is nie. Bewussyn bestaan as die produk van die gekombineerde werking van 

ontsaglike groot hoeveelheid intrinsiek komplekse fisiese sisteme. Enige fenomeen 

wat afhanklik is van die gesamentlike werking van so ’n ontsaglike menigte 

subkomponente kan beswaarlik as ’n elementêre of naakte feit beskryf word. Die 

idee dat die materie/bewussyn verhouding ’n naakte feit is, kom nie baie 

bevredigend voor nie, wat ons weer terugbring na die oorspronklike en hardnekkige 

vorm van die genererings-probleem.  Aangesien dit so moeilik is om eers te voorspel 

hoe die oplossing vir die probleem daaruit kan sien, mag ons uitgelok word om te 

vermoed dat daar iets verkeerd is met die formulering van die probleem, eerder as 

met ons intellektuele vermoëns.  

Die belang van die onderskeid tussen die twee onderskeie aspekte van die 

genererings-probleem word gereeld onderwaardeer.  Die probleem kan verwys na ’n 

ontologiese of epistemologiese  struikelblok. William Seager voer egter tereg aan dat 

die genererings-probleem primêr epistemologies van aard is en die ontologiese 

aspek sekondêr van aard is en in werklikheid handel oor die onderskeid tussen 

fisiese toestande wat as bewustelik gereken word teenoor toestande wat nie as 

bewustelik gereken word nie. Die onderwaardering van die onderskeid kan vergelyk 

word met die probleem wat voortspruit uit die sogenaamde “antropiese beginsel” in 

kosmologie. Hierdie beginsel bepaal dat ons moet verwag om toestande in die heelal 

te observeer wat gunstig is vir die bestaan van observeerders. Dit is gevolglik nie ’n 

verrassing om te vind dat die aarde net die regte afstand van die son af is sodat lewe 

daarop kan floreer nie, want as die son enigsins nader en/of verder van die son af 

was, sou daar niemand gewees het om die afstand te bepaal nie. Dit behoort egter 

vanselfsprekend te wees dat hierdie feit nie die noodsaaklikheid elimineer om te 

verduidelik waarom die aarde juis 149 miljoen kilometer van die son af is nie (Seager 

1999:31). 

Die geval is soortgelyk met bewussyn. Alhoewel verskeie teorie verduidelik dat ons 

nie verras moet wees deur die verskynsel van die genererings-probleem van 

bewussyn nie, verlos dit nie enige teorie van die verantwoordelikheid om te 
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verduidelik waarom bewussyn juis bevorder word deur die fisiese toestande wat 

deur die onderskeie teorieë voorgehou word as die basis vir bewussyn nie.  

Die probleme wat die verklaringsvraagstuk oplewer is in hierdie hoofstuk uitgelig en 

vervolgens sal na die sentrale fokus van hierdie studie oorbeweeg word om te 

bepaal of panpsigisme enige uitweg bied vir hierdie vraagstuk. 
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HOOFSTUK 4 

PANPSIGISME 

 4.1 OBJEKTIEWE MATERIE NA SUBJEKTIEWE PSIGE  

Die kern van die genererings-probleem van bewussyn is geleë in die vind van ’n 

radikale oplossing vir die sogenaamde verklaringsgaping (explanation gap). 

Panpsigisme maak daarop aanspraak dat dit so ’n oplossing bied. Die aansprake 

van panpsigisme sal in hierdie hoofstuk onder oë geneem word.  

Die genererings-probleem wat William S. Seager onlangs weer in sy boek Theories 

of Consciousness (1999:216) geïdentifiseer het, is baie naby aan ’n probleem wat 

reeds in 1996 deur David Chalmers prominent gemaak is as die wesentlike 

probleem (hard problem) van bewussyn. Die probleem behels die verduideliking 

presies hoekom en presies hoe ervaring gegenereer word deur ’n sekere 

konfigurasie van materie. Die benaming van die probleem moet versigtig benader 

word, want daar moet in gedagte gehou word dat die term “generering” misleidend 

kan wees: Die verklarende verband waarna ons soek mag dalk identiteit, 

instansiëring, realisering of selfs iets anders wees.  

’n Teorie oor bewussyn behoort te verduidelik: 1) wat bewussyn is, 2) watter entiteite 

besit bewussyn, 3) watter metode kan bepaal of ’n sekere entiteit oor bewussyn 

beskik en 4) hoe bewussyn te voorskyn kom in die fisiese werklikheid (beide 

sinkronies uit fisiese toestande en diakronies as ’n evolusionêre ontwikkeling). Die 

wesentlike probleem van bewussyn word duidelik as die sogenaamde “zombie 

problem”, wat met diere bestaan, van nader bekyk word. Die heuningby, as 

voorbeeld, tree op soos ’n wese wat ervarings het – visuele, reuksin, asook pynlik en 

aangenaam – en ervaar ’n klaarblyklike kognitiewe verhouding met sy omgewing. Sy 

optrede word gereguleer deur ’n komplekse sisteem van interne verteenwoordigings, 

wat gegenereer, onderhou en opgedateer word deur ’n gesofistikeerde neurale 

parallelle verwerker, baie soos ons eie, maar minder kompleks. Die vraag wat nou 

ontstaan is: Aan watter kant van die vae lyn tussen bewustelike en onbewustelike val 

die heuningby? Belangriker nog, wat ook al die antwoord op die eerste vraag is: 

Hoekom? Veronderstel ons maak ’n robotby wat goed aanpas by die korf-lewe. As 

ons veronderstel dat ons seker is die robotby kan nie ervarings hê nie, sal dit as 

verduideliking dien dat regte bye ook nie ervaringe het nie en hoekom? As ons in 



 65 

teenstelling hiermee veronderstel dat bye wel dinge ervaar, sal dit daarop dui dat 

die robotby ook dinge ervaar, en weereens: hoekom? (Seager 1999:219) 

Chalmers wys daarop dat geen bestaande teorie van bewussyn werklik hierdie vrae 

op ’n bevredigende wyse aanspreek nie, selfs al erken die teorie dat vrae oor 

byvoorbeeld bewussyn by bye heeltemal  verstaanbaar is. Hierdie is die kern van die 

genererings-probleem en om dit aan te spreek sal ons verplig wees om na ’n 

radikale oplossing vir die brug, die sogenaamde verklaringsgaping (explanation gap) 

tussen fisiese sisteme en bewustelike sisteme, te moet soek. As bewussyn as ’n 

absolute fundamentele eienskap van die werklikheid beskou word bied dit bruikbare 

oplossings vir hierdie probleem. Alvorens gekyk word of panpsigisme enige 

werkbare oplossing vir die genererings-probleem bied sal klem in die volgende 

afdeling daarop geplaas word dat panpsigisme ’n ryk geskiedenis het, wat verskeie 

denkers se siening deur die eeue beïnvloed het.        

  4.2 DIE LANG STAMBOOM VAN PANPSIGISME                 

 4.2.1 DIE VROEË GESKIEDENIS VAN PANPSIGISME 

Panpsigisme is so ’n antieke doktrine dat die idee se oorsprong enige rekord van 

sistematiese filosofie voorafgaan. Dit sou inderdaad moeilik vir ons voorvaders 

gewees het om, in die aangesig van ’n verwarrende en komplekse wêreld, dit te 

weerstaan om nie een van die min sistematiese en hoogs suksesvolle metodes van 

verduideliking in hulle besit, te gebruik nie. 

Duidelike aanduidings van panpsigistiese doktrines is duidelik in vroeë Griekse 

denke. Een van die eerste filosowe van antieke Griekeland, Thales (624 – 545 V.C.) 

het ’n analogiese argument aangewend vir die kenmerke van die psige wat neig na 

panpsigisme. Die argument berus op die argument dat psigiese wesens, spontane 

bewegers (self-movers) is (De Quincey 2010:108). 

Wat van groot belang is, is die rol van die veel groter debat tussen panpsigisme en 

emergensie. Hierdie basiese konflik is nie bloot ’n refleksie van die probleem oor die 

psige se plek in die wêreld nie, maar  verteenwoordig eerder ’n fundamentele 

onderskeid binne die ordening van ons verstaan van die wêreld. Hierdie ordening is 

in die Pre-Sokratiese tydperk vir die eerste keer gekodifiseer. Die Pre-Sokratiese 

denkers het dadelik die basiese dilemma opgemerk: Psige is of een van die 

elementêre eienskappe van die wêreld of dit verrys, deur emergensie, uit sodanige 

elementêre eienskappe. As die keuse op emergensie val is dit noodsaaklik om te 
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verduidelik op welke wyse nuwe eienskappe te voorskyn kom. As die keuse op 

panpsigisme val moet rekenskap gegee word vir die totale afwesigheid van sekere 

eienskappe op die mees fundamentele vlak. Anaxagoras (500 – 425 B.C.E) het 

byvoorbeeld emergensie ontken en die siening voorgestel dat “alles in alles” is (De 

Quincey 2010: 111). 

Wat treffend is van hierdie vroeë worsteling met ’n wetenskaplike verstaan van die 

wêreld is dat die psige en bewussyn in besonder, as spesifieke probleme te 

voorskyn gekom het. Dit word somtyds gesê dat die psige/liggaam probleem nie 

antieke wortels het nie, maar dit blyk dat die probleem van bewussyn 2500 jaar terug 

reeds filosowe getreiter het  (De Quincey 2010:118).  

 4.2.2 DIE MODERNE GESKIEDENIS VAN PANPSIGISME 

Na die Pre-Sokratiese tydperk het daar ’n gebrek aan belangstelling in panpsigisme 

ontstaan wat voortgeduur het tot die Renaissance. Dit was egter die moderne 

meganistiese prentjie van die wêreld, ingewy deur Galileo, Descartes en Newton, 

wat die probleem van die psige, die middelpunt van belangstelling gemaak het, maar 

ter selfde tyd onder die mat ingevee het. Die hele probleem is verwring deur die 

skeiding van materie en psige, sodat iets wat bloot ’n konseptuele onderskeid kon 

wees, nou ’n ontologiese kloof gevorm het. Alles wat nie in terme van eenvoudige 

materiële komponente verklaar kon word nie is as “sekondêre kwaliteite” 

gebrandmerk en sodoende is die wêreld veilig gemaak vir fisika (De Quincey 

2010:126). 

Baruch Spinoza (1632 – 1677) en Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) bied egter 

later voorbeelde van twee uiteenlopende weergawes van panpsigisme. Spinoza het 

beide die psige en materie as eenvoudige aspekte (of kenmerke) van die ewige, 

oneindige en unieke substansie, wat hy met God geïdentifiseer het, beskou. Leibniz 

se siening word somtyds gekarikaturiseer as: Spinoza, met ontelbaar baie, eerder as 

net een substansie (De Quincey 2010:128). 

Die negentiende eeu was die bloeityd vir panpsigisme. ‘n Prominente denker wat ’n 

vorm van panpsigisme ondersteun het, was William Clifford, (1878:57) wie se werk 

oor die wese van ruimte en tyd Einstein se algemene relatiwiteitsteorie voorafgegaan 

het. ’n Ander merkbare panpsigistiese denker van hierdie era is Arthur 

Schopenhauer (1788 – 1860) wat ’n tweeledige doktrine ondersteun het dat alles 

bewustelik is, maar dat alles nie lewend is nie (De Quincey 2010:135).  
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 Die mees betekenisvolle ontwikkeling van panpsigisme in die twintigste eeu was 

ongetwyfeld die bydrae van Alfred North Whitehead. Om Whitehead se filosofie in 

detail te ontleed sal ’n navorsingsprojek op sy eie vereis omdat Whitehead se eie 

aanbieding daarvan geweldig kompleks en vol eienaardige en soms moeilik 

verstaanbare tegniese terme is (De Quincey 2010:145). Nieteenstaande De Quincey 

se opmerking, sal die werk van Whitehead in die volgende afdeling meer volledig 

bespreek word omdat dit die basis vorm waarop panpsigisme se aansprake berus.  

 4.3 ALFRED NORTH WHITEHEAD                     

Whitehead vermy die fundamentele epistemologiese ideaal van modernisme: Om 

eers te besluit hoe ons (kan) weet, alvorens ons kan besluit wat ons (kan) weet. Hy 

beskou gevolglik ontologie as primêr. Whitehead verwerp die irrasionalisme van die 

dekonstruksionalisme. Hiervolgens is die rede, filosofie en wetenskap ontoereikend 

om ’n koherente en finale antwoord op ontologiese vrae te gee en is die beste 

waarvoor ons kan hoop, om die wyse waarop ons dink en praat te “dekonstrueer” en 

tevrede te wees met konseptuele relativisme en dat al ons kennis bepaal word deur 

ons taalkundige, sosiale, historiese en kulturele konteks. Alhoewel Whitehead saam 

stem dat ons nie die sekerheid kan hê, waarop moderniste gehoop het nie, is dit 

geen rede om in ’n nihilistiese relativisme en verwerping van metafisika te verval nie 

(De Quincey 2010:150). 

Dit is die ware rasionalisme: Die nougesette en kreatiewe toepassing van rede op 

die mees diepsinnige ontologiese-kosmologiese vrae. As ons met hierdie projek 

begin sal ons een of ander tyd besef dat radikale veranderinge gemaak moet word, 

as ons werklik wil beweeg na ’n nuwe postmoderne paradigma waar alle dele van 

die ekologiese-kosmologiese sisteem as ingebore betekenisvol gesien word (De 

Quincey 2010: 151). 

Whitehead was oortuig dat rede ons oor kennis van die werklikheid en die 

werklikheid op sigself, kan voorsien. Dit is natuurlik teenstrydig met Kant se 

monumentale kritiek van die rede. Whitehead het nadruklik van hom verskil en wou 

filosofie herstel na sy pre-Kantiaanse glorie. Daar is ’n werklike wêreld en ons kan dit 

ken. Hy staan egter nie ’n naïewe realisme voor wat blindelings die werklikheid 

aanvaar soos wat ons sintuie dit aan ons voorhou nie. Dit is die werk van filosofie en 

wetenskap om verskynsels te identifiseer en na te vors om by die ware realiteit uit te 

kom.  
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Whitehead se radikale voorstel was dat ons onbeskaamd moet wees in ons 

ontologie, sodat dit lei na ’n epistemologie waardeur ons die werklikheid, op sigself, 

sal ken en nie slegs die voorkoms wat deur ons gekategoriseerde psiges 

gekonstrueer is nie. Sy oplossing was om voor te stel dat die fundamentele wese 

van die wêreld nie materiële substansie, of Cartesiaanse dualistiese psige en 

materie, of Berkeley se psige alleenlik idealisme, is nie. Die wêreld is nie saamgestel 

uit “entiteite” nie maar gebeurtenisse of prosesse – wat hy “aktuele entiteite” genoem 

het. Dit was ’n betekenisvolle afwyking, maar tog nie heeltemal sonder voorgangers 

nie (De Quincey 2010: 152).  

In sy belangrikste filosofiese werk, Process and Reality (1929), ontwikkel hy ’n hoogs 

gedetailleerde en oorspronklike kosmologie gebaseer op sy ontologie van ervarende 

gebeurlikhede. Sy sisteem maak so ’n radikale breuk met modernistiese aannames 

dat hy gereeld dit noodsaaklik vind om nuwe terme en woorde te skep en om 

onbekende begrippe te gebruik om sy idees te verduidelik. Om hierdie rede is die 

lees van Whitehead se werk soortgelyk aan die aanleer van ’n nuwe taal, en is die 

moeite daarmee, die beloning werd. 

Een van sy nuwe benaderings tot spekulatiewe filosofie en die lê van ’n grondslag vir 

’n nuwe wetenskap was om te begin met menslike ervaring, as die wyse om die 

struktuur en werking van die natuurlike wêreld te verstaan. Dit mag dalk nie nuut 

klink vir enige iemand wat vertroud is met Descartes se metode nie. Vir Descartes 

was die menslike ervaring – sy eie inderwaarheid – die vertrekpunt. Anders as 

Descartes ontwikkel Whitehead egter ’n kosmologie waarin die hele werklikheid 

saamgestel is uit ervarende entiteite. Deur natuurlike gebeure van die menslike 

ervaring  te ekstrapoleer, trek hy analoë om selfs subatomiese gebeurlikhede te 

verklaar as sogenaamde natuurlike “gebeurtenisse van ervaring” (De Quincey 

2010:153). 

Om Whitehead te verstaan is beide eenvoudig en terselfdertyd uitdagend. Dit is 

eenvoudig want die essensie van sy kosmologie kan opgesom word in drie kern 

idees: 

1. “Gebeurlikhede” nie “entiteite”. Die essensiële wese van die werklikheid is nie 

materiële substansie nie – dit is organismes in proses. 

2. Die natuur het “gevoel” tot heel onder. Universele proses is noodsaaklik 

voelend (sentient) – dit ontluik deur gevoel. Wat ons gevolglik “materie” en 
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“psige” (beide abstraksies) noem is afgelei van fundamentele aktuele 

gebeure, wat inherent ervarend is. 

3. Fundamentele onderlinge verhouding. Alle gebeure is wederkerig mede-

skeppend. Hulle smelt saam en penetreer mekaar sodat dit ’n dwaling is om te 

praat van die realiteit van enige aktualiteit, as ’n geïsoleerde selfstandige 

entiteit (De Quincey 2010: 154).  

Whitehead werk hierdie drie kern idees in baie besonderhede uit in ’n hoeveelheid 

boeke, insluitend Science and the Modern World (1925), Adventure of Ideas (1933), 

Modes of Thought (1938) en spesifiek, Process and Reality (1929). Sy werk kan 

moeilik wees om te begryp omdat dit ’n nuwe manier vereis om na die heelal en sy 

inhoud kyk. Ons taal is gedomineer deur ruimtelike metafore – selfs ons pogings om 

oor tyd te praat word baie keer in ruimtelike terme uitgedruk. Dit is egter juis die 

temporele aspek van die werklikheid wat sentraal is in Whitehead se filosofie en 

waarop ons moet fokus. Ons taal is georiënteer teenoor die selfstandige 

naamwoord, terwyl die wêreld wat Whitehead beskryf werkwoord-georiënteerd is. In 

plaas van heelal – verstaan as ’n uitgestrekte, oneindige uitdying van ruimte waarin 

ontelbaar baie sterrestelsels, sterre en planete voorkom – moet ons dink in terme 

van “heelal-ing” – ’n uitgestrekte, moontlik oneindige, netwerk en hiërargie van 

onderling verbonde gebeure, waar alle “objekte” in werklikheid die verwesenliking en 

kwyning van energie patrone-in-patrone, self-organiserende kaskade van kreatiwiteit 

en konvergerende polse van voelende energie, is (De Quincey 2010:155).     

Whitehead daag die idee uit dat die wêreld opgedeel is in twee tipes substansie: Die 

wat voelend is, wat subjektiwiteit of bewussyn het en die substansies wat gevoelloos 

is, ten volle objektief en sonder bewussyn of ervaring is.  Dit is Whitehead se kern 

idee – van fundamentele proses – wat Whitehead se filosofie so uitdagend maak. Sy 

filosofie word selfs meer ingewikkeld, as in gedagte gehou word dat sy drie kern 

idees ineen geweef is: Die wêreld is nie alleen saamgestel uit interafhanklike 

gebeure nie, maar hierdie gebeure is self intrinsiek ervarend.  Whitehead se filosofie 

is ’n poging om ’n oplossing te vind vir die vraag: Hoe is gevoel verbind met proses? 

Na aanleiding van hierdie vraag moet ’n vierde kern idee en die mees uitdagende 

van almal by die paradigma gevoeg word: 

4. Fundamentele proses is inherent ervarend. Proses en gevoel is verbind ten 

einde een moment, nou, te verbind tot ’n onmiddellik afgelope moment, die 

verlede, en aan die onmiddellike hieropvolgende moment, die toekoms. Die 
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“nou” moment moet aspekte van die verlede “voel” (of begryp) deur hulle in te 

sluit as bestanddele van sy eie aktualiteit; en iets van homself aan die toekoms 

gee (De Quincey 2010: 156). 

Dit is die essensie van Whitehead. Die verband tussen proses en ervaring, tussen 

gebeure en gevoel, is sy alternatief vir wat hy die “ dwaling van eenvoudige lokasie” 

noem. Die frase “eenvoudige lokasie” is ’n voorbeeld van wat beide eenvoudig en 

uitdagend is daaraan om Whitehead te lees. Op sy eie, het ons heel moontlik min 

moeite om te gegryp wat die frase beteken: ’n Ding is eenvoudig geplaas waar (en 

wanneer) dit is, en nêrens anders nie. Die tafel waarby ek sit, is in hierdie kamer en 

nie in die kamer langsaan nie. Agter die eenvoud en Whitehead se kritiek daarvan, lê 

’n diepsinnige en revolusionêre filosofie.  

Whitehead argumenteer dat die probleem met Kantiaans geïnspireerde modernisme  

voortspruit uit die Cartesiaanse dwaling en opgelos kan word deur ’n kombinasie van 

onortodokse skuiwe – insluitend ’n herdefiniëring van “materie” of die sogenaamde 

objektiewe wêreld, en deur ’n uitbreiding van die idee van kousaliteit. 

Deur ’n saak uit te maak vir panpsigisme  bied Whitehead ’n postmoderne oplossing 

vir die genererings-probleem van bewussyn deur ’n verhouding tussen psige en 

physis, as twee temporaal geordende pole van die een ervarende individuele entiteit, 

voor te stel. Die interaksie tussen psige en materie word ’n verhouding tussen 

gebeure of “gebeurtenis van ervaring” waar, deur die natuurlike proses van die vloei 

van tyd, subjekte (psiges) objekte (fisiese materie) word. Tyd, as die verlore skakel 

in die terugkerende psige-liggaam probleem blyk Whitehead se radikale oplossing vir 

die verklaringsgaping tussen fisiese sisteme en bewustelike sisteme te wees. 

In die hieropvolgende hoofstuk sal panpsigisme meer krities bekyk word deur: 1) te 

kyk hoe David Ray Griffin te werk gaan met die analise van Whitehead se werk en 2) 

die oplossings wat panpsigisme voorstaan en sogenaamde “radikale materialisme” 

van nader te ondersoek. 

 4.4 BEWUSSYN TOT OP DIE MEES BASIESE VLAKKE  

In hierdie afdeling sal die probleme van die onderskeid wat David Ray Griffin tref 

tussen bewussyn en ervaring geanaliseer word. Die beswaar dat dit die ou probleem 

van dualisme laat herlewe sal bekyk word in die lig daarvan dat dit ’n invloed op die 

genererings-probleem het.   
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In 1994 is daar ’n konferensie gehou in Claremont, Kalifornië, met die tema 

“Bewussyn in die mens, dier en rekenaars” wat geborg was deur die Centre for 

Process Studies (De Quincey 2010:181). Soos wat teen hierdie tyd duidelik behoort 

te wees, bestaan die sogenaamde probleem van bewussyn uit drie belangrike 

benaderings: dualisme, materialisme en idealisme. Gegewe die agtergrond van die 

organiseerders, wat almal aanhangers van Whitehead was, het die fokus van die 

konferensie op ‘n vierde opsie geval: panpsigisme.  

Volgens die filosoof, David Ray Griffin, is dit onakkuraat om te sê dat bewussyn 

teenwoordig is tot op die mees basiese vlakke. Hy onderskei tussen ervaring en 

bewussyn en beweer dat ervaring wel teenwoordig is tot op die mees basiese 

vlakke. Hiervolgens gaan ervaring, bewussyn vooraf. Bewussyn is ’n afgeleide 

eienskap van ’n meer primitiewe ervaring en kom eers te voorskyn by ’n sekere 

drumpel van neurologiese kompleksiteit. Individuele neurone mag ervaring hê, maar 

is nie bewustelik nie. Volgens Griffin kom bewussyn eers te voorskyn by die hoër 

vlak van individuele breine (De Quincey 2010: 182). 

Die belangrikste bydrae wat op die konferensie gemaak is en hier verder toegelig sal 

word is die debat tussen David Ray Griffin en die analitiese filosoof Colin McGinn 

van die Rutgers Universiteit, wat skepties staan teenoor panpsigisme. 

Volgens McGinn is die “probleem van bewussyn” geslote vir die menslike begrip. 

Volgens hom ken ons die wêreld van materie, empiries deur ons sintuie – ’n wêreld 

van ruimtelike objekte en ruimtelike verhoudings. Ons ken bewussyn slegs deur 

introspeksie – ’n domein van nie-ruimtelike fenomene. Ons het geen manier om te 

bepaal hoe hierdie twee domeine ’n interaksie kan hê nie. McGinn ontken nie dat 

hulle wel ’n interaksie het nie. Wat hy wel ten sterkste ontken is dat ons oor die 

kognitiewe kapasiteit beskik om die wese van hierdie interaksie te begryp. 

Volgens hom moet ons eenvoudig vrede maak met die feit dat ons nie geëvolueer 

het as wesens vir wie die probleem van bewussyn enige oorlewingswaarde het nie. 

Gevolglik sal bewussyn altyd ’n misterie bly vir die mens (De Quincey 2010: 184). 

Griffin neem die teenoorgestelde standpunt in. Hy argumenteer dat die probleem wel 

hanteerbaar is vir rasionele analise. Griffin wys op die kategoriese onderskeid tussen 

“kunsmatige misteries” wat deur die mens self geskep is en “natuurlike misteries” 

wat eie is aan die natuur self. Kunsmatige misteries, soos die probleem van 
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bewussyn, is oop vir die rede, terwyl natuurlike misteries (soos die oorsprong van 

die heelal of wat voor die oerknal gebeur het geslote mag wees (De Quincey 

2010:187). 

McGinn argumenteer dat Griffen se onderskeid tussen bewussyn en ervaring 

problematies is. Volgens hom bring hierdie onderskeid dieselfde probleme mee as 

die ou probleem van dualisme en emergensie, wat panpsigisme in die eerste plek 

probeer vermy. Die panpsigistiese posisie verklaar dat dit ondenkbaar is dat 

voelende, ervarende entiteite kon evolueer, deur emergensie, uit algehele 

gevoellose substansie of gebeure. As ervaring nie aan die begin teenwoordig was 

nie, kon dit nie deur emergensie, ex nihilo, te voorskyn kom nie.  

McGinn wys daarop dat ons dieselfde probleem het as ons sê dat bewussyn kom te 

voorskyn uit algehele nie-bewustelike ervaring. Vir McGinn is die idee van “algehele 

nie-bewustelike ervaring” absurd. Hy vra: Wat kan “ervaring” wat ontdaan is van alle 

tekens van bewussyn, enigsins beteken? Volgens hom, as panpsigisme reg is, moet 

ons ook aanvaar dat bewussyn – in een of ander vorm, of tot ’n sekere elementêre 

graad – ’n eienskap van materie tot op die mees fundamentele vlakke moet wees. 

Natuurlik ontken McGinn die panpsigistiese hipotese, so volgens hom word nog 

ervaring, nog bewussyn gevind onder ’n sekere vlak van fisiese kompleksiteit. 

Selfs al aanvaar ons panpsigisme, moet McGinn se kritiek van die ervaring steeds 

aangespreek word. Griffin se repliek is dat hierdie onderskeid nie die ou probleem, 

wat met dualisme en emergensie geassosieer word, oproep nie, omdat daar nie ’n 

ontologiese onderskeid geïmpliseer word nie. Volgens Griffin bestaan ervaring en 

bewussyn uit dieselfde tipe stof. Hulle neem deel aan dieselfde realiteit – anders as 

Descartes se ontologiese onderskeid tussen uitgebreide en nie-uitgebreide (twee 

verskillende tipes) substansie. Omdat daar geen ontologiese onderskeid tussen 

ervaring en bewussyn is nie, is daar geen misterie oor hoe die een uit die ander kan 

voortspruit nie. 

Die kritiek op panpsigisme deur McGinn word behoorlik verantwoord deur De 

Quincey en al wys dit sekere leemtes uit, ondermyn dit nie panpsigisme in die 

geheel nie. Sterker kritiek is dalk die van emergensie, wat teenoor panpsigisme 

geposisioneer kan word. Dit sal vervolgens bespreek word. 
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 4.5 MATERIE IN DIE VERLEDE, PSIGE IN DIE HEDE  

Elke wêreldbeskouing druk ’n sekere diepgaande waarheid uit – en is slegs ’n 

vergissing as dit daarop aandring dat dit in besit is van die algehele waarheid. Die 

mees oortuigende element van die wêreldbeskouing van panpsigisme is dat dit 

materie en psige, determinisme en vrye wil, meganiese en kreatiewe eienskappe 

insluit en ’n wyse bied waarop die teenstrydige wêreldbeskouings van materialisme, 

dualisme en idealisme gerekonsilieer kan word.  

Christian de Quincey argumenteer dat panpsigisme die mees samehorige en 

geloofwaardige oplossing vir die psige-liggaam probleem voorstel en gevolglik ’n pad 

vorentoe aandui vir ’n omvattende wetenskap van bewussyn. Volgens De Quincey 

bied David Chalmers nie ’n volledige oplossing vir die genererings-probleem nie en 

erken hy self dat sy ontologie opheldering sal vereis van nuwe fundamentele 

“psigologiese oorbruggingswette”, om rekenskap te gee vir die bestaan van, en 

verhouding tussen, die subjektiewe en die objektiewe. Dit is presies so ’n brug, 

tussen die subjektiewe psige en die objektiewe fisiese, wat De Quincey aanvoer 

Whitehead verskaf (De Quincey 2010:215).         

 4.5.1 WAT MAAK PANPSIGISME ANDERS AS EMERGENSIE 

De Quincey beklemtoon die verskil tussen “ervaring” en “bewussyn” om die 

onkundige kritiek wat partymaal teen panpsigisme geopper word, af te weer. Die 

tipiese kritiek is gewoonlik: As psige tot op die mees basiese vlakke voorkom dan 

moet nie net breine, selle en bakterie “bewustelik” wees nie, maar ook klippe, tafels 

en telefone ook. De Quincey erken dat dit absurd is om te dink klippe en telefone het 

denke en gevoelens. De Quincey wys daarop dat dit ’n mis-karakterisering van 

panpsigisme is. Panpsigisme word somtyds beskuldig van dieselfde wonderbaarlike 

emergensie (bewussyn van algehele ongevoelige ervaring) as wat panpsigisme, 

materialisme van beskuldig (voelende psige van algeheel gevoellose materie). De 

Quincey wys daarop dat die twee aansprake verskillend in aard is. Die reduksioniste 

se aanspraak vereis ’n ontologiese sprong (die emergensie van ’n entiteit met ’n 

innerlike, subjektiewe oogpunt van algehele objektiewe entiteite); en dit is nie die 

geval met panpsigisme nie (waar primordiale ervaring reeds subjektief is en die 

emergensie van bewussyn of bewustelike ervaring nie ’n ontologiese objektiewe na 

subjektiewe sprong vereis nie). ’n Kritiese onderskeid moet getref word tussen 

ontologiese emergensie en evolusionêre emergensie. Die kwessie by die bewussyn-

probleem is ontologiese emergensie (De Quincey 2010:219). 
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Ontologiese emergensie van unieke tipes, van verskillende soorte, is nie dieselfde 

as evolusionêre emergensie van verskillende eienskappe van dieselfde ontologiese 

tipe nie. Evolusionêre emergensie – nuwe eienskappe van dieselfde tipe – is nie 

buitengewoon nie. Dit is die bekende proses van spesie-vorming, hetsy in chemiese 

of biologiese evolusie. Geen twee spesies, maak nie saak hoe ver verwyderd en 

verskillend hulle is nie (’n amoeba en ’n mens as voorbeeld), is ontologies 

onderskeibaar nie. Hulle is beide organismes wat saamgestel is uit variasies van 

dieselfde atomiese elemente. Hulle is van dieselfde ontologiese tipe.  

Dit sal egter totaal en al verrassend wees as een ontologiese soort aanleiding kan 

gee tot die emergensie van ’n algeheel verskillende ontologiese soort. Dit laat twee 

opsies oop vir reduksionisme: (1) Ontken dat bewussyn of ervaring ontologies 

verskillend is as materie-energie; of (2) Verduidelik hoe ontologiese emergensie kan 

plaasvind. 

As (1), dan moet die reduksioniste verduidelik hoe subjektiwiteit en objektiwiteit (die 

in-self en vir-selfheid van wese)  identies in soort kan wees. Dit is die projek wat 

aangepak is, maar gefaal het, deur filosowe wat die psige aan die brein wou gelyk 

stel. (Wanneer al die fisiese feite van die brein rekenskap voor gegee is, bly iets oor, 

naamlik kwalia, subjektiwiteit. Gevolglik kan die brein en psige nie aan mekaar gelyk 

gestel word nie.) Sekere materialiste, soos Dennett, het hierdie ontologiese 

dooiepunt herken en gevolglik aangevoer dat bewussyn bloot ’n eienskap of ’n 

funksie van materie is of dat dit bloot ’n fiksie is wat uit ons wetenskaplike en 

filosofiese woordeskat gelaat kan word. 

As (2), moet reduksioniste verduidelik hoe subjektiwiteit deur emergensie te 

voorskyn kan kom uit objektiwiteit, hoe kwalia, ex nihilo, te voorskyn kan kom, in 

kort, ’n algehele nuwe ontologiese soort te voorskyn kan kom. Ontologiese 

emergensie van bewussyn uit materie, die fenomenologiese uit die fisiese, het 

reduksioniste egter getroef (De Quincey 2010:221). 

 4.5.2 PANPSIGISME SE VERANTWOORDING TEENOOR HIERDIE KRITIEK 

Wat nou vereis word is om in meer detail te kyk na die panpsigistiese oplossing vir 

die genererings-probleem en om die bewering dat panpsigisme ’n vorm van 

idealisme is, aan te spreek. 

De Quincey voer aan dat panpsigisme ’n oplossing bied vir opsie (1) hierbo vermeld. 

Deur sekere basiese metafisiese aannames te verander – van gevoellose materie na 
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gevoelvolle materie, van ontologiese substansie na ontologiese proses – kan 

panpsigisme ’n koherente (nie-reduksionistiese) verklaring gee van hoe ervaring 

(en/of bewussyn, subjektiewe aktualiteit) en materie-energie identies in soort is, 

maar tog numeries onderskeibaar bly. Proses, anders as substansie, kan rekenskap 

gee vir die oënskynlik paradoksale wese van materie en psige. In proses-ontologie 

(soos ons sal sien) ontstaan niks ontologies nuut, wanneer subjektiewe realiteit 

objektief raak, nie en vice versa.  

Deur gebruik te maak van Whitehead se  “gebeurtenisse van ervaring” wat De 

Quincey verkies om “momente van ervaring” (MvE) te noem, maak panpsigisme 

daarop aanspraak dat ervaring of psige dieselfde ontologiese soort is as materie.  

Deur MvE te poneer as die fundamentele ontologie wat beide psige en materie 

onderlê skep dit egter die gevaar om van idealisme beskuldig te word (De Quincey 

2010: 223). 

Moontlik die moeilikste skuif in denke wat vereis word deur panpsigisme – naas die 

vervanging van substansie met proses en selfstandige naamwoorde met 

werkwoorde – is die begrip van die verhouding tussen tyd of tydsduur en ruimtelike 

uitdying. Die intieme verhouding tussen tyd en ervaring sal vervolgens bespreek 

word: Een van die hoofkaraktertrekke van psige of bewussyn is die vloei daarvan – 

ervaring het ’n tydsduur. Op dieselfde wyse kan die intieme en ooglopende 

verhouding tussen materie en ruimte waargeneem word. Wat nie so duidelik is nie, is 

hoe, aan die een kant, bewussyn verband kan hou met ruimte, en, aan die ander 

kant, hoe materie verband kan hou met tyd. Hierdie verband is in der waarheid so 

onduidelik dat dit Descartes se beroemde intuïsie was dat die psige geen ruimte 

beslaan nie en dat materie of die liggaam as res extensa – entiteite wat ruimte 

beslaan – gedefinieer is.  

In navolging van Whitehead, stel De Quincey die idee van “fisiese begrip” of “fisiese 

gevoel” bekend as die grondslagfase van MvE. ’n Begrip, of gevoel, word gedefinieer 

as ’n “intensionaliteit” (intentionality) van ander gebeurlikhede van ervaring – ’n 

ander aktualiteit – nie die subjek wat die begrip of gevoel het nie. Begrip is gevolglik 

van ’n objek wat onderskeibaar is van die subjek wat die ervaring het. ’n Fisiese 

begrip is dus van ’n werklike objek. Met “fisiese begrip bedoel Whitehead gevolglik ’n 

uitruil van energie. Whitehead noem dit die fisiese pool van ’n gebeurtenis. 

Whitehead onderskei ook fisiese begrippe van psigiese begrippe, waar die objek nie 

werklik is nie, maar ’n abstraksie of moontlikheid is. Hierdie noem hy die psigiese 
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pool van ’n MvE, die kreatiewe ervaring van ’n gebeurtenis, wat sy eie vermoë om 

spontaan op te tree, uitoefen (De Quincey 2010:224). 

Hierdie skuif verduidelik egter nie hoe ’n temporele uitdying ’n ruimtelike uitdying 

word nie. Hoe gaan tydsduur oor tot uitdying in ruimte? Die wyse waarop Whitehead 

hierdie probleem aanspreek sal vervolgens van nader beskou word. 

 4.5.3 PSIGE VANUIT ’N “FISIESE GEBEURLIKHEID” EN VICE VERSA   

Vir Whitehead is die psige ’n “temporale gemeenskap van gebeurlikhede van 

ervaring”, wat beteken dat dit onvermydelik versprei is deur tyd. Dit is die proses 

waardeur voltooide, of vorige ervarings, sekere aspekte van daardie ervaring, 

deurgee (via kousale doeltreffendheid) na daaropvolgende momente van ervaring, 

wat die aspekte opneem in hulself. Dit voeg dan hul eie spontane en kreatiewe 

ervaring by om nuwe insette te integreer. Psige is gevolglik nie ’n entiteit met ’n 

konstante essensie, wat dieselfde bly met verloop van tyd, nie. 

As alle ervaringe egter gewortel is in doeltreffende kousaliteit van vorige aktualiteite 

– die fisiese pool – waarvandaan verrys die psigiese pool, om in te tree en die 

verskeie elemente, wat aan dit deurgegee is deur die verlede, te verenig? Dit is een 

ding om die stelling te maak dat die fisiese pool aanleiding gee tot (plek maak vir) die 

psigiese pool, maar dit verduidelik nie hoe so ’n oordrag plaasvind nie. As daar ’n 

ontologiese sprong van “fisiese” na “psigiese” is, sal dit bloot ’n herformulering wees 

(ofskoon in panpsigistiese terme) van die ou psige-uit-materie emergensie raaisel 

wat materialiste in die gesig staar. 

Whitehead beklemtoon egter dat die oordrag van fisiese pool na psigiese pool nie ’n 

ontologiese sprong is nie. Dit is ’n deurlopende proses binne MvE. Dit neem ons 

egter terug na idealisme – herbenaming van een fase van die proses “fisies”, terwyl 

dit net so ervarend is as die psigiese pool.  

Die kern van Whitehead se oplossing van die ontologiese dilemma om psige van 

materie of materie van psige te verkry is die kardinale skuif, van substansiële 

interpretasie van ontologie, na ’n proses-ontologie. As een MvE verval, word dit met 

’n nuwe vervang; en, deur fisiese begrip of kousale effektiwiteit, word die 

daaropvolgende MvE saamgestel deur vorige, voltooide MvE’s. Huidige aktualiteite 

inkorporeer die verlede en duur tot in die hede alleenlik omrede hulle begryp 

(omarm) word deur huidige MvE’s. Ons het gevolglik ’n oplossing vir die “paradoks 

van materie”: As ons tyd kunsmatig opsny deur ’n proses van abstraksie (in ’n reeks 
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diskrete, selfstandige oomblikke waar die verlede geïsoleer is van die hede) kan 

ons sien dat, in een opsig “materie” ontdaan is aan ervaring (soos wat reduksioniste 

en dualiste op aandring).  Dit is egter ’n abstraksie en nie die werklikheid nie en 

wanneer ons hierdie “nie-temporele oombliklike” siening van materie as werklik 

beskou, begaan ons die fout wat Whitehead die “fallacy of misplaced concreteness” 

noem (De Quincey 2010:226). 

As ons egter met die werklikheid, en die onvermydelike tydsduur daarvan handel en 

nie met abstraksies nie, sien ons dat dit wat ons as “materie” beskryf eintlik ’n fase in 

’n proses is. Dit bestaan slegs omdat dit duur (endure) – dit duur van die verlede na 

die hede – slegs omdat dit opgemerk of aangevoel word deur ’n huidige subjek van 

ervaring (Whitehead gebruik die term “prehend” en sal dit meer volledig toegelig 

word in die hieropvolgende afdeling).  

Die werklikheid bestaan gevolglik uit beide objekte en subjekte, geset in ’n konstante 

dans of vloei. Elke nuwe subjek bestaan uit saamgestelde dele, wat deur 

voorafgaande aktualiteite (fisiese objekte) gevorm is, maar elke MvE, bykomend tot 

sy fisiese samestellende dele, is ook ’n kreatiewe subjek, wat sy vryheid en 

kreatiwiteit kan uitoefen, om te verenig in die oomblik van sy samestellende 

voltooide MvE. Elke objek is ’n verstreke ervaring wat weer op sy beurt boustene 

verskaf vir ’n daaropvolgende subjek. So duur die siklus voort: subjek na objek na 

subjek na objek...heel moontlik eindeloos. 

Psige en liggaam word dus as numeries onderskeibaar beskou, maar nie as 

ontologies onderskeibaar nie. Psige en liggaam is beide van dieselfde soort, tipe of 

realiteit (ervaring-in-proses) en hulle onderskeid is bloot geleë in hulle intrinsieke 

temporele werklikheid – die onvermydelike ontstaan en verval van ervaring. 

Whitehead her-definieer “fisiese” as die aanvoel (prehension) of kousale effektiwiteit 

van afgelope aktualiteite. Die fisikalisme van panpsigisme verskil van die fisikalisme 

van reduksionisme wat oorgeërf is van die Cartesiaanse dualisme, deur gedefinieerd 

te wees meer in terme van tyd as uitdying in ruimte. Die rol van ruimte in aktualiteite 

word egter nie ontken nie. Alle aktualiteite is gebeure wat plaasvind in tyd en ruimte. 

Een van die gevolge van die tydruimtelike wese van alle aktualiteite is dat 

panpsigisme alle moontlike wesenlose materie met rou, lewelose inhoud, uitskakel. 

Alle aktualiteite is ervarend. Daar is nie blote masjiene nie. Gevolglik word suiwer 

idealisme (niks anders as psigiese idees), suiwer materialisme (niks anders as 
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meganiese materie) en suiwer Cartesiaanse dualisme (the ghost in the machine) 

verwerp deur panpsigisme. Volgens Whitehead, rekonsilieer panpsigisme hierdie 

teorieë se diepliggende intuïtiewe insigte in die konsep van “ervarende organisme tot 

op die mees fundamentele vlakke” (De Quincey 2010:227). 

 4.5.4 REKONSILIASIE VAN MATERIALISME EN IDEALISME      

Die probleem van verskuilde idealisme moet egter aandag kry. Weerspreek 

Whitehead sy eie regulerende beginsel van “realisme” – ’n vereiste dat enige 

aanvaarbare ontologie, die aktualiteit van materie-energie erken?  

Idealisme word verstaan as die wêreldbeskouing wat die werklikheid van materie 

onafhanklik van die psige ontken. Uitgebrei tot panpsigisme, in ooreenstemming met 

idealisme, kan dit beskryf word as: geen “fisiese pool” van ’n MvE bestaan 

onafhanklik van die “psigiese pool” nie. Die teenoorgestelde is egter ook waar, wat 

weer strook met materialisme. Aangesien die gemene deler in albei pole, ervaring is, 

blyk dit dat idealisme die deurslag gee. 

Whitehead beklemtoon dat die “fisiese pool” (materie) net so werklik is as die 

“psigiese pool”. Panpsigisme, soos ontwikkel deur Whitehead is gedetailleerd, 

rasioneel en empiries gebaseer op eksperimentele data. Panpsigisme verrig die 

funksie van ’n brug tussen die klaarblyklik teenoorgestelde ontologieë van 

materialisme en idealisme. Dit word bewerkstellig deur aan te toon dat “materie” 

(fisiese aktualiteit) fundamenteel werklik is, soos materialiste op aandring, maar dat 

materie-energie essensieel saamgestel is deur ervarende gebeurlikhede, soos wat 

die idealiste op aandring. 

Die klaarblyklike teenstrydigheid of paradoks van ’n gemeenskaplikheid van 

materialisme en idealisme word opgelos deur die fundamentaliteit van proses en van 

tyd te erken. Proses behels, gevolglik, ’n verwisseling of spiraal van fases – van 

ervarende subjek tot ’n voltooide subjek-as-objek (fisiese), wat die boustene vir die 

volgende moment van ervaring (psigiese) word. Die slagspreuk: “Materie in die 

verlede, psige in die hede” (past matter, present mind) som Whitehead se 

panpsigisme goed op (De Quincey 2010:229). 

 4.5.5 DIE BINDINGSPROBLEEM: ’N OPLOSSING VAN PANPSIGISME 

’n Standaard kritiek teen enige vorm van panpsigisme is, dat as dit ’n ware 

wêreldbeskouing is, dit gekonfronteer word met die onoorkomelike 
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“bindingsprobleem”, wat soos volg deur William James uitgedruk is in sy boek A 

Pluralistic Universe: “How can many consciousnesses be at the same time one 

consciousness?” (James 1909:207). James het verwys na die feit van ’n 

veelvuldigheid van sensasies, wat deur sy liggaam stroom op enige gegewe 

oomblik, wat op die een of ander wyse ervaar word in die enkelvoud, as sy 

bewussyn.  

Die moderne psigologiese weergawe van James se “verbinding van bewussyne” is: 

Hoe kan daardie breinselle wat kleure, as voorbeeld, prosesseer hulle bewussyne op  

so ’n wyse kombineer, met daardie breinselle wat vorms, smaak of tekstuur 

prosesseer, dat wanneer ons in ’n appel inbyt dit ’n verenigde ervaring weergee? Die 

filosofiese panpsigistiese weergawe van hierdie raaisel is: Die liggaam of brein is 

saamgestel uit biljoene eenhede – selle, molekules, atome, elementêre deeltjies – 

en elke eenheid het sy eie komplement van bewussyn, so hoe gee ons rekenskap vir 

die feit dat ons nie bewussyn ervaar as ’n entiteit of ’n proses wat saamgestel is uit 

ontelbare klein bewussyne nie? 

Panpsigisme bied ’n “onder na bo” oplossing: Aan die onderpunt het ons ontelbare 

selle (of kwanta) en elkeen hiervan is voelend – elkeen het sy eie klein bewussyn. 

Elke entiteit aan die onderpunt is ’n gebeurtenis – dit is fundamenteel ’n proses. Dit 

word in die lewe geroep as ’n gevolg van die “kousale effektiwiteit” (prehension) van 

vorige voltooide subjekte. As voltooide subjekte (eenhede van verstreke ervaring) 

speel hulle die rol van objekte. Hierdie objekte is die boustene vir daaropvolgende 

subjekte. Gevolglik bestaan objekte in die verlede en subjekte bestaan in die hede 

en omdat “nou-subjekte” saamgestel is uit voorafgaande objekte is elke subjek 

saamgestel uit ’n veelvoud (De Quincey 2010:231). 

Dit is egter net ’n deel van die storie. Elke subjek is nie allesomvattend saamgestel 

uit voorafgaande aktualiteite nie, dit is intrinsiek ’n kreatiewe entiteit. Dit het die 

vryheid om keuses te maak. Dit kies of reik uit na daardie aspekte van voorafgaande 

aktualiteite wat dit sal inkorporeer. Dit is gevolglik selektief. Dit is dan juis hierdie 

kreatiewe sy wat die verskeie voorafgaande aktualiteite, waaruit dit saamgestel is, 

saamtrek in ’n eenheid. Die metafoor van ’n hoeveelheid klein borrels wat 

geïnkorporeer word in ’n enkele, groter dominante borrel sal dit effektief beskryf. Die 

veelvoud word ’n enkelvoud, maar in hierdie geval is die enkelvoud nie die passiewe 

ontvanger van sy samestellende dele nie, maar kies hulle aktief.  
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Selfs meer belangrik vir prosesfilosofie, soos Whitehead dit stel: “The many 

become the one and are increased by one” (De Quincey 2010:231). Die “een” dra 

nou by tot die veelvoud, deur self ’n objek vir daaropvolgende subjekte te word en 

ensovoorts vir verskillende vlakke in die hiërargie van ’n organisme. By elke vlak, is 

die “nou-subjek” die dominante kreatiewe agent, wat al sy samestellende gebeure in 

’n eenheid saamtrek. ’n Sel is die dominante subjek vir sy samestellende organelle; 

’n organisme, as ’n geheel, is die dominante subjek vir al sy samestellende organe 

en al hulle samestellende dele tot op die mees fundamentele vlakke (De Quincey 

2010:231). 

 4.5.6 PROSES, HIËRARGIE EN KREATIWITEIT 

Die panpsigistiese oplossing behels beide “kwantum-agtige eenhede” van tydsduur 

en deurlopende samehang. Daar is nie diskrete tydlose “oomblikke” in Whitehead se 

proses metafisika nie. Alles duur vir ten minste ’n minimale tydperk, maar amper 

gelyktydig met hulle realisasie, verval hulle (die kwantum-agtige komponent). 

Aanvullend hiertoe is hierdie proses voltooi deur die kreatiewe proses – die subjek 

wat ’n ervaring het, het vryheid en selfbeskikking en dit is hierdie kreatiewe sy wat 

veelvuldige objekte in ’n eenheid saamtrek vanaf die onmiddellike verlede. Die 

hiërargiese komponent word rekenskap van gegee deur die feit dat groter entiteite, 

of gehele, saamgestel is uit genestelde sisteme van laer vlak gehele.  

Al drie – proses, hiërargie en kreatiwiteit – is empiriese fenomene. Hulle is nie bloot 

teoretiese of spekulatiewe konsepte nie. Ons weet uit ons eie ervaring dat tydsduur 

’n onvermydelike feit van ervaring is. Daar is nie “bevrore” ervaring nie. Ons weet uit 

kwantumfisika en relatiwiteits-teorieë dat proses-gebeure as die stoffasie van die 

wêreld beskou word. Ons weet uit biologie dat evolusie (in een of ander vorm) wel 

plaasvind. Proses is empiries en uit basiese fisika, biologie en ekologie weet ons dat 

die stoffasie van die wêreld hiërargies georden is (elektrone + protone in atome; 

atome in molekules; molekules in selle, ensovoorts). Hiërargie is empiries. Ons weet 

ook uit ons eie ervaring, dat vryheid somtyds dit is wat ons almal (sonder 

uitsondering) in die praktyk voorveronderstel. Vryheid en kreatiwiteit is gevolglik ook 

empiries (De Quincey 2010:235). 

 4.5.7 VRYE WIL TOT OP DIE MEES FUNDAMENTELE VLAKKE 

’n Standaard en verwagte beswaar teen hierdie oplossing kan iets soos volg wees: 

Vrye wil, selfs in die mens, is ’n ingewikkelde konsep op sigself; om dit toe te voeg 
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by subatomiese deeltjies, vererger slegs die reeds bestaande probleem. Dit is 

waar dat ons sukkel om te verstaan hoe, selfs menslike vryheid kan bestaan in ’n 

wêreld wat beheer word deur meganiese en deterministiese wette van standaard 

fisika. Vrye wil is moeilik (of selfs onmoontlik) om te begryp as ons konvensionele 

materialisme en/of meganisme veronderstel. Die emergensie van vrye wil uit 

algehele meganiese eenhede is ’n ander aspek van die genererings-probleem wat ’n 

wonderwerk benodig vir ’n oplossing. Dit is egter juis hierdie konvensionele 

materialistiese wêreldbeskouing wat bevraagteken word deur panpsigisme. As vrye 

wil in die mens se geval bestaan, dan moet dit net soos met ervaring, bestaan op die 

mees fundamentele vlakke. Die enigste samehorige manier om rekenskap te gee vir 

die ervaring van vryheid in die mens se geval, is om die panpsigistiese siening te 

aanvaar, dat elektrone en selfs subatomiese deeltjies ’n mate van vrye wil het. (Die 

totale, intrinsieke, ontologiese indeterminasie van kwantum-gebeure ondersteun 

hierdie moontlikheid). Vir die waarnemer is totale ewekansigheid ononderskeibaar 

van die uitoefening van vrye wil. Vir ’n entiteit wat oor selfbeskikking beskik is daar 

egter ’n groot verskil tussen ewekansigheid en die uitoefening van keuses. 

Die oplossing tot die bindingsprobleem is gevolglik geleë in ’n kombinasie van die 

drie sleutelkonsepte: proses, hiërargie en kreatiwiteit. Die liggaam-brein is ’n 

hiërargie van gebeure, elke eenheid het gebeure met sy eie graad van subjektiwiteit 

relatief tot die rol wat dit vertolk in die hiërargie. Psige is daardie enkelvoudige, 

oombliklike “nou” gebeurlikheid, wat op kreatiewe wyse aspekte van breingebeure 

verenig. Elke eenheid-gebeurlikheid, deur die proses van ervarende–subjekte, word 

’n ervaarde-objek en dra by tot die groter geheel – die organisme waarvan dit ’n 

samestellende deel is. Psige is gevolglik die verenigende proses van die hele 

hiërargie van gebeurlikhede.  

Deur evolusie en ontogenese, groepeer gebeurlikhede van ervaring saam en vind 

aansluiting by mekaar om hiërargieë van ervarende individue te vorm. Elke 

gemeenskap van individue ervaar hulleself as ’n verenigde eenheid en ontneem 

hierdie eenheidsgevoel uit die onderskeie gedeelde ervarings van die veelvoudige 

individue. Gevolglik kan ’n mens homself as ’n eenheid ervaar deur die 

samestellende organe en selle, wat op sigself ervarende individue is, te voel 

(prehend). Op ’n selfs hoër vlak kan die kollektiewe bewussyn van ’n (paslik 

ingestelde) groep sy individualiteit en karakter ontleen uit die gedeelde ervarings van 

die individuele lede van die groep (De Quincey 2010: 237). 
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 4.5.8 GEVOLGTREKKING       

Deur gebruik te maak van Whitehead se “spekulatiewe kosmologie” het panpsigisme 

’n hoogs samehorige alternatief tot en uitdagende kritiek op, beide dualisme en 

reduksionisme voorgelê. De Quincey se werk (via Whitehead) is manhaftig, want dit 

pak die definisie van die “fisiese” by die horings. Enige gevolglike weergawe van die 

genererings-probleem sal moet rekenskap gee vir Whitehead se tesis – as dit wil 

aandring op ’n gebalanseerde analise van mededingende wêreldbeskouings. Soos 

vroeër vermeld is die oplossing geleë in ’n kombinasie van die drie sleutel konsepte: 

proses, hiërargie en kreatiwiteit. 

Om getrou te bly aan die wetenskaplike metode moet die bestaande paradigmas van 

konvensionele materialisme ook verantwoord word en bly die belangrikste hiervan 

die siening van materie, wat vervolgens bespreek sal word. 
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Hoofstuk 5 

RADIKALE NATURALISME 

Die rigting wat filosofie en wetenskap sal moet inslaan om ons te bevry van die 

Cartesiaanse dualisme sal ’n herdefiniëring van beide psige en materie vereis. 

Regdeur hierdie stuk het die fokus op bewussyn geval, maar die konsep waaroor 

hier herbesin moet word, ten einde die genererings-probleem aan te spreek, is 

materie. 

Die studie sal nou fokus op die “materie”-helfte van die raaisel en begin met ’n 

bondige oorsig van die konseptuele geskiedenis in Westerse filosofie. Dit sal 

afgesluit word met ’n nuwe voorstel vir die wyse waarop ons die misterie van die 

bewussyn kan verstaan – ’n voorstel wat die ontologiese en epistemologiese 

voorrang van verpersoonlikte en/of beligaamde gevoelens herken. 

Om die begrip “materie” in die konteks van Westerse denke te verstaan, is dit nodig 

om terug te gaan na die vroeë dae van die Griekse filosofie. Soos ver as wat ons 

kan lees in die oorgeblewe fragmente van die Pre-Sokratiese geskrifte, blyk dit dat 

hulle stories oor die empiriese natuur gegaan het en die bewussyn, wat betrokke 

was in die oorpeinsing, onsigbaar of onopmerklik was (De Quincey 2010: 241). 

Die storie van “intelligente materie” begin by Anaximander wat ons bekend stel aan 

sy primêre substansie, apeiron, wat, deur spontane selfgenererende rotasie, 

aanleiding gee tot die primordiale patrone wat ons as materie herken. Pythagoras 

het amper 100 jaar later hierdie roterende patrone geïdentifiseer as manifestasies 

van diepliggende geometrie, wat hy as die essensie van materie beskou het. Plato 

het Pythagoras se konsep van perfekte transendentale geometriese vorms as 

grondslag vir sy dualisme van onvolmaakte substansie en volmaakte Vorms gebruik. 

Krities jeens sy leermeester se dualisme het Aristoteles ’n fisiese dualisme van 

hylomorphism geskep, ’n doktrine dat materie en vorm geheel en al natuurlik is en 

onvermydelik verbind is aan mekaar (De Quincey 2010: 242).   

Vir die volgende twaalf tot dertien eeue was die Westerse begrip van materie 

gevorm deur of Platoniese dualisme of Aristoteles se hylomorphisme. Eers in die 

sestiende eeu, met die koms van Giordano Bruno, kry ons ’n siening van materie wat 

’n alternatief bied vir die ontologieë van Plato en Aristoteles.  
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 5.1 GIORDANO BRUNO: REVOLUSIONÊRE 

 KOSMOLOOG 

In die laat sestiende eeu, omtrent ’n halwe eeu voor Descartes, het Giordano Bruno, 

’n verbanne Dominikaanse monnik, die Aristoteliaanse hylomorfisme ’n radikale stap 

verder geneem deur ’n volledige kosmologiese stelsel te ontwikkel wat hemelsbreed 

verskil het van die Griekse filosoof, s’n (De Quincey 2010:242).  

Kopernikus (1473 -1543), ’n generasie of so voor Bruno, het die kerk geskok deur 

Aristoteles se kosmologiese model uit te daag en ’n heliosentriese kosmologie voor 

te stel. Bruno was egter meer radikaal en het verklaar dat nie eers die son in die 

middel van die heelal geleë is nie. “Daar is nie ’n middelpunt nie” het hy verklaar. Die 

heelal is a-sentries. Kopernikus mag ’n plek in die geskiedenis verwerf het deur die 

mens uit die middelpunt van die heelal te verwyder, maar dit was Bruno, ’n 

onbesonge held, wat effektief die antroposentriese illusie dat die mens enigsins in ’n 

posisie van kosmiese sentraliteit of spesiale belang was, verwyder het. 

Waar Descartes gesien mag word as die sewentiende eeuse filosoof wat Plato se 

dualistiese projek voltooi het, kan Bruno gesien word as die sestiende eeuse genie 

wat Aristoteles se hylomorfiese projek voltooi het. Soos hierbo aangedui het hy 

Aristoteles se ontologie na die volgende stap geneem: Terwyl Aristoteles se materie 

intrinsiek passief en onaktief was – neque quale, neque quantum, sonder kwaliteit of 

kwantiteit – was Bruno se materie intrinsiek aktief, dit was self-vormend. Vorm, die 

dinamiese kapasiteit vir aksie en formasie (vorming), was self ’n intrinsieke eienskap 

van materie. 

Bruno se mater-materia (materie as die kreatiewe baarmoeder of matriks van alle 

vorme) verteenwoordig die eerste keer, sedert Plato, dat Westerse filosofie 

terugkeer na die monistiese sienings van die Pre-Sokratiese denkers, en kan 

vergelyk word met Anaximander se oneindige apeiron. Sy radikale konsepsie van 

die fundamentele kosmiese substansie het latere groot moniste soos Spinoza en 

Leibniz beïnvloed. 

Bruno se kosmologie was eksplisiet atomisties, in teenstelling met Aristoteles se 

kontinuum kosmologie. Sy kosmologie is op verrassende wyse ’n voorloper vir 

moderne kwantum teorieë. Volgens Bruno kon materie opgebreek word in hulle 

samestellende dele totdat die fundamentele eenheid, ’n ondeelbare fisiese minimum, 
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bereik word. Hierdie aspek van Bruno se bydrae tot die geskiedenis en 

ontwikkeling van moderne wetenskap word oor die algemeen misgekyk (De Quincy 

2010:245).    

Bruno se fundamentele fisiese “minima” kan uitgebeeld word as soliede, 

ondeurdringbare, kompakte korreltjies wat hy “monads” genoem het, ’n konsep wat 

later deur Leibniz oorgeneem is en in ’n gedetailleerde ontologie ontwikkel is in sy 

Monadology. Alhoewel Bruno se atomisme, idees in die moderne kwantumfisika 

antisipeer, is sy soliede siel-beligaamde  monads minder soos Plank se kwanta as 

Leibniz se baie meer energieke monads. Leibniz was inderwaarheid die eerste 

persoon in die geskiedenis van Westerse denke om die fundamentele fisiese 

minimum as suiwer krag en energie voor te stel en mag daarom as die voorloper van 

moderne proses-filosofie beskou word, waar die fundamentele saamstellende dele 

van die heelal gesien word as gebeure in plaas van entiteite. 

Terwyl Bruno die intrinsieke self-gemotiveerdheid van materie as “siel” beskryf het, 

het Leibniz dit “krag” (force) genoem. Leibniz was inderwaarheid, die eerste persoon 

om die konsep “krag” voor te stel aan die natuurlike filosofie en wetenskaplike 

vaktaal. Beide Bruno en Leibniz was gekant teen ’n suiwer meganiese verstaan van 

materie, wat se bewegings geheel en al beheer is deur eksterne impakte. Beide 

hierdie filosowe het ontologieë ontwikkel waarin materie intrinsiek aktief en self-

organiserend is. Materie word hiervolgens beskou as reeds natuurlik, essensieel 

georden en geneig tot orde en organisering. Orde, organisering en struktuur is 

materie se eie eiesoortige vorm van bestaan.  

Met Bruno, het ons gevolglik ’n siening van materie as “geanimeerd” deur sy eie 

intrinsieke en essensiële siel. Bruno se “siel van materie” is egter ver verwyderd van 

die dualiste se “ghost in the machine”, iets wat toegevoeg is tot materie om dit 

lewendig te maak, soos wat ons van Descartes se weergawe van die animasie van 

biologiese materie in die mens kry, deur God se inspuiting van ’n besielde 

substansie. Bruno se materie is natuurlik organies en is self intrinsiek intelligent. In 

moderne taal mag ons sê dat Bruno se materie “outopoities” (autopoietic) is of dat dit 

oor sy eie interne algoritmiese programmering beskik. 

Alhoewel Bruno onversetlik gekant was teen die idee dat nommers as die essensie 

van materie beskou word, het ’n siening wat Pythagoras meer as tweeduisend jaar 

vroeër voorgestel het, hierdie moderne interpretasie van Bruno se “intelligente 

materie”, as materie wat essensieel geprogrammeer is met sy eie algoritmes, in ’n 
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sekere mate vol sirkel laat loop. Die begrip van natuurlike algoritmes van materie  

is vandag sentraal tot die nuwe wetenskap van chaos, kompleksiteit en fraksie-

geometrie. Volgens hierdie nuwe wetenskappe, sal die fisiese natuur, as dit aan dit 

self oorgelaat word, spontaan self-organiseer op ’n wyse wat daarop dui dat daar in 

die hart van chaos die saad van geïmpliseerde orde lê. Hierdie self-organisering is 

op sy beurt weer gemanifesteer in die spontane vorming van patrone van 

wentelende fraksies wat ’n misterieuse geometrie volg wat fraksionele dimensies 

meebring. Gevolglik lei Bruno se self-organiserende mater-materia ons, ironies 

genoeg, nie net terug na ’n siening wat suggestief is van Pythagoras se nommer-

mistisisme, waar geometriese verhoudings die ware wese van materie is, nie, maar 

ook terug na Anaximander. Die spontane wenteling van fraksionele patrone in 

materie herinner sterk aan Anaximander se apeiron, wat spontaan die primêre vorms 

van die heelal vorm deur rotasie (De Quincey 2010:247) 

 5.2 “INTELLIGENTE MATERIE”        

Bruno se ontologie, ontleen aan Aristoteles se idee van onskeibare materie-vorm, 

dring aan op ’n radikale herkonseptualisering van materie. Soortgelyk aan 

Anaximander se oneindige apeiron, is Bruno se mater-materia die matriks of 

baarmoeder van alle vorme. Die dinamika van materiële vorming, wat essensieel is 

tot materie self, is egter geleë in “intelligente materie”.  

Waar Bruno se monads geanimeer is deur ’n intrinsieke selfbewegende “siel”, stel 

Leibniz ’n paar generasies na Bruno se dood voor dat monads eintlik 

ondeurdringbare bondels selfaangedrewe “krag” is - eenhede van suiwer fisiese 

dinamika. Bykans tweehonderd jaar later, is Leibniz se filosofiese monads, 

individuele eenhede van krag, wetenskaplike uitdrukking gegee toe Planck kwanta 

ontdek het. Alhoewel Planck nie psigiese kwaliteite aan kwanta toegeskryf het nie, 

soos wat Leibniz wel met sy monades gedoen het nie, het latere 

kwantumwetenskaplikes, soos Schrödinger en Heisenberg, verplig gevoel om 

bewussyn in die volledige omskrywing van kwantum-gebeure in te sluit. Geïnspireer 

deur Leibniz se monads en deur die omskrywing van kwantum meganika, het 

Whitehead in die 1920s ’n gedetailleerde kosmologie ontwikkel, gebaseer op die 

stelling dat die fundamentele saamstellende dele van die wêreld ervarende gebeure 

is, wat hy “gebeurlikhede van ervaring” genoem het. Laastens, in die nuwe 

wetenskap van chaos, kompleksiteit en fraksie-geometrie het ons ’n eksperimentele 

en teoretiese rekenskap van materie as intrinsiek self-organiserend en 
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selfaangedrewe deur interne programmering of fraksionele algoritmes. Wat hierdie 

lang historiese lyn van ervarende, intelligente materie ontbloot is dat, vir duisende 

jare, ons filosofie oor ’n alternatiewe ontologie tot konvensionele materialisme van 

gevoellose, meganiese materie en die dualisme van aparte domeine van substansie 

en Vorm, of substansiële materie en psige (à la Descartes), beskik het. De Quincey 

bou voort op hierdie panpsigistiese stamboom en dui op die implikasies van 

Whitehead se oplossings vir die genererings-probleem, soos bespreek in die vorige 

hoofstukke (De Quincey 2010:249). 

 

 Alhoewel Gilbert Ryle se “category mistake” reeds vroeër bespreek is, sal hierdie 

aspekte weer hier aandag geniet, om die belang van ’n eenheid tussen liggaam en 

gees, “brein en bewussyn”, of materie en psige  aan te toon.  

 

 5.3 'N NUWE SIENING VAN PSIGE EN MATERIE 

Dit is belangrik om nou te begin dink aan psige of bewussyn as ’n proses, soos die 

filosoof William James voorgestel het toe hy gepraat het van die “stream of 

consciousness” en soos Whitehead gedoen het toe hy van “gebeurlikhede van 

bewussyn” gepraat het. As aan bewussyn gedink word op hierdie wyse, bied dit ’n 

oplossing vir die genererings-probleem. Die probleem van interaksie ontstaan slegs 

wanneer die psige en liggaam as twee ontologies onderskeibare soorte beskou 

word. Wanneer materie die objektiewe samestellende bestanddeel van die 

doelgerigte proses is en psige die kreatiewe selfwerkende deel is wat verbygaande 

materie opskep, binne die hede in, dan word die probleem van hulle interaksie en die 

genererings-probleem daarmee saam opgelos. Daar is geen “tussen in”, geen 

misteriese grens of skeidingsvlak wat psige en liggaam skei en waaroor hulle moet 

kommunikeer nie. 

Daar is geen interaksie tussen psige en materie nie, want psige is die aksie of 

proses waardeur materie selfaangedrewe word. Dit moet beklemtoon word dat psige 

nie bloot die aksie van materie is nie. Psige is die intrinsieke, doelbewuste 

selfaangedrewendheid van materie. Daar moet ’n duidelike onderskeid tussen “ loco-

mosie” (loco-motion) en “tele-mosie” (tele-motion) gemaak word. Lokomosie is wat 

uitgedruk word in Newton se klassieke wette van meganika. Dit is die beweging wat 

materie van een plek na ’n ander aandryf deur die aksie van ’n eksterne krag. Tele-

mosie, in teenstelling daarmee, is die selfaangedrewendheid van ’n entiteit – dit werk 

van binne as ’n impuls of drang.  
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Psige “doen” nie iets aan materie, deur daarop in te werk, nie. Dit is nie ’n soort 

eksterne krag of substansie wat inwerk op ’n liggaam nie. Dit is nie eens ’n interne 

krag, as “interne” ’n ruimtelike ligging binne die grense van die liggaam beteken, nie. 

Psige is nie buite of binne materie geleë nie, maar is samestellend deel van die 

essensie of wese van materie. Psige kan as die vormkrag van materie beskou word, 

wat Hans Dreisch entelegie genoem het (De Quincey 2010: 251). 

Hierdie idee word nie deur hoofstroom wetenskaplike en filosofiese sirkels erken nie, 

want dit word as ’n herlewing van ’n pre-wetenskaplike kosmologie beskou. De 

Quincey plaas klem op die idee van entelegie, omdat dit volgens hom goed inpas by 

panpsigisme, veral waar gefokus word op die implikasies van hierdie filosofie vir 

praktiese menslike aangeleenthede – soos siekte, gesondheid en persoonlike 

waardigheid. ’n Wêreldbeskouing soos panpsigisme, wat erken dat betekenis en 

doel intrinsiek is tot die hele wese van die natuur, word een of ander tyd 

onafwendbaar gekonfronteer met  die vraag: “Waar pas ek in?” Hoe pas die mens se 

doel in by die bewussyn en doel van die natuur of die heelal self? As bewussyn tot 

op die mees fundamentele vlakke bestaan – as my bewussyn uiteindelik gewortel is 

in die dieper of hoër bewussyn van die werklikheid self – wat behels die verhouding 

tussen my persoonlike bewussyn en die transpersoonlike kosmiese bewussyn dan? 

Kan ek my geloof in en ondervinding van vrye wil verenig met die idee dat daar ’n 

groter of dieper doelwit is wat ons begelei of rig? Watter betekenis gee ons aan vrye 

wil as menslike handelinge van wilsuiting, geindividualiseerde uitdrukkings van ’n 

groter kreatiewe impuls is? (De Quincey 2010:250) 

 5.4 ENTELEGIE: DIE POLS VAN DOELGERIGTHEID IN DIE 

 LEWE    

Van al die terme wat deur die moderne wetenskap as “onwetenskaplik” verwerp is, 

mag die antieke Griekse term, entelegie, uitdraai as die term wat van sentrale belang 

sal wees vir die toekomstige wetenskap. In die soeke na ’n nuwe paradigma 

anderkant meganisme en blinde materie, mag postmoderne wetenskap die krag en 

diepliggende betekenis opgesluit in hierdie antieke konsep, ontdek deur bewussyn te 

omarm.  

Die woord entelegie kombineer die betekenis van “perfeksie (en-teles) en besit 

(ekein)”. Dit beteken iets soos die besit of vervulling van ’n essensiële dinamiese 

doelwit. Die entelegie is dit wat ons aanspoor om ons essense of wese te aktualiseer 
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– die vorm of organiserende beginsel van die liggaam. Die term het sy oorsprong 

by Aristoteles, wat dit gebruik het om die essensie van ’n entiteit wat ten volle 

gerealiseer is, aan te dui. Leibniz het dit die aktiewe beginsel in alle geskape 

substansies, wat hulle volledig of selfonderhoudend maak, genoem. Entelegie is 

ingebore en inherent in alle substansies of prosesse en werk van binne om 

verandering en ontwikkeling voort te bring.  

Die idee van entelegie is vroeër in die twintigste eeu deur Hans Dreisch laat herlewe 

om ’n nie meganiese lewenskragtige krag, wat ’n organisme tot selfvervulling 

aandryf, aan te dui. Henri Bergson het ’n soortgelyke begrip voorgestel met élan 

vital, wat hy gesien het as ’n kreatiewe krag wat deur evolusie trek en 

verantwoordelik is vir die doelgerigte stukrag in alle organismes. Teilhard de Chardin 

het ook melding gemaak van die “within” van entiteite, as ’n soort psigiese, 

subjektiewe kompliment tot die eksterne vorme en energie van atome, selle, plante 

en diere (De Quincey 2010:252). Bovermelde denkers het erken dat die 

konvensionele Darwinistiese siening van evolusie as die gevolg van blinde materie in 

beweging (die meganisme van mutasie in die DNA van ’n organisme se gene) en 

eksterne natuurlike seleksie ontoereikend is in die taak om te verduidelik hoe 

evolusie ’n verskeidenheid spesies vorm, of hoe ’n individuele organisme sy unieke 

vorm uit sy enkele bevrugte eiersel ontwikkel.  

Die meganiese model slaag nie daarin om rekenskap te gee vir biologiese fenomene 

soos morfogenesis (hoe ’n organisme sy besondere algehele vorm en die spesifieke 

vorm van sy organe ontwikkel); soortvorming (hoe een spesie so radikaal van vorm 

kan verander dat dit ’n nuwe soort spesie vorm); teleologiese prosesse (hoe 

organismes doelgerigte gedrag ontwikkel); en self-organiserende velde (hoe 

lewende wesens chaos en verval deur entropie, kan afweer vir die lewensduur van 

die organisme), nie. Gekonfronteer met sulke raaisels, het filosowe, bioloë en 

psigoloë alternatiewe verduidelikings vir die eksklusiewe dogma van meganisme en 

materie begin gesoek. Dit wil voorkom of iets anders werksaam is in die evolusie en 

ontplooiing van ons persoonlike lewens. In sy werk met pasiënte het, die Jungiaanse 

analis, Edward Whitmont opgemerk dat die teenwoordigheid van entelegie, die 

vorms wat te voorskyn kom in ’n persoon se psige (beelde en simbole) en soma 

(liggaamlike siektes en beserings), vorm. Vir Whitmont komplimenteer en versterk 

entelegie die huidige voorkeur, in Westerse filosofie en wetenskap, vir suiwer fisiese 

determinisme. Die konvensionele idee van “determinisme” reduseer alle 

lewensprosesse – insluitend die werking van ons psiges – tot meganiese oorsake. 
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So ’n wetenskap reduseer ons tot blote komplekse denkende masjiene, outomate 

sonder ’n vrye wil of mag om keuses uit te oefen teen die noodlot (De Quincey 

2010:253).  

In teenstelling kombineer entelegie die sin van ’n “gegewe” doelwit met die sin van 

vryheid om die ontplooiing van ons unieke doelwit te weerstaan of te aanvaar. Dit is 

egter asof ons elkeen ’n gegewe stel kaarte gedeel is en ons taak in die lewe -

Whitmont noem dit ons lewensdrama – is om ons bewussyn uit te oefen op die wyse 

waarop ons, ons kaarte speel. Die metafoor van ’n skip is hier gepas: Die beweging 

van die skip word ingeperk deur die skip se vrag, die seetoestande, die seestrome 

en die grille van die wind – tog het die kaptein van die skip (ons bewussyn vermeng 

met ons unieke entelegie of wese) ’n keuse en die krag vir die ontplooiing van sy 

lotsbestemming. Whitmont het opgemerk dat die siekte en gesondheid van sy 

pasiënte (beide psigologies en somaties) uitdrukkings is van hulle interne entelegie, 

hulle individuele pols vir doelgerigtheid, wat hulle daarop attent maak dat hulle van 

koers af mag wees. Ontologies is soma en psige een realiteit – liggaam en psige 

gaan sonder uitsondering saam. Carl Jung het hierdie psige-soma verhouding in 

terme van dinamiese argetipes uitgedruk, wat ons emosionele en somatiese ego’s 

onderlê en vorm. Weereens is hierdie argetipes nie eksterne kragte wat inwerk op 

aparte substansie nie, maar uitdrukkings van die intrinsieke entelegie van materie 

self (De Quincey 2010:253).         

 5.5 DIE CHINESE KONSEPTE VAN LI EN CH’I 

Middeleeuse neo-Konfusiaanse Chinese het ’n soortgelyke idee as entelegie 

uitgedruk deur hulle konsepte van li en ch’i. Li is ’n universele beginsel, ’n intrinsieke 

patroon, terwyl ch’i verwys na wat ons “materie-energie” mag noem. Li en ch’i gaan 

altyd saam: Materie-energie kan nie bestaan sonder ’n tipe vorm of patroon nie en 

die patroon druk dit natuurlik self uit deur ’n sekere substansie. Vir die Chinese is ’n 

entiteit altyd besig om dit self te word (becoming itself) en op ’n sekere tydstip 

verander dit in iets anders. Gevolglik plaas hulle klem op verhoudings en 

organiserende beginsels waarvolgens dele verenig in gehele. Die sleutelwoord in 

Chinese denke is “orde” of “bowenal patroon en organisme”. Die Chinese woord 

hiervoor is li, en is dit beter dat dit onvertaal gelaat word, alhoewel dit definitief 

verwys na die “beginsel van organisasie”, of die geneigdheid tot orde, wat 

geassosieer word met die “within” van materie of ch’i (De Quincey 2010: 254).  
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Die komplimentêre konsep tot li, is gevolglik ch’i, materie-energie, wat as dit aan 

dit self oorgelaat word, in chaos sal ontaard. In die Chinese wêreldbeskouing, is die 

“within” en “without”, Li en ch’i, wedersyds afhanklik. Materie-energie alleen, sonder 

die organiserende aksie van li , is ondenkbaar en kan geen vorm of orde bereik nie. 

Li alleen, sonder die basis van ch’i is soortgelyk ondenkbaar. Organisasie moet 

organisasie van iets behels. Die Chinese wêreldbeskouing is essensieel organies en 

word die heelal gesien as, nie net bevoeg tot self-organisasie nie, maar ook om die 

hoogste uitdrukking van menslike bewussyn te realiseer.  

Beide li en ch’i is ontologies en kosmologies van gelyke belang, nie een is meer 

werklik as die ander nie. Hulle verteenwoordig die proto-psigiese en die proto-fisiese 

wese van die primordiale heelal wat sigbaar word in die werk van Whitehead en 

Teilhard de Chardin.   

As ons die wesenlike organistiese manier van dink agter terme soos li en ch’i 

begryp, kan ons insien hoe antieke Chinese dit reg gekry het om die kloof tussen 

psige en materie te vermy. Volgens die Chinese siening, is die orde en harmonie nie 

goddelik geïnspireer of aan onverwagte toeval toe te skryf nie, maar die gevolg van 

spontane samewerking van alle organismes wat die innerlike noodsaaklikheid van 

hulle eie wese volg. In navolging van Anaximander se konsep van roterende 

apeiron, het die neo-Konfusiaanse Chang Tsai geskryf: “All rotating things have a 

spontaneous force, and thus their motion is not imposed upon them from outside” 

(De Quincey 2010:257) 

Hierdie spontane “krag” is die gekombineerde effek van li en ch’i, Die Tao van alle 

wesens, en is intrinsiek tot alles (hulle entelegie), wat ook al hulle vlak van 

organisasie of kompleksiteit is. Dit is ’n natuurlike, organiese patroon van die natuur, 

eerder as ’n opgelegde wet. Volgens J Needham se Science and Civilization in 

China: 

“It is the law to which parts of wholes have to conform by virtue of their very 

existence as parts of wholes. And this is true whether they are material parts 

of material wholes, or nonmaterial parts of nonmaterial wholes... 

‘Law’ was understood in the Whiteheadean organismic sense by the Neo-

Confucian School. One could almost say that “law” in the Newtonian sense 

was completely absent from the minds of Chu Hsi and the Neo-Confucians in 

their definition of Li; in any case it played a very minor part, for the main 
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component was “pattern,” including pattern living and dynamic to the 

highest extent, and therefore “organism” (De Quincey 2010:257). 

Die terme Tao en li kan soortgelyke betekenis hê en is fundamenteel tot die Chinese 

organistiese konsep van “patroon”. Tao kan verstaan word as die Groot Patroon, ’n 

manier of geneigdheid waarbinne die ontelbare versamelings ch’i georden is in 

bykomende patrone ooreenkomstig li. Die komplementêre li en ch’i  is fundamenteel 

tot die organiese wese van verandering in patrone op enige plek in die heelal. 

Organiese verandering verrys altyd van binne. 

Volgens die Chinese Taoïste en neo-Konfusiaane beweeg, handel, reageer en 

verander alles in ooreenstemming met Tao, volgens die intrinsieke wese van hulle 

bestaan – hulle entelegie. Li, kan gevolglik verstaan word om te verwys na ’n 

aktiewe beginsel in die natuur, die proses wat vorm verskaf aan materie. 

 5.6 BELIGAAMDE BEWUSSYN     

Gekombineer, suggereer die konsepte van proses en vorm ’n dinamika, ’n patroon-

vorming vir eenvoud, “in-ligting” – die proses van vorming van binne. Gegewe die 

fundamentele eksistensiële koppeling tussen in-ligting en materie, kan ons sien hoe 

hierdie wisselwerking praktiese toepassing in ons daaglikse lewens, ons “being-in-

the-world” soos Heidegger dit uitdruk, kan hê. Ons weet, uit direkte ervaring, dat ons 

nie ons psige van ons liggaam kan ontkoppel nie (behalwe konseptueel). As ’n dag 

tot dag beleefde ervaring, gaan ons liggaam en bewussyn altyd saam. Wanneer ons 

poog om hulle te skei, skep ons ’n psigologiese of fisiologiese patologie (of beide). 

As menslike wesens, is ons begrond in ons liggame, dit is ons vervoermiddel vir die 

praktiese besigheid van voortgaan met ons lewens. Ons is beliggaamde wesens. 

Ons liggame is egter nie skeibaar van ons bewussyn nie, want dit is die medium 

waardeur ons die “being-in-the-world” ervaar. Dit impliseer egter nie dat ons liggame 

of breine bewussyn genereer, soos baie materialistiese teorie op aanspraak maak, 

nie. In teendeel, ons liggame is ’n besondere uitdrukking van die in-ligting, entelegie, 

of li –die intrinsieke organiserende beginsel. 

Gegewe hierdie radikale siening van die verhouding tussen psige en liggaam, tussen 

bewussyn en materie, is die implikasies vir filosofie en wetenskap verreikend. Die 

evolusie van sterrestelsels, sterre, planete en alles wat hulle bewoon is niks minder 

as die intrinsieke narratief en groot avontuur van materie nie – van materie wat voel. 
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Evolusie is die epiese drama van ontluikende materie en ons het ’n rol om daarin 

te speel (De Quincey 2010:259).  

 5.7 ELEMENTE VAN DIE NUWE STORIE 

Bewyse van die nuwe wetenskappe – soos die onsekerheidsbeginsel in 

kwantumfisika en self-organisasie uit chaos – ondersteun baie van die nuwe idees in 

die postmoderne filosofie en kosmologie. Met hierdie nuwe perspektief kan ons nou 

die aktualiteit, van bewussyn en betekenis in ’n self organiserende heelal, omarm.  

Binne hierdie “nuwe” kosmologiese storie is die vertrekpunt vir ’n nuwe paradigma in 

plek: ’n Sin vir die heelal waar alle liggame, insluitend menslike liggame resoneer en 

deelneem in die web van kosmiese materie, materie wat intrinsiek gevoelvol is en 

die vermoë het vir die nie-lokale kommunikasie van gevoelens, waar een liggaam 

letterlik die wese van die ander liggaam inkorporeer (De Quincey 2010:260). 

 5.7.1 “ONTLIGGAAMDE” (DISEMBODIED) LIGGAME vs BELIGGAAMDE 

 LIGGAME 

Die sentrale probleem met die “ou storie” is dat dit nie slegs “ontliggaamde” siele (à 

la Descartes) voorhou nie, maar ook “ontsielde” liggame aan ons voorhou. ’n 

Ontsielde liggaam is ’n individuele klont materie (’n liggaam) wat onafhanklik en 

geïsoleerd van ander klonte materie bestaan. Dit is hierdie wêreldbeskouing wat die 

“omgewing” (die res van die natuur) as insidenteel, slegs kontingent relevant, of as ’n 

“natuurlike hulpbron” beskou. Volgens hierdie siening, is die ontologiese relevansie – 

die wese van die liggaam – selfonderhoudend. In ander woorde gestel – liggame is 

geïsoleerde onafhanklike klonte selfonderhoudende materie. 

In teenstelling met die voorafgaande, is die nuwe siening van die liggaam dat dit ’n 

nodus in ’n kreatiewe matriks van materiële prosesse, beliggaam binne ’n ekologie 

van ander interafhanklike liggame is (De Quincey 2010:261). 

 5.7.2 “RADIKALE MATERIALISME” 

In hierdie nuwe siening, is materie inherent voelend tot op die mees fundamentele 

vlakke. Materie self het die intrinsieke kapasiteit vir gevoel; dit is intrinsiek ervarend 

en subjektief. Gevolglik is liggame wat ingebed is in die kreatiewe matriks van 

materie, in gelyke mate, die beliggaming van die kreatiewe matriks van die psige. 
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Buiten dat dit ’n radikale ontologie is, impliseer dit ook ’n radikale epistemologie – 

’n wyse om die teenwoordigheid van bewussyn in ander wesens te ken. As ons 

radikale naturalisme aanvaar, waar alle materie-energie subjektief en voelend en die 

wese van ander liggame letterlik geïnkorporeer is in ons eie wese, dan kan ons die 

teenwoordigheid van ander direk ken. So ’n epistemologie sal eerste persoon en 

derde persoon perspektiewe komplimenteer met ’n tweede persoon perspektief, wat 

rekenskap gee vir die gedeelde kennis tussen subjekte en ’n deur oopmaak vir Carl 

Jung se kollektiewe bewussyn. Radikale naturalisme impliseer ’n epistemologie van 

gedeelde gevoelens. ’n Epistemologie van inter-subjektiwiteit wat ’n weg om die 

“probleem van ander psiges” vind (De Quincey 2010:262). 

 5.7.3 KOSMIESE GEVOEL EN ORGANISME  

Die natuur eindig natuurlik nie by die grens van die biosfeer nie. Alle buite-ruimtelike 

liggame vorm deel van die ekologie van kosmiese prosesse. Met hierdie nuwe storie 

verkry ons ’n nuwe ontologie, waar die basiese bestanddele van die wêreld nie 

substansiële entiteite is nie, maar ervarende gebeure of prosesse. Hierdie is ’n 

“proses-ontologie” waar alle dele van die kosmos die wese en teenwoordigheid van 

ander “organismes” aanvoel (Whitehead gebruik die term “prehend”). 

Whitehead het aangetoon dat alle wesens organismes is – insluitend selle, 

molekules, atome en elementêre deeltjies – en is dit dus duidelik dat hierdie 

kosmiese gevoel werk sonder die medium van die vyf sintuie en hulle sensoriese 

organe en senustelsels. Die kosmiese gevoel is, met ander woorde, buitesintuiglike 

of nie-sintuiglike kommunikasie.  Sonder die beperkings van die fisiese (insluitende 

elektromagnetiese) samehang, wat vereis word van die fisiologiese sensoriese 

organe, mag die kosmiese gevoel werk via aksie oor ’n afstand (De Quincey 

2010:262).    

Die totale werklikheid, die kosmiese organisme, is gevolglik, ten minste potensieel, in 

wederkerige kommunikasie met al sy samestellende dele. Al die menigvuldige 

“oomblikke van ervaring” wat elke liggaam saamstel kan die teenwoordigheid van 

elke ander liggaam voel. Sinkronisiteit, nie kousaliteit, vorm patrone van betekenis 

en verbindings – en die kosmos as ’n geheel resoneer na die kreatiewe betekenis 

van sy eie oneindige storie, ’n narratief van besielde materie en beligaamde 

ervaring, terwyl dit die sublieme paradoks van “subjektiewe objekte” of 

“veelvoudigheid in eenheid” omarm (De Quincey 2010:263). 
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 5.8 GEVOLGTREKKING 

Die oplossing vir die genererings-probleem wat De Quincey se vorm van 

panpsigisme voorstel, begin deur te erken dat die psige en materie nie twee 

verskillende substansies is nie. Die Cartesiaanse fout was om bewussyn met ’n tipe 

substansie te identifiseer en dit nie te erken as ’n proses of dinamiese vorm inherent 

tot materie self, nie.  Die paradoks is dat ons moet praat van hierdie verenigde 

werklikheid van “liggaam-psige” en “vorm-proses” in dualistiese terme. Die 

enkelvoudige wese van die gegronde wese is uiteindelik nie verteenwoordigbaar 

(unrepresentable) of verstaanbaar nie. Ons mag sinspeel met woorde soos 

“argetipes”, “entelegie”, “essensie”, “Self” of “Tao” – maar eens geuiter blok hierdie 

woorde die lig van suiwer wese uit. Die “wat is” staan nie enigsins meer stil as wat 

die “nou” enige betekenis het, anders as die oombliklike vloei van ervaring nie. 

Nietemin is dit al wat ons het en is (De Quincey 2010:263).              

De Quincey se sentrale tesis is: Dit is ondenkbaar dat voelende, subjektiewe 

bewussyn kon evolueer, of deur emergensie te voorskyn kon kom, uit algehele 

gevoellose, objektiewe, onbewuste materie-energie. Bewussyn en materie, psige en 

liggaam, li en ch’i gaan altyd saam. Hulle is ’n eenheid, ’n nie-dualistiese 

tweevoudigheid. Sonder dit kan materie nooit bewussyn produseer nie. 

Panpsigisme, soos gesien deur de Quincey, bied gevolglik wel ’n alternatiewe teorie 

om die ontstaan van die bewussyn te verantwoord en oorkom terselfdertyd die  

tekortkominge van die reduksionistiese teorieë deur die psige as die 

selfverwesenliking, die self-organisasie – die selfskepping – van materie te beskou.  

Soos vroeër opgemerk is die Higgs-boson onlangs gevind en skep hierdie 

ontdekking die potensiaal om panpsigisme na die kollig van ’n nuwe wetenskaplike 

terrein te verskuif. Die data wat uit die eksperiment verkry is, is egter nog nie finaal 

verwek nie, maar kan dit moontlik die aansprake wat deur panpsigiste gemaak word 

ondersteun.  

Volledigheidshalwe moet daarop gewys word dat nie alle panpsigistiese teorieë 

noodwendig monisties van aard is nie. David J. Chalmers sit sy panpsigistiese teorie 

in sy boek The Conscious Mind : In search of a Fundamental Theory (1996) uiteen 

en maak die volgende opmerking op die laaste bladsy van sy boek: 

“I resisted mind-body dualism for a long time, but I have now come to the 

point where I accept it, not just as the only tenable view but as a satisfying 
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view in its own right. It is always possible that I am confused, or that there is 

a new and radical possibility that I have overlooked; but I can comfortably say 

that I think dualism is very likely true” (1996:358). 

 

Aangesien David Chalmers nie ’n volledige oplossing vir die genererings-probleem 

bied nie en self opmerk dat sy ontologie opheldering sal vereis van nuwe 

fundamentele “psigologiese oorbruggingswette”, om rekenskap te gee vir die 

bestaan van, en verhouding tussen, die subjektiewe en die objektiewe is sy teorie 

nie in hierdie projek volledig geanaliseer nie. Om die dualistiese en monistiese  

aansprake van hierdie twee panpsigistiese teorieë teen mekaar op te weeg behoort 

wel ’n vrugbare navorsingsprojek te bied wat kan bydra tot die ontwikkeling en 

uitbreiding van kennis op hierdie spesifieke vakgebied. 

 

Om af te sluit moet besin word hoe die nuwe siening van materie help met die 

beantwoording van die navorsingsvraag van hierdie studie. Panpsigisme bied ‘n 

uitweg as daar besin word oor die ontstaan van die menslike bewussyn. As die nuwe 

siening van materie, wat radikaal verskil van die kontemporêre siening, ernstig 

opgeneem word, maak dit die aansprake van panpsigisme meer aanvaarbaar en 

help dit om bewussyn, en meer spesifiek die ontstaan daarvan, anders te verstaan. 

‘n Herdefiniëring van beide psige en materie is gevolglik ‘n vereiste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

HOOFSTUK 6 

KONKLUSIE 

 6.1 LEEMTES EN KRITIEK 

Die mees voor die hand liggende probleem met panpsigisme is doodeenvoudig die 

ooglopende gebrek aan bewyse dat die fundamentele entiteite van die fisiese wêreld 

enige psigiese karaktertrekke het. Protone, elektrone en fotone (om nie eens van 

klippe, planete en brûe te praat nie) vertoon geen eienskappe wat dit regverdig om 

psigologiese kenmerke aan hulle toe te skryf nie. Verder kan geargumenteer word 

dat aangesien ons tans wetenskaplike verduidelikings (of metodes van 

verduideliking) het wat nie nodig het om psigiese eienskappe baie wyd toe te skryf 

nie, kan panpsigisme gesien word as ’n blote oorblyfsel van primitiewe pre-

wetenskaplike oortuigings.  

Daar is geen rede om enige intrinsieke wese aan die teoreties veronderstelde 

entiteite toe te skryf, wat verder gaan as die verskaffing van ’n kousale oorsaak wat 

die teorieë wat hulle postuleer verskaf, nie. Selfs al word toegegee dat dit nodig is 

om ’n sekere intrinsieke wese aan materie toe te skryf, bly dit alles behalwe duidelik 

dat die psigiese, die intrinsieke wese is wat nodig is vir daardie kousale oorsake. 

Bovermelde argument gee rekenskap vir die algemene sin van onwaarskynlikheid 

waarmee die meeste mense panpsigisme bejeën. John Searle omskryf panpsigisme 

byvoorbeeld as ’n absurde siening en voer aan dat ’n termostaat nie genoeg 

struktuur het om eens ’n geringe kans op bewussyn te hê nie (1997:48) terwyl Colin 

McGinn (1999:95) dit as “ludicrous” beskryf. 

’n Verdere moontlike en aanverwante rede vir die sin van onwaarskynlikheid wat 

panpsigisme voortbring, spruit uit ’n sekere metodologiese ideaal van panpsigisme. 

Die werk van filosowe, volgens menigte, is om aan te toon hoe die psige, en meer 

spesifiek bewussyn, geïntegreer moet word in die bestaande wetenskaplike 

wêreldbeskouing of om die hedendaagse term te gebruik, genaturaliseer moet word. 

Dit is teen die implisiete reëls van die spel om daarop aan te dring dat die wetenskap 

verander om bewussyn te akkommodeer – die punt is om wetenskap as sulks te vat 

en aan te toon dat bewussyn in daardie konseptuele struktuur geplaas kan word. Dit 

veronderstel natuurlik dat die wetenskap, soos dit daaruit sien, reeds ’n ware en 

volledige refleksie van die werklikheid verskaf. 
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Hierdie argument word egter in die wiele gery deur daarop te let dat ons nie 

noodwendig moet verwag om tekens van psige op die mees basiese vlakke te 

bespeur nie, net soos die uitwerking van swaartekrag onsigbaar is op die 

kwantumvlak, maar dit nie beteken dat swaartekrag nie op daardie vlak bestaan nie 

en gevolglik nie ’n fundamentele eienskap van die wêreld is nie. 

’n Verdere aanverwante probleem tot die gebrek aan bewyse is: Selfs al was daar ’n 

behoefte om fundamentele fisika te hervorm, waarom sal die nuwe eienskappe 

noodwendig psigies van aard wees? Niks meer hoef aan die entiteit toegeskryf te 

word, as die daardie eienskappe wat noodsaaklik is om wat ook al die probleem is 

wat oorkom moet word in fisika, te oorkom nie.  

’n Verdere argument teen panpsigisme bepaal dat mens sal verwag dat ’n 

fundamentele eienskap wat so betekenisvol soos bewussyn is blyk te wees, sal 

deelneem aan die wêreld se kousale omgang. As dit egter enige rol vertolk, sal 

mens verwag dat dit in ons wetenskaplike ondersoeke van die fisiese wêreld sal 

uitkom; ons sal verwag om fisies ononderskeibare sisteme wat wel in hulle gedrag 

verskil as gevolg van die kousale kragte van hulle onderskeie psigiese dimensies, te 

vind. Die argument gaan verder met die aanspraak dat dit baie twyfelagtig is dat 

daar enige sodanige bewyse bestaan, en, as dit veronderstel word dat dit wel 

bestaan, ons fisiese prentjie van die wêreld dan radikaal kousaal onvolledig sal wees 

in teenstelling met die aanvaarde kousale geslotenheid van die wêreld op fisiese 

vlak. Dit is egter werd om in gedagte te hou dat fisies ononderskeibare sisteme wel 

verskillende gedrag openbaar en dit onbekend is of een of ander verborge 

veranderlikes rekenskap kan gee vir hierdie indeterminisme. Moontlik is hierdie 

verborge veranderlikes op een of ander wyse verwant aan die psige en bewussyn – 

soos wat die kern-idee van panpsigisme aanvoer. As die probleem van vrye wil met 

erns bejeën word sal hierdie antwoord op die beswaar van geslote kousaliteit 

aanloklik voorkom.  

6.2 GEVOLGTREKKING 

Ten slotte moet daar egter gewys word op die waarde van panpsigisme in die soeke 

na die vraag oor die ontstaan van die bewussyn. Eerstens moet vermeld word dat 

die omvattende en integrerende aard van panpsigisme – oorbrugging van 

wêreldbeskouings – een van die beskouing se mees oortuigende eienskappe is.  Dit 

pas in by een van John Stuart Mill se uitlatings: “In any dispute between 
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philosophers, they tend to be right in what they affirm, and tend to be wrong in 

what they deny” (De Quincey 2010:239). 

Daar is sekerlik ’n kern van buitengewone waarheid in elke wêreldbeskouing – hetsy 

dit wetenskaplike materialisme, spirituele idealisme, dualisme of panpsigisme is – en 

die taak van eerlike filosowe is om hierdie waarhede te ontbloot. Die taak van groot 

filosowe is om uit te vind hoe hierdie buitengewone waarhede in ’n gemeenskaplike 

werklikheid kohereer. Sulke ontdekkings sal, bykans verseker, kreatiewe skuiwe in 

die wyse waarop ons kennis opdoen, behels. Whitehead was so ’n groot filosoof en 

glo ek dat die volledige begrip van die implikasies van panpsigisme ’n gewilligheid 

om ons epistemologie aan te pas tot gevolg sal hê – om oor te skakel van 

substansie - tot proses-gebaseerde denke en so beide ons sensories empirisme en 

rasionalisme aan te vul met nie-sensoriese, ekstra-rasionele maniere van kennis 

verwerf.    

Die vordering wat op die gebied van kwantumfisika gemaak word maak dit duidelik 

dat die konvensionele verstaan van materie nie voldoende is om volledig rekenskap 

te gee vir bewussyn nie. Alhoewel panpsigisme moontlik nie ’n volledige empiries 

gefundeerde oplossing vir die genererings-probleem bied nie, beklemtoon dit wel die 

tekortkominge in die ander wêreldbeskouings en dui ’n rigting aan vir die vind van ’n 

moontlike oplossing, wat reeds deur die kwantumfisika geïmpliseer word.  

Panpsigisme is ’n abstrakte metafisiese doktrine wat, as sulks, nie direkte betrekking 

het op enige wetenskaplike werk nie. Daar is geen empiriese toets wat beslissend 

panpsigisme kan bevestig of weerlê nie. Mens mag beswaar maak teen hierdie 

verwyderdheid, soos wat Thomas Nagel doen met die opmerking dat panpsigisme 

die “faintly sickening odour of something put together in the metaphysical laboratory” 

het (Nagel 1986:49). Nietemin vorm metafisiese sienings ’n onontbeerlike agtergrond 

vir alle wetenskap. Hulle integreer ons wêreldbeskouings en laat ons toe om ons 

wetenskaplike ondernemings binne ’n groter perspektief te plaas en kan vrugbare 

nuwe rigtings van empiriese ondersoek voorstel. In besonder stem panpsigisme 

ooreen met ’n benadering wat fisikalistiese reduksionisme verwerp en help ter selfde 

tyd soek na die neurale korrelate van bewussyn en wil ’n fundamentele eenheid in 

die werklikheid sien. 

Panpsigisme bied ’n postmoderne oplossing vir die genererings-probleem van 

bewussyn deur ’n verhouding tussen psige en physis, as twee temporaal geordende 

pole van die een ervarende individuele entiteit, voor te stel. Die wisselwerking tussen 
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psige en materie word ’n verhouding tussen gebeure of “momente van ervaring” 

waar, deur die natuurlike proses van die vloei van tyd, subjekte (psiges) objekte 

(fisiese materie) word. Tyd, as die verlore skakel in die terugkerende psige-liggaam 

probleem is panpsigisme se radikale oplossing vir die verklaringsgaping tussen 

fisiese sisteme en bewustelike sisteme. Die reduksioniste se oplossing vereis ’n 

ontologiese sprong (die emergensie van ’n entiteit met ’n innerlike, subjektiewe 

oogpunt van algehele objektiewe entiteite); en dit is nie die geval met panpsigisme 

nie (waar primordiale ervaring reeds subjektief is en die emergensie van bewussyn 

of bewustelike ervaring nie ’n ontologiese objektiewe na subjektiewe sprong vereis 

nie).  

Psige en liggaam word dus as numeries onderskeibaar beskou, maar nie as 

ontologies onderskeibaar nie. Psige en liggaam is beide van dieselfde soort, tipe of 

realiteit (ervaring-in-proses) en hulle onderskeid is bloot geleë in hulle intrinsieke 

temporele werklikheid – die onvermydelike ontstaan en verval van ervaring. Psige is 

gevolglik die verenigende proses van die hele hiërargie van gebeurlikhede.  

Panpsigisme bied daarom, aan die een kant, ‘n oortuigende uitweg in die soeke na 

‘n antwoord oor die ontstaan van die menslike bewussyn. Aan die ander kant het die 

teorie egter ook sy eie tekortkominge en is dit verstaanbaar dat dit nie sonder meer 

aanvaarbaar word nie. Dit lyk tog of daar binne die konteks van die ontwikkeling in 

die natuurwetenskappe al hoe meer ruimte kom vir panpsigisme as oortuigende 

alternatiewe teorie oor die ontstaan van die menslike bewussyn.  
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