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Over het geheel genomen sta ik vrij sympathiek tegenover Keijzers biolo-
gische interpretatie van cognitie die hij als ‘cobolisme’ bestempelt. Breed
gesteld komt Keijzers voorstel hierop neer dat cognitie geïdentificeerd
dient te worden met het netwerk van interacties tussen organismen en
hun omgeving, en wel specifiek in termen van een ‘concrete materiële
basis’ van die interacties. Keijzer kiest hierbij voor een zeer brede definitie
van cognitie die de term net zo goed toepasbaar maakt op mensen als op
planten en eencelligen. Het centrale voorstel van Keijzers artikel toont zich
daarmee bij uitstek een filosofisch voorstel. Welbeschouwd verdedigt Ke-
ijzer namelijk alleen conceptuele stellingen, dat wil zeggen: stellingen die
betrekking hebben op hoe wij zouden moeten kijken naar bepaalde pro-
cessen teneinde ze adequaat te kunnen beschrijven en begrijpen.

Ondanks mijn sympathie voor Keijzers algehele aanpak denk ik dat zijn
artikel een aantal meer en minder fundamentele vraagstukken onbeant-
woord laat. Ik zal een aantal van zulke vraagstukken hier kort naar voren
brengen. Het belangrijkste commentaar dat ik hier geef heeft betrekking op
de vraag of Keijzer het centrale vraagstuk van cognitie – ‘wat maakt ons
intelligent?’ – wel daadwerkelijk beantwoord heeft. Ik zal hiervoor aller-
eerst een onderscheid aanbrengen tussen twee lezingen van het werk-
woord ‘maken’ in die vraagstelling. Vervolgens laat ik zien waarom Keijzers
theorie onmogelijk volledig uitdrukking kan geven aan wat cognitie is.

Het is prijzenswaardig dat Keijzer zeer duidelijk probeert te zijn over
dat waarop zijn zogenoemde ‘cobolisme’ wel en niet aanspraak kan
maken. Zijn conceptuele identificatie van cognitie met cobolisme steunt
op twee belangrijke conceptuele voorwaarden: 1) het mentale domein
moet gedissocieerd worden van de term ‘cognitie’; 2) de term ‘cognitie’ is
van toepassing op alle organismen en niet uitsluitend op mensen of hogere
diersoorten. Geen van beide voorwaarden is in de hedendaagse literatuur
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vanzelfsprekend. Sterker nog, ze zijn beide controversieel. Ze zijn echter
wel allebei noodzakelijk voor de houdbaarheid van Keijzers theorie.

Om het belang van deze twee voorwaarden voor Keijzers aanpak duide-
lijk te onderstrepen is het nuttig om hier een onderscheid te introduceren
tussen twee verschillende manieren waarop de centrale vraag ‘wat maakt
ons intelligent?’ begrepen kan worden. Op de eerste lezing wordt ‘maken’
geïnterpreteerd in termen van de essentiele elementen van dat wat aan
intelligentie als zodanig eigen is. Hier kan zonder verdere theoretische
onderbouwingen te geven gedacht worden aan bijvoorbeeld zelfbewust-
zijn, intentionaliteit, zintuiglijke sensitiviteit, waarneming, kennisverwer-
ving, logisch redeneren en het hebben van een eigen wil. Op de tweede
lezing kan ‘maken’ begrepen worden in termen van de materieel-constitu-
tieve grond waarop intelligentie ontstaat: bijvoorbeeld chemische samen-
stellingen, fysieke interacties en interne mechanische organisatie. De
eerste lezing betreft dat waaruit intelligentie is ‘opgemaakt’: die elementen
die tot het ‘wezen van intelligentie’ zelf behoren. De tweede lezing is dat
wat intelligentie vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt ‘mogelijk maakt’.

We kunnen nu zien dat de eerste van de twee eerder geformuleerde
conceptuele voorwaarden die Keijzer vooraf vaststelt als direct gevolg
heeft dat de vraag ‘wat maakt ons intelligent?’ enkel nog beantwoord kan
worden in termen van de tweede lezing. Anders gesteld, Keijzer timmert
de casus in zodanige vorm dat de centrale vraag ‘wat maakt ons intelli-
gent?’ teruggebracht wordt tot dat de materieel-constitutieve voorwaarden
voor intelligentie. Dit doet hij door de term ‘cognitie’ geheel te identifice-
ren met materieel-constitutieve voorwaarden en zodoende het explanan-
dum ‘intelligentie’ los te koppelen van alles wat welbeschouwd essentieel
is daaraan en waaruit het zogezegd is ‘opgemaakt’. Dit wil niet zeggen dat
Keijzer de eerste lezing geheel negeert; hij houdt deze daarentegen wel
degelijk bewust buiten het concept van cognitie waarmee hij opereert.

De prangende vraag is of Keijzer hiermee zijn eigen doelstelling onbe-
reikbaar heeft gemaakt of niet. Dit hangt ervan af of Keijzer beoogt een
volledig antwoord te geven op de centrale vraagstelling ‘wat maakt ons
intelligent?’ of niet. Wanneer Keijzer slechts probeert ‘een eenduidig en
werkbaar materieel domein af te bakenen waar een toekomstige cognitie-
wetenschap zich op kan baseren’ (mijn italics), dan hoeven uit zijn con-
ceptuele afbakeningen geen grote problemen te volgen. Echter, wanneer
Keijzer de term cognitie geheel wil ‘herinterpreteren en [...] definieren als
een specifiek natuurlijk en materieel domein’ (mijn italics), dan verenigt
hij hiermee het concept van cognitie volledig met de tweede lezing. De
vraag ‘wat maakt ons intelligent?’ zou dan louter zinvol gesteld kunnen of
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moeten worden als een vraag naar de materieel-constitutieve grond waar-
op intelligentie ontstaat.

Hoewel Keijzer het niet expliciet zo stelt, geeft hij zowel in zijn titel als
in discussie aanleiding te denken dat zijn materieel-biologische theorie
gemotiveerd is door de overtuiging dat wij ons tot dusverre te sterk hebben
laten (mis)leiden door onze alledaagse intuities aangaande dat wat ons
intelligent maakt. Iets sterker gesteld, Keijzers eerste conceptuele voor-
waarde – de theoretische uitsluiting van het mentale domein uit het het
concept van cognitie – lijkt gemotiveerd door de aanname dat elke menta-
listische beschrijving er één zal zijn die gebaseerd is op dubieuze folk
psychology en de ‘oude conceptuele mentale context’. Keijzer zelf wil
zulke misleidende ‘intuities voorbij’ en gooit daarmee alle verwijzingen
naar het veronderstelde verouderde mentale raamwerk overboord. Kort
gesteld: Keijzers uitsluiting van de eerste lezing is gemotiveerd door een
wantrouwen in de mogelijkheid van een objectieve beschrijving van dat
wat aan intelligentie als zodanig eigen is.

Dit wantrouwen gaat naar mijn mening bijzonder slecht samen met de
realiteit. Sinds decennia bezigt de fenomenologie zich met de systemati-
sche onderzoeking van het mentale domein. Sinds kort is de studie van
bewustzijn qua bewustzijn echter ook doorgebroken in ‘mainstream’ phi-
losophy of mind: Siewert (1998), Peacocke (2001a, 2001b), Crane (1998, 2003,
2007), Bayne en Montague (2011), en Gallagher en Zahavi (2007) zijn slechts
enkele prominente voorbeelden hiervan. Keijzer lijkt in de veronderstelling
dat de eerste lezing slechts inexacte en dubieuze resultaten kan opleveren
en beschouwt de exclusieve materiële focus van zijn theorie als een signi-
ficant voordeel daarvan. Keijzer ziet hiermee niet alleen de successen van
deze welvertegenwoordigde filosofische tradities over het hoofd; hij eigent
zich een centraal wetenschappelijk en filosofisch concept toe zonder in
staat te blijken het wezen ervan (dat waaruit het is ‘opgemaakt’) ook
maar te kunnen benaderen.

Er zijn meer problemen aan te kaarten in Keijzers artikel. Zo lijkt het
probleem van de mark of the mental, of wat Rowlands (2009) het cognitive
bloat problem noemt, bij uitstek van toepassing op het externalistische en
zo breed geformuleerde cobolisme. Keijzer addresseert daarnaast de
exacte verschillen en overeenkomsten met autopoiestische en beli-
chaamde theorieen niet bijzonder duidelijk. Is Keijzers cobolisme rivale-
rend of supplementair ten aanzien van zulke al bestaande theorieën? Tot
slot is het opvallend dat Keijzer de populaire representationalistische
(Dretske 1995, Tye 1996, Lycan 2001) en intentionalistische (Byrne 2001,
Crane 2007) theorieën niet bespreekt. Dit zijn vandaag de dag zeer gang-
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bare opvattingen die een veelbelovende brug slaan tussen het mentale en
het fysieke domein en daarnaast met enig succes een mark of the mental
bieden. Ik kan deze punten hier slechts vermelden zonder er uitgebreider
op in gaan.

Ter conclusie: Keijzers biologische interpretatie spitst zich toe op de
materieel-constitutieve grond voor intelligentie en definieert cognitie op
bijpassende wijze. Hoewel ik denk dat Keijzers suggestie nuttig kan zijn,
garandeert zijn dissociatie van het mentale domein de onmogelijkheid een
compleet antwoord te leveren op de centrale vraag ‘wat maakt ons intelli-
gent?’ Keijzer zet het ware explanandum tussen haakjes door de eerste
lezing van die vraag af te doen als ouderwets en obscuur. Ik denk dat
Keijzers interpretatie van cognitie hiermee niet alleen aan welvertegen-
woordigde onderzoeksvelden voorbij gaat, maar uiteindelijk ook aan het
wezen van cognitie zelf.

Dit zijn geen onoverkomelijke bezwaren tegen het cobolisme. Keijzers
theorie zou misschien beter uit de verf kunnen komen wanneer hij deze
presenteerde als een ‘biologische basis van cognitie’ in plaats van een ‘bio-
logische interpretatie [en herdefiniering] van cognitie’. Zowel het heden-
daagse onderzoek naar als ook de ware aard van cognitie behelst veel meer
dan wat Keijzers theorie ondersteunen kan, en hiervoor zou hij naar mijn
mening in de uitwerking van zijn suggestie duidelijker ruimte kunnen
maken.
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