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Preprint 

G.H. Labooy, Vrijheid en disposities: Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het 
oog op de biologische psychiatrie, Zoetermeer, Boekencentrum, 2000; 274 pp., ƒ 49,90, 
ISBN 9023906942. 

In deze opmerkelijke dissertatie beoogt de auteur vanuit een christelijke wijsbegeerte een 
oplossing te geven van een probleem uit de biologische psychiatrie: als menselijke 
gedachten en handelingen neurochemisch bepaald zijn, en zich farmacologisch laten 
beïnvloeden, kunnen wij deze gedachten en handelingen dan nog in authentieke zin vrij 
noemen? Ik vat het complexe betoog vereenvoudigd samen. Het ontologische kader voor 
zijn oplossing vindt L. bij Duns Scotus, en wel m.n. in diens idee van synchrone 
contingentie zoals dat in kringen rond dr. A. Vos (hier co-promotor) is uitgewerkt. Stand 
van zaken of gebeurtenis A op t1 is synchroon contingent als op t1 ook niet-A had kunnen 
plaatsvinden. L. radicaliseert de gedachte van de contingentie van de werkelijkheid 
vervolgens door te ontkennen dat oorzaken hun gevolgen uitzonderingsloos determineren. 
Zouden oorzaken dat wel doen, dan zou ook in een synchroon contingente werkelijkheid 
een gevolg op t2 noodzakelijk kunnen zijn, omdat daaraan op t2 de oorzaak (in de zin van 
voldoende voorwaarde) van dat gevolg vooraf was gegaan. L. analyseert oorzaken 
daarentegen in termen van niet-uitzonderingsloze natuurlijke disposities; `A veroorzaakt 
B' laat zich dan lezen als `A leidt tot dispositioneel effect B, maar had ook kunnen leiden 
tot dispositioneel alternatief niet-B'. Aldus ontkoppelt L. causaliteit en noodzakelijkheid. 
Wanneer hij dit huzarenstukje eenmaal heeft volbracht, heeft hij in feite ook laten zien hoe 
causale bepaaldheid en vrijheid samen kunnen gaan; immers, causale bepaaldheid 
determineert niet en neemt de vrijheid dus niet weg. De auteur betoogt dit alles in gesprek 
met de meest recente wijsgerige literatuur terzake, die hij terdege kent en waar hij de 
lezer goed in inleidt. Daarbij gaat hij helaas ook in op allerlei zaken die hij voor zijn 
centrale these helemaal niet nodig heeft, het meest uitvoerig wel in hfst. 8, een excurs 
over Gods handelen in een open werkelijkheid. Het betoog wordt soms onnodig technisch 
en complex. Mijn grootste bezwaar ligt echter bij L.'s `open' opvatting van causaliteit: elke 
verzameling condities op t1 laat verschillende alternatieven op t2 toe. Voor zulk een 
vergaande openheid argumenteert L. onvoldoende; zijn goed beargumenteerde afwijzing 
van determinisme – die achter de radicale afwijzing van causale geslotenheid lijkt te zitten 
– maakt de ponering van een dergelijke vergaande openheid niet nodig. Daarom heeft L. 
mij niet kunnen overtuigen. Dat neemt niet weg dat dit een boeiende dissertatie is, die van 
veel meer wijsgerige know-how getuigt dan de meeste andere dogmatische werken. 

Marcel Sarot 
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