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De sterrenpoort ging open. De sterrenpoort ging dicht. In een fractie van tijd, te 
kort om meetbaar te zijn, keerde de ruimte zich binnenstebuiten.(...) 

Alleen de sterren, bewogen, aanvankelijk zo langzaam, dat het even duurde voor 
het tot hem doordrong dat ze uit het kader waarin hij gevangen zat, ontsnapten. 
Maar na een poosje werd het duidelijk dat het sterrenveld expandeerde, alsof het 
met onvoorstelbare snelheid naar hem toe ijlde. De expansie was non~lineair; de 
sterren in het centrum leken nauwelijks te bewegen terwijl die aan de rand steeds 
sneller gingen om tenslotte als lichtstreepjes uit het gezicht te verdwijnen. 

En steeds opnieuw werd hun plaats door andere ingenomen; vanuit een blijk
baar onuitputtelijke bron stroomden ze het centrum van het veld binnen. Bowman 
vroeg zich af wat er zou gebeuren als een ster recht op hem afkwam; zou ze steeds 
groter worden en hem opslokken? Maar geen enkele ster kwam. zo dichtbij dat hij ze 
als een schijf kon zien; ten slotte weken ze allemaal opzij en flitsten over de rand van 
het rechthoekige kader. (...) 

Niet alleen de ruimte, besefte hij opeens, was betrokken bij wat hem overkwam. 
Ook de klok op het kleine instrumentenpaneel van de sloep gedroeg zich eigenaardig. 

Gewoonlijk flitsten de tien-secondencijfertjes zo snel langs het venstertje, dat 
het bijna onmogelijk was om ze te lezen. Nu verschenen ze echter met duidelijke 
tussenpozen en zonder moeite kon hij ze een voor een aftellen. De seconden, zelfver
streken met ongelooflijke traagheid, alsof de tijd zelf op het punt stond tot stilstand 
te komen. Ten slotte stokte het tiende-secondentelwerk halverwege de vijf en de zes. 

Toch kon hij nog denken en zelfs waarnemingen doen, terwijl de zwarte wan
den voorbij gleden, met een snelheid die iedere mogelijke waarde kon hebben tussen 
nul en een milj oen maal de lichtsnelheid. Arthur c Clarke 

P r o l o o g : f i l o s o f i s c h e r e f l e c t i e s van m i j n Screensaver 

In de tijd dat computerbeeldschermen nog het gevaar liepen *in te branden7 wan
neer eenzelfde afbeelding te lang achtereen op het scherm werd geprojecteerd, werd 
de saeensaver uitgevonden. Oorspronkelijk was de screensaver een klein computer
programma dat het beeldscherm uitschakelde wanneer de computer gedurende 
enige tijd niet werd gebruikt. Wanneer opnieuw een toets van het toetsenbord van 
de computer werd aangeraakt, zette het programma het beeldscherm weer aan. De 
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Screensaver kreeg al snel ook een ornamentele functie toebedeeld. Er werden screen- o. 
savers ontwikkeld die in plaats van het scherm uit te schakelen, voortdurend veran- s: 
derende beelden op het scherm projecteerden, wat de kans op inbranden eveneens 7 
sterk verkleinde.. Aanvankelijk waren het meestal eenvoudige geometrische patro- g 
nen, maar in het tijdvak van de mulrimediacomputer zijn het vaak ware kunstwerk- ^ 
jes geworden. De screensaver is een mooi voorbeeld van iets dat zich weet te handha
ven nadat het zijn oorspronkelijke .functie heeft verloren. Hoewel de huidige 
computerschermen niet langer het gevaar lopen in te branden, blijkt de screensaver "g 
met succes heel andere functies te kunnen vervullen, dan die waarvoor hij oorspron
kelijk, werd ontworpen. 

De in Windows 95/98 ingebouwde screensaver die ik. al een aantal jaren ge
bruik, oefent, ondanks - of misschien wei dankzij - zijn eenvoud, een sterke aan
trekkingskracht op mij uit. Na enkele minuten van inactiviteit verandert hij het 
beeldscherm in een sterrenhemel, waarbij de illusie wordt gewekt dat ik mij met 
grote snelheid door het heelal beweeg. De effectiviteit van deze optische illusie is 
verbluffend. Het beeldscherm toont in feite niets anders dan een aantal witte, 
licht trillende en geleidelijk groter wordende stippen tegen een zwarte achter
grond. Deze stippen bewegen zich, nadat ze op het scherm zijn verschenen, met 
toenemende snelheid van een denkbeeldig middelpunt af naar de rand van het 
scherm en verdwijnen daar buiten het kader. Zelfs wanneer ik probeer mij te con
centreren op deze bewegingen in het platte vlak, is het bijna onmogelijk me te 
onttrekken aan de driedimensionale illusie. Wat mij echter vooral fascineert aan 
deze screensaver, is zijn overdrachtelijke betekenis. De denkbeeldige reis door de 
kosmische ruimte die zich op mijn beeldscherm afspeelt, is een metafoor voor de 
reis door cyberspace, de virtuele wereld die door het wereldwijde netwerk van com
puters wordt ontsloten. 

In dit artikel onderneem ik een poging enkele fundamentele kenmerken van cy
berspace te analyseren en te interpreteren. De aanleiding daarvoor is de steeds grote
re rol die de cyberspace in ons leven speelt. Cyberspace is niet alleen - en voor de 
mens wellicht zelfs niet in de eerste plaats - een nieuwe ervaringsdimensie aan gene 
zijde van de geografische ruimte en de historische tijd waarin het menselijk leven 
zich afspeelt, maar een dimensie die ook allerlei hybride verbindingen aangaat met 
de geografische ruimte en historische tijd. Dat wil zeggen, dat niet alleen een deel 
van het menselijk handelen zich naar virtuele omgevingen verplaatst, maar dat te
gelijkertijd onze alledaagse leefwereld in toenemende mate vervlochten raakt met 
de virtuele ruimte en virtuele tijd. Wie zijn dagelijkse boodschappen bij Albert 
Heijn aftekent met behulp van een pinpasje, verricht niet alleen een handeling in 
het filiaal van deze grootgrutter, maar handelt eveneens in de postgeografische 
ruimte van cyberspace. En wie op de radio de zangeres Erykah Badu een recent (door 
digitaal 'knip- en plakwerk' geconstrueerd) duet met de in 1981 overleden Bob Mar-
ley hoort zingen, bevindt zich niet alleen in de historische tijd, maar ondergaat te
vens een posthistorische sensatie. 
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Vanwege de nieuwheid en vooral ook de vreemdheid van cyberspace is het geen 
eenvoudige opgave deze postgeografische ruimte en posthistorische tijd te begrij-

3 pen. Dat is ongetwijfeld de reden dat in beschouwingen over cyberspace vaak de toe
vlucht wordt genomen tot metaforen. Metaforen stellen ons in staat onbekende 
dingen te begrijpen door ze te vergelijken met meer vertrouwde verschijnselen. Zo 
wordt gesproken over elektronische snelwegen, digitale steden en virtuele winkels. Meta-

§ foren berusten op een zekere analogie tussen de dingen die in de metafoor worden 
samengebracht. Wanneer we, bijvoorbeeld, spreken van een elektronische snelweg, 
dan vergelijken we de computer met een auto, de kabels en telefoonlijnen met het 
netwerk van wegen en de informatie met de personen en goederen die via dit net
werk worden vervoerd.1 

Hoewel metaforen onontbeerlijke hulpmiddelen zijn bij onze pogingen het 
onbekende te ontsluiten en te begrijpen, kunnen ze ons ook gemakkelijk op een 
dwaalspoor brengen. Doordat ze het onbekende vergelijken met dat wat ons reeds 
bekend is, verhullen, ze vaak juist datgene wat het vreemde van het bekende ver
schijnsel onderscheidt. De metafoor van de elektronische snelweg is daarvan een 
goed voorbeeld. Hoewel de analogie tussen een netwerk van snelwegen en een com
puternetwerk helpt de transportfijnctie van de laatstgenoemde te begrijpen, verhult 
de metafoor van de elektronische snelweg tegelijkertijd het postgeografische en 
posthistorische karakter van het internetverkeer. Anders dan bij een wegennetwerk 
is de afstand tussen twee punten in het netwerk nauwelijks van invloed op de tijd 
die het kost de afstand tussen deze punten te overbruggen: het raadplegen van een 
computer in de Verenigde Staten neemt voor de gebruiker niet merkbaar meer tijd 
in beslag dan van een computer in Nederland. Omdat de metafoor van de elektroni
sche snelweg dit fundamentele verschil tussen de geografische en de virtuele wereld 
verhult, ontneemt hij ons de mogelijkheid een adequaat begrip te vormen van de 
sociale, politieke, economische, culturele en antropologische implicaties van de 
emigratie naar en kolonisatie door cyberspace. 

Ook de metaforische vergelijking van het reizen door de kosmos en door cyber
space die door mijn Screensaver wordt belichaamd, lijkt op het eerste gezicht voorbij 
te gaan aan de verschillen tussen de geografische en de virtuele wereld. Ik zal in de 
volgende paragrafen betogen dat de ruimtevaartmetafoor bij nadere beschouwing 
een beter beeld van cyberspace biedt dan de metafoor van de elektronische snelweg. 
Zowel bij de exploratie van de kosmische ruimte als van cyberspace worden we ge
confronteerd met een wereld die fundamenteel andere ruimtelijke en tijdelijke ken
merken bezit dan onze alledaagse leefwereld. Het in de geometrie, fysica en kosmo
logie gehanteerde begrip hyperspace (hyperruimte) kan ons heipen een beter begrip 
van cyberspace te verkrijgen en ons zo behulpzaam zijn bij onze oriëntatie in deze 
nieuwe ervaringsruimte. En misschien is de overeenkomst wel meer dan louter me
taforisch en vormen de exploratie van de kosmische ruimte en die van cyberspace 
twee verschijningsvormen van een nieuw stadium in de miljoenen jaren oude men
selijke odyssee door ruimte en tijd. 
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Een odyssee door r y i m t e en t i j d 

Stanley Kubricks film 20-01: a space odyssey wordt terecht beschouwd als een van de 7 
hoogtepunten uit de geschiedenis van de sciencefiction. De uit 196& stammende g 
film wordt niet alleen geroemd vanwege zijn grote artistieke kwaliteiten en zijn nog ^ 
altijd verbazingwekkende (analoge) special effects, maar vooral, ook vanwege de o 
ideeënrijkdom die eruit spreekt.1 Vooral Kubricks indringende visie op de evolutie » 

van het leven en de rol van de techniek daarin heeft nog niets aan betekenis inge

boet. 
Zoals alle grote kunstwerken kent deze film meerdere betekenislagen. Toen ik 

als middelbare scholier de film enkele jaren na de première voor het eerst zag, werd 
ik vooral gegrepen door het spannende verhaal over de reis van het ruimteschip Dis
covery naar Jupiter, op zoek naar buitenaards leven. Die reis wordt ondernomen na
dat er op de maan een. zwarte monoliet is ontdekt die radiosignalen richting Jupiter 
uitzendt. De bemanning bestaat naast de astronauten David Bowman, en Frank 
Poole uit drie in hibernatie (kunstmatige winterslaap) verkerende experts en een 
kunstmatige intelligentie, de sprekende en zelflerende boordcomputer HAL. HAL 
controleert alle functies van het ruimteschip en heeft de eindverantwoordelijkheid 
voor de gehele missie. Wanneer HAL Bowman en Poole de opdracht geeft het defecte 
onderdeel AE-35 van de centrale antenne van het ruimteschip te vervangen, ontdek
ken zij dat het onderdeel geen enkel mankement vertoont. Omdat zij in de veron
derstelling verkeren dat HAL van slag is geraakt en misschien nog meer en mogelijk 
fatale fouten zal maken, besluiten ze zijn hogere functies uit te schakelen. Wanneer 
HAL daar achter komt, besluit hij de bemanning te elimineren. HAL slaagt erin vier 
van de vijf bemanningsleden te doden, maar Bowman ziet alsnog kans de boord
computer uit te schakelen en de reis te vervolgen. Als de Discovery Jupiter bereikt, 
vindt er een mysterieuze ontmoeting plaats tussen Bowman en de zwarte monoliet. 

De door Kubrick verhaalde odyssee is, net als de Odyssee van Homeros waarnaar 
de titel van de film verwijst, meer dan het verslag van een avontuurlijke reis van en
kele heldhaftige individuen door een onbekende wereld. 2001: a space odyssey is ook, 
zoals het programmaboekje bij de video-uitgave van de film het puntig samenvat, 
'an epic tale of man's ascent, from ape to space traveller and beyond' (Kubrick 1.997). 
De film toont enkele cruciale stappen in de odyssee die de mensheid voert door de 
onmetelijke tijd en ruimte. Hoewel het verhaal fictief is, sluit het nauw aan bij de 
natuurwetenschappelijke en. technologische kennis van deze odyssee ten tijde van 
de productie van de film. 

De reis in de tijd voertons enkele miljoenen jaren terug in de evolutie van het le
ven op de planeet aarde. In het korte eerste deel van de film, The dawn of man, dat aan 
het avontuur met de Discovery voorafgaat, zien we hoe in de onherbergzame leef
omgeving van een groep aapmensen (ze vertonen de kenmerken van de australopi-
thecus afarensis, de voorouder van de mens die van vijf tot drie miljoen jaar geleden 
in Zuidoost-Afrika is ontstaan) eenzelfde, of misschien wel dezelfde monoliet op-
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duikt als later in de film op de maan wordt aangetroffen. Nadat een van de aapmen-
| sen, in het scenario Moonwatcher genaamd, de monoliet heeft aangeraakt, krijgt hij 

de ingeving een gevonden bot als siagwapen. te gebruiken. We zien hoe hij in de 
strijd om het schaarse drinkwater de leider van een concurrerende groep aapmensen 
de hersens inslaat. In de daaropvolgende scenes zien we hoe het werktuig de aap
mensen van weerloze aaseters omvormt tot de onbetwiste heersers over de andere 

§ dieren in hun woongebied. 
De ontmoeting met de monoliet, die door zijn strakke vorm en zijn gladde op

pervlakte het aanzien van een artefact heeft, symboliseert de evolutie van de aap
mens tot homo sapiens, een ontwikkeling die in werkelijkheid meerdere miljoenen. 
jaren heeft gevergd, van ongeveer vijf tot een half miljoen jaar geleden. Deze inter
pretatie wordt ondersteund door een scène in het laatste deel van de film, waarin. 
ook Bowman, wanneer hij op Jupiter is aangekomen, eenzelfde (of misschien zelfs 
wel dezelfde) zwarte monoliet aanraakt, en er opnieuw een transformatie plaats
vindt, ditmaal die van de mens naar een nieuwe, posthumane levensvorm. Dit the
ma wordt onderstreept door de filmmuziek. Beide transformaties worden begeleid 
door de beginmaten van Richard Strauss' symfonische gedicht Aho sprach Zarathustra, 
dat zijn titel ontleent aan het gelijknamige boek van Friedrich Nietzsche. Wie dit 
boek kent, denkt bij het zien van de film onwillekeurig aan de beroemde uitspraak 
in de inleiding van dit boek: 'De mens is een koord, geknoopt tussen dier en Über
mensch, - een koord boven een afgrond' (Nietzsche 1980, IV, 16). 

De reis waarvan 2001: a space odyssey verhaalt, voert de mensheid echter niet alleen 
door de tijd; het is ook een odyssee door de ruimte. De film suggereert dat de geschie
denis van de mensheid samenvalt met een exploratie van de ruimte. Volgens de hui
dige inzichten in paleontologie en de moleculaire genetica hebben de homoïden, 
nadat zij zo'n twee miljoen jaar geleden in Zuidoost-Afrika uit de australopithecus 
afarensis ontstonden, zich van daaruit in betrekkelijk korte tijd over de hele aarde 
verspreid (Cavalli-Sforza 1994). En in de twintigste eeuw heeft de mensheid met de 
ontwikkeling van de lucht- en ruimtevaart de eerste, vooralsnog bescheiden stap
pen gezet in de exploratie van het voor aardse begrippen onvoorstelbaar grote heel
al. Deze reis door de kosmische ruimte staat overigens niet los van de menselijke 
odyssee door de tijd. Wanneer, zoals door astronomen sinds Hubbies ontdekking 
van de uitdijing van het heelal algemeen wordt aangenomen, het waarneembare 
heelal is voortgekomen uit een kleinere, dichtere toestand die misschien ooit wel 
oneindig klein - dat wil zeggen: een singulariteit - is geweest (de bekendste variant 
van deze theorie staat bekend als de big bang-theorie), dan is de reis naar de ruimte
lijke grenzen van het waarneembare heelal tegelijkertijd, een reis naar de oorsprong 
van het heelal in de tijd, ruim veertien miljard jaar geleden (Barrow 1994, 3). Een van 
de drijfveren van deze odyssee is dat zij ons wellicht ook meer zal onthullen over de 
oorsprong van. het menselijk leven. 

10 
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De vraag naar herkomst en bestemming vergezelt het menselijk leven al ten minste 7 

enkele duizenden jaren op zijn odyssee door rijd en ruimte. Dat komt omdat men- o 

sen, en daarin onderscheiden zij zich. waarschijnlijk van alle andere dieren op aarde, ^ 

niet alleen bestaan maar ook een besef hebben van hun bestaan. Kunstwerken, reli- 43 

gies, filosofische stelsels en wetenschappelijke theorieën hebben van oudsher ge

poogd een antwoord te bieden op de vraag naar herkomst en bestemming van de 'S 
fD 

mens. o 
De fascinatie die 2001: a space odyssey oproept, hangt samen met het feit dat de film ^ 

geen pasklare antwoorden op de genoemde vraag geeft, maar er vooral op uit lijkt de « 
kijker van het mysterie van de odyssee van het leven in het universum te doordrin
gen en hem tot denken aan te zetten. Dat betekent overigens niet dat de film geen 
enkele visie op de vraag naar de menselijke herkomst en bestemming zou bevatten. 
Het zal weinig kijkers van de film ontgaan dat Kubrick in zijn film de techniek in. de 
menselijke evolutie een bijzondere rol toebedeelt. Dat blijkt niet alleen uit de be
langrijke rol die technische artefacten in het filmverhaal spelen, maar wordt ook 
nog eens op een indringende wijze samengevat in de beroemde overgangssequentie 
tussen het eerste en tweede deel van de film. Nadat Moonwatcher voor het eerst een 
concurrent heeft doodgeslagen, smijt hij zijn wapen triomfantelijk in de lucht en 
zien we de slowmotion-beelden van het ronddraaiende bot overgaan in het beeld 
van het traag om zijn as roterende ruimteschip dat dr. Heywood Floyd, de voorzitter 
van de Amerikaanse Nationale Raad voor Ruimtevaart, naar de vindplaats van de 
kort daarvoor op de maan ontdekte monoliet brengt. Omdat deze ontdekking zal 
uitlopen op de transformatie van Bowman tot posthumane levensvorm, suggereert 
deze sequentie dat de techniek zowel het begin- als het eindpunt van de evolutie van 
de homo sapiens markeert. Deze transformatieve kracht van de techniek is een van 
de centrale thema's van de film. 

Kubrick neemt in 2001: a space odyssey een ambivalente houding aan ten aanzien 
van deze transformatieve kracht. Enerzijds spreekt uit zijn film een grote bewonde: 

ring voor de macht die de techniek de mens heeft geschonken en die hem in een naar 
evolutionaire maatstaven gemeten uiterst kort tijdsbestek heeft omgevormd tot de 
heerser over de aarde. Die bewondering blijkt onder andere uit de liefdevolle aan
dacht waarmee Kubrick, die zich bij het maken van de film liet adviseren door rapex
perts op het gebied van de ruimtevaart- en computertechnologie, de technische arte
facten tot in de kleinste details getrouw uitbeeldt. De technologische wereld die 
Kubrick ons voorschotelt, is bovendien in één woord subliem. De ruimteschepen en 
computers in de film bezitten een bovenmenselijke schoonheid en perfectie. Wat 
Kubrick ons toont is niet zozeer de reëel bestaande ruimtevaart- en computertech
nologie met haar gebreken en mislukkingen, maar een ideaalbeeld, dat wordt ge
symboliseerd in de perfecte geometrische vorm van de buitenaardse, zwarte mono
liet (waarvan de drie zijden zich verhouden als de kwadratische reeks 1,4 en 9). 

11 



1 Maar het ideaalbeeld is in de film tegelijkertijd een nachtmerrie. Juist vanwege 
g haar perfectie fungeert de techniek in deze film als een huiveringwekkende kracht 
2 die het leven van de mens bedreigt. Het is opvallend hoe weinig hoofdrolspelers in. 
^ 2001: a space odyssey het avontuur overleven. Niet alleen bezegelt Moonwatcher in het 
7 eerste deel van de film de uitvinding van het werktuig met een brute doodslag die 

ons weinig illusies laat over de overlevingskansen van de overige ongewapende con-
§ currenten, ook. de boordcomputer in de Discovery blijkt bij de uitvoering van zijn 
« programma een effectief moordwapen te zijn. Wanneer we het filmverhaal begrij-
£ pen als een metafoor voor de geschiedenis van de mensheid, dan is het beeld dat 2001 

schetst van de rol van de techniek, in de menselijke evolutie weinig bemoedigend. 
Nu lijdt het geen twijfel dat de destructieve potentie van de techniek niet mag wor
den onderschat. De wereldgeschiedenis leert dat de techniek de mens niet alleen een 
bonte variëteit aan mogelijkheden heeft geboden om individuele medemensen te 
doden, maar hem. zelfe in staat gesteld heeft hele volken (de joden, enkele decennia 
geleden), rassen (de indianen in. Zuid- en Noord-Amerika, enkele eeuwen geleden) 
en zelfs soorten (de homo neanderthalcnsis, enkele tienduizenden jaren geleden), 
geheel of grotendeels van de aardbodem, weg te vagen. Uiteindelijk, zo suggereert 
2001, zet de techniek het bestaan van de homo sapiens als zodanig op het spel Bij de 
ontmoeting tussen Bowman en de zwarte monoliet in het laatste deel van de film, 
ligt de eerstgenoemde ais grijsaard op zijn sterfbed. Zijn geboorte als Starchild mar
keert tegelijkertijd zijn dood als mens. Voorzover Bowmans avonturen staan voor 
die van de mensheid als geheel, verwijst zijn dood dus ook naar het einde van de 
menselijke soort. Dat in de evolutie van het leven de geboorte van een nieuwe soort 
vaak het einde van andere soorten betekent, wordt in de film onderstreept door de 
keuze van de muziek. Behalve door de genoemde compositie van Strauss worden 
beide transformatiescènes begeleid door het indringende Requiem voor sopraan, mezzo
sopraan, weegemengde koren en orkest van György Ligetti. 

Dat de techniek in de evolutie van het leven de plaats van de mens zou kunnen 
overnemen, wordt overigens ai eerder in de film gesuggereerd. In de door Kubrick 
geschetste 'wondere wereld, van de techniek' lijkt er nauwelijks nog een plaats te zijn 
voor de mens. In de Discovery heeft HAL alle functies van de mens overgenomen en 
lijkt de voornaamste taak van de astronauten. Bowman en Poole te bestaan in het 
verdrijven van de verveling. Ze worden nog enige tijd geduld door HAL, maar nadat 
hij hen door middel van een misleidende foutmelding van onderdeel AE-35 aan een 
psychologische test heeft onderworpen, concludeert HAL dat deze onberekenbare 
wezens de missie in gevaar brengen en daarom beter geëlimineerd kunnen worden. 
In een wereld die door superieure kunstmatige intelligenties ais HAL wordt be
woond, is de mens niet alleen overbodig, maar betekent hij door genoemde onbere
kenbaarheid zelfs een groot gevaar.3 De vraag waarmee Kubrick ons confronteert is 
of kunstmatige intelligenties als HAL en de zwarte monoliet geen. geschiktere kan
didaten zijn de volgende sport op de ladder van de evolutie te beklimmen dan de 
mens. Dat Bowman (de mens) de strijd met HAL (de computer) uiteindelijk op het 
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nippertje wint, is - nog afgezien van het onwaarschijnlijke karakter van deze afloop4 

- een. schrale troost, aangezien hij in de confrontatie met de zwarte monoliet op Ju- s 
oker, een kunstmatige intelligentie die HAL verre in de schaduw stek, alsnog als 7 

mem ten onder gaat. § 
Aanknopend bij de eerder geciteerde beeldspraak uit Nietzsches Zarathoestra lijkt ^ 

de techniek de afgrond te zijn. waarboven, het koord van de menselijke evolutie is ge
knoopt. Kubricks ambivalente houding ten. aanzien van de techniek heeft haar 
grond in de dubbelzinnige betekenis van de techniek, voor de mens. Enerzijds heeft 
de techniek een moeilijk te overschatten bijdrage geleverd aan de menswording van 
de mens. Naast de taal is het immers vooral de techniek geweest, die de mens heeft 
verheven boven zijn dierlijke herkomst. Anderzijds zet de techniek de mens aan ook 
zichzelf te overstijgen in de richting van het posthumane (zie De Mul 1999b). We 
zouden de techniek om. die reden metaforisch kunnen aanduiden ais een ontologische 
machine. De techniek, onderwerpt de homoïden aan een voortdurende transformatie, 
die niet alleen tot uitdrukking komt in de opeenvolging van levensvormen (van aap
mens via mens naar posthumane levensvorm), maar evenzeer in de niet minder in
grijpende verandering van de wereld van deze levensvormen. De evolutionaire en cul
tuurhistorische transformaties van de cognitieve structuur hebben fundamentele 
implicaties voor de ervaringswereld van deze levensvormen (cf. De Mul 1996). De 
wereld van de mens is niet die van de aapmens, evenmin als de wereld van een post
humane levensvorm gelijk zal zijn aan die van de mens. 

Het fundamentele karakter van deze transformaties komt tot uitdrukking in de 
wijzigingen die de ruimtelijke en tijdelijke structuur van de ervaringswereld in de 
loop van de tijd ondergaan. De gehele geschiedenis van de techniek zou beschreven 
kunnen worden als de geschiedenis van een voortdurende transformatie van (de er
varing van) ruimte en tijd. Bij de transformatie van de ruimte moeten we niet pri
mair denken aan de indrukwekkende uitbreiding van de biotoop van de homo sa
piens, maiar veeleer aan de kwalitatieve omvorming van biotoop tot leefwereld. De 
verspreiding van de mens over de aardbol en de exploratie van de kosmische ruimte 
betekende niet alleen een verruiming van de menselijke biotoop, maar ging gepaard 
met de ontsluiting van een. fundamenteel' andere ervaringsruimte. Waar het dier 
nog opgesloten is in zijn door instincten ontsloten Umwelt, daar opende de techno
logie (opgevat als het geheel van technische apparaten én de daarmee verkregen 
technische kennis en vaardigheden) in de loop van de geschiedenis steeds opnieuw 
nieuwe v/erelden voor de mens. Zoals het zeilschip het Odysseus mogelijk maakte 
de geografische ruimte te exploreren, zo symboliseert het ruimteschip Discovery in 
2001 de technologie die de mens in staat stelt de kosmische ruimte te exploreren. 
Technische instrumenten als de telescoop en de microscoop hebben bovendien we
relden blootgelegd die zich ver boven en onder de grenzen, van de alledaagse leefwe
reld afspelen. Op een vergelijkbare wijze heeft een alpha-technologie als het schrift 
de tijdelijke structuur van de ervaringswereld getransformeerd. Het schrift heeft het 
door de cycli van dag en nacht en van de seizoenen gekenmerkte bestaan van het dier 
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en van de schriftloze homo sapiens tot een lineair historisch bestaan omgevormd, 
| dat zich vanuit het heden oneindig uitstrekt naar het verleden en de toekomst. Net 
3 als in het geval van de ruimte gaat het ook in het geval van de levenstijd niet louter 

om. een kwantitatieve uitbreiding, maar om een kwalitatieve omslag die een wezen
lijk andere tijdsdimensie ontsluit. Zoals eens de geologische tijd van de anorgani
sche natuur overging in de biologische tijd van het leven, zo heeft de biologische 

o tijd. zich met de homo sapiens getransformeerd tot een historische tijd. De mens 
leeft daardoor in een fundamenteel andere ruimte en een fundamenteel andere tijd 
dan zijn. evolutionaire voorouders.5 

De s t e r r e n p o o r t 

De voorafgaande bespiegeling maakt duidelijk dat het nogal naïef zou zijn te veron
derstellen dat de odyssee door ruimte en tijd van het leven zijn voltooiing zou heb
ben gevonden in de menselijke levensvorm. Het ligt meer voor de hand te veronder- ' 
stellen dat ook. de mens niet meer is dan een contingent en voorbijgaand stadium in 
de evolutie van het leven (vgi. De Mul 1999b) en dat ook de transformatie van de 
menselijke naar een posthumane levensvorm gepaard zal gaan met fundamentele 
veranderingen in de ervaring van ruimte en tijd. Dat is ook wat Kubrick suggereert 
.in het laatste deel van 2001: a space odyssey, dat als titel draagt j up iter and beyond the infinite. 
In dit deel maakt Bowman een hallucinerende reis door een ruimte en een tijd, die 
in vrijwel niets meer herinnert aan de kosmische ruimte en tijd die door de Disco
very werd doorkruist. Op het eerste gezicht lijkt deze reis ontleend te zijn aan een 
uit de hand gelopen LSD-trip, wat gezien het tijdstip van ontstaan van de film, het 
magische jaar 1968, misschien niet eens zo'n gekke associatie is. Na een duizeling
wekkende doorgang door de 'sterrenpoort' (Clarke 1990, 163, zie het citaat waarmee 
deze tekst opent) bevindt David Bowman zich plotsklaps met zijn ruimteshuttle in 
een grote witte, klassiek gemeubileerde ruimte. In het volgende shot zien we Bow
man in zijn ruimtepak in die kamer staan, zijn gezicht nog natrillend van wat blijk
baar een traumatische ervaring is geweest. Hij werpt een blik in de badkamer en 
loopt vervolgens naar het ernaast gelegen vertrek. Daar ziet hij iemand aan een ge
dekte tafel zitten. Wanneer deze persoon zich omdraait naar Bowman, blijkt het 
Bowman zelf te zijn, zonder ruimtepak en vele jaren ouder. Deze oudere Bowman 
lijkt niets te zien en vervolgt zwijgend zijn maaltijd. Wanneer ook. deze oudere Bow
man een geluid hoort, volgt de camera zijn blik en zien we opnieuw Bowman, nu als 
een stokoude man op zijn sterfbed liggen. De point of view verandert nogmaals en we 
zien hoe de stervende Bowman zijn hand uitstrekt naar de zwarte monoliet die aan 
het voeteneinde van zijn bed staat. Het volgende beeld toont een embryo in de 
ruimte. De film eindigt met een door de openingsmaten van Also spracfi Zarathnstra 
begeleid beeld van de aarde. 

' Het is niet verwonderlijk dat met name dit mysterieuze laatste deel van de film 
aanleiding heeft gegeven tot uiteenlopende interpretaties. Doordat Kubrick in dit 
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deel nadrukkelijk breekt met zowel, de wetten van de ons bekende wereld als met de 
narratieve conventies van de film, wordt de kijker voor vele raadsels gesteld. Door s 
welke mysterieuze ruimte reist Bowman? Waar bevindt zich de hotelsuite waarin hij 7 
belandt? Op Jupiter? Is het, zoals sommige interpreten hebben geopperd, een soort | 
kosmische dierentuin, waarin Bowman wordt geobserveerd door de intelligente we- » 
zens die Jupiter bewonen? Of is Bowman op mysterieuze wijze teruggekeerd naar de 
aarde? Of is alles een hallucinatie van de krankzinnig geworden astronaut? Hoe 
moeten we de sequentie duiden, waarin Bowman gelijktijdig op verschillende mo
menten in de tijd in de hotelsuite aanwezig is? Zijn we hier soms getuige van een 
nieuwe transformatie van ruimte en tijd? Zo ja, in welke ruimte en tijd is Bowman 
dan terechtgekomen? En hoe moeten we zijn hergeboorte als Starchild in dit ver
band begrijpen? 

Toen ik mij vijfentwintig jaar geleden na afloop van de film deze vragen stelde, 
lukte het mij niet bevredigende antwoorden, te formuleren. De door Kubrick in het 
laatste deel van de film verbeelde wereld week, hoezeer haar hallucinaties ook aan
sloten bij de beeldtaal van undergroundcultuur van de late jaren zestig die ik in zijn 
provinciale gestalten gretig in mij opzoog, te zeer af van mijn ervarings- en verbeel
dingswereld. En ook de newtoniaanse natuurkunde die ik op de middelbare school 
leerde, kon mij niet veel verder helpen. Toen ik echter in 1997 de film voor de tweede 
keer zag, bleek die bizarre wereld veel van zijn vreemdheid te hebben verloren. Als 
regelmatig lezer van populair-wetenschappelijke literatuur op het gebied van de na
tuurwetenschappen herkende ik nu in Bowmans hallucinerende gang door de ster
renpoort een filmische verbeelding van de fascinerende speculaties over hyperruim
ten (hyperspace) die veel hedendaagse theorieën over de inflatie (uitdijing) van het 
heelal en de rol van supersnaren daarin, omgeven (Barrow 1994; Hawking 1988; k 
Hooft 1992; Kaku 1999; Sorensen 1989). Toen ik kort daarna Arthur C. Clarkes boek-
versie van 2001: a space odyssey las, bleek dat dit geen toevallige associatie was; de auteur 
verwijst daarin expliciet naar theorieën over hyperruimten en transdimensionale 
tunnels (Clarke 1990,163). 

Het begrip 'hyperruimte' is afkomstig uit de wiskunde en is een verzamelnaam 
voor ruimten die meer dan drie ruimtelijke dimensies bezitten.6 Van dergelijke hy-
perruimten kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken, omdat die hogere 
dimensies zich door hun specifieke kenmerken aan de menselijke waarneming ont
trekken (Sorensen 1989,60-62).7 Met behulp van de door Riemann geïntroduceerde 
notatie kunnen hyperruimten echter wel op een consistente wijze worden beschre
ven en. kunnen er allerlei berekeningen op worden toegepast.8 Dergelijke abstracte 
wiskundige ruimten kunnen worden gebruikt om complexe verschijnselen af te 
beelden, waarbij iedere eigenschap op een afzonderlijke as wordt afgebeeld. Op deze 
wijze zou men bijvoorbeeld alle mogelijke stellingen van het schaakspel als een hy-
perruimte kunnen beschrijven, waarbij iedere feitelijk gespeelde en mogelijke partij 
een afzonderlijk, traject vormt door deze hyperruimte. Riemanns idee van. meerdi
mensionale ruimten sprak in de decennia nadat het was geïntroduceerd sterk tot de 
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-o verbeelding van schrijvers, beeldende kunstenaars en mystici van uiteenlopend 
| pluimage,9 De wetenschappelijke vruchtbaarheid van het idee van mecrdimensio-
| nale ruimten bleek vooral in de theoretische fysica, waar het gebruikt werd om een 
, klasse van fysische processen te beschrijven, die zich niet zonder ongerijmdheden la-
? ten beschrijven in een driedimensionaal model De Hongaars-Amerikaanse fysicus 
^ John von Neumann, die vooral, bekend is geworden ais de bedenker van de nog 
§ steeds toegepaste architectuur van. de elektronische computer, ontdekte bijvoor-
*2 beeld dat het gedrag van subatomaire deeltjes op een adequate wijze beschreven kan 
«2 worden wanneer ze in een meerdimensionale ruimte worden afgebeeld (Woolley 

1992,62). 
Terwijl sommige fysici van mening zijn dat dergelijke berekeningen niet meer 

zijn dan een abstracte beschrijving van een driedimensionale werkelijkheid, veron
derstellen andere dat de fysische ruimte zelf een hyperdimensionaal karakter bezit. 
Die laatste opvatting heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van de super-
snaartheorie, volgens welke het heelal oorspronkelijk, toen het nog onvoorstelbaar 
jong - minder dan 10"43 seconden - en klein - minder dan 10"33 centimeter - was, ne
gen (volgens sommige varianten van de theorie zelfs vijfentwintig) ruimtelijke di
mensies bezat. Toen het heelal verder expandeerde bleef de meerderheid "gevangen' 
binnen de afmetingen die het heelal op dat moment had en groeiden er drie uit tot 
ons huidige, ten minste 1027 centimeter grote, heelal (Barrow 1994,118). Volgens het 
in de jaren tachtig door de Russische natuurkundige Andrei Line voorgestelde chao
tische inflatiemodel is het bovendien mogelijk dat er uit de chaotisch willekeurige 
begintoestand naast ons (waarneembare) heelal nog talloze andere heelallen zijn 
ontstaan, die qua dichtheid, temperatuur, aantal ruimtelijke dimensies en zelfs na
tuurconstanten fundamenteel kunnen verschillen van het onze.10 

Wat kosmologische speculaties over hyperruimte zo onweerstaanbaar maakt 
voor auteurs van sciencefiction is dat ze het in theorie mogelijk maken sneller dan 
het licht door de (driedimensionale) ruimte te reizen. Hoe dat in zijn werk gaat, kan 
worden verduidelijkt met behulp van de analogie met driedimensionale reizen door 
een tweedimensionale wereld. Wanneer we ons een niet-gekromde tweedimensio
nale wereld voorstellen, bijvoorbeeld in de vorm van een vlak blad papier, dan is de 
kortste verbinding tussen twee punten A en B, conform Euclides' axioma, een rech
te lijn. Wanneer deze tweedimensionale ruimte echter gekromd is, dat wil zeggen 
wanneer we het blad papier in de driedimensionale ruimte zodanig buigen dat de 
punten A en. B elkaar bijna raken, dan liggen deze voor de bewoner van deze tweedi
mensionale wereld ineens vlak bij elkaar. Wanneer een 'platlander' nu door de hoge
re (derde) dimensie heen van A naar B zou kunnen gaan, dan zou hij dat vanuit zijn 
tweedimensionale perspectief slechts kunnen voorstellen als een hyperjump, een 
discontinue sprong door de tweedimensionale ruimte. 

Naar analogie kan men zich voorstellen dat een bewoner van een gekromde 
driedimensionale wereld zich in een oogwenk door de vierde dimensie heen naar 
een andere, mogelijk lichtjaren ver verwijderde plaats in zijn driedimensionale we-
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reld zou kunnen verplaatsen. Theoretische fysici ais Hawking en Coleman specule
ren over 'zwarte gaten en wormgaten die ver uit elkaar gelegen gedeelten, van het 
heelal, of zelfs tussen ons heelal en andere heelallen, met elkaar verbinden..11 

Wanneer we tegen de achtergrond van deze kosmologische bespiegelingen te
rugkeren naar het laatste deel van 2001: a space odyssey, dan worden de vreemde ge
beurtenissen daarin, een stuk begrijpelijker. Wanneer Bowman in zijn ruimtesloep 
afdaalt naar Jupiter, komt hij terecht in een wormgat, of- zoals Clarke het in de 
boekversie omschrijft - ken Centraal Station van de Galaxis, een soort kosmisch ran
geerterrein dat het verkeer van de sterren door onvoorstelbare dimensies van ruimte 
en tijd leidde' (Clarke 1990, 167). Dit wormgat brengt hem naar een andere plaats in 
het heelal, 'lichteeuwen verwijderd van de aarde'. 

Wanneer we dit avontuur van Bowman in het licht van de odyssee van het leven 
door ruimte en tijd plaatsen, dan wordt duidelijk dat we in het geval van hyper
ruimte niet primair te maken hebben met een louter kwantitatieve uitbreiding van 
de menselijke ervaringsruimte, maar tevens met een transformatie die de mensheid 
een kwalitatief andere ervaring van ruimte en tijd binnenvoert. Wormgaten maken 
het - vooralsnog uitsluitend in theorie - immers niet alleen mogelijk naar verafgele
gen plaatsen in ons heelal of een parallel heelal te reizen, maar stellen ons ook - op
nieuw in theorie - in staat in de tijd te reizen (zie Thorne 1994, 449-5** e n Méndez 
2001). Clarke beschrijft deze overgang naar een hogere dimensie aan de hand van de 
transformatie die de waarneming van de zwarte monoliet ondergaat op het moment 
dat Bowman als Starchild herboren wordt: 

'De glanzende rechthoekige gedaante die alleen maar een blok kristal had gele
ken, zweefde nog voor hem, even onverschillig als hijzelf voor de vlammen van 
het inferno beneden, die hen niet konden deren. Er gingen nog onpeilbare ge
heimen van tijd en ruimte in schuil, maar althans enkele ervan begreep hij nu, 
zodat hij ermee kon werken. Hoe voor de hand liggend - hoe noodzakelijk - was 
die wiskundige verhouding van de-zijden, de kwadratenreeks 1:4:9. En hoe naïef 
om te denken, dat de reeks daarmee eindigde en zich tot drie dimensies beperk
te!' (Clarke 1990,185). 

A c y b e r s p a c e o d y s s e y 

Dat het laatste deel van. 2001: a space odyssey mij nu minder bevreemdt dan in de tijd 
dat de film werd uitgebracht, heeft nog een andere reden. Bij mijn hernieuwde 
kennismaking realiseerde ik. mij namelijk plotseling dat het laatste deel van. de 
film. niet alleen handelt over de exploratie van de kosmische ruimte en tijd, maar 
ook, en misschien wel vooral, over de exploratie van cyberspace.' Dat informatietechno
logie een. niet onbelangrijke rol speelt, was mij vanzelfsprekend al niet ontgaan 
toen ik de film voor de eerste keer zag. In het verhaal is immers een cruciale rol 
weggelegd voor de twee kunstmatige intelligenties die erin optreden: HAL en de 
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zwarte monoliet. De schok van herkenning die de film mij. vijfentwintig jaar later 

bezorgde, werd echter niet veroorzaakt door deze kunstmatige intelligenties (die 

2 nu. eerder uitnodigden, tot een kritische vergelijking van Kubricks voorspelling en 

\ de realiteit van de kunstmatige intelligentie in. 2001), maar door Kubricks verbeel-

V ding van de reis door de vierde dimensie die Bowman naar de raadselachtige hotel-

j* suite brengt. In 1.997 r i e P deze scène bij mij onmiddellijk associaties op met de wij-

§ ze waarop in sciencefictionromans en. films in de jaren tachtig en negentig 

.*« cyberspace wordt verbeeld. En wat meer is: de reis door hyperspace in het slotdeel 

£j van 2001: a space odyssey stelt ons in staat het virtuele karakter van cyberspace beter te 

doorgronden.. 

Het begrip 'cyberspace' werd in 1985 geïntroduceerd door de Canadese schrijver 

William Gibson in zijn roman Neuromancer en werd in korte tijd populair, niet alleen 

in het genre van de sciencefiction, maar ook in de computerindustrie en in theoreti

sche beschouwingen over informatietechnologie. Gibson beschrijft cyberspace ais 

een driedimensionaal cartesiaans rasterwerk: 

'Een grafische weergave van gegevens die zijn ontleend aan de databanken van 

alle computers in het wereldwijde netwerk Onvoorstelbare complexiteit. Op

lichtende lijnpatronen in de non-ruimte van de geest, clusters en knooppunten 

van data. Als de lichten van een nachtelijke metropool, van veraf gezien, steeds 

verder. (...) Binnen de kubus begonnen complexe geometrische vormen op hun 

plaats te klikken tussen de bijna onzichtbare lijntjes van een driedimensionaal 

rasterwerk' (Gibson 1994,56-57,367; zie De Mul 1995). 

De overeenkomst met Clarkes beschrijving van de hyperruimte die Bowman door

kruist is opvallend: 

'Als een nevel die door een bos sluipt, drong er iets binnen in zijn geest. (...) Het 

was alsof hij in de vrije ruimte zweefde, terwijl om hem heen een eindeloos geo

metrisch raster van donkere lijnen of draden die zich naar alle kanten uitstrek

ten. Langs die draden gleden lichtvlekjes, sommige langzaam, andere duizeling

wekkend snel' (Clarke 1990,182). 

Ook Robert Longo verbeeldt injohnny mnemonic, de uit 1995 daterende verfilming van 

de gelijknamige, aan Mmmmaneer voorafgaande novelle van Gibson, cyberspace als 

een oneindig driedimensionaal raster met daarin voortdurend veranderende geo

metrische vormen. Hoewel de computeranimatie Longo in 1997 mogelijkheden 

bood waarvan Kubrick nog nauwelijks kon dromen, is de overeenkomst met diens 

verbeelding van de cyberspace opvallend. 

Deze opvallende overeenkomst is niet zo verwonderlijk omdat we cyberspace -

metaforisch en misschien zelfs wei letterlijk - kunnen opvatten als een hyperruimte. 

Een dergelijke opvatting maakt het, anders dan bij geografische metaforen ais die 
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CL. van de elektronische snelweg, ons mogelijk een adequater begrip te vormen van het 
postgeografische en posthistorische karakter van cyberspace. Wanneer we ons cy- s 
berspace voorstellen als een hyperruimte, dan kan de computer begrepen-worden 7 
als een wormgat, dat de gebruiker niet alleen in staat stek zich in een oogwenk te g 
verplaatsen van de ene naar een andere plaats in het informationele heelal, of zelfs rj 
naar een parallel, heelal, maar hem bovendien de mogelijkheid schenkt om in de tijd ^ 

te reizen.12 

Alvorens deze stelling nader toe te lichten, wijs ik er nogmaals op dat we ons 
nauwelijks een ruimtelijke voorstelling kunnen maken van hyperruimten. De drie
dimensionale voorstellingen die Clarke en Gibson maken van de hyperdimensiona-
le cyberspace kunnen ons slechts op indirecte wijze op weg heipen. Dergelijke voor
stellingen kunnen namelijk op hun best opgevat worden als een projectie van de 
vierde op de derde dimensie. Om ons dat enigszins te kunnen voorstellen, kunnen 
we deze projectie vergelijken met de projectie van een driedimensionaal object op 
een tweedimensionaal vlak, zoals bijvoorbeeld de schaduw van een ronddraaiende 
kubus op een muur. Op eenzelfde wijze kan een. vierdimensionaal, object zoals een 
hyperkubus afgebeeld worden op een driedimensionale ruimte.13 Een dergelijke 
'piatoonse schaduw' van een hyperkubus - die, wanneer hij vervolgens ook nog eens 
wordt geprojecteerd op een plat vlak (de beeldbuis), zelfs niet meer is dan een scha
duw van een schaduw - maakt het echter niet eenvoudig de onderscheidende ken
merken van de vierde dimensie te vatten. De zojuist genoemde analogie met de pro
jectie van driedimensionale voorwerpen op een plat vlak kan ons echter verder 
helpen. Wanneer een bewoner van een tweedimensionale ruimte een poging onder
neemt zich de derde dimensie voor te stellen, dan kan hij dit niet anders doen dan 
door zich die derde dimensie voor te stellen als een oneindige verzameling parallelle 
tweedimensionale werelden, een soort prentenboek met een oneindig aantal blad
zijden. Deze parallelle werelden zijn, wanneer de platlander over voldoende verbeel
dingskracht beschikt, denkbaar, berekenbaar en dankzij hyperjumps misschien 
zelfs toegankelijk, maar zijn voor hem niet ais driedimensionale ruimte ervaarbaar. 
Naar analogie kunnen wij ons, ais driedimensionale wezens, de vierde dimensie 
voorsteilen als een oneindige verzameling parallelle driedimensionale werelden.14 

In het voorafgaande merkte ik op dat een wormgat het mogelijk maakt via de 
vierde dimensie een. Verkorte route' naar een andere locatie binnen het heelal, of 
zelfs naar een locatie in een ander heelal, te nemen. Dat is nu precies wat de compu
ter als wormgat doet! De op een netwerk aangesloten computer maakt het niet al
leen mogelijk door het aanklikken van links in een oogwenk verafgelegen plaatsen in 
cyberspace te bezoeken, maar stelt ons tevens in staat parallelle werelden te bezoe
ken. Laat ik dit uitleggen, aan de hand van de Screensaver waarmee ik. dit artikel be
gon. Zoals ieder heelal heeft de sterrenwereld op mijn beeldscherm specifieke ken
merken. In dit uiterst simpele heelal zijn de enige variabelen de hoeveelheid, sterren 
en de snelheid waarmee ze zich door dit heelal bewegen. Het programma stelt me 
echter in staat de dichtheid van het heelal en de snelheid van de sterren aan mijn 
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E wensen aan. te passen. Hoewel de keuzemogelijkheden relatief beperkt zijn (het aao-
| tal sterren dat gelijktijdig op het beeldscherm vertoond wordt, kan. variëren van 10 
| tot 200 en de snelheidsschaal kent 20 verschillende waarden), stelt dit mij in staat 

f niet minder dan 3800 (190x20) verschillende heelallen, op te roepen. 
? Wanneer we cyberspace als een hyperruimte opvatten, dan wordt het mogelijk 

een begrip te vormen van het virtuele karakter van cyberspace. Dat is in de eerste plaats 
§ gelegen in het feit dat cyberspace - vanuit een driedimensionaal perspectief be-
22 schouwd - een verzameling is van parallelle werelden, Zo is de eerder besproken een™ 
£ voudige sterrenscreensaver op te vatten als de abstracte verzameling - een 'kosmi

sche database' - van 3800 parallelle sterrenwerelden. Meer algemeen uitgedrukt 
omvat cyberspace (de steeds uitdijende wereld van) alle mogelijke configuraties en 
toestanden van het geheel van computerprogramma's dat door middel van. wereld
wijde computernetwerken met eikaar verbonden is. Voor een driedimensionaal we
zen als de mens is slechts een van die werelden actueel, de andere zijn uitsluitend als 
mogelijkheid gegeven. Mijn Screensaver kan bijvoorbeeld 10, 34 of 198 sterren laten 
zien, maar nooit tegelijkertijd. Anders dan voor een vierdimensionaal, wezen, voor 
wie alle 3800 mogelijke werelden gelijktijdig actueel, en daarom niet virtueel (dat 
wil zeggen mogelijkheid) maar realiteit zouden zijn, is deze computationele hyper
ruimte (net als de kosmologische hyperruimte) weliswaar mathematisch bereken
baar, maar niet ervaarbaar en zelfs nauwelijks voorstelbaar voor de mens. 

Net zoals de op het platte vlak geprojecteerde schaduwen van een driedimen
sionaal object zijn de afzonderlijke sterrenwerelden slechts de schaduwen van een 
hogere dimensie of werkelijkheid. Daarmee stuiten we op een tweede fundamenteel 
kenmerk van virtuele werelden; het schijnbare karakter ervan.14 Van dit kenmerk van 
cyberspace vormt de scène in de raadselachtige hotelsuite waarin Bowman na zijn 
reis door de vierde dimensie belandt in het laatste deel van 2001: a space odyssey een 
goede illustratie. Vijfentwintig jaar nadat ik deze scène voor het eerst zag, bleek ook. 
deze beduidend, minder vreemd. De wereld waarin Bowman terecht was gekomen, 
zo realiseerde ik mij, was een door een computer - de zwarte monoliet? - gecreëerde 
virtuele realiteit. Virtual reality is de verzamelnaam voor een reeks computertechnolo
gieën waarmee een driedimensionale representatie wordt gegenereerd waarin de ge
bruiker wordt opgenomen, waarin hij zich kan bewegen en waarmee hij kan inter-
acteren (vgl. De Mul 1999c). De sterrenscreensaver, die de computergebruiker de 
illusie geeft zich met grote snelheid door het heelal te bewegen, is daarvan een pri
mitief voorbeeld. Bij deze zogenaamde desktop virtual reality is de door de compu
ter gegenereerde driedimensionale wereld, afgebeeld op het tweedimensionale vlak 
van. het computerbeeldscherm en is de mate van onderdompeling, navigatie en in
teractie nog vrij beperkt. In meer geavanceerde systemen, die gebruikmaken van een 
datahelm met twee ingebouwde stereoscopische beeldschermpjes, een stereokopte
lefoon, en een. voorziening die de bewegingen van hoofd en hand registreert en door
geeft aan de computer, is de visuele en. auditieve illusie driedimensionaal en zijn de 
mogelijkheden tot navigatie in en interactie met de virtuele wereld, al een stuk gro-

20 



CL. 

o 
ro 
O 
ou

ter. Inmiddels zijn er systemen in ontwikkeling waarbij het beeld door middel van 
laserstralen onmiddellijk op het netvlies wordt geprojecteerd, en in de toekomst zal 
het wellicht mogelijk zijn de beelden door middel van een neurale interface tussen 
computer en hersenen zonder tussenkomst van de zintuigen op te roepen. o 

Wellicht wordt deze laatste techniek, toegepast door de buitenaardse intelligen- * » 
tie die Bowman op Jupiter ontvangt. In ieder geval is de hotelkamer waarin Bow- £ 
man met zijn ruimtesloep belandt een vrijwel perfecte virtuele werkelijkheid. In de 2j 
romanversie maak t Clarke, nada t hij de kamer, de meube len , waaronder een "" 
schrijftafel m e t halfvolle boekenplank , de vaas m e t b l o e m e n en de aan de wand be
vestigde reproduct ies van Van Gogh en Wyeth heeft beschreven, ons deelgenoot 
van de verbijstering van Bowman, die een m o m e n t d e n k t da t hij k rankz inn ig is ge
worden: 

'Hij had gedacht dat hij op ieder wonder was voorbereid. Het enige dat hij niet 
had verwacht, was het louter triviale. (...) Als hij inderdaad gek was, waren zijn 
waanvoorstellingen schitterend geënsceneerd. Alles was volkomen echt, er was 
niets dat verdween als hij het de rug toekeerde. Het enige voorwerp in het tafe
reel wat uit de toon viel - en dat niet zo'n klein beetje - was de ruimtesloep zelf 
(...) Het was reëel - of anders een zo voortreffelijk uitgedachte zinsbegoocheling 
dat ze onmogelijk van de realiteit te onderscheiden was' (Clarke 1990,176). 

Dat dit laatste het geval is, blijkt wanneer Bowman erachter komt dat de hotelkamer 
een simulatie is van een hotelkamer uit een op de aarde uitgezonden en door Bow-
mans gastheer opgevangen televisieprogramma. 

In beschouwingen over virtual reality is er vaak op gewezen dat het niet kan 
worden afgedaan als louter schijn (Heim 1993). Hoewei de gesimuleerde wereld niet 
echt is in de klassieke betekenis van het woord, zijn de effecten wei degelijk reëel, te 
noemen. Dat geldt reeds voor het virtuele beeld in een spiegel, waarvan de lichtval 
ondanks zijn illusoire status overeenstemt met die van een reëel object. En zo ook 
kan de door een vliegsimuiator opgeroepen ervaring de gebruiker echt luchtziek 
maken. In de zojuist besproken scène uit de film wordt de vraag naar de ontologi
sche status van een virtuele realiteit nog verscherpt, wanneer blijkt dat niet alleen de 
visuele representatie van de hotelkamer niet van echt te onderscheiden is, maar dat 
ook het voedsel en de drank die Bowman in de koelkast aantreft reële effecten heb
ben, aangezien ze in staat blijken zijn honger en dorst te stillen. De vraag is hier dus 
niet zozeer of een virtuele realiteit reëel is, maar eerder op welke wijze zij dat is 
(Gooien 1997, 44). Wanneer we bedenken dat de (traditionele) realiteit in het tijd
perk van de ICT in toenemende mate door computers wordt gemedieerd, kunnen 
we ons met Casteils afvragen of het niet beter is te spreken van een real virtualtty (Cas-
tells 1996,372-375; vergelijk De Mul 1999a). 

Wanneer we ons een. adequaat begrip willen vormen van cyberspace, dan mag ech
ter de eerstgenoemde betekenis van het begrip Virtueel" niet uit het oog worden ver-
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*j loren. We dienen beide betekenissen samen te denken. Voor driedimensionale wezens 
| als de mens is cyberspace een veld van potentiële (dat wil zeggen parallel bestaande en 
3 derhalve mogelijke, maar niet gelijktijdig ervaarbare) werelden die toegankelijk zijn, 

f waar we ons in kunnen bewegen en waar we mee kunnen interacteren.15 De verstrek-
7 kende ontologische implicaties van deze gedachte worden pas volledig inzichtelijk 

wanneer we bedenken dat in het tijdperk van de real virtuaiity de traditionele realiteit 
o en virtuele realiteit steeds meer vervlochten raken. Dat deze reële virtualitcit niet be-

.«« perkt blijft tot de sociale realiteit, leert de moleculaire genetica en de daarmee verbon-
^ den biotechnologie. Een databank met de genetische informatie van een reeks orga

nismen omvat niet alleen het genetische bouwplan van bestaande organismen, maar 
ook dat van. een groot aantal potentiële organismen die door middel van (trans)geneti-
sche manipulatie (traditionele) realiteit kunnen verkrijgen (vergelijk Fox 1999). 

De voorafgaande overwegingen rechtvaardigen de stelling dat cyberspace een. 
nieuw postgeografisch en posthistorisch stadium in de odysssee door ruimte en tijd 
ontsluit. Dit stadium is niet alleen postgeografisch te noemen omdat de computer 
ons in staat stelt hyperjumps door de fysische en sociale dimensies van de geografi
sche ruimte te maken, maar ook omdat hij - zoals het voorbeeld van de biotechnolo
gie verduidelijkte - toegang biedt tot parallelle werelden. Het stadium is bovendien 
posthistorisch, omdat we dankzij de computer hyperjumps door onze geschiedenis 
kunnen maken. De op het eerste gezicht raadselachtige verouderingssequentie aan 
het eind van zooi: a space odyssey vormt hiervan een aardige illustratie. Wanneer Bow
man in de virtuele realiteit van zijn hotelkamer een oudere versie van zichzelf gade
slaat, dan hebben we te maken met een gelijktijdige actualisering van verschillende 
momenten in de tijd. Dat deze ervaring niet is beperkt tot de wereld van de science
fiction, maar inmiddels al deel is gaan uitmaken van onze alledaagse realiteit, maak
te het duet van Bob Marley en Erykah Badu, dat ik in de inleiding als voorbeeld 
noemde, reeds duidelijk. Andere voorbeelden van deze posthistorische ervaring zijn 
computersimulaties van het verleden en de toekomst. We kunnen daarbij denken 
aan virtual reality-reconstructies van historische locaties, zoals de virtuele versie van 
de beroemde prehistorische grotten van Lascaux, compleet met grotbewoners, die 
enkele jaren geleden in Seoul in première ging. Een stap verder gaan de dinosauriërs 
in Spielbergs Jurassic Park, prehistorische organismen die op basis van overgeleverd 
DNA worden gereconstrueerd. Net als in het geval van de postgeografische ruimte 
biedt ook de posthistorische tijd de mogelijkheid parallelle werelden, in de vorm 
van alternatieve geschiedenissen, te betreden. Interactieve romans en computerspel
len, waarbij de lezer of speler uit een veelheid van virtuele geschiedenissen er een ac
tualiseert, vormen hiervan alledaagse voorbeelden. Maar ook. kan gedacht worden 
aan gesimuleerde alternatieve evoluties van het leven op aarde, waarbij met behulp 
van (toekomstige) biotechnologieën ook organismen die in de evolutionaire struggle 
for life nooit zijn ontstaan, zijn verdwenen of nog niet zijn ontstaan worden 
ge(re)construeerd. Daarmee zou een oude droom van de mensheid worden gereali
seerd: het reizen in de tijd. Niet, zoals in de speculaties over wormgaten gebeurt, 
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door daadwerkelijk terug te reizen in de rijd (Thorne 1994, 483-5")- m a a r d o o r h e t 

actualiseren van het verleden en de toekomst in het heden. 

E p ï l o g y e : man a n d b e y o n d t h e i n f i n i t e 

Ginds tussen de sterren wees de evolurie nieuwe wegen. De eerste ontdekkers van de 
Aarde hadden allang de uiterste mogelijkheden van hun vlees en bloed bereikt; toen 
hun machines beter waren geworden dan hun lichaam, was de tijd aangebroken om 
te verhuizen. Zij gingen over in glanzende nieuwe woningen van metaal en plastic, 
eerst nog met hun hersenen, vervolgens alleen met hun gedachten. 

Hiermee zwierven zij tussen de sterren. Zij bouwden niet langer ruimteschepen, 

zij waren ruimteschepen. 
Het tijdperk van de machinewezens ging echter snel voorbij. Door hun onophou

delijke experimenten hadden zij geleerd hun kennis op te slaan in de structuur van de 
ruimte zelf en in onbeweeglijke configuraties van licht hun gedachten voor eeuwig vast 
te leggen. Zij werden stralingswezens, eindelijk bevrijd van de tirannie van de materie. 

Zij transformeerden zich tot zuivere energie; op duizend verschillende werelden 
dansten de lege schalen die zij hadden afgeworpen een krampachtige, zinloze do
dendans om vervolgens uiteen te vallen en te verroesten. 

Zij waren nu meester van de tijd. Naar verkiezing konden zij tussen de sterren 
reizen en ais een ijle nevel door de spleten in de ruimte omlaag zakken. Maar al be
schikten zij over een bijkans goddelijke macht, hun oorsprong in het warme slijm 
van een verdwenen zee waren zij niet helemaal vergeten. Arthur G Clarke 

Het epos over de reis die het leven maakt door ruimte en tijd is ook, en niet in de 
laatste plaats, een tragedie. In het voorafgaande hebben we reeds opgemerkt dat de 
reizigers een hoge prijs moeten betalen om deelgenoot te kunnen zijn van dit kos
mologische en ontologische avontuur. ledere nieuwe transformatie van ruimte en 
tijd betekende tevens de ondergang van de soort die deze transformatie hielp vol
trekken. De australopethicus afarensis heeft het betreden van de humane levens
ruimte en de humane geschiedenis moeten betalen met zijn eigen ondergang. En 
2001: a space odyssey suggereert dat de prijs die de mensheid moet betalen voor de ont
sluiting van de posthumane dimensies van ruimte en tijd niet geringer is. Bowman 
laat in zijn transformatie tot Starchiid niet alleen zijn menselijke lichaam achter, 
maar ook zijn •menselijke geest. 

Waarom dit lot waarschijnlijk ook voor de mens onvermijdelijk is, werd in de 
voorafgaande twee paragrafen inzichtelijk. Met cyberspace heeft de mens een nieu
we vierdimensionale ruimte en tijd ontsloten waartoe hij slechts op indirecte wijze 
toegang heeft en waarvan hij zich nauwelijks een. voorstelling kan maken. Onze 
voorstellingen van de vierde dimensie zijn niet minder onbeholpen dan de voorstel
lingen die Abbotts platlander zich tracht te maken van de derde dimensie.16 We zijn 
als de gevangenen in de grot van Plato, die de tweedimensionale afbeeldingen op de 

O 
O 

O 
CL, 

23 



-o 
E muur van. de grot voor de werkelijkheid houden. In zekere zin is ons lot nog bekla

genswaardiger, omdat er onder ons geen wijzen kunnen opstaan die de grot kunnen 
3 uitwandelen om de werkelijkheid in haar ware gedaante te aanschouwen. Onze 
, computerschermen tonen ons slechts de schaduwen van een wereld die we nooit 
7 zullen kunnen betreden. Maar waarschijnlijk zullen we door het bestaan van die 
•_ wereld ons ook niet meer - of vanwege de excentrische posirionaliteit van de mens 
o misschien beter: minder dan ooit {Plessner 1975) - thuis voelen in onze oude wereld 
.2 (De Mul 1999e), We zijn, om Heidegger te variëren, te laat voor de metafysica en te 
5*2 vroeg voor cyberspace. 

Het wachten is dus niet op de imaginaire procedure die het 'downloaden van de 
menselijke geest in de machine' mogelijk zal maken (Moravec 1988), maar op de le
vensvorm die deze nieuwe ervaringsruimte zal betrekken. Het behoort zowel tot de 
grandeur als tot de tragiek van de mensheid de eerste levensvorm te zijn die voorbe
stemd lijkt zijn eigen evolutionaire opvolgers te scheppen die beter dan zijzelf in 
staat zullen zijn in de digitale stmggkfor life te overleven (Levy 1992,9). Hoezeer ook 
de ontwikkeling en samenwerking van nieuwe disciplines als nanotechnologie, bio
technologie, kunstmatige intelligentie en kunstmatig leven nog omgeven zijn door 
een humaan discours (met alle daarmee verbonden, onoplosbare ontologische en et
hische vragen), lijkt de agenda ervan uiteindelijk, onbedoeld, gericht te zijn op de 
creatie van een posthumane levensvorm (zie De Mul 1999b). is het niet naïef om, zo
als Clarke in het laatste hoofdstuk van 2001: a space odyssty, te veronderstellen dat de 
wezens die de odyssee van het leven door ruimte en tijd zullen voortzetten nog zo
veel op ons zullen lijken dat we kunnen zeggen dat het de mens is die naar cyber
space emigreert? Is de rituele herhaling van het woordje zij in de hierboven geciteer
de passage meer dan een retorische poging de menselijke identiteit te bestendigen? 
Een rituele bezwering van het onafwendbare lot, in de odyssee van het leven ten on
der te gaan? Welk mens - behalve Bowman - zal gehoor kunnen geven aan Nietz-
sches letterlijk onmenselijke oproep: 'Wij vrije, zeer vrije geesten - wij hebben haar 
nog, de volle nood des geestes en de volle spanning van zijn boog! En wellicht ook de 
pijl, de taak, en - wie weet? - het doel... - Wat doet de rest er nog toe? - De rest, dat is de 
mensheid maar" (Nietzsche 1980 V, 13 en VI, 167-168)? 

N o t e n 

1. De genoemde metaforen zijn voorbeelden van wat Lakoffen Johnson stmctuummaforen noe

men. Ze dragen een samenhangend geheel, van concepten en richtlijnen voor het handelen van. 

het ene op het andere domein over. De metaforen van de snelweg, de stad en de winkel zijn echter 

tegelijkertijd te beschouwen als een bijzondere categorie van oriëntariemeta|örett. Ze schrijven een. 

geografisch-niimtelijke dimensie toe aan cyberspace en helpen ons ons. in deze abstracte, virtuele 

ervaringsniimte te oriënteren. Het zijn bovendien, ontologische metaforen die een specifieke substan

tial.! tek aan de virtuele wereld toeschrijven. Zie voor een uitvoeriger analyse van de metafoor van 

de electronic superhighway: Rohrer 1997. 
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2. Een niet onbelangrijk deel van de eer kooit toe aan Arthur C Clarke, op wiens verhaal The 

semmd {1951) de film is gebaseerd, en die bovendien samen, met Kubrick voor het scenario teken- 2 

de, Clarke werkte op basis van het filmscenario het verhaal om tot een roman, die net ais de film in , 

i$ó$ verscheen onder de titel zooi: a spaa odyssey (Clarke 1990) en die een vervolg kreeg in 2010: odys- o 

sey two (1982, in 1984 verfilmd door Peter Hyams onder de titel mm\ 1061: odyssey three {1987) en 3001: ^ 

the final odyssey (1997). De latere boeken noch. de film van Hyam evenaren echter het meesterwerk ^ 

van Kubrick en Clarke. In mijn interpretatie van 2001; a space odyssg neem ik de film. als uitgangs- 2j 

punt, maar za! ik waar nodig ook verwijzen naar het scenario en de romanversic van Clarke. Om

dat zowel Clarke als Kubrick het oorspronkelijke scenario aanvulden en op een aantal punten wij

zigden, sporen de film- en de romanversie niet volledig, 

3. In de film. worden de reden van HAL's disfunctioneren en het motief voor het doden van de 

bemanning in het midden gelaten. In het oorspronkelijke scenario en Clarkes boekversie van 1001 

wordt HAL's foute diagnose met betrekking tot de antenne uitgelegd ais een neurotisch symp

toom dat het gevolg is van een. logisch conflict tussen de regel dat hij altijd de waarheid moet 

spreken en de instructie het geheime doel van de missie - het contact zoeken met de makers van 

de zwarte monoliet - voor Poole en Bowman te verzwijgen. De 'doodsangst' die HAL overvalt 

wanneer hij erachter komt dat Poole en Bowman zijn hogere functies, waaronder zijn bewustzijn, 

willen uitschakelen, doet hem vervolgens besluiten hen uit de weg te mimen. Kubrick heeft deze 

uitleg in de film achterwege gelaten, hetgeen gezien het onbevredigende karakter ervan goed te 

begrijpen is. De boekversie lijkt namelijk ten onrechte menselijke emoties als angst en trots aan 

HAL toe te schrijven. In een. eerdere scène in de film, waarin Poole, Bowman en HAL worden geïn

terviewd voor een actualiteitsrubriek op aarde, merken zij op dat HAL geen emoties kent, maar 

geprogrammeerd is alsof hij emoties heeft teneinde de communicatie met mensen te vereenvou

digen (vgl. Picard 1997). Ook HAL's smeekbede aan Bowman hem. niet uit te schakelen, kan begre

pen worden als een strikt logische strategie van HAL om de geprogrammeerde doeleinden te be» 

reiken. Een veel plausibeler en consistenter verklaring voor HAL's op het eerste gezicht 

merkwaardige gedrag biedt Underman in zijn aan zooi: a space odyssey gewijde website Hij be

toogt dat de Tout'' met betrekking tot het defecte onderdeel AE-35 in werkelijkheid geen fout is, 

maar begrepen moet worden als onderdeel van een psychologische betrouwbaarheidstest die 

HAL de twee bemanningsleden afneemt. In een van de dialogen met Bowman wordt dit ook. met 

zoveel woorden door HAL toegegeven. Die tests zijn nodig omdat Bowman en Poole de enige ele

menten in het ruimteschip zijn die HAL niet volledig Lm controleren en zo nodig bijsturen. 

Wanneer de beide astronauten besluiten HAL uit ce schakelen, is het - in het licht van het in HAL 

geprogrammeerde doel, het weislagen van de missie naar Jupiter - niet meer dan logisch de be

manning te elimineren. Niet alleen zijn zij in feite overbodig (HAL controleerde als automatische 

piloot de vlucht van de Discovery volledig), maar bovendien vormde hun (letterlijke) onbereken

baarheid een blijvend risico. HAL was vanzelfsprekend niet geprogrammeerd om de astronauten 

te doden, maar het feit dat hij - als heuristische computer - zelf tot deze beslissing kwam, is wel 

een logisch gevolg van zijn opdracht de missie koste wat kost te doen slagen (Underman 199.7)-

4. Aangezien HAL het schip volledig controleert, zou het niet moeilijk voor hem moeten zijn 

geweest de deuren van de computerruimte gesloten te houden en Bowman zo te verhinderen zijn 

hogere Puncties uit te schakelen. 
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g 5. Dat impliceert vanzelfsprekend niet dat eerdere tijd- en ruimtecon.cepri.es daarmee ver-

|J dwenen zijn. Zo ervaren mensen nog steeds de geologische tijd en de biologische tijd. Waar de cr-

m varing van de geologische tijd, bijvoorbeeld in de sublieme ervaring van een bergkctcn, altijd in-

t direct en daardoor uiteindelijk moeilijk voorstelbaar is, ervaren wij de biologische tijd, zoals die 

? bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de wisseling van de seizoenen, de afwisseling van de gene-

• ra ties en de menstruariecyclus, letterlijk aan den lijve. VgL de opmerking over de "gelijktijdig-

o heid' van de historische en de posthistorisehe tijd in de eerste paragraaf 

«£ 6. Sinds Einstein wordt in de fysica de tijd vaak als vierde dimensie aan de drie ruimtelijke di-

,£ mensies toegevoegd. Deze vierdimensionale ruimtenjd heeft echter slechts drie ruimtelijke dimen

sies. Onder hyperruirnten worden in het vervolg ruimten met meer dan drie ruimtelijke dimen

sies verstaan. De grondlegger van de tak van wiskunde die zich bezighoudt met meer™ en 

oneindig-dimensionalc ruimten is de Duitse wiskundige Bernhard Ri.em.ann, die zijn theorie in 

het midden van de negentiende eeuw ontwikkelde (Kaku 1999, 30-54). 

7. Volgens de negen ticndc-ccuwsc fysicus Helmhol. tz is "een dergelijke * representatie* even 

onmogelijk als de 'representatie' van kleuren voor iemand die blind is geboren' (geciteerd in Kaku 

1999, 10). Ruim een eeuw later geldt dat nog steeds: 'Zelfs ervaren wiskundigen en theoretische 

fysici die vele jaren werken met hogcr-dimcnsionale ruimten erkennen dat ze deze ruimten niet 

kunnen visualiseren. Om die reden trekken zij zich terug in de wereld van wiskundige vergelij

kingen' (Kaku 1999, 3°^54, 10). Kaku oppert de veronderstelling dat dit onvermogen, te wijten is 

aan de evolutie van. de homoïden. Terwijl een goed begrip van (beweging in) driedimensionale 

ruimten een groot voordeel is in struggle for lijc, zou. het vermogen om meerdimensionale ruimten 

te zien geen evolutionaire voordelen met zich meegebracht hebben {1999, 11). In het vervolg zul

len we zien dat dit (contingente) onvermogen wel eens een groot nadeel zal kunnen blijken te zijn 

in de struggle for lift in cyberspace. 

8. Riemann nam de stelling van Pythagoras (a2+b2^c2) als uitgangspunt en toonde aan dat deze 

stelling ook geldt voor driedimensionale (a^+bVc^d2) en meerdimensionale (a2+b2+c2+dz+...« z2) 

ruimten. Vervolgens toonde hij aan. dat al deze ruimten zowel plat als gekromd kunnen zijn. In 

het eerste geval gelden de axiomata van Euclid.es (zoals: de kortste afstand tussen twee punten is 

de rechte lijn, twee parallelle lijnen raken, elkaar nooit, de som van. de drie binnenhoeken van een 

driehoek is altijd 1800), maar wanneer we met gekromde ruimten te maken hebben, gelden deze 

axiomata niet en kunnen, bijvoorbeeld, de drie hoeken van een driehoek meer dan i8o°zijn en 

parallelle lijnen elkaar kruisen. Met behulp van. Faradays veldtheorie (die door hem was ontwik

keld om de magnetische of elektrische krachten die op een punt inwerken te kunnen beschrijven) 

ontwikkelde Riemann een notatie - de zogenaamde metric tensor - waarin met behulp van een reeks 

getallen van ieder punt in de ruimte niet alleen de positie, maar ook de mate van kromming 

wordt beschreven. Zo kan een punt in de tweede dimensie met drie getallen worden beschreven 

en zijn er voor een punt in een vierdimensionale ruimte tien getallen nodig. Het fascinerende van 

Riemanns ontdekking was dat kracht niet langer wordt opgevat als een werking-op-afstand, 

maar als een effect dat wordt veroorzaakt door de kromming van de ruimte. 

9. Zie bijvoorbeeld Edwin Abbotts Flatland A romance of many dimensions uit 1884, waaraan ik de 

gedachtenexperimenten met de platlanders in. deze en volgende paragrafen heb ontleend (Abbott 

19^3) en het werk van sciencefictionschrijvers als H.G. Wells (The time madiine, 1895). In de beelden-
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de kunst is o.a. het werk van de kubist Picasso en de dadaïst Duchamp geïnspireerd door de lite

ratuur over de vierde dimensie. Ook mystici van uiteenlopend pluimage hebben zich in diezelfde 2 

tijd door het idee van de vierde dimensie laten inspireren en. o.a. als verklaring aangevoerd voor 7 

het bestaan van gecstesverschijningen en andere paranormale verschijnselen. o 

10. Volgens de astronoom Barrow heeft dat bijzonder ingrijpende consequenties voor de na- ^ 

tuurwetenschap: 'Als het heelal uniek is - omdat het de enig mogelijke consistente mogelijkheid 

vormt - zijn de begincondities ook uniek, en vormen ze dus zelf een natuurwet. Als we daarente

gen aannemen dat er vele andere heelallen mogelijk zijn - of, sterker nog, dat er echt vele andere 

heelallen bestaan - dan hoeven de begincondities geen bijzondere status te bezitten. Elke moge

lijkheid zou ergens gerealiseerd kunnen worden" (Barrow 1994,99)* 

11. Hierbij dient onmiddellijk te worden aangetekend dat deze speculaties lang niet door alle 

fysici worden gedeeld. Zo schrijft Gerard 't Hooft: in zijn De bouwstenen vandt schepping: 'Welnu, voor 

de quantumzwaartekracht zijn deze wonngaten desastreus. Gelukkig kun je de wormgatthcorie 

ook zodanig interpreteren dat de wormgatcn absoluut onwaarneembaar zijn. Zo zou ik het ook 

liever willen houden' (223). 

12. Deze analogie is ook opgemerkt door Michael Heim in zijn analyse van hypertekst in zijn 

boek The ontokgy of virtual reality: 'De intuïtieve sprong in hypertekst lijkt op die van ruimteschepen 

in futuristische fictie. Wanneer de snelheid groter wordt dan de lichtsnelheid, wordt er een 

sprong door een hyperruimte gemaakt' (30). 

13. Zoals een driedimensionale kubus bestaat uit zes ineengevouwen, tweedimensionale vier

kanten, zo moeten we ons de hyperkubus voorstellen als een object dat bestaat uit acht ineenge

vouwen driedimensionale kubussen. Zoals de projectie van een roterende driedimensionale ku

bus op het platte vlak onder een bepaalde hoek op bepaalde tijdstippen een afbeelding van een 

vierkant laat zien, zo toont ons de projectie van de roterende hyperkubus op de derde dimensie 

onder een bepaalde hoek op bepaalde tijdstippen een afbeelding van een driedimensionale ku

bus. 

.1.4. Beide betekenissen van het (relatief jonge begrip) begrip 'virtueel' vinden hun oorsprong 

in de moderne natuurwetenschappen. De eerste betekenis kreeg het rond 1800 in de mechanica, 

waar het wordt gebruikt om een kracht aan te duiden die in potentie aanwezig is, maar nog niet is 

geactualiseerd (d.w.z. potentiële kracht). De connotatie schijn kreeg het een eeuw eerder in de op

tica, waarin het spiegelbeeld 'achter' de spiegel wordt aangeduid als een virtueel beeld (vgl. Van 
Binsbergen 1997). 

15. In dit opzicht verschil ik van mening met Gooien, die virtualiteit uitsluitend denkt vanuit 

de optische connotatie van het begrip en. nadrukkelijk stelt dat virtueel niet mag worden gelijk

gesteld met potentieel (Coolcn 1997,44). Voor een driedimensionaal wezen is een virtuele wereld 

beide: het is een reeks mogelijke werelden die in potentie reële effecten teweeg kunnen brengen. 

16. Kaku geeft een aardige beschrijving van een imaginaire reis van een pladander door de 

derde dimensie (in de vorm van een reeks hyperjumps tussen een reeks opeenvolgende tweedi

mensionale werelden) en zijn. ontmoeting met een mens. Voor de pladander die de mens van on

deren benadert, zal deze plotsklaps uit het niets in. zijn platte wereld binnentreden als twee geslo

ten vormen {de voeten) en zal met iedere hyperjump naar het volgende platte vlak het aantal, de 

vorm en de plaats van deze vormen, veranderen. Dat wat voor een driedimensionaal wezen simul-
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taan aanwezig is, kan door de platlander slechts sequentieel ervaren worden. Op een vergelijkbare 

U wijze is de vierde dimensie voor de mens slechts ervaarbaar als een opeenvolging van dricdimen-

j2 sionalc werelden waarvan hij de simultane samenhang nauwelijks kan bevroeden. 
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