Een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde
Arjen

Mulder

Ik begin er meer en meer van overtuigd te raken dat de gedachten die het leven in de
twintigste eeuw daadwerkelijk vorm hebben gegeven, die het daadwerkelijk hebben
herschapen naar hun beeld, niet te vinden zijn. bij de filosofen over wie handboeken
verschijnen - Wittgenstein, Heidegger, Sartre, Deleuze, Habermas, Derrida, Foucault, Rorty - maar bij een groep essayistisch ingestelde, technische denkers die in de
jaren veertig bijeenkwamen ais de Cybernetics Group en met elkaar een aantal nieuwe ideeën over informatie en communicatie loslieten op alle wetenschappelijke en
maatschappelijke terreinen die ze konden bestrijken.1 Zij legden niet alleen de theoretische en praktische grondslag voor een zich nu al zestig jaar gestaag ontwikkelende lijn van onderzoek, een ideeëngeschiedenis die hieronder wordt geëxploreerd,
maar ook voor de informatiemaatschappij waarin wij leven, en voor het beeld van
onszelf en de wereld ~ natuur, cultuur, techniek - dat wij leven. Ook dat onderzoek ik.
De d i g i t a l i s e r i n g van het

zelfbeeld

Luister naar Morpheus:
'You know something. What you know you can't explain. You felt it your entire
life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is.
But it's there. Like a splinter in your mind. Driving you mad/
In onze hersenen, kunnen zenuwcellen andere zenuwcellen uitsluitend wel of niet
prikkelen tot het doorgeven van de elektrische impulsen die ze zelf hebben binnengekregen van hun voorgangers. Een beetje prikkelen is niet mogelijk. Zenuwcellen
werken, mits de binnenkomende impuls groot genoeg is, volgens een principe van
alles of niets, ja of nee, één of nul. Daarom is het terecht de hersenen op neuronaal
niveau te vergelijken met een digitale computer, of, om preciezer te zijn, met Alan
Turings universele machine, want dat was het enige model van de computer dat beschikbaar was in 1943, toen Warren McCuilogh en Waiter Pitts als eersten het verband legden tussen hersenen en computer.2 Centrale gedachte: zoals in een digitale
computer de schakelingen wiskundige berekeningen uitvoeren met elektromechanische middelen, voeren zenuwcellen wiskundige berekeningen uit met biologische middelen.
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De vergelijking tussen, hersenen en computers kon verder worden gepreciseerd
toen in 194^ de eerste echte computer met Von Ncumann-architectuur was gebouwd, dus met een inputeenheid (het toetsenbord), een rekeneenheid, een geheugen en een programma (de kast), en een. outputeenheid (het scherm). De hersenen
en het perifere zenuwstelsel, met daaraan enerzijds de externe en interne zintuigen
en anderzijds de gladvezelige en dwarsgestreepte spieren, zijn als geheel te bcschouwen als informatieverwerkend systeem.. De hersenen zijn dan de rekeneenheid met
geheugen en aangeboren en/of aangeleerde programmatuur. De zintuigen zorgen
voor input. De spieren en klieren vormen het outputsysteem. Dit beeld, deze metafoor uit de toegepaste informatietheorie, was in. de jaren veertig een bron van inspiratie voor de eerste generatie bewustzijnsonderzoeken, maar vanaf midden jaren
vijftig bleek het fataal uit te pakken in het onderzoek naar artificiële intelligentie.
Men meende namelijk dat een zelfgebouwde informatieverwerkende eenheid alleen
intelligent gedrag zou kunnen vertonen als er in de sturende computer minstens
zoveel informatie voorhanden, was als er doorgaans in onze hersenen beschikbaar is
op het moment dat wij overgaan, tot doelgerichte gedragingen. Daarom bouwde
men gigantische computers met daarin een zo volledig mogelijke kaart, een. zo uitputtend mogelijk model van de omgeving, en met een volledig overzicht van alle
handelingen waartoe de robot in staat was die zich intelligent diende te gaan gedragen. Deze robot werd via kabels aan de computer aangesloten. Telkens als de robot
een stapje deed, moest hij stilhouden om de computer de tijd te geven te berekenen
hoe in de nieuw ontstane situatie een volgende stap zou kunnen worden gezet.
Halverwege de jaren tachtig zag men in dat er aldus, ook met de allersnelste
computers, nooit echt intelligent gedrag zou ontstaan. Zoals Rodney Brooks het formuleerde: als een robot met zoveel rekencapaciteit tot zo weinig in staat is, hoe lukt
het een kakkerlak dan om veel meer te doen met veel minder rekenkracht? De computermetafoor moest worden omgekeerd: niet de hersenen plus een lichaam zijn
een soort rekenmachine met randapparatuur, eerder is de computer met randapparatuur een soort hersenen plus zintuigen en spieren en. klieren. Ais je een machine
wilt maken die zich even intelligent als andere wezens gedraagt, moetje de evolutie
herhalen die tot die intelligente wezens gevoerd heeft. Begin met eenvoudige bouwstenen en maak dan al combinerend steeds ingewikkelder systemen. De simpelste
elektromechanische informatieverwerkende systeempjes (robotjes op wieltjes met
sensoren) laatje telkens slechts één bit informatie verwerken: ja of nee, als 'ja' dan
vooruit, als nee' dan niks. Voorbeeld: registreer je licht, dan beweeg je; is het donker, dan sta je stil
Dit soort machientjes bleek niet moeilijk te bouwen. Als je er een stuk of twintig
van hebt en die in een omgeving met variabele lichtintensiteit plaatst, vertonen ze
herkenbaar kuddegedrag. Plaatsje op sommige robots zelf een lichtbron en op andere niet, dan wordt de kuddevorming alweer complexer (leiders, volgelingen). Echt
interessant wordt het, wanneer je een paar van die robotjes aan eikaar vasthecht: de
grotere eenheid vertoont opeens gedrag ten opzichte van licht waartoe geen van de
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bouwstenen op zich in staat was. Tot hun eigen verbazing bouwden de onderzoekers binnen de kortste keren een machine die ?s nachts alle troep van hun kantoorvloer opruimde, en als het licht werd rustig in een hoek ging staan wachten. Twee
onafhankelijk opererende machinebcnen bleken, met elkaar verbonden, te gaan
wandelen ot hollen, afhankelijk van de zet waarmee men ze op gang bracht. Als je er
vier aan elkaar schakelde, gingen die in draf lopen, in galop. Of ze liepen in telgang
de velden in, hobbels en andere obstakels ontwijkend, vaak. ook de snelste route kiezend. En dat alles zonder dat de robots over een. kaart van hun omgeving of zichzelf
beschikten, en ook nooit uitrekenden wat de gevolgen waren van hun gedrag. Zoals
Rodney Brooks het samenvatte: 'De wereld is het beste model van zichzelf'3
Dit leidde tot het inzicht waarop het hernieuwde onderzoek naar kunstmatige
intelligentie en kunstmatig leven werd gebaseerd in de jaren negentig. Alle complexe systemen bestaan uit grote verzamelingen eenvoudige eenheden, die per stuk.
maar één soort beslissing en één soort handeling aankunnen, maar aan elkaar gekoppeld verbijsterend intelligent gedrag vertonen. En dat terwijl de individuele informatieverwerkende bouwstenen van het complexe systeem nog net zulke eenduidige ja-of-nee-keuzes maken als toen ze in hun eentje wel-of-niet-gcdrag ten beste
gaven. Om intelligent gedrag te vertonen, hoeft er in een biologisch of elektromechanisch systeem geen beheerscentrum te zitten waar de intelligentie zetelt, zoals
de eerste generaties artificiële intelligentieonderzoekers meenden. Je kunt de intelligentie ook verspreiden over alle onderdelen van het systeem, onderdelen die op
zich dom zijn, maar in verbinding iets voortbrengen wat op ons, externe waarnemers, overkomt als intelligent gedrag van het systeem ais geheel. Intelligentie is niet
iets wat te lokaliseren valt in het systeem dat intelligent gedrag vertoont, intelligentie is uitsluitend te lokaliseren in het denksysteem van de waarnemer van dat gedrag. Die herkent van buitenaf iets als intelligent wat binnen het systeem zelf onzichtbaar blijft; het enige wat het systeem omtrent zichzelf kan constateren, is dat
het lekker draait. Intelligentie is een emergente eigenschap van een complex systeem, dat wil zeggen: het is een eigenschap die de functionaliteit van het systeem
verhoogt, maar geen deel is van het eigenlijke bouwplan van dat systeem. Ook het
leven is een emergente eigenschap van complexe systemen: in. een levend organisme
zelf is nergens een niveau aan te wijzen waarop de levenloze moleculen opeens gezamenlijk beginnen te leven. De externe waarnemer neemt leven waar, het systeem
zelf niet, dat functioneert alleen maar.
Voor bewustzijn is geen volledig beeld of model van de omgeving nodig, een betrouwbare interface (het input- en outputsysteem) is genoeg. Onze eigen interface
wordt gevormd door onze zintuigen en spieren/klieren» De hersenen zijn geen massieve computer vol onmisbare informatie met daaraan de nodige randapparatuur;
de hersenen bestaan uit grote aantallen aan elkaar gekoppelde, kleinere eenheden
die allemaal de een of twee taakjes uitvoeren waarop ze evolutionair zijn uitgeselecteerd. Maar als geheel, als complex systeem, blijken de hersenen in staat tot de wonderbaarlijkste praktij ken. Een van die praktijken is intelligentie, een andere is be-

wustzijn {in verschillende gradaties), een derde is verbeeldingskracht (idem). De
hersencellen en. hun hogere organisatieniveaus - van zenuwkern en schorsgebied tot
kwab en hersenhelft - vertonen zoveel onderlinge verbindingen via dendricten, axonen en zenuwbanen, dat de hersenen met hun zes miljard cellen en tien biljoen synapsen een van de meest complexe systemen in het universum zijn. Complexer wellicht dan het heelal zelf met al zijn sterrenstelsels. Dit houdt de hoop levend dat het
aan de mens is gegeven op een dag alles te snappen (maar niet alles tegelijk). En ais je
dan bedenkt dat de hersenen van dolfijnen en walvissen nog veel complexer zijn dan
de onze, niet alleen groter maar ook verfijnder, met meer interne schakelingen ,,.4
De b o o m d e r v e r s t o r i n g e n
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Morpheus spreekt weer:
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"The matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room.. You
can see it when you look out your window or when you turn on your television.
You can feel it when you go to work. When you go to church. When you pay your
taxes. It is the world that is pulled over your eyes to blind you from the truth/
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Lange tijd is men de computer blijven beschouwen als het apparaat dat haar eerste
bouwers, Alan Turing en John Von Neumann, daadwerkelijk voor ogen heeft gestaan: een snorrende machine in een kamer, driftig bezig berekeningen uit te voeren. Het zou tot eindjaren tachtig duren voor dit beeld voorgoed werd bijgesteld.
De computer ais mainframe was toen al verdubbeld in de personal computer, maar
ook een pc was weinig meer dan een rekenmachientje met extra mogelijkheden. De
omslag kwam toen de computer werd opengelegd en herbouwd tot terminal of
schakelstation in een in principe onbegrensd, doorgroeiend netwerk: de computer
ais verkeersmiddel om computers elders te bezoeken. Vandaar de metafoor van de
informatiesnelweg. Vandaar ook in één keer door de metafoor van de hersenen als
computernetwerk, als systeem van. rekencentra die via zenuwbanen informatie uitwisselen. Heel even leek dit een geniale gedachte: ze maakte het evenzeer mogelijk
onszelf te ervaren als een soort biologisch internet, als internet te begrijpen ais een
intelligent anorganisch levend wezen, wat nogal stimuleerde in het onderzoek naar
artificieel leven.5 Maar binnen de kortste keren bleek het beeld achterhaald. Het onderzoek naar de feitelijke bouw van. onze hersenen kwam. namelijk in een volgende
fase, vooral door de komst van een breed scala aan nieuwe scantechniekén die het
mogelijk maakten te zien en te meten hoe levende hersenen in real time functioneren. Hoe bijvoorbeeld een gedachte zich in de hersenen ontwikkelt en zich verbindt
met emoties in het lichaam.
Het grote verschil tussen elektronische en biologische systemen zit hem in hun
stabiliteit. Een technisch systeem kan wel slijten, en in die zin veranderen, maat het .
kan niet zichzelf herrangschikken en verbeteren. Dat is heel anders bij levende sys53
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temen. Een biologische informatieverwerkende eenheid als het geheel van hersenen
plus zintuigen en spieren en klieren, is voortdurend bezig zichzelf te veranderen
onder invloed van de informatie die het verwerkt, Hoe meer informatie het verhapstukt, des te complexer, vertakter, geraffineerder en doortastender het systeem zelf
wordt. Als je een nest pasgeboren poesjes in tweeën opdeelt, en dan de ene groep een
tijdlang ie een doos houdt, terwijl de andere vrij mag ronddollen, blijkt die tweede
al snel veel slimmer te worden dan de eerste. Hoe meer de dieren bewegen en hoe
meer indrukken ze opdoen, des te meer en complexere informatie ze kunnen verwerken en omzetten in doelgericht gedrag. De groep die stil is blijven zitten, is bangelijk, te laat om het beschikbare eten te grijpen als het erop aankomt, de diertjes
snappen het allemaal niet zo goed. Om te kunnen waarnemen moetje bewegen, en
al waarnemend groeit en herrangschikt je innerlijke machinerie zich dusdanig dat
je steeds beter kunt bewegen en reageren, waardoor je weer beter kunt waarnemen,
watje weer slimmer maakt. Enzovoorts .6
Lichamen zijn, zoals Humberto Maturana en Francisco Varela (1983) het noemden, 'autopoierische systemen': systemen die niets anders doen dan de hele tijd zichzelf voortbrengen.7 Alle onderdelen van het lichaam, van cellen en weefsels tot organen en hun onderlinge connecties, zijn instabiel, bezig uiteen te vallen indachtig de
tweede hoofdwet van de thermodynamica, die luidt dat spontane reacties altijd verlopen in de richting van de grootste wanorde. Maar al die haperende onderdelen
worden continu door de samenwerking tussen diezelfde onderdelen hersteld, wederopgebouwd, uitgebouwd ook. Het lichaam is anti-spontaan. Leven is niet: blijven wie je bent, maar onafgebroken worden watje bent geworden. Dit permanente
wederopbouwproces van zichzelf maakt het lichaam niet alleen bestand tegen de
natuurwetten, het wordt er ook flexibel door, in staat alle mogelijke verwondingen
en verstoringen te weerstaan en te boven te komen.
Een van die verstoringen is wat ik tot nu toe omschreef als 'informatieverwerking1. Wat wordt er nu precies verwerkt als er informatie binnenkomt? Die vraag
brengt Maturana en Varela op de volgende gedachtegang. Wanneer het oog iets
waarneemt, dringt er in. feite niets van buitenaf binnen in het lichaam.. Het enige
wat er gebeurt, is dat het biologische evenwicht in de staafjes en kegeltjes van. het
netvlies wordt verstoord door het invallende licht. De afzonderlijke zintuigcel
werkt die verstoring weg door een. elektrisch signaal af te geven aan de zenuwcel die
achter hem ligt. Om deze evenwichtsstoornis op zijn beurt te compenseren, geeft de
oogzenuw deze impuls door, uiteindelijk tot in de hersenen, waar de zenuwcellen
hiin verstoring weer compenseren door de impuls te verspreiden over allerlei hersengebieden, die hun verstoring dan weer herstellen door via zenuwbanen bepaalde
klier- en spiersystemen tot activiteit te prikkelen, waarmee dan ten slotte de oorspronkelijke verstoring uitdooft, als eindelijk alle storingsenergie is verbruikt.
Deze energieafvoer ervaren wij als waarneming, of als handeling, of ais uitspraak
... als 'informatieverwerking'. Informatie is niet een of andere substantie, het is niet
meer dan een naam voor een verstoringsproces in een lichaam en de afhandeling

daarvan. Intelligent gedrag - een doelgerichte reactie op een specifieke prikkel - bestaat alleen in de blik van de externe waarnemer. Binnen het lichaam vinden louter
kleine, alles-of-niets-achtige stappen plaats, zonder dat de hele machinerie vanuit
een of ander centraal punt wordt gecoördineerd tot een of ander in zijn context passend gedrag. Maturana en Varela gebruiken ter verduidelijking het beeld van een
onderzeeër die tussen rotseilandjes door laveert: het schip lijkt zich vanaf de wal gezien doelbewust te bewegen, maar in het vaartuig zelf zorgt de bemanning er enkel
voor dat de metertjes op het controlepaneel zo veel. mogelijk in de voorgeschreven
stand blijven staan. In biologische systemen is de methode om die voorgeschreven
stand, te bewaren, dus de route waarlangs storingsenergie wordt afgevoerd, ontstaan
in de loop van eerdere reacties, door de mal and error waaruit elk opgroeien bestaat.
Sommige reacties, dus sommige afvoerbanen, blijken tot een grondige opheffing
van de verstoring te leiden, andere afvoerroutes veroorzaken nieuwe verstoringen
(als je onhandig reageert stootje bijvoorbeeldje hoofd). Hoe meer mogelijkheden, je
hebt om te reageren op externe prikkels in een spelsituatie, des te beter je je systeem
erop traint doeltreffend elke verstoring weg te werken. Bij mensen heeft het taalvermogen zich evolutionair doorgezet ais een hoogst doeltreffend middel om overtollige energie duurzaam te lozen.
Het gedachtegoed, van Maturana en Varela is revolutionair in die zin dat het de
informatietheorie, waarop het begrip van kennisprocessen bij mens en dier tot dan
gebaseerd was, ondersteboven haalt, en dat van binnenuit. Informatie is niet iets
dingmatigs, maar een lichamelijk proces. Taal heeft geen betekenis, maar heeft wel
een functie. Kennis is een door het kennisproces zelf ontstaand en regenererend en
transformerend patroon van zenuwroutes in ons lichaam. Communicatie is geen informatieoverdracht, het is een functionele koppeling van twee of meer biologische
systemen wier functioneren hierin bestaat dat ze elkaar voortdurend wederzijds verstoren en herstellen. Wat een systeem zelf meent te doen en wat een extern waarnemer meent dat het systeem doet, zijn twee beschrijvingen die amper iets met elkaar
te maken hebben. Binnen een systeem, werk je met een ander begrippenapparaat
dan erbuiten. Binnen het systeem is kennis: ja of nee, aan of uit, en dat miljoenen
malen. Buiten het systeem is het: intelligentie, onhandigheid, bewustzijn, liefde. Etcetera. Maturana en Varela hebben de cognitieve wetenschap - de wetenschap van
het 'hoe kunnen wij kennen?' - voorbij de digitale computer weten te denken. In
combinatie met de nieuwe neurologische onderzoeksmethoden is het nu mogelijk
het zelfbeeld te ontdigitaliseren en een nieuw model van wat wij zijn te ontwikkelen.
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'That you're a slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage. Born,
into a prison chat you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind/
Op zoek naar het ik waar filosofen en psychologen zich eeuwenlang op hebben beroepen, moesten de twintigste-eeuwse neurologen constateren dat er, biologisch gesproken, in een mens of in welk dier dan ook geen enkele centrale controle-instantie
te vinden is die voor de ik-positie in aanmerking komt, geen enkele kern waar alle
zenuwbanen in samenkomen of uit ontspringen, geen enkel stabiel element dat het
verdient een leven lang als mijn hoogst persoonlijke zelf te worden ervaren. Er zijn
alleen maar telkens opnieuw geactiveerde clusters van zenuwbanen en hersengebieden en nuclei, die per waarneming, per gewaarwording, per herinnering, per zijnsmoment onderling in wisselwerking treden en zich al doende trainen in die wisselwerking. Soms liggen deze clusters vlak naast elkaar, en soms in de verst verwijderde
uithoeken van de hersenpan. Al interactcrend, al koppelend en terugkoppelend,
combineren ze iets wat wij ervaren als bewustzijn, zelf, ziel: id, ego, superego.
De zich van zenuwcel, tot zenuwcel, voortstuwende aan/uit-impulsen, bezig de
oorspronkelijke verstoringen in externe zintuigcellen te compenseren, komen ergens onderweg in de hersenstam of de neocortex impulsen tegen waarmee verstoringen in de interne zintuigen worden hersteld, verstoringen die het gevolg zijn van
geregistreerde variaties in het interne milieu van het lichaam. Dat interne milieu is
het enige min of meer constante aan een lichaam. De herstelwerkzaamheden in het
kader van de homeostase - de zelfregulering waarmee de chemische samenstelling
van het lichaam actief zo veel mogelijk in stand wordt gehouden - vormen de nulgraad, het levenslang stabiel gehouden dynamische evenwicht, waartegen alle kortere herstelcycli van perceptuele verstoringen en geheugenoprispingen worden afgezet. Uit deze ontmoeting van korte en lange herstelcycli komt op de een of andere
manier het bewustzijn voort, het gevoel, datje er onafgebroken bent, en dat jij het
bent die weet datje er onafgebroken bent. De lichamelijke reacties op externe en interne zintuiglijke verstoringen herken je in anderen als emoties. In jezelf ervaar je
die reacties als gevoelens, zo je iets ervaart. En één van die gevoelens, dat ben jij. 8
Door de informatieverwerking in de hersenen ontstaan geordende impulsafvoerroutes - zenuwpatron.cn - waarlangs vergelijkbare signalen telkens weer als vanzelf worden geleid, waardoor ze ook telkens weer dezelfde lichamelijke reacties veroorzaken, dezelfde gevoelens ook. Een zuivere waarneming bestaat niet: elke
observatie gaat gepaard met een fysieke respons, met emotie, en die emotie duikt elke keer op wanneer vergelijkbare waarnemingsprikkels door dezelfde zenuwcircuits
komen zeilen, hetzij bij een nieuwe waarneming, hetzij bij een herinnering. Misschien zijn bepaalde patronen aangeboren, bevorderlijk als ze zijn voor het welbevinden, de voortplanting, de overleving: noem deze 'instinct'. Andere patronen worden op zo jonge leeftijd aangeleerd dat er van bewuste controle geen sprake kan zijn.

Liefde bijvoorbeeld, de wijze waarop je liefhebc, of wie je Hefhcbt. In de baarmoeder
ontwikkel je ritmische voorkeuren, op grond van de muziek waar je moeder naar
luistert. Door de combinatie van de korte responsen op waarnemingen enerzijds en
de lange-termijncircuits van de homeostasehandhavïng anderzijds, is de mens (en
menige diersoort met hersenen van een zekere omvang en complexiteit) in staat tot
herziening van. aangeleerde korterc-tennijnpatronen in de hersenen. Hierdoor zijn.
aangeboren en ongewild aangeleerde patronen te herkennen en veranderen. Mieuwe circuits kun je installeren door middel van gedragssturing, dus door controle van
spierbewegingen en klierafscheidingen. Noem dat vrije wil, en intuïtie (wil waarover je niet hoeft na te denken). Noem het zelfbeheersing, geweten, goede smaak.
Op de vraag van. wie ai die vermogens tot instinct en liefde en willen, en weten en
beheersen en waarderen en herinneren en ingrijpen en uitrusten en opwarmen nu
eigenlijk zijn, antwoordt je lichaam: jij. Ik dus. De consensus onder neurobiologen
ziet er momenteel ongeveer als volgt uit. Gevoelens en gedachten komen helemaal
aan het einde van het bewustzijnsproces. Dat proces bestaat uit de combinatie van
fysieke prikkels tot kortstondige en langdurige patronen van geactiveerde zenuwcellen, patronen die wij ervaren (als we ze ervaren.) als beelden, voorstellingen van de
buitenwereld en van ons eigen lichaam. Die beelden zijn niet alleen visueel, maar
ook auditief, olfactorisch, taaiel of wat dan ook. Wat wij voelen en denken zijn deze
beelden. De verbale vertaling tot een gedachte komt later. Ik is een beeld en pas nadien een woord. Terugkerend, van. woord naar beeld naar gevoel naar emotie naar
prikkeling, doet zich de vraag voor waar het bewustzijn begint, waar jij zit. 'Ik' is
niet jouw eigen woord, het is een woord van een externe waarnemer, ook in jezelf.
De homeostase en de zintuigen kijken elkaar aan en kunnen niet besluiten wie jij is
en wie ik.
Dat is de paradox van de cognitieve wetenschappen. Zelfs uit de meest gedetailleerde beschrijving van alle wisselwerkingen tussen alle zenuwkernen die aanleiding geven tot wat ik ervaar als mijzelf, valt niets te leren over wie ik ben. De beschrijving van. de activeringspatronen in de hersenen bevindt zich op een ander
logisch, niveau dan de beschrijving van de activering van mijzelf Het zijn, in de
woorden van Gregory Bateson, beschrijvingen van een verschillend, logisch type: ze
beschrijven iets anders van hetzelfde. De paradox dat de kennis van hersenwerkingen niet leidt tot kennis van wat kennen is - tot kennis van wat het bewustzijn is wordt door cognitieve wetenschappers opgelost door het bewustzijn te karakteriseren als een emergente eigenschap van complexe neurale systemen. Het bewustzijn is
niet ingebouwd in onze hersenstructuur, het komt eruit tevoorschijn als die structuur in werking treedt. Het aldus opduikende bewustzijn ontvouwt zich verder
naarmate de complexiteit, de verfijning van het zenuwstelsel toeneemt in de loop
van de evolutie en van je persoonlijke ontwikkeling. Uit een bewustzijn dat elke
fractie van een seconde, elk nu-moment opnieuw moet worden voortgebracht,
komt langzaam maar ona.fwendb.aar een bewustzijn voort dat niet alleen, je eigen leven en omgeving, maar de geschiedenis en het heelal omspant.
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Maar wat menig cognitief wetenschapper over het hoofd ziet, is dat ook emergentie iets is wat alleen vanuit het standpunt van de externe waarnemer bestaat. Als
je met behulp van een of andere beeldtechniek je eigen hersenen ziet ftmcrioneren
op een beeldbuis voor je, leer je daar niets uit over je ervaring van het kijken naar dat
beeldscherm. Je ziet hoe je hersenen werken, je merkt hoe je dat ervaart: twee beschrijvingen zonder brug, twee logische typen, geldig op onderscheiden niveaus, niveaus die eikaar nooit raken, maar wel complementair zijn. Dit onoverbrugbare verschil tussen waarneming en ervaring verklaart waarom er enerzijds een grote, al
eeuwenlang groeiende bibliotheek bestaat over de filosofische, psychologische, fysiologische, neurologische werking van de menselijke geest, en anderzijds een nog
veel omvangrijker bibliotheek over de concrete inhoud van die werking: de literatuur. De beste bewustzijnsonderzoeken zijn de dichters,
Tot de weinigen die zich weigeren neer te leggen bij de logische scheiding tussen materie en ervaring, behoren de gebruikers van psychedelische drugs en radicale
meditatietechnieken, Zij zijn eropuit de emergentie van bewustzijn aan den lijve te
ervaren. Dat lukt. Maar als je vervolgens de opgedane inzichten en overziene panorama's wilt beschrijven, kun je toch weer niet zonder wetenschappelijk jargon of literaire metafoor: einde eenheid, begin gespletenheid. Het verschil tussen een psychedelische ervaring en een religieuze ervaring zit hem hierin, datje van de eerste
meekrijgt dat hij van binnenuit komt, en van de tweede dat hij van buitenaf binnenvalt. De eerste is peilloos weten, de tweede openbaring. Maar ook dat laatste
moet door de format van je centrale zenuwstelsel heen om toegankelijk te blijven,
voor jou, en voor anderen ais je messiaanse trekjes krijgt. In die zin is elke gedeelde
ervaring nostalgisch. Noch in het literaire, noch in het wetenschappelijk wereldbeeld, is ontsnapping uit de prison of your mind een reële optie.
De u n i v e r s e l e rn s t a b i l i t e i t
Morpheus,, tot slot:
'Sooner or later you're going to realize, just like I did, that there's a difference between knowing the path and walking the path;1
De code is zo eenvoudig - doen of laten, waarnemen of wegkijken - maar wat een
heelal hebben, we daaraan te danken. Aan het begin van de twintigste eeuw ervoer
men de geschiedenis als een nachtmerrie waaruit men wenste te ontwaken, in de
woorden van James Joyce; de geschiedenis waarin men zich in de negentiende eeuw
heel behaaglijk had gevoeld. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw ervaart
men de werkelijkheid van de twintigste-eeuwers ais een nachtmerrie waaruit wij
weer hopen wakker te worden. Daarover gaat The. matrix, waaruit ik Morpheus en
Neo citeerde. De enkeling die er in deze film in slaagt door de slaapbarrière heen. te
breken, ontdekt dat de volgende droom (de zogeheten echte werkelijkheid) op-
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nieuw een nachtmerrie is. Waar je in onze alledaagse werkelijkheid de indruk hebt
je leven lekker in. de hand te hebben, en te denken en voelen en willen zoals jij alleen
dat kunt, blijk je 'm de volgende, echte werkelijkheid een soort kistkalf te zijn, of
ecrder nog een groente in een plantenkas: verworteld, bewaterd, bemest en na een
tijdje geoogst, gecomposteerd en aan je medemensen opgevoerd. Buitenlucht krijg
je nooit te zien, je bent niet meer dan een onderdeel van een permanent recyclingproces, totaal onvrij. De les van The matrix is deze: individualiteit is het beste masker
voor een totale afhankelijkheid van de techniek, exotisme het beste masker voor de
absolute gelijkheid van alles en iedereen op aarde.
Dit paranoïde voorgevoel van een onontkoombare wederzijdse afhankelijkheid
gaat verder dan Antonio Gramsci's opvatting van het individu als knooppunt in een
maatschappelijk netwerk: je bent je relaties. De knopen in zo'n netwerk lijken weiis waar op elkaar, maar zijn desondanks goed te onderscheiden. Bij de waterdruppeltjes in een wolk of de spreeuwen die met z'n duizenden boven een akker zwenken en
zwieren is dat al lastiger. Maar laat nu eens drie of acht of honderdveertien van die
spreeuwenwolken door elkaar glijden en aiimelen. Of zes miljard. Ieder mens een
wolk vogels: je bent alle elementen uit de gehele wereld die zodanig op elkaar inwerken dat jij bepaald gedrag vertoont; gedrag datje als allerindividueelst ervaart. De
kennis die je voor dat gedrag en die ervaring nodig hebt, ligt niet alleen vast in je lichaam en je zenuwstelsel, maar ook in je woninginrichting, je televisie en gsm, de
routes die je volgt door je stad en je vakantiebestemmingen, je fantasieën en tijdschriftabonnementen, je internetaansluiting en je museumbezoekje babysit, je familiefoto's, de videotheek om de hoek. Als je, indachtig de neurobiologie, het idee
van een ik loslaat, blijk je een 'gedistribueerd cognitief systeem' te zijn. Overal, is wel
iets te vinden van jouw kennissysteem, van het kennissysteem dat jij bent. Dat
maakt reizen en boeken lezen en. films kijken zo interessant. Of thuisblijven. Je bent
overal, maar je bent niet alles. Je bent van alles wat.
Eigenlijk ben. je niet. Iets heeft zich georganiseerd als een over van alles en nog
wat verspreid, zich voortdurend uitbreidend en inkrimpend en herrangschikkend
kennissysteem. En met een van de elementen daaruit, de taal, noem. jij dat systeem:
ik dus. Ook hier, op het sociale niveau, is het werkwoord 'zijn' vervangen door 'blijven worden'. Zo binnen zo buiten, of nee, eigenlijk, is ook. de grens van huid en skeletspierstelsel willekeurig: ik loop door tot ver voorbij de laatste melkwegstelsels die
de Hubble-telescoop nog in beeld weet te brengen, en tot diep in mijn bewustzijn
voel ik de oerknal ruisen. Het heeft geen zin meer iemand te zijn. Langzaam los ik
op. Misschien verklaart dit waarom het aan het begin van de eenentwintigste eeuw
zo weinig moeite meer kost een eigen leven te hebben en te houden, een hoogstpersooniijke stijl te ontwikkelen, een zinvol bestaan te leiden. We praten nog wel over
ik en jij en wij, maar we leven dat allang niet meer. We gebruiken beschrijvingen van
vroegere ervaringen in plaats van ons huidige zelfbeeld onder woorden te brengen.
Dit bewustwordingsproces is nog niet veel verder dan het stadium van de emotie
{gat feeling, Fiiyerspiczengejiihl, het aan-je-water-voelen).
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De factor die alles met alles verbond was, zoals ik al aangaf, in de negentiende
eeuw de geschiedenis. In de twintigste eeuw was het het heden, het nn? daarin was alles aanwezig, de rest was imaginair. In de eenentwintigste eeuw is het het gedistribueerde cognitieve systeem, waarvan de eerste contouren zich beginnen af te tekenen in.
de huidige varianten van de informatietheorie en neurobiologie. Vijftig jaar lang
heeft de twintigste eeuw in het teken gestaan, van de computer, de communicatie, de
informatie-uitwisseling. Nu de computer overal, aanwezig is, van de laptop op je tafeltje in de treincoupé, tot je koelkastje horlogebandje, je schoenzool, je contactlens
binnenkort, is ze haar metaforische, maatschappij hervormende, de dagelijkse ervaring herstructurerende kracht kwijt. Het beeld uit de informatieleer, van de computer en. het computernetwerk, is te star om de nieuwe, vanzelfsprekende uitwisseling
tussen onszelf en de wereld mee te duiden. Het beeld uit de cognitieve wetenschap
van het zichzelf telkens wederopbouwen.de, herstructurerende, hcrinrichtende lichaam in een telkens verstorende en verstoord rakende wereld die zelf ook voortdurend wordt wederopgebouwd en geherstructureerd, is veel sterker. Het heeft zich de
afgelopen, jaren letterlijk uitgebreid tot het het complete universum verklaart, niet
alleen het doen en laten van levende wezens, maar ook van levenloze materie.
Het verschil, tussen levende en niet-levende systemen laat zich beschrijven, als
een kwestie van tijd. Biologische systemen zoals wijzelf of dieren of planten leven op
een tijdschaal tussen milliseconden tot decennia. Non-organische systemen leven
op een tijdschaal van dagen tot honderden miljoenen jaren. Ook weersystemen zijn
voortdurend bezig zichzelf in stand te houden door storingen weg te werken. Ook
geologische gesteenten zijn niet stabiel, maar betrokken in een proces van. voortdurende metamorfose om htm evenwichtstoestand te handhaven: de continental drift en
seajloor spreading waarmee de turbulenties in de aardmantel worden hersteld. Eigenlijk bestaan er geen gesteenten op aarde die niet van biologische oorsprong zijn.
Kalksteen- en siliciumafzettingen zijn de bekendste dierlijke overblijfselen, maar
zelfs oeroude minerale steensoorten als graniet blijken bij nadere bestudering door
levende wezens als bacteriën en blauwwieren te worden bevolkt, bewerkt, herschapen. In die gesteenten ook. is het leven ontstaan, een meter of wat onder het aardoppervlak.9 Alles verkeert overal in. een eindeloos transformatieproces, erop gericht alles bij het oude te laten door het telkens opnieuw voort te brengen. Van dichtbij
bezien bestaat dit proces uit onnozele stapjes - wel of niet, kom of ga - maar vanaf
enige afstand krijg je een verbijsterende intelligentie te zien. De gaiahypothese van.
de zichzelfacriefregenereren.de aarde is een verwoording van dit zicht uit de verte.
Wat lange rijd de enige echte constante was voor de natuurkunde, de enige
grootheid waaraan onmogelijk te tornen viel, de lichtsnelheid, zelfs die begint te
zwabberen. Een eeuw lang hebben natuurkundigen zich erover verbaasd dat alle
omstandigheden ten rijde van de oerknal precies goed waren om het huidige universum tot stand te kunnen brengen, tot tientallen cijfers achter de komma. Als er
ook maar iets anders was geweest - de temperatuur, de druk, het volume, de massa dan waren wijzelf er in elk geval nooit geweest, en was er dus ook. niemand geweest

die had geweten dat er nét iets mis was gegaan, helemaal aan het begin.. Misschien,
meende men daarom, zijn wij het zoveelste heelal uit een reeks ex- en imploderen.de
big bangs, een van de vele kwantummechanisch mogelijke universa (Geli-Mann
1994). Dat kun je ook anders zien. De lichtsnelheid, de 'C' uit Einsteins E^MC 2 , is
lang niet zo constant als Einstein zelf poneerde, maar varieert afhankelijk van de
hoeveelheid energie die nodig is om het universum in evenwicht te houden, 1 0 Dat
verklaart waarom ons heelal überhaupt kan. bestaan, met al die cijfers achter de
komma. Kort na de oerknal - de oerverstoring - lag de lichtsnelheid veel hoger dan
tegenwoordig, en mocht het bij eventuele toekomstige haperingen nodig zijn, dan
zal ze nogmaals hoger of juist lager komen te liggen dan thans het geval is.
Alles, werkelijk alles in het eigentijdse wereldbeeld is instabiel geworden, fiexibel, dynamisch zichzelf in stand houdend, automatisch op zoek naar een evenwichtstoestand die erom smeekt weer verstoord te worden. Alles, van. het universum
in zijn allergrootste omvang tot het allerkleinste subatomaire partikel, met ons en
onze mede-levende wezens daar ergens tussenin. Zo ziet het heelal eruit aan. het begin van de eenentwintigste eeuw. En nu? Hoe verder? Uit welke nachtmerrie zal de
tweeëntwintigste-eeuwer willen ontwaken? Als antwoord op die vraag wil ik Warren McCullogh citeren, dezelfde die als eerste de intuïtie had dat de computer niet
slechts een apparaat is, maar een brein, een wereld, een universum, dat nu alweer
achter ons ligt. Hij merkte ooit op: 'Ais ik ergens naar wijs, moet je niet naar mijn.
vinger kijken/ Wat ik hier heb beschreven, is het wijzen.
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Noten
1. Interessante boeken, over de Cybernetics Group: Heims e.a. 19B0 en. 1991, Edwards 1996 en
Hayles 1599.
2. De oorspronkelijke beschrijving van de universele machine ofwel de digitale computer is
Turing 1937.
3. Dit gedachtegoed is vooral, verbonden met het werk van Rodney Brooks van het MIT. Zie
bijvoorbeeld: Brooks 1991, of Steels en Brooks 1995. Een aardige beschrijving van Brooks" aanpak
is te vinden in: Kelly 1994. Een kritiek op Brooks" ideeëngoed in: Hayles 1999.
4. Zie onder meer het werk van de grote pionier op dit gebied: Lilly 1967. Sinds een aantal jaar
voert Lilly actie om dolfijnen en walvissen een juridische status toe te kennen die overeenkomt
met onze mensenrechten, onder de noemer van Cetacaean 'Nation.
5. Zie bijvoorbeeld Langton, (red.) 1.989; een geschiedenis van. artificieel leven: Dyson. 1997.
6. Het experiment staat beschreven in Varela e.a. 1993.
7. Maturana is medewerker van Warren. McCullogh geweest, Varela is een leerling van Maturana.
8. Ik volg hier losjes het gedachtegoed van Damasio 1995 en 2.001. Damasio weet het werk van
voorgangers en collega's als Gerald Edelman, John Searle, Daniel Dennett en Paul Churchland te
overtreffen door zijn eigen neurologische onderzoek en. door zijn vermogen daar een rijkgeschakeerde synthese uit te distilleren. Anderzijds werkt hij als vanzelfsprekend voort in de traditie van
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de informatietheorie zoals ik die hiervoor heb behandeld.
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9. Deze denktrant is onder meer uitgewerkt in. Dclanda 1992.
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10. Volgens |aoa Magucijo co Andy Albrecht van het Imperial College in Londen. Of dit nu
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wel of niet klopt of zelfs maar overtuigend onderbouwd is, interesseert me hier niet Waar het mij
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om gaat is dat men thans zelfs bereid is de laatste strohalm van een stabiel wereldbeeld los te laten,
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