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Introductie Deel I4

Dirk-Jan Reijngoud5

In zijn boek The Origin of Species stelt Darwin dat eigenschappen die gedurende6

evolutie tot expressie komen in principe reeds bij het begin van de evolutie aan-7

wezig moeten zijn. Echter, ze openbaren zich in steeds wisselende verschijnings-8

vormen, aangepast aan de levensstijl van organisme. De basis van menselijke9

cultuur moet dus gevonden worden in de meest eenvoudige organismen op Aarde,10

bacteriën.11

In het 1ste hoofdstuk getiteld ‘Bacteriën, de Basis voor Cultuur’, van Dirk-Jan12

Reijngoud, wordt het verhaal verteld over bacteriën. Waarom staan bacteriën aan13

het begin van de menselijke cultuur? Ons antwoord is dat bacteriën gedrag verto-14

nen. Zij houden zichzelf in leven, zoeken voedsel en vermeerderen zich. Zij re-15

ageren op de aanwezigheid van soortgelijke en soort-ongelijke bacteriën. Ze zijn16

in competitie met andere organismen voor voedsel en voor ruimte om te groeien.17

Gelijk alle levensvormen, zijn ze gericht op hun omgeving. Daartoe zijn bacteriën18

uitgerust met een complex biochemische systeem, een soort ‘chemische fabriek’19

en een bewegingsapparaat. We bespreken waaruit die ‘chemische fabriek’ bestaat20

en hoe die werkt. Daarna bespreken we de onderdelen van het bewegingsappa-21

raat en hoe het werkt. Bacteriën bewegen om een doel te bereiken, ze acteren.22

Omdat het doel van een actie in de toekomst ligt en het dus onzeker is of het23

doel bereikt wordt, wordt het zinvol dat bacteriën kunnen ‘leren’, ‘herinneren’ en24

‘anticiperen’. Kortweg, bacteriën vertonen gedrag. Zij gaan elkaar ‘opzoeken’,25

‘ontwijken’ en vormen kolonies waarin ‘sociaal gedrag’ tot uiting komt. Bacte-26

riën vormen aaneen gesloten kolonies om gezamenlijk biologisch materiaal af te27

breken en geschikt te maken voor hun consumptie. Wanneer bacteriën zo’n mat28

vormen, ontstaan er ‘mateigenschappen’ door synchronisatie van het gedrag van29

de samenstellende bacteriën. Er is sprake van emergentie, nieuwe eigenschappen30

met bestaand ‘gereedschap’. Een voorbeeld zijn actiepotentiaal-achtige pulsjes31

gelijk in zenuwen in dieren. Toch heeft zo’n complexe mat zich zelden weten32

te ontwikkelen tot een, zij het zeer primitief, meercellig organisme. Daarvoor33

zijn bacteriën te eenvoudig. Eerst moeten er cellen ontstaan die mitochondriën en34

een kern hebben (eukaryoten). Door mitochondriën krijgen eukaryote cellen de35

mogelijkheid om heel veel energie te oogsten en te investeren in een enorme uit-36
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Introductie Deel I

breiding met nieuwe functies en hun regulering. Eukaryote cellen vormen de ba-37

sis voor meercellige organismen. Meercelligheid vereist epigenetische regulering38

om organismen uit 1 bevruchte eicel te vormen, want alle cellen hebben dezelfde39

erfelijke informatie. Echter, voor de evolutie van organismen is erfelijkheid van40

belang. Ruis is hier het vormgevend principe. Cellen functioneren optimaal, maar41

niet perfect. De ruimte tussen optimaal en perfect, is de speeltuin van ruis. Door42

de ruis in de werking van epigenetica en genetica heeft de omgeving vorm kunnen43

geven aan meercellige organismen en hun evolutie.44

In het 2de hoofdstuk getiteld ‘Vroege Zenuwstelsels en het Ontstaan van de Dier-45

lijke Sensomotorische Organisatie’, van Fred Keijzer wordt besproken hoe dieren46

aan een zenuwstelsel komen. Want hoewel in het vorige hoofdstuk duidelijk is47

gemaakt hoe meercellige organismen gevormd kunnen worden, is niet ingegaan48

hoe dieren hun functionaliteit verwerven. Zenuwen en spieren zijn essentieel voor49

dieren omdat er gezocht moet worden naar voeding om in leven te blijven. In dit50

hoofdstuk worden 2 hypothetische ontstaansscenario’s besproken om spierbewe-51

gingen te coördineren, een input-output scenario en een coördinatie scenario. In52

het eerste hypothetische scenario verbinden zenuwen een sensor met een effec-53

tor. Dit is het beeld zoals het zenuwstelsel functioneert in ‘moderne’ dieren. Het54

tweede hypothetische scenario gaat uit van een ‘huid’ (myoepithelium) waarin 255

soorten cellen evolueren, cellen die specifiek prikkelgeleiding verzorgen (‘zenuw-56

cellen’) en cellen die kunnen samentrekken en ontspannen (‘spiercellen’). In het57

vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat wanneer cellen dicht opeen gepakt zijn, zo-58

als in een ‘huid’, actiepotentiaal-achtige pulsjes spontaan opkomen. Omdat niet59

alle cellen in puls geleiding hoeven deel te nemen ontstaat er ruimte voor diffe-60

rentiatie tot enerzijds ‘zenuwcellen’ en anderzijds ‘spiercellen’. Samentrekken en61

ontspannen geven vormveranderingen. Aan de ‘huid’ opgelegde vormverande-62

ringen door obstakels kunnen dan met andere cellen in de ‘huid’ gecoördineerd63

worden. De ‘huid’ ervaart zijn omgeving, wordt die gewaar; betast of voelt als64

het ware zijn omgeving. Deze evolutie is noodzakelijk om de ‘huid’ doelgerichte65

bewegingen te laten maken. In het hoofdstuk wordt ingegaan op de consequen-66

ties van beide scenario’s voor de evolutie van een zenuwstelsel met sensoren en67

effectoren in dieren.68

In de 3de hoofdstuk, getiteld ‘Evolutie van het Motorisch Systeem’ van Bert Otten69

wordt ingegaan op de evolutie van de (hypothetische) ‘huid’ tot een volwaardig70

dierlijk motorisch systeem. In alle bewegende dieren vinden wij een lus van om-71

geving naar zintuigelijke prikkels, naar verwerking, motorische signalen, spier ac-72

tivatie, bewegingen en weer terug naar de omgeving. De historie, grootte en com-73

plexiteit van het organisme bepalen de uitvoering. Daarbij wordt onderscheid ge-74

maakt tussen structuren met eenzelfde functie en evolutionaire oorsprong (homo-75

loog) en structuren met eenzelfde functie maar uit verschillende oorsprong (ana-76

loog). Het principe van evolutie van een complex systeemmet zintuigen, hersenen77

en spier-bot-bindweefsel is dat het gelijk op moet gaan: een verandering in het ene78

deel kan alleen maar voordelig zijn wanneer ook de andere delen mee-evolueren.79

Op basis hiervan wordt een mogelijke afstammingsscenario geschetst van de mens80

vanaf het ontstaan van de gewervelde dieren. Daarbij wordt het unieke in de evo-81
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lutie van de primaten enmensachtigen besproken. Hun centrum voor visuomotori-82

sche coördinatie bevat spiegelneuronen die geactiveerd worden bij het waarnemen83

en zelf uitvoeren van bewegingen door soortgenoten. De evolutie van mensachti-84

gen wordt vooral gekenmerkt door de snelle groei van het brein. Door de grootte85

van het brein, de plasticiteit en connectiviteit worden de voorwaarden geschapen86

tot een culturele evolutie van de moderne mens, Homo sapiens.87
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Bacteriën, de basis van cultuur89

Dirk-Jan Reijngoud90

2.1 Inleiding91

Denken over cultuur, schrijven over cultuur, het is vragen om problemen. Het92

wordt nog erger wanneer er geschreven wordt dat bacteriën, de simpelste vorm van93

leven, de basis zijn voor cultuur. Niets dat verbonden is met ons idee over cultuur94

lijkt aanwezig in bacteriën. Zijn zij niet bij uitstek een voorbeeld van een rigide,95

nauwkeurig vastgelegde chemische structuur met vastgelegde respons mogelijk-96

heden op veranderingen in hun omgeving? En toch, wanneer we nauwkeuriger97

kijken, blijkt dat bacteriën een breed scala aan acties alleen en in gezamenlijkheid98

te vertonen. Bacteriën overleven dankzij complexe interacties met elkaar in een99

steeds veranderende omgeving. Zij reageren op elkaar in hun gedrag. Zij vertonen100

gedrag waaruit blijkt dat bacteriën competent zijn de uitdagingen waar de omge-101

ving hen voor stelt op te lossen, met elkaar samenwerken of elkaar tegenwerken;102

gedrag dat in hogere organismen als “cultureel” kan worden omschreven. Dus103

waarom kunnen bacteriën niet de bron van cultuur zijn? Als cultuur niet aanwezig104

is bij bacteriën, waar komt cultuur dan vandaan. Darwin was daar duidelijk in, bio-105

logische functies kunnen zeer sterk verschillen in hun verschijningsvormen, maar106

niet in de kern (Darwin (1874) aangehaald in Lyon (2015)). De mens is een bio-107

logisch wezen, geëvolueerd uit de bacterie, dus ergens moet een cultureel element108

in de bacterie reeds aanwezig zijn. Maar dit zegt ook iets over hoe wij cultuur109

moeten beschouwen, als expressie die ten diepste verbonden is met de biologie110

van alle levende wezens, tot aan bacteriën toe.111

2.1.1 Het ontstaan van levensvormen112

Als bacteriën de oudste en meest simpele vorm van leven zijn, dan rijst de vraag113

wat was er voor bacteriën? Hoe zijn bacteriën ontstaan, maar ook waarom zijn zij114

ontstaan, wat is de drijvende kracht daarachter? Helaas, echte antwoorden ontbre-115

ken, maar er zijn interessante hypotheses geformuleerd. Zeker is dat op Aarde,116

onder de invloed van de Zon, geochemische reacties op gang kwamen, waardoor117
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allerlei nieuwe chemische verbindingen ontstonden. Sommige van deze verbin-118

dingen regen zich aanéén tot kralen in één grote ketting, een macromolecule. Deze119

macromoleculen maakten reacties mogelijk die anders niet konden plaats vinden.120

Hierdoor breidde het repertoire van chemische verbindingen enorm uit. Zij kataly-121

seerden nieuwe chemische reacties, die nieuwe chemische verbindingen maakten,122

die weer nieuwe macromoleculen vormden, die op hun beurt weer …. enzovoort,123

enzovoort …., totdat zich uiteindelijk protocellen vormden. De ontwikkeling naar124

cellulair leven op Aarde was in gang gezet.125

2.1.2 De drijvende kracht126

Maar wat dreef deze ontwikkeling van geochemie naar cellulair leven voort? Hoe127

vreemd het ook moge klinken, daarvoor gaan wij te rade bij de warmteleer van128

stoommachines en meer specifiek bij de warmteleer zoals die door de Duitse na-129

tuurkundige uit de negentiende eeuw Clausius in 1865 werd geformuleerd:130

• Die Energie der Welt ist konstant131

• Die Entropie strebt einem Maximum zu132

Volgens Clausius streeft het heelal af op de ‘warmtedood’. Uiteindelijk, als alle133

energie is omgezet in entropie, is de entropie maximaal, is er sprake van een even-134

wicht, er gebeurt niets meer, er is enkel ruis. Entropie is de energie, meestal in135

de vorm van warmte, die een chemische reactie noodzakelijkerwijs moet afstaan136

aan zijn omgeving om af te lopen; kortweg moet verspillen. Als dat niet gebeurt,137

verlopen chemische reacties niet. Wanneer een chemische reactie tegen deze na-138

tuurlijke richting in verloopt, dan moet er eerst energie ingestopt worden voor de139

reactie verloopt en er energie verspild wordt. Verbranden van suiker (C6H12O6)140

met zuurstof (O2) tot koolzuurgas (CO2) en water (H2O) is de natuurlijke richting141

van deze chemische reactie. De reactie omkeren, vorming van suiker uit kool-142

zuurgas en water kan niet anders dan door er extra energie in te stoppen. Dit143

is precies de manier waarop planten werken. Zij absorberen eerst zonlicht om144

daarmee suikers te vormen uit koolzuurgas en water. Tijdens deze reactie wordt145

hoogenergetisch zonlicht deels omgevormd tot laag energetische warmte, entro-146

pie. Warmte wordt naar alle richtingen uitgestraald, tot diep in het oneindige en147

extreem koude heelal en komt nooit meer terug. Entropie verlies is onomkeerbaar148

en drijft zodoende de chemische reacties voort. Samengevat:149

• Verspillen moet150

• Hoe meer en hoe sneller, hoe beter151

Alle levensvormen zetten voeding om. In de stofwisseling wordt energie verspild.152

Levensvormen katalyseren als het ware het vrijkomen van entropie. Het zijn heel153

bijzondere ‘katalysatoren’. Hun stofwisseling is georganiseerd, zij zoeken voe-154

ding voor hun stofwisseling, zij vinden het, zij groeien, zij repareren zichzelf, zij155

vermenigvuldigen zichzelf en blijven zo voortbestaan. Ze hoeven niet steeds op-156

nieuw te ontstaan, zij zijn de ‘eeuwige katalysator’. In de constatering ‘verspillen157
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moet, hoe meer en hoe sneller, hoe beter’ ligt ook de kiem van een evolutie naar158

toenemende complexiteit. Wanneer een omzettingsproces niet haalbaar is door een159

individuele organisme, maar wel door samenwerking in een meercellige levens-160

vormen, dan zal die levensvorm de overhand krijgen. Coöperatie en coördinatie161

zijn essentieel, en vereisen communicatie. Voor alle duidelijkheid, er bestaan zo-162

veel mogelijkheden om entropie vrij te maken, dat entropie als drijvende kracht163

op geen enkele wijze iets kan zeggen over de wijze waarop dit gebeurt en welke164

vorm het aanneemt. Alles kan, zolang er maar entropie vrijkomt. Daarbij geldt165

dat verspilling troef is.166

2.2 Hoe werken bacteriën met wat er in zit?167

Bacteriën zijn de oudste levensvorm op Aarde. Hun bouw is simpel. Ze zijn zeer168

klein en niet zichtbaar met het blote oog. Ze kunnen alleen zichtbaar gemaakt169

worden met een microscoop. Bacteriën zijn eencelligen met een omsluitende170

membraan bestaande uit een celwand en een plasmamembraan, een inwendige171

ruimte, het cytoplasma, bestaande uit een waterige oplossing van macromolecu-172

len. In het cytoplasma zijn geen duidelijke structuren waarneembaar in de vorm173

van membraan-omsloten compartimenten. Twee biochemische modules zijn be-174

langrijk voor ons, namelijk de stofwisseling, het samenhangende cluster van bio-175

chemische omzettingen waardoor een bacterie zich in stand houdt en vermenigvul-176

digt, en de taxis, verplaatsing met behulp van een moleculaire motor, op geleide177

van sensoren. Taxis wordt gebruikt voor:178

• het vinden van voeding van de stofwisseling (chemotaxis),179

• de waarneming van signaalstoffen uitgescheiden door soort-gelijken en –180

ongelijken (quorum waarneming, chemische communicatie)181

• op elektrische potentiaalvelden rond bacteriematten (elektrotaxis)182

• op licht (fototaxis).183

Taxis brengt soort-gelijken en soort-ongelijken bacteriën met elkaar in contact.184

Taxis is sensomotorische coördinatie. Taxis is gedrag, het maakt bacteriën moge-185

lijk hun omgeving te verkennen en daarmee hun omgeving te kennen. Zoals alle186

levensvormen zijn ook bacteriën noodzakelijkerwijs gericht op de buitenwereld.187

Alle levensvormen zijn ten principale intentioneel.188

2.2.1 Stofwisseling, de ‘chemische fabriek’189

In de bacterie is een samenhangend groep van chemische reacties, de stofwisse-190

ling, aanwezig die ervoor zorgt dat de bacterie zich kan handhaven en zich kan191

vermenigvuldigen. Daartoe neemt de bacterie voedingsstoffen op, zet deze om en192

geeft afvalstoffen en entropie (warmte, ruis) af aan de buitenwereld (Figuur 2.1).193

Enkelvoudige voedingsstoffen worden voor een deel afgebroken om energie te194

oogsten en grondstoffen te leveren voor ‘bouwstenen’ (Figuur 2.1), blauwe pijlen195
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Figuur 2.1: De samenhang tussen de 3 basismodules van de stofwisseling: de afbraak van
enkelvoudige voedingsstoffen tot energie, vastgelegd in ATP en grondstoffen voor bouw-
stenen; de aanmaak van bouwstenen uit de grondstoffen geleverd door de afbraak module,
en de synthese module voor de aanmaak van macromoleculen zoals eiwitten, RNA, DNA
en membraanlipiden en de voorraadstoffen zetmeel/glycogeen en vetten.

en blauwe vak ‘afbraak = katabolisme’). Een deel van de vrijkomende energie196

wordt in de chemische verbinding ATP vastgelegd. Het andere deel, entropie, niet197

zichtbaar, maar essentieel voor de voortgang van de stofwisseling, wordt verspild198

en afgegeven aan de omgeving, grotendeels als warmte. Een deel van de geoogste199

energie in ATP (bruine pijlen) en de chemische restanten (‘grondstoffen’) van de200

afbraak reacties (blauwe pijlen) worden gebruikt om ‘bouwstenen’ te maken die201

gebruikt worden om macromoleculen te maken voor onderhoud en vermenigvul-202

diging (blauwe vak ‘aanmaak = anabolisme’). Afbraak en aanmaak, eigenlijk alles203

wat cellen doen, worden gekatalyseerd door eiwitten (groene pijlen). Eiwitten zijn204

het ‘gereedschap’ van de cel. Ze zijn efficiënt en specifiek. Dit laatste is ook een205

nadeel. Er zijn daardoor veel enzymen nodig voor de complexe omzettingstra-206

jecten in de stofwisseling. Eiwitten worden door het organisme zelf gemaakt uit207

‘bouwstenen’ (blauw/groen vak ‘macromoleculaire synthese = polymerisatie’) op208

geleide van de genetische code in DNA (paarse pijlen). De genetische code is ge-209

organiseerd in eenheden met een begin en einde, ‘genen’ (genen = ‘blauwdruk’210

= ‘sjabloon’ = ‘bouwtekening’). Onderhoud en vermenigvuldiging van DNA tij-211

dens celdeling wordt verzorgd door enzymen. Eiwitten en andere macromolecu-212

len zoals de voorraadstoffen zetmeel en vetten kunnen op hun beurt afgebroken213

worden, eveneens door eiwitten. De stoffen die dan vrijkomen worden gebruikt214

in de afbraak of aanmaak. De bacterie is omsloten door een lipide membraan215

(gele omlijning). Dit membraan is ondoordringbaar tenzij er eiwitten in aanwezig216

zijn die specifieke ionen en andere stoffen kunnen vervoeren van buiten naar bin-217

nen en omgekeerd (groene stippen in de gele lijn). Vele vervoersprocessen zijn218
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energie-vragend en gebruiken ATP (bruine pijlen). Heel belangrijk is dat door de219

specificiteit van de vervoerders een stabiele ion samenstelling kan worden gerea-220

liseerd, de homeostase. Dit is essentieel om de delicate structuren van alle macro-221

moleculen te handhaven om hun functioneren te garanderen. Naast ionen worden222

ook enkelvoudige voedingsstoffen en afvalstoffen over het membraan vervoerd223

eveneens gekatalyseerd door eiwitten in het membraan. Verder werken een aantal224

membraaneiwitten als receptoren, die gevoelig zijn voor een breed scala aan che-225

mische stoffen in de buitenwereld, van groot belang voor het voortbestaan van de226

bacterie. Zij zijn als het ware de ‘zintuigen’ van de bacterie, waardoor de bacterie227

zijn omgeving gewaar wordt. Tenslotte zijn de eiwitten die het voortbewegings-228

apparaat van de bacterie vormen, in de membraan gelokaliseerd. In het membraan229

verzamelen zich dus een aantal functies, vervoer van stoffen om de stofwisseling230

te voeden, sensoren om specifieke prikkels die door de omgeving worden afgege-231

ven, gewaar te worden en een ‘nanomachine’, om de bacterie van de ene naar de232

andere plek te brengen.233

Het membraan koppelt op selectieve wijze de buitenwereld en de binnenwereld234

van bacteriën aan elkaar, waardoor zij hun omgeving leren kennen. Essentieel is235

dat juist door de selectiviteit bacteriën hun structuur krijgen en behouden. Wan-236

neer alles dat zich in de buitenwereld afspeelt door bacteriën ongefilterd kon wor-237

den waargenomen, dan kan er geen structuur ontstaan omdat alle informatie te-238

gelijkertijd en zonder verschil in importantie wordt waargenomen. Er zou alleen239

maar ruis ontvangen worden. Bacteriën kunnen alleen tot actie overgaan wanneer240

prikkels van buiten gestructureerd verwerkt worden, afhankelijk van de interne241

organisatie. Dat betekent dat de prikkels van buiten gewogen moeten worden, in-242

tern tot signalen samengevoegd moeten worden zodat informatie ontstaat waarop243

actie kan worden ondernomen, een bijna algoritmisch proces.244

Zoals het bovenstaande duidelijk maakt staan eiwitten centraal in de werking van245

de bacterie. Eiwitten zijn het ‘gereedschap’ van cellen. Met behulp van eiwitten246

voert de cel alle acties uit. Eiwitten zijn macromoleculen, een kralenketting, met247

weinig tot heel veel kralen. Er zijn 20 verschillende kralen in de ketting, voor248

de 20 verschillende aminozuren. De volgorde van de kralen is gecodeerd in het249

erfelijke materiaal, het DNA. DNA is eveneens een macromolecule, eveneens een250

kralenketting maar nu van 4 verschillende nucleotiden, de letters van de code. De251

structuur van DNA is stabiel omdat deze kralenketting en haar spiegelbeeld samen252

een dubbelspiraal vormen. In het DNA is elk eiwit apart gecodeerd in een gen met253

een begin en een einde als een soort ‘bouwtekening’.254

DNA bevat niet de ‘Bouwtekening’ van de Bacterie. DNA is dood materiaal.255

Het doet niets. Het bevat de ‘bouwtekeningen’ van ‘gereedschap’ en daarmee de256

mogelijkheden die de bacterie heeft om de uitdagingen van de omgeving aan te257

gaan. Wanneer eiwitten het ‘gereedschap’ van de bacterie zijn, dan is het DNA258

de ‘gereedschapskist’. Het is statisch. De dynamica wordt ingebracht door de259

bacterie. Met het ‘gereedschap’, eiwitten, uit de ‘gereedschapskist’, het DNA,260

maakt een bestaande bacterie een nieuwe bacterie. Daarvoor gebruikt de bacte-261

rie de voedingsstoffen aangeleverd door de omgeving als ‘bouwmateriaal’. Met262

andere woorden, zonder bacteriën geen bacteriën.263
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2.2.2 Taxis, ‘zoekt en gij zult vinden’264

In het celmembraan zijn vervoerseiwitten aanwezig die enkelvoudige voedings-265

stoffen kunnen opnemen, die direct in het metabolisme kunnen worden ingezet. In266

de buitenwereld zijn dit soort voedingsstoffen schaars. Zij moeten opgezocht wor-267

den. Meestal worden zij vrijgemaakt uit biologisch materiaal door soort-gelijken268

en soort-ongelijken bacteriën, verzameld in een bacteriemat. Dit betekent dat een269

bacterie, die zich beweegt naar steeds toenemende dichtheid van dit soort simpele270

voedingsstoffen, de bron vindt waar de afbraak van biologische materialen plaats-271

vindt, en de bacteriën in de mat die het biologisch materiaal afbreken. Gedrag kent272

daardoor 2 essentiële kenmerken:273

• het zoeken van simpele voedingsstoffen en het communiceren met soort-274

gelijke275

• soort-ongelijke bacteriën en het registreren van hun reacties (‘antwoorden’).276

In het eerste geval wordt gesproken van chemotaxis en in het tweede geval van277

quorum-waarneming. Het onderliggende ‘gereedschap’ is hetzelfde.278

Bacteriën zijn uitgerust met een sensomotorisch systeem (2-componenten sensor279

met een sensor in het celmembraan en een intracellulaire ‘response regulator’) om280

voeding en soortgenoten in de buitenwereld te vinden en zich in de omgeving te281

verplaatsen (Figuur 2.2).282

Figuur 2.2: Het sensomotorische systeem bestaat uit membraan receptoren, intracellulaire
response regulatoren, een nanomoleculaire motor en enzymen die de receptor gevoeligheid
voor zijn ligand reguleren.

De basis voor het sensomotorische systeem bestaat uit 3 delen:283

• receptoren op het celmembraan284
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• intracellulaire response regulatoren285

• een moleculaire motor en286

• enzymen die de receptor gevoeligheid veranderen.287

Receptoren, ook wel sensoren (‘zintuigen’) genoemd, zijn transmembraaneiwitten288

met een ligandbindend domein aan de buitenkant van de bacteriën en een signa-289

leringsdomein aan de binnenkant van het membraan. Door de vele receptoren290

zijn bacteriën gevoelig voor een breed spectrum van liganden, eenvoudige chemi-291

sche verbindingen, zoals voedingsstoffen, afvalstoffen, giffen, stoffen die gebruikt292

worden in quorum-waarneming, etc. Taxis start met een ‘prikkel’, het ‘plakken’293

van een ligand, bijvoorbeeld een voedingsstof, op zijn receptor, aan de buitenkant294

van de cel (Figuur 2.2). Dit activeert de receptor om een chemische modificatie295

te ‘hechten’ op een intracellulair signaaleiwit CheA. Door overdracht van deze296

chemische modificatie (signaal) van het ene eiwit (CheA) op het andere eiwit (in-297

tracellulaire ‘respons regulator’ CheY) komt het signaal aan bij de moleculaire298

motor, actuator, en de actie zet in. De motor is een ‘nanomachine’ die bestaat299

uit een groot meervoudige transmembraan eiwitcomplex (zweepstaartje, flagel-300

lum). Afhankelijk van de beweging van de flagella kan een bacterie ‘tuimelen’,301

‘voortsnellen’ en alle tussenliggende bewegingen zoals kleine draaiingen. Bac-302

teriën ‘tuimelen’ wanneer de flagella met de wijzers van de klok mee draaien en303

‘voortsnellen’ wanneer de flagella tegen de wijzers van de klok in draaien. De304

signaaloverdracht verloopt zeer snel. Gelijktijdig start er een de-sensibilisering305

van de receptor die langzamer verloopt (CheR). De de-sensibilisering maakt de306

receptor steeds ongevoeliger voor zijn ligand door op het receptoreiwit, aan de307

binnenkant van de bacterie, een specifieke chemische modificatie te ‘hechten’. De308

bacterie blijft voortsnellen wanneer de afname van gevoeligheid gecompenseerd309

wordt door een toename van de dichtheid van het ligand. Uiteindelijk is de onge-310

voeligheid zo groot dat geen ligand meer kan binden. Dat is het moment waarop311

de gevoeligheid van de receptor snel wordt hersteld door een eiwit (CheB) dat ge-312

activeerd wordt wanneer de receptor ‘leeg’ is. Door deze combinatie van snelle313

activatie en langzame de-sensibilisering en snelle sensibilisering voert de bacterie314

een cyclus uit die resulteert in een ‘biased random walk’ (‘Levi-flight’) in de rich-315

ting van de bron van voeding of in de richting van andere bacteriën door quorum-316

waarneming. Chemotaxis maakt het voor de bacterie mogelijk om op uitputting en317

vergiftiging van zijn omgeving te reageren. Stofwisseling verbruikt voedingsstof-318

fen uit zijn omgeving en vervuilt die omgeving met afvalstoffen. Stofwisseling319

genereert 2 gradiënten: één waarbij de voedingsstoffen weg zijn achter een bac-320

teriekolonie en aanwezig voor de kolonie en een tweede van afvalstoffen, hoog321

achter de kolonie en laag voor de kolonie. Chemotaxis maakt het mogelijk om322

deze gradiënten te volgen naar de voeding en weg van het afval.323

Quorum waarneming is het systeem waarmee bacteriën communiceren middels324

chemische stoffen. Bacteriën maken allerlei stoffen als gevolg van hun stofwisse-325

ling maar ook specifiek als signalerende stoffen, “auto-inductoren” (Figuur 2.3).326

Afvalstoffen enmetabole nevenproducten vormen de evolutionaire basis van quorum-327

waarneming. Zij signaleren de aanwezigheid van afbraak van biologische materi-328
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Figuur 2.3: Uitbreiding van chemotaxis tot quorum waarneming.

alen door actieve bacteriën, wanneer bacteriën er receptoren voor hebben gevoelig329

voor deze stoffen. Op basis hiervan is een uitgebreid systeem van chemische com-330

municatie ontstaan. Hierin wordt gebruik gemaakt van chemische verbindingen,331

zogenaamde ‘auto-inductoren’, die speciaal voor dit doel gemaakt worden, kleine332

chemische verbindingen en korte eiwitjes. In de evolutie zijn veel quorum waar-333

nemingssystemen met verschillende auto-inductoren tot ontwikkeling gekomen.334

Sommige systemen zijn specifiek voor één type bacterie, andere zijn algemener.335

De meeste bacteriën hebben meer dan één auto-inducerend systeem, veel van de336

mechanismen van quorumwaarneming zijn opgehelderd tot in aanzienlijke bio-337

chemische detail. Ze kunnen parallel, serieel of hiërarchisch met elkaar verbonden338

zijn.339

Bacteriën produceren auto-inductoren, en zijn zelf gevoelig voor hun eigen auto-340

inductor. Maar vanwege de snelle diffusie in de omgeving, is de dichtheid van341

de auto-inductor erg laag in de directe nabijheid van de producerende bacteriën.342

Soortgelijke bacteriën produceren dezelfde auto-inductor. Wanneer zulke bacte-343

riën in de buurt zijn, begint de dichtheid van de auto-inductor in de omgeving344

te stijgen, tot een dichtheid waarop sensomotorische systemen de auto-inductor345

waarnemen en tot actie overgaan, gelijk bij chemotaxis. Tevens neemt de produc-346

tie van de auto-inductor in de reagerende bacteriën toe, zodat meer soortgelijke347

bacteriën naar het verzamelpunt gaat. Niet alleen soortgelijke bacteriën, maar ook348

soortongelijke bacteriën kunnen gevoelig zijn voor de specifieke auto-inductor349

waarmee de taxis startte. Dit is meestal aanleiding tot de productie van weer an-350

dere auto-inductoren. Uiteindelijk vinden er grote veranderingen plaats in de stof-351

wisseling van de reagerende bacteriën. Bacteriën veranderen van delende tot sta-352

tionaire, niet-delende cellen. Zij gaan macromoleculen maken die uitgescheiden353

worden en die aanhechting van de reagerende bacteriën mogelijk maken. Lang-354

zamerhand wordt de verzameling een bacteriemat.355
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Samenhang van quorum waarneming en stofwisseling kan geïllustreerd worden356

aan de hand van de veranderingen in de stofwisseling van Burkholderia glumae357

(een grond bacterie) wanneer deze bacterie een hoge dichtheid bereikt door sa-358

menkomst (Figuur 2.4).359

Figuur 2.4: Samenhang tussen quorum waarneming en stofwisseling. Dit is een voorbeeld
van anticiperen. Voor verdere uitleg zie tekst.

Ammoniak is een afvalproduct van de stofwisseling van B. glumae. Ammoniak360

is giftig voor B. glumae. Bij lage dichtheid is de productie van ammoniak niet361

bedreigend voor het voortbestaan van de bacterie. Het kan weg diffunderen. Heel362

anders wordt dit wanneer er een hoge bacteriële dichtheid bereikt wordt. De geza-363

menlijke afgifte van ammoniak wordt zo hoog dat de bacteriën dood gaan. Echter,364

wanneer er heel veel bacteriën bij elkaar komen wordt ook de dichtheid van zijn365

auto-inductor A-I hoog. Hoge dichtheid van A-I verandert de stofwisseling zoda-366

nig dat het giftige effect van ammoniak geneutraliseerd wordt door de synthese367

van een tegengif, oxaalzuur. Wanneer de signalering van de quorum verbinding368

verbroken wordt, treedt de ontgifting van ammoniak niet op en gaan de bacteriën369

dood.370

2.2.3 Dit doen bacteriën met wat er is: gedrag371

Tot nu toe zijn alleen de mechanismen besproken hoe bacteriën werken met wat372

er is. Het verklaart hoe bacteriën bewegen en acties kunnen ondernemen, maar373

het geeft geen antwoord op de vraag waarom bacteriën bewegen en acties on-374

dernemen, kortweg gedrag vertonen. Gedrag is open naar de toekomst. Gedrag375

heeft een doel, het vinden van voedsel, het ontwijken van afval, het samengaan376

met soortgelijke bacteriën, het vluchten voor soort-ongelijke bacteriën, ….., en-377

zovoort, …... Het is echter zeer de vraag of het gewenste doel bereikt wordt.378
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Hoe werken bacteriën met wat er in zit?

Wordt de plaats van voeding gevonden, het afval ontweken, de soortgelijke bacte-379

rie gevonden, de soort-ongelijke bacterie ontvlucht? De uitkomst is onzeker. Aan380

gedrag ligt een ‘voorspelling’ ten grondslag. Hoe deze onzekerheid te beheersen?381

Pas bij de studie van gedrag krijgt het zin om te spreken over ‘leren’, ‘herinneren’,382

‘anticiperen’, ‘samenwerken’; allemaal ‘competenties’ om de onzekere uitkomst383

van gedrag zo goedmogelijk te voorspellen, om de onzekerheid zoveel mogelijk te384

beheersen. Door tot actie over te gaan ervaart de bacterie wat er wel en niet kan, de385

weerstand van de omgeving. Bacteriën verwerven kennis van de omgeving door386

gedrag. Het gedrag van bacteriën is echter zeer simpel, dus ook de kennis van387

de omgeving. Zoals boven is uitgelegd, kent zij slechts 2 uitingen, voortsnellen388

en tuimelen. Toch ligt in het gedrag van bacteriën de verbinding met menselijke389

cultuur. Gedrag ligt aan de basis van cultuur!390

‘Leren’ en ‘herinneren’ zijn 2 ‘competenties’ die bacteriën gebruiken om hun391

stofwisseling aan te passen aan een omgeving waarin de aanwezigheid van voe-392

dingsstoffen aan grote schommelingen onderhevig is. Veel van de bacteriële 2-393

component signaal overdracht systemen in de sensomotorische coördinatie ver-394

sterken hun eigen expressie wanneer de receptor wordt geactiveerd. Daardoor395

neemt de gevoeligheid toe voor de voedingsstof of ‘auto-inductor’. Dit geeft de396

mogelijkheid sneller te reageren. De bacterie ‘leert’ (verhogen expressie) en ‘her-397

innert’ (blijvende aanwezigheid verhoogde expressie) zich de vorige situatie. Her-398

inneren is hetzelfde signaal anders verwerken op basis van eerdere gebeurtenis-399

sen. ‘Anticiperen’ is een andere ‘competentie’ van bacteriën. Er is een subtiel400

verschil tussen reageren en anticiperen. Bij reageren ontwikkelt zich eerst een401

bedreigende situatie waardoor er een tegenactie wordt geïnitieerd. Wanneer er402

sprake is van anticiperen dan worden er al maatregelen genomen voordat de situa-403

tie bedreigend wordt. Anticiperen is preventie, een op de toekomst gerichte actie.404

Anticiperen vereist ‘leren’ en ‘herinneren’. Een voorbeeld is het boven genoemde405

gedrag van B. glumae waarbij er een tegengif (oxaalzuur) werd gemaakt voordat406

het gif (ammoniak) levensbedreigend werd (zie Figuur 2.4 en aansluitende uitleg).407

Bacteriën kunnen geconditioneerd worden.408

Kolonievorming door bacteriën, de vorming van een bacteriemat, is tegelijker-409

tijd ‘anticipatie’ en ‘samenwerking’ op een tekort aan simpele voedingstoffen. In410

Figuur 2.5 is de vorming van de bacteriemat op zeer schematische wijze weerge-411

geven.412

De bacteriemat is de natuurlijke habitat waarin bacteriën leven, gezamenlijk en413

goed georganiseerd. Bacteriën vormen een mat wanneer er voedselgebrek dreigt.414

Op zich is dit eenmerkwaardige observatie dat eenmat gevormdwordt bij voedsel-415

gebrek. Want bacteriën gooien hun hele stofwisseling en hun opbouw volledig om,416

ze gaan van een groeiende naar een stationaire toestand, maken macromoleculen417

om de mat bij elkaar te houden (extracellulaire matrix), allemaal veel energie- en418

voeding-vragende processen. Niet bepaald een voorbeeld van zuinig omgaan met419

beperkingen in voeding. Echter, ‘gebrek aan voeding’ betekent hier heel specifiek420

een gebrek aan simpele voedingsstoffen die bacteriën via vervoerseiwitten kunnen421

opnemen. Normaal in de bacteriële buitenwereld komen alleen biologische mate-422

rialen voor, die niet kunnen worden opgenomen door bacteriën. Die moeten eerst423
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Figuur 2.5: In dit figuur wordt een eenvoudig schema gegeven hoe individuele bacte-
riën een bacteriemat kunnen vormen op afbreekbaar biologisch materiaal, aangeduid met
complexe voedingsstoffen. De mat isoleert biologisch materiaal van de omgeving. Exo-
enzymen, eiwitten die door bacteriën worden gemaakt en uitgescheiden, maken het moge-
lijk biologisch materiaal af te breken tot simpele voedingsstoffen, waarmee bacteriën zich
kunnen voeden. Met opzet wordt de suggestie gewekt, dat een overmaat aan simpele voe-
dingstoffen het individuele bestaan bevoordeelt ten opzicht van de kolonie. Bij een teveel
aan simpele voedingsstoffen kan de mat gedeeltelijk ‘oplossen’. De bacteriemat verdwijnt
ook wanneer het biologisch materiaal volledig is afgebroken, wanneer het voedsel op is.

afgebroken worden tot simpele voedingstoffen, terwijl het biologisch materiaal424

buiten de bacterie blijft. Door een gesloten mat over het biologisch materiaal te425

leggen, wordt het afbraakproces geïsoleerd van de omgeving. Daardoor blijven de426

simpele voedingsstoffen op de plaats waar het biologisch materiaal wordt afgebro-427

ken en diffunderen ze niet weg. Op deze manier komen simpele voedingsstoffen428

beschikbaar voor de individuele bacteriën in de mat. Lekkage van simpele voe-429

dingsstoffen attendeert andere bacteriën erop dat er een plek is met voedsel. Daar-430

bij helpt dat de hoge dichtheid van bacteriën gepaard gaat met een hoge dichtheid431

van auto-inductoren. Allemaal redenen om zich te bewegen naar de bacteriemat.432

In de mat zitten de samenstellende bacteriën zeer dicht op elkaar gepakt. De deling433

van bacteriën is sterk gereguleerd. Demeeste zijn niet-delend. Door de dichte pak-434

king van de samenstellende bacteriën komen er zogenaamde mat-eigenschappen435

tot expressie, die niet tot expressie kunnen komen in individuele bacteriën. Deze436

mat-eigenschappen is het gevolg van wederzijdse beïnvloeding, synchronisatie.437

Door de synchronisatie ontstaan nieuwe eigenschappen (= emergentie). De meest438

opvallende emergente eigenschap is het ontstaan van bioelektriciteit, elektrofysi-439

ologie. Terwijl individuele cellen op chemische wijze communiceren, commu-440

niceren zij in de mat ook op elektrofysiologische wijze. Bioelektriciteit is het441

resultaat van de coördinatie van ion vervoer over het celmembraan van individu-442
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ele bacteriën in de mat. Ion vervoer leidt tot een elektrisch potentiaalveld rond443

de bacterie, dat zijn invloed heeft op het ion vervoer van een naburige cel, en444

omgekeerd. Er vindt synchronisatie plaats, dat verschijnt als bioelektriciteit. Er445

worden ‘actiepotentiaal’-achtige pulsjes waargenomen die zich voortplanten over446

het oppervlak van de mat, gelijkend op zenuwgeleiding. Het blijkt dat bacteriën447

in het midden van de kolonie hun gebrek aan voedsel signaleren naar de bacte-448

riën aan de rand van de kolonie, die snel groeien en alle voeding verbruiken. De449

‘actiepotentiaal’-achtige pulsjes leggen stofwisseling in de bacteriën aan de rand450

van de kolonie plat, zodat voedsel naar het midden van de kolonie kan diffunderen.451

Pas wanneer er voldoende voedsel is, stopt deze elektrofysiologische signalering.452

Dit is een voorbeeld van emergentie op basis van bestaande activiteiten, maar453

voor een nieuw doel ingezet. Voor het geleiden van deze ’actiepotentiaal’-achtige454

pulsjes is slechts een beperkt aantal bacteriën in de mat nodig. Nabuur-interacties455

beïnvloeden welke bacterie gaat deelnemen aan een signaaloverdrachtsketen. Ver-456

der blijkt dat wanneer signalerende bacteriën delen, de eigenschap van het signa-457

leren overgedragen wordt van de moedercel aan de dochtercellen. De variaties458

in de elektrische potentiaal als gevolg van deze elektrofysiologische fenomenen459

zijn voelbaar buiten de kolonie. Dat trekt andere soort-gelijke en soort-ongelijke460

bacteriën aan (elektrotaxis). Bovenop de chemische communicatie (quorumwaar-461

neming) komt nu een elektrofysiologische communicatie. Demat lijkt het karakter462

van een meercellig proto-organisme te krijgen.463

Toch zal uit een meercellige bacteriemat nooit een meercellig organisme ontstaan.464

Daarvoor hangt vorming van een bacteriemat teveel af van wat er toevallig voor465

handen is aan bacteriën en andere eencelligen die in eenmat kunnen leven. Voor de466

vorming van een meercellig organisme is een fundamenteel ander groei principe467

geëvolueerd, niet het verzamelen van vele bacteriën die toevallig voorhanden zijn,468

maar een georganiseerde vermeerderen die begint met 1 cel. (Figuur 2.6).469

Dit vraagt een zo grote toename van de mogelijkheden van de cel dat die veel te470

groot wordt voor de capaciteiten van bacteriën. Pas wanneer het mitochondrion en471

de kern in eencelligen verschijnen en geslachtelijke vermeerdering ontstaat, dus472

wanneer er sprake is van eukaryoten (“kernhoudend”), dan pas is de basis gelegd473

om de stap van mat naar organisme te maken. Dan pas komt de evolutie naar474

complexe meercellige organismen, zoals de mens, op gang.475

2.3 Evolutie: “Mind the Gap”476

Eukaryoten ontstonden toen de zuurstof dichtheid in de atmosfeer sterk steeg door477

de werking van cyanobacteriën. Fotosynthese door cyanobacteriën onder invloed478

van zonlicht maakt zuurstof vrij uit water en gebruikt waterstof en koolzuurgas om479

suikers te maken onder invloed van zonlicht, zoals dat nog steeds gebeurd in plan-480

ten. De aanwezigheid van zuurstof in onze atmosfeer is een biologisch fenomeen.481

Zuurstof is een giftig bijproduct van de fotosynthese. Massale sterfte en aanpas-482

singen van de toenmalige levensvormen leidde tot het verschijnen van Eukaryo-483

ten. Eukaryoten zijn cellen met mitochondriën, een intracellulair compartiment484

dat volledig gespecialiseerd is in het oogsten van energie uit voedingsstoffen met485
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Figuur 2.6: De overgang van de vorming van een meercellige bacteriemat (prokaryoten)
en de vorming van een meercellig organisme door eukaryoten.

behulp van zuurstof. Mitochondriën zijn de krachtcentrales van de cel. Zuurstof486

werd van een dodelijk gif een essentiële levensbehoefte. Eukaryoten kregen be-487

schikking over een veelvoud aan energie, in vergelijk met prokaryoten (bacteriën488

en archaea). De energie verspilling (entropie) alsmede de snelheid daarvan nam489

enorm toe. Eukaryoten kregen de overhand. Het extreem toegenomen vermogen490

om energie te oogsten kon vervolgens geïnvesteerd worden in een ongelooflijke491

uitbreiding met allerlei nieuwe eigenschappen, door nieuwe eiwitten gecodeerd492

door DNA, dat overeenkomstig gigantisch in lengte toenam. Het DNA van eu-493

karyoten is ongeveer 2 meter lang en bevat ≈ 1010 baseparen. Het bacteriële494

genoom bevat zo’n ≈ 106 baseparen. Het DNA molecule in eukaryoten werd zo495

groot dat het niet meer als een circulair molecule, zoals in bacteriën, kon bestaan.496

Het DNA molecule in eukaryoten is opgeknipt in grote stukken die daarna door497

eiwitten (histonen) worden ingepakt tot chromosomen. De chromosomen pakken498

samen in de kern, vandaar de naam eukaryoten (‘kernhoudend’). Alleen eukaryo-499

ten kunnen meercellige organismen vormen. Veel verschillende celtypen (fenoty-500

pen) tezamen vormen meercellige organismen. Zoals in Figuur 2.6 is aangegeven501

komen meercellige organismen voort uit de vermenigvuldiging van 1 cel, de be-502

vruchte eicel. Alle verschillende celtypes komen uit die ene cel voort. Al deze503

cellen bevatten wel hetzelfde DNA. En toch ontstaan er vele verschillende celty-504

pen. Hoe leidt hetzelfde erfelijke materiaal, DNA (genotype), tot een breed scala505

aan verschillende celtypen (fenotypen)?506

2.3.1 Epi-genetica: één genotype, vele fenotypen507

Alhoewel de vraag naar de relatie tussen het genotype en de fenotypen in bacteriën508

ook speelt, zal deze besproken worden aan de hand van eukaryoten. De processen509
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zijn in de kern hetzelfde, maar de uitwerking in eukaryoten is noodzakelijkerwijs510

veel ingewikkelder, omdat er uit 1 cel, de bevruchte eicel, een volledig organisme511

gevormd wordt, samengesteld uit vele celtypen. Ter onderscheid van de genetica,512

genotypische overdracht op basis van de volgorde in DNA, wordt de verzameling513

van processen die buiten dit type erfelijkheid valt epi-genetica genoemd, ook wel514

fenotypische overdracht op basis van markeringen op het DNA.515

Maar voor nader wordt ingegaan op de rol van de epigenetica in de ontwikkeling516

van meercellige organismen eerst een korte uitleg van het centraal dogma in de517

biologie, het traject van het lezen van een ‘bouwtekening’ in DNA tot het afge-518

leverde ‘gereedschap’, het eiwit, (Figuur 2.7). In Figuur 2.1 is dit proces geloka-

Figuur 2.7: Het centrale dogma van de biologie, van DNA->RNA->eiwit, met de door
eiwitten gekatalyseerde transcriptie en translatie, respectievelijk . Verder is replicatie aan-
gegeven, eveneens door eiwitten gekatalyseerd. Voor verdere bespreking zie tekst.

519

liseerd in de module ‘Macromoleculaire Synthese’. Allereerst wordt de ‘bouwte-520

kening’ afgelezen om een transcript (‘afschrift’) te maken, te vergelijken met een521

‘printfile’, het ‘boodschapper’-RNA (‘messenger’ RNA = mRNA). De code in de522

‘printfile’ wordt daarna door het ribosoom gebruikt om een eiwit te maken. Het ri-523

bosoom, een complex van ribosomale RNA’s en eiwitten, zou vergeleken kunnen524

worden met een ‘printer’. Aan de hand van de code in de ‘printfile’ worden in het525

ribosoom de aminozuren, de kralen in de kralenketting, het eiwit, in de juist volg-526

orde aan elkaar gehecht. Vouwing van het nieuwgevormde eiwit ondersteund door527

speciale vouwingseiwitten maakt dat het zijn functionele vorm krijgt en zijn taak528

kan uitoefenen in de cel. Met komst van de eukaryoten, met hun ontzagwekkend529

energetisch vermogen, wordt dit schema extreem uitgebreid. In DNA worden de530

mogelijkheden van de cel om de transcriptie te reguleren zeer sterk uitgebreid.531

Was in bacteriën een gen een doorlopend stuk DNA, zonder onderbrekingen, in532

eukaryoten wordt het gen opgedeeld in stukjes en tussenstukjes. Het aflezen van533

het DNA maakt nu een voorloper-RNA, met alle stukjes en tussenstukjes. Dit534
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voorloper-RNA wordt daarna bewerkt, alle tussenstukjes worden eruit gehaald535

en het boodschapper-RNA ontstaat (‘splicing’ van RNA in ‘spliceosoom’). Er is536

geen sprake meer van één bouwtekening per eiwit, maar van een ‘bouwplaat’ per537

eiwit, die op verschillende manieren afgelezen kan worden tot voorloper-RNA538

en die dan tot verschillende boodschapper-RNA’s bewerkt kunnen worden. Het539

voordeel is dat op deze manier dezelfde ‘bouwplaat’ gebruikt worden voor ver-540

schillende vormen van eiwitten met een vergelijkbare functie, aangepast aan de541

specifieke eisen van de verschillende cellen. De efficiëntie van het gebruik van542

DNA is sterk toegenomen.543

Epigenetica reguleert de activiteit van genen. Aan het begin van elk gen zit een544

promotor, de startplaats van het gen, waarop allerlei regulerende eiwitten kunnen545

‘plakken’. Vanuit de stofwisseling worden signalen naar het DNA gestuurd, via546

eiwitten die het ‘welzijn’ van de cel meten, hoe goed de stofwisseling en de rest547

van de cel het doet. Wanneer de juiste verzameling van eiwitten op de promo-548

tor ‘plakt’, kan het aflezen beginnen. Behalve de promotor bestaan er plekken in549

DNA die de gevoeligheid van de promotor regelen (‘enhancers’). Net zoals op550

de promotor ‘plakken’ hierop eiwitten waarvan de samenstelling bepaald door de551

stofwisseling hoe gevoelig de promotor vooraf aan het gen is voor het starten van552

het aflezen. Ook receptoren die op het celmembraan zitten en het contract met de553

buitenwereld verzorgen, sturen signalen naar de kern. Deze vorm van regulering,554

door eiwitten te ‘plakken’ op DNA, onderscheidt zich van epigenetische regule-555

ring. Zij laat geen markeringen achter op of in het DNA en kunnen daarom niet556

overgedragen worden tijdens celdeling. Willen er verschillen in het fenotype van557

de cel ontstaan, dan moet op verschillende tijdstippen tijdens de ontwikkeling van558

het organisme de dan aanwezige toestand vastgelegd kunnen worden, zodat deze559

kan worden overgedragen. Bepaalde genen hoeven in het verdere verloop van de560

ontwikkeling van het organisme niet meer geactiveerd of gedeactiveerd te wor-561

den. Het vastleggen van de toestand wordt gedaan door chemische modificatie op562

het DNA te ‘hechten’ zonder dat de code van het gen veranderd, alleen de toe-563

gang tot het gen wordt beïnvloed. Stofwisseling en de buitenwereld, bijvoorbeeld564

voeding, hebben grote invloed op dit type chemische modificaties op DNA. Chro-565

mosomen waarin pakkingseiwitten, histonen, het DNA verpakt hebben, kan een566

‘open’ en ‘gesloten’ toestand aannemen door allerlei chemische modificaties op567

specifieke histonen in chromosomen te ‘hechten’, die bepalend zijn of genen wel568

of niet afgelezen kunnen worden. Ook dit is onderdeel van de epigenetica, omdat569

het de relatie beïnvloedt tussen het genotype en de fenotypen op een manier die570

geen veranderingen in DNA aanbrengt.571

Epigenetica is essentieel in de vorming van een meercellige levensvormen vanuit572

1 cel, de bevruchte eicel, want elke cel bezit hetzelfde DNA. Cellen maken cel-573

len. Door celdeling (proliferatie) verandert de buitenwereld van de cel; er komen574

‘nabuurcellen’ bij. De omgeving van de delende cellen verandert in chemische575

samenstelling en in fysische krachten die hun invloed uitoefenen op de cellen.576

De cellen reageren daarop door genen te activeren, en een ander deel te deactive-577

ren, waardoor cellen veranderen (differentiatie). Epigenetica legt deze differen-578

tiatie vast. Dat gebeurt door chemische modificaties op het DNA en op histonen579
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te ‘hechten’ door speciale modificerende eiwitten. Daardoor ontstaat er een pro-580

gressieve serie van celdelingen en zelf-geïnduceerde aanpassingen die dan weer581

worden vastgelegd, gevolgd door een nieuwe celdeling met veranderingen.…. en-582

zovoort….. tot weefsel….. en verder….. tot het organisme volledig gevormd is.583

Op deze wijze ontstaat er een organisme langs een nauwkeurig zich ontwikkelend584

tijd en plaats afhankelijk traject van zelf-geïnduceerde veranderingen. Het moge585

duidelijk zijn dat dit nauwkeurig afgestemde traject niet terug te vinden is in het586

DNA. Dat levert alleen de benodigde gereedschappen daartoe aangespoord door587

de cel, zijn stofwisseling en zijn buitenwereld. Daarmee oefenen de stofwisseling588

en de buitenwereld een grote invloed uit op dit ontwikkelingstraject.589

Gelijk een bacteriemat vertoont weefsel ook elektrofysiologische verschijnselen590

(bio-elektriciteit). Door de dichte pakking van cellen treden synchronisatie ver-591

schijnselen op van de stofwisseling en van ionogene bewegingen over het cel-592

membraan en tussen cellen door de extracellulaire matrix. Ook hier is slechts een593

beperkt deel van de cellen nodig zijn voor de geleiding van de ‘actiepotentiaal’-594

achtige pulsjes. Net als in bacteriematten is er ook in weefsel ruimte zijn voor595

cel differentiatie. Maar, in tegenstelling tot een bacteriemat, kan die ruimte nu596

wel worden benut voor verdere differentiatie tot allerlei celtypen die samen een597

organisme kunnen vormen. Epigenetische processen kunnen deze differentiatie598

vastleggen en na celdeling doorgeven aan dochtercellen. Maar epigenetische pro-599

cessen leggen differentiatie vast van een reeds bestaand ontwikkelingstraject. Wil600

de ruimte die ontstaat in weefsel benut worden dan zullen er nieuwe functies moe-601

ten ontstaan. Daarvoor zijn veranderingen in DNA essentieel, want dat geeft de602

mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingspaden te bewandelen.603

2.3.2 Genetica, de evolutie van soorten604

In de evolutie van soorten moeten er nieuwe functies ontstaan, die overgedragen605

kunnen worden op een volgende generatie. De vraag rijst hoe nieuwe soorten ont-606

staan. Dit vraagt een fundamenteel ander mechanisme dan epigenetica, want dat607

werkt met de bestaande mogelijkheden. De basis voor evolutie zijn spontane ver-608

anderingen in de code van het DNA, mutaties en structurele fouten. Ruis is daarin609

de creatieve kracht. Ruis is cruciaal in de werking van de cel. Maar ruis moet wel610

beheerst worden. De cel moet kunnen blijven functioneren. De werking van de611

cel dan ook optimaal, maar zeker niet perfect. Zolang het organisme of zijn soort612

blijft voortbestaan, verbetert de ruisonderdrukking niet. Hoe dichter de perfectie613

benaderd wordt hoe langzamer het gaat, want hoe meer controle er nodig is. Dit614

staat haaks op de maximalisering van entropie, van ruis. Overal in de cellulaire615

binnen- en buitenwereld is ruis, veel ruis, maar net voldoende beheerst om leven616

mogelijk te maken; ruis waar voeding is, ruis in de dichtheid van voeding, ruis617

in de werking van eiwitten, ruis in de dichtheid van eiwitten in de cel, ruis in de618

signalering door receptoren, ruis in signaaloverdracht, ruis in de werking van ion619

vervoerders, ruis in het onderhoud van de code in DNA, ruis in de verdubbeling620

van DNA, ruis in het traject van DNA, via RNA, naar eiwit, ….. enzovoort, …..621

ruis is overal. Ruis is de handlanger van verspilling. Samen stuwen zij de evo-622
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lutie noodzakelijkerwijs naar complexiteit. Perfectie maakt evolutie onmogelijk.623

Ruis maakt dat het bijna altijd goed gaat, waarin het woordje ‘bijna’ het verschil624

aangeeft tussen ‘optimaal’ en ‘perfect’.625

Hoe leidt ruis in cellulaire processen tot veranderingen in het DNA? Er zijn al626

meerdere processen geïdentificeerd en er worden nog steeds nieuwe processen627

ontdekt. Bekend zijn o.a. ruis in de nauwkeurigheid van de enzymen en eiwitten628

betrokken bij de het onderhoud en verdubbeling van DNA is zo’n oorzaak. Alhoe-629

wel zeer klein door de vele kwaliteitscontrole stappen in het verdubbelingsproces,630

op evolutionaire tijdschaal leidt dit tot een accumulatie van mutaties. Een tweede631

proces is de ruis in de reparatie van breuken in de beide DNA ketens. Dit type632

breuken komt heel veel voor in een cel. Deze reparaties zijn gevoelig voor fouten,633

omdat bij de reparatie van breuken in beide ketens tegelijkertijd soms codes spon-634

taan worden ingevoegd. Een derde proces is de willekeurige inbouw van kleine635

stukjes DNA, afkomstig van (retro)transposonen, ook wel ‘springende genen’ ge-636

noemd. Dit zijn waarschijnlijk restanten van de inbouw van viraal DNA na een637

infect. Het menselijk genoom bestaat voor ±40% uit dit soort ‘springende genen’.638

Inbouw in een willekeurig stuk DNA kan leiden tot schade wanneer het in een gen639

gebeurd, het kan leiden tot veranderde expressie wanneer het in de promotor wordt640

ingebouwd of in het stuk DNA dat de gevoeligheid van de promotor reguleert of641

het wordt ingebouwd in een ander stuk willekeurig DNA en wordt een broedplaats642

voor een nieuwe functie geheel de novo. Al deze processen worden evolutionair643

van belang wanneer het leidt tot het spontaan ontstaan van nieuwe functies die644

uiteindelijk aanleiding zijn tot het ontstaan van nieuwe soorten.645

Een zeer belangrijk proces in de evolutie van ééncellige eukaryoten naar meer-646

cellige organismen is ruis in DNA recombinatie, de uitwisseling van DNA tussen647

chromosomen. In eukaryoten treedt DNA recombinatie op tijdens de vorming van648

de geslachtscellen. Eukaryoten kennen een geslachtelijke voortplanting, anders649

dan bij bacteriën die een vegetatieve voortplanting kennen. Door deze fundamen-650

teel andere vorm van voortplanting kennen eukaryoten 2 typen celdeling. Naast651

de gewone celdeling, mitose, die optreedt tijdens de groei van het organisme, is652

er de reductiedeling, meiose, het proces dat geslachtscellen, zaad- en eicellen,653

vormt. In geslachtscellen zit de helft van het aantal chromosomen in vergelij-654

king met een lichaamscel. Na verdubbeling van het aantal chromosomen, gelijk655

in de mitose, en voorafgaande aan de eigenlijke meiose vindt er op uitgebreide656

schaal DNA recombinatie plaats, de uitwisseling van gelijke delen DNA tussen657

gelijke chromosomen, één afkomstig van de moeder en één afkomstig van de va-658

der. De volgende generatie krijgt dus een mengsel van erfelijk materiaal van beide659

ouders. Op deze manier worden eigenschappen opnieuw gemengd voorafgaande660

aan de verdeling van de chromosomen over de beide geslachtscellen. Seksuele661

voorplanting door versmelting van zaad- en eicel voegt de verdeeld chromosomen662

weer samen tot het aantal aanwezig in normale lichaamscellen. DNA recombina-663

tie verspreidt eigenschappen over de gehele soort en draagt bij tot het ontstaan664

van nieuwe soorten. Gelijk alle biologische processen kent ook dit proces ruis665

en dat maakt het zo belangrijk in de evolutie van nieuwe soorten. DNA recom-666

binatie verloopt bijna altijd goed, maar door ruis loopt DNA recombinatie soms667
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verkeerd. Er ontstaan structurele fouten in het genoom. Dan leidt uitwisseling668

van stukken DNA tussen gelijke chromosomen tot het verdwijnen van stukken669

DNA omdat de uitwisseling mislukt (deleties), tot meervoudige invoegingen van670

het uit te wisselen stuk DNA (inserties), tot het omdraaien van het stuk DNA bij671

inbouw (inversie). Soms worden stukken DNA van het ene chromosoom naar een672

willekeurig ander chromosoom ingevoegd (insertie) of overgedragen (transloca-673

ties), allemaal veranderingen die aanleiding geven tot kopie-getal-variaties (copy-674

number-variants). Wanneer kopie-getal-variaties aanleiding zijn tot verdubbeling675

van genen geeft dit de mogelijkheid om een nieuwe functie te ontwikkelen zon-676

der dat de oorspronkelijke functie van het genproduct, eiwit, verloren gaat. Het677

is opvallend, dat nieuwe functies bijna uitsluitend ontstaan in regulerende netwer-678

ken met overlappende functies. Zodoende kunnen kleine veranderingen langzaam679

aanleiding zijn tot het verschijnen van nieuwe fenotypen. Hoe dit uiteindelijk leidt680

tot vorming van nieuwe soorten (speciatie) blijft vooralsnog een open vraag. Op-681

vallend daarbij is dat de energie huishouding van de cel nauwelijks meer verandert682

(Figuur 2.1). Blijkbaar was die al optimaal georganiseerd in het bacteriële stadium.683

Er komen wel stofwisselingsreacties bij, maar die zijn specifiek ter ondersteuning684

van de cel functie.685

Het blijkt dat soms ook epigenetische merktekens op DNA en op eiwitten kunnen686

worden overgedragen op volgende generaties. Alhoewel gedacht werd dat epige-687

netische markeringen allen gewist werden na de bevruchting van de eicel, blijkt688

dit niet het geval te zijn. Zij worden bijna allemaal gewist. Door deze ruis staan689

zowel epigenetische veranderingen op DNA als genetische veranderingen in het690

DNA samen aan de basis van de evolutie. Tot nu toe stond de overdracht van ver-691

anderingen in DNA in het centrum van de belangstelling. Echter, langzamerhand692

wordt duidelijk dat dit niet het gehele verhaal is. Op de vraag, hoe belangrijk deze693

epigenetische overerving is, wordt op het ogenblik zeer intens onderzoek naar694

gedaan. Twee evolutie mechanismen staan centraal in de theorievorming van de695

evolutie; Darwiniaans of Lamarckiaans, respectievelijk gestuurd door veranderin-696

gen in DNA of gestuurd door veranderingen zowel in als op DNA en eiwitten als697

gevolg van omgevingsfactoren, beide als gevolg van ruis in biologische systemen698

In Figuur 2.8 is op zeer globale wijze schematisch aangegeven hoe de omgeving699

zijn invloed op de genen in het DNA zou kunnen uitoefenen. Hierin speelt een700

breed spectrum van epigenetische kenmerken in de cel een essentiële rol. Deze701

hypothese wordt vooral verdedigd door Peter Ward, die dit idee gebruikt om de702

sprongsgewijze evolutie te verklaren, die vaak optreedt na eenmassa-uitstervingen703

ten gevolge van een geologische catastrofe. Denk hierbij aan de meteorietinslag704

in Yucatán 65 mjr. BP., die geassocieerd wordt met het uitsterven van de dinosau-705

russen en de opkomst van de moderne dieren, waaronder de mens, of aan de Poba706

vulkaan uitbarsting (Sumatra, Indonesië) 75 kjr. BP., die min of meer samenvalt707

met het verschijnen van de moderne mens. Zijn hypothese is dat bij dit soort ca-708

tastrofale veranderingen extreme vormen van uitsterving van soorten plaatsvindt709

die leiden tot het ontstaan van geïsoleerde kleine populatie waarin, door inteelt,710

snel allerlei nieuwe vormen en functies tot ontwikkeling kunnen komen. Door de711

dramatische omgevingsruis gaat bijna niets meer goed. Epigenetische markerin-712
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Figuur 2.8: Hypothese over het mogelijke mechanisme van evolutie door adaptatie aan
katastrofale veranderingen in de omgeving.

gen veranderen. Hierdoor kunnen relatief snel, tenminste op evolutionaire schaal,713

nieuwe mogelijkheden afgetast worden. Veel epigenetische kenmerken worden714

overgedragen op een volgende generatie. Op deze manier zorgen epigenetische715

kenmerken ervoor dat er subpopulaties kunnen ontstaan die blijven bestaan, in716

een omgeving, die langdurig heel sterk veranderd is. Gelijktijdig leidt ruis in on-717

derhoud en replicatie van de code in DNA en er ontstaan grote fouten bij DNA re-718

combinatie. Nieuwe eigenschappen ontstaan die het voortbestaan van de nieuwe719

organismen in deze sterk veranderde omgeving mogelijk maken. Langzamerhand720

normaliseert de ecologie. De samenhang tussen beide typen van veranderingen721

is op het ogenblik volstrekt onduidelijk. De vraag rijst of er wel een samenhang722

is. Beïnvloedt epigenetica DNA recombinatie? Hoe komt uiteindelijk soortvor-723

ming (speciatie) tot stand? Op deze en andere vragen moeten we voorlopig het724

antwoord schuldig blijven, vandaar de vraagtekens in Figuur 2.8.725

2.4 Conclusie726

Darwin stelde dat een eigenschap die zichtbaar wordt in evolutionair latere orga-727

nismen in principe reeds aanwezig is in de organismen die eraan voorafgaan, maar728

zich openbaart in steeds wisselende verschijningen, aangepast aan de levensstijl729

van het organisme. De basis van de menselijke cultuur moet dus gevonden wor-730

den in bacteriën, de eenvoudigste levende wezens op Aarde. Levende wezens, van731

bacteriën tot mensen, zetten chemische stoffen, voedsel, om door hun stofwisse-732

ling in afvalstoffen. Daarbij komt energie vrij. Een deel daarvan wordt ‘verspild’,733

als entropie afgegeven aan de buitenwereld, conform de tweede hoofdwet van de734

warmteleer. Verspilling is troef. Het andere deel wordt gebruikt om de opbouw735
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van levende wezens mogelijk te maken om deze verspilling op optimale wijze in736

stand te houden, dus zo ‘goedkoop’ mogelijk.737

Levende wezens, van bacteriën tot mensen, kunnen voeding alleen omzetten wan-738

neer ze het vinden. Vandaar dat alle levende wezens gedrag moeten vertonen.739

Vandaar dat alle levende wezens georiënteerd zijn op de buitenwereld (intentiona-740

liteit). Vandaar dat alle levende wezens een uitrusting hebben om de buitenwereld741

te exploiteren. Zij moeten acties kunnen ondernemen. Acties zijn open naar de742

toekomst en dus ‘leren’, ‘herinneren’, ‘anticiperen’ levende wezens om het zoeken743

en vinden van voeding tot een succes te maken, alleen of in gezamenlijkheid. Dit744

geldt voor bacteriën net zo goed als voor mensen. Daardoor verwerven levende745

wezens kennis van hun omgeving. In deze ‘praxis van het leven’ ligt de basis746

voor cultuur.747

Levende wezens zijn uitgerust met een ‘gereedschapskist’, het DNA. Daarin zit-748

ten de ‘bouwtekeningen/-platen’ die coderen voor het ‘gereedschap’, de eiwitten,749

om alle functies die voor stofwisseling en gedrag noodzakelijk zijn, uit te voeren.750

Groei van levende wezens wordt mogelijk door celdeling (proliferatie). Epigene-751

tica is essentieel dat cellen kunnen veranderen (differentiatie). Daardoor ontstaat752

er een nauwkeurig zich ontwikkelend tijd en plaats afhankelijk traject van één cel753

naar een meercellige organisme. Ruis in de werking van de cellulaire machinerie754

maakt evolutie mogelijk. Genetische verandering in het DNA, mutaties, struc-755

turele fouten en epigenetische veranderingen op het DNA en op eiwitten, worden756

van de ene generatie op de andere overgedragen. Nieuwe organismen ontstaanmet757

nieuwe cellen. Een voorbeeld voor nieuwe cellen is het ontstaan van zenuwcel-758

len en spiercellen. De keuze voor deze twee celtypen is niet toevallig. Het hangt759

samen met de theorieën waarom er zenuwcellen zijn ontstaan en hoe zij een cen-760

traal zenuwstelsel vormen. Zijn zenuwcellen ontstaan om sensoren te koppelen761

aan effectoren, het input-output scenario, of om het gedrag van de cellen waar-762

uit het weefsel bestaat, te coördineren, het coördinatie scenario. In de volgende763

hoofdstuk zal hier verder op worden ingegaan.764

Evolutie kent twee scenario’s: een Darwiniaanse evolutie wanneer het genotype765

overerft, waarin alleen rekening wordt gehouden met de overdracht van verande-766

ringen in het DNA en een Lamarckiaanse evolutie, waarin het fenotype overerft,767

als in en op DNA gezamenlijk worden overgedragen. Het zijn de buitenwereld en768

de mogelijkheden van organismen tezamen die uiteindelijk bepalen hoe de evolu-769

tie van levende wezens verloopt.770
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Vroege zenuwstelsels en het ont-772

staan van de dierlijke sensomo-773

torische organisatie774

Fred Keijzer775

3.1 Inleiding776

Hoewel de hoeveelheid moleculaire en genetische data zeer snel toeneemt is deze777

data tot nu toe niet voldoende om een eenduidig beeld te schetsen van het ont-778

staan, de organisatie en het functioneren van de allereerste zenuwstelsels. Een779

belangrijk deel van de relevante processen speelt op een meer macroscopisch ni-780

veau waar genoemde moleculaire informatie ontoereikend is. Om toch grip te781

krijgen op de vroege evolutie van zenuwstelsels is het relevant om te kijken naar782

mogelijke scenario’s voor deze evolutie. Er kunnen daarbij twee verschillende783

groepen van scenario’s geformuleerd worden. Aan de ene kant is er een groep784

van input-output scenario’s die het meest bekend en dominant zijn. Daarnaast zijn785

er (interne) coördinatie scenario’s die vaak als aanvulling en soms als alternatief786

genoemd worden.787

• In input-output scenario’s wordt het zenuwstelsel gezien als de verbinding788

tussen sensoren die een prikkel uit de omgeving opvangen en de daaruit789

volgende actie door effectoren. In dit geval is het conceptueel meest simpele790

zenuwstelsel een enkel neuron die een sensor en een effector verbindt791

• In coördinatie scenario’s wordt benadrukt dat zenuwstelsels de fundamen-792

tele functie hebben om spiersamentrekkingen te coördineren. In coördinatie793

scenario’s is er altijd sprake van een aantal neuronen die tezamen een ze-794

nuwstelsel vormen795

Input-output scenario’s leunen sterk op breed gedragen ideeën over reflexen inmo-796

derne organismen en op de basale organisatie van complexe zenuwstelsels waar797
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een duidelijke differentiatie tussen sensorische, motorische en tussenliggende ge-798

bieden aanwezig is. Deze input-output scenario’s postuleren een dergelijke ge-799

differentieerde organisatie als basisvorm voor de allereerste zenuwstelsels. Coör-800

dinatie scenario’s benadrukken daartegenover de organisationele en evolutionaire801

problematiek die relevant was voor de overgang van eencellige naar meercellige802

organismen. De overgang naar meercelligheid is op zichzelf niet problematisch –803

denk aan planten en schimmels – maar bij dieren is er een meercellige organisatie804

ontstaan die zeer complex is en tot de vorming van volledig geïntegreerde dier-805

lijke organismen heeft geleid. De vraag is hoe precies, en coördinatie scenario’s806

richten zich op de problemen die belangrijk zijn geweest bij deze overgang.807

Coördinatie en input-output scenario’s zijn in principe te combineren, bijvoorbeeld808

als coördinatie alleen in een vroeg stadium een centrale rol speelt en input-output809

daarna dominant is, maar dit hangt dat af van de details die in specifieke gevallen810

een rol spelen. Het belang van coördinatie scenario’s is de expliciete aandacht811

voor de vroege evolutionaire context en de mogelijke herinterpretaties voor ons812

begrip hoe zenuwstelsels functioneren op een manier die de lichamelijkheid van813

intelligentie benadrukt.814

In deze lezingwordt een specifiek coördinatie scenario verder uitgewerkt, de ‘huid-815

hersen hypothese’ ( Skin Brain Thesis, SBT) waar het probleem om spiercellen te816

coördineren de basis vormt voor een voor dieren specifieke sensomotorische or-817

ganisatie en vormen van waarneming. De volgende onderwerpen zullen worden818

behandeld:819

• Het ontstaan van de eerste zenuwstelsels in de periode voor het Cambrium820

• de belangrijkste kenmerken van input-output scenario’s821

• de huid-hersen hypothese en de motivatie voor deze hypothese822

• de dier-specifieke sensomotorische organisatie die mogelijk wordt gegeven823

de neurale organisatie die de huid-hersen hypothese voorstelt: waarnemen824

wordt een functie van lichamelijke beweging825

3.2 Het ontstaan van de eerste zenuwstelsels in de826

periode vóór het Cambrium827

De Cambrische Explosie is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschie-828

denis van het leven. In het begin van het Cambrium (541-485 miljoen jaar gele-829

den), doken in een tijdsbestek van vijf tot vijftien miljoen jaar vrijwel alle moderne830

diergroepen voor het eerst op als fossiel. Naast wormachtigen bestond een groot831

deel van deze fossielen duidelijk uit moderne dieren, met een kop, staart, ledema-832

ten, hersenen en, in veel gevallen, ogen. Veel nieuwe vormen en gedrag kwamen833

gedurende deze periode voor het eerst (zichtbaar) tot ontwikkeling. Het probleem834

bij deze Cambrische Explosie is dat de vele nieuwe levensvormen in de meest835

gevallen geen duidelijke voorgangers hebben.836
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Het is daarom moeilijk om in te zien hoe de evolutie van deze ‘moderne’ dieren837

is verlopen. Er zijn geen duidelijke tussenvormen. Een goed voorbeeld vormen838

de spoorfossielen Treptichnus pedum, gedateerd op het begin van het Cambrium.839

T. Pedum bestaat uit specifieke manier waarop de zeebodem is omgewoeld, een840

manier die sprekend lijkt op de sporen van moderne priapulid wormpjes. Om der-841

gelijke sporen te maken gebruiken deze wormpjes een hydrostatisch skelet – een842

vloeistof in een omhulsel – spieren en een zenuwstelsel. Daarnaast zal er sprake843

moeten zijn geweest van zintuigen om voedsel te kunnen vinden en opnemen.844

Kortom, alle basis ingrediënten van de standaard dierlijke organisatie was al aan-845

wezig bij het begin van het Cambrium. Over de periode voor het Cambrium is846

steeds meer bekend, maar de evolutionaire ontwikkelingen die onder andere tot T.847

Pedum leidden blijven onduidelijk. Op basis van moleculaire en genetische data is848

vastgesteld dat de choanoflagellaten – een groep van eencelligen die ook in kolo-849

nies kunnen voorkomen – het meest verwant zijn aan de dierlijke afstammingslijn,850

waarbinnen weer een aantal zeer verschillende lichaamsvormen voorkomen, zo-851

als sponzen, placozoa, ribkwallen, de bekendere kwal-achtigen en vervolgens de852

bilateria, een supergroep waarbinnen (onder andere) alle ‘typische’ dieren, zo-853

als paarden, wormen en kevers thuishoren. De grote evolutionaire vraag hierbij854

is hoe kleine vrijwel ongedifferentieerde celklompjes geëvolueerd kunnen zijn tot855

een grote variatie aan meercellige organisatievormen, waaronder dieren met ogen,856

hersenen en spieren. Een manier om de grote hoeveelheid data te organiseren en857

ideeën te ontwikkelen over deze evolutie bestaat uit het formuleren van afstam-858

mingsverklaringen (lineage explanations) een term van de filosoof Brett Calcott.859

Een afstammingsverklaring probeert een serie van functionele lichaamsorganisa-860

ties te specificeren die maar beperkt van elkaar verschillen en tezamen een start-861

organisatie – bijvoorbeeld choanoflagellaat-achtige organismen – verbinden met,862

bijvoorbeeld, een dierlijke organisatie zoals die van priapulidwormpjes. Goede863

afstammingsverklaringen specificeren idealiter scenario’s die zo goed mogelijk864

de relevante data incorporeren en binnen deze beperkingen (constraints) een plau-865

sibele sequentie van lichaamsorganisaties voorstellen. Zulke scenario’s kunnen866

vervolgens zelf onderzoek ondersteunen of uitlokken. In deze context spelen de867

eerdere genoemde input-output en coördinatie scenario’s een relevante rol omdat868

ze, binnen de huidige data, leiden tot verschillende interpretaties hoe deze evolu-869

tie plaats kan hebben gevonden, maar ook hoe zenuwstelsels op een basaal niveau870

functioneren. In het geval van input-output scenario’s wordt een zenuwstelsel ge-871

ïnterpreteerd als een informatie verwerkend systeem waarbij de computer meta-872

foor een centrale rol speelt. Bij coördinatie scenario’s vormt de initiële overgang873

naar een meercellige organisatie en de organisationele problemen die daarbij kwa-874

men kijken de belangrijkste focus. Hoe zenuwstelsels functioneren is daarbij veel875

meer een open vraag die beantwoord moet worden door het analyseren van dier-876

lijke organisatievormen.877
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3.3 De belangrijkste kenmerken van input-output sce-878

nario’s879

Bij input-output scenario’s staat het verwerken van informatie die binnenkomt via880

de sensoren centraal. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt, op basis waar-881

van de beslissing tot specifiek gedrag tot stand komt en het motorisch systeem882

wordt aangestuurd. Deze interpretatie van het functioneren van onze eigen her-883

senen is zeer invloedrijk en wordt hier toegepast op basale vormen van zenuw-884

stelsels. De klassieke reflexorganisatie kan daarbij gezien worden als de meest885

eenvoudige configuratie. Het biologische lichaam is in deze visie in principe een886

neutraal platform waarop (of in) de sensoren hun positie hebben en die mogelijk-887

heden tot handelen met zich meebrengt. De dierlijke organisatie voor zover het888

waarnemen en handelen betreft is in deze visie niet essentieel anders dan die van889

een robot waar dezelfde ingrediënten aanwezig zijn. Onze hersenen zijn in dit890

geval equivalent aan een computer die het gedrag van de robot aanstuurt. Bin-891

nen deze groep van scenario’s worden hersenen en het perceptuele en motorische892

systeem van dieren op de volgende manier geïnterpreteerd:893

1. dierlijke en kunstmatige sensomotorische organisaties werken op dezelfde894

manier895

2. sensoren en effectoren zijn primair, zenuwstelsels vormen een aanvulling896

3. het meest eenvoudige zenuwstelsel bestaat uit een directe verbinding tussen897

sensoren en effectoren898

4. het dierlijke sensomotorische systeem is (in principe) passief, activiteit is899

afhankelijk van externe prikkels900

5. de activiteit van het zenuwstelsel is voornamelijk geleiding van informatie901

van sensoren naar verwerkingsmechanismen en vervolgens naar effectoren902

6. zenuwstelsels zijn informatie verwerkende systemen903

7. het dierlijk lichaam is een stabiel platform voor sensoren en effectoren,904

waarvan de plaatsing bepaald hoe het lichaam reageert905

8. in het dierlijk lichaam is een zenuwstelsel aanwezig, maar dit gedraagt zich906

daarvan onafhankelijk, behalve daar waar het contact maakt met de sensoren907

en effectoren908

Deze lijst is zeker niet uitputtend. Ze is vooral bedoeld als explicitering van als909

vanzelfsprekend veronderstelde aspecten die vanuit coördinatie scenario’s ter dis-910

cussie gesteld worden. In de conclusie zal aan elk van deze punten een alternatieve911

interpretatie gekoppeld worden.912
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3.4 De huid-hersen hypothese en demotivatie ervoor913

De huid-hersen hypothese (SBT) is een voorbeeld van een coördinatie scenario914

en wordt hier gebruikt om het verschil met input-output scenario’s te illustreren.915

Ik zal hier verder over de SBT spreken. Uitgangspunt is niet een macroscopi-916

sche benadering in termen van grootschalige stimuli (zoals objecten en actoren)917

en de uitwendige reacties (gedragingen) daarop. De focus ligt op de problemen918

die evolutionair zijn opgelost om deze macroscopische fenomenen van vaak grote919

meercelligen (dieren) mogelijk te maken. Zenuwstelsels zijn daarbij organen die920

anders, maar niet wezenlijk verschillend zijn van andere onderdelen van een die-921

renlichaam zoals een spijsverteringskanaal, het hart en de lever. In deze paragraaf922

beschrijf ik de motorische kant van de SBT, in de volgende ga ik in op de senso-923

rische aspecten die mogelijk worden.924

De SBT stelt dat het ontstaan van zenuwstelsels samenhangt met het organiseren925

van spiersamentrekkingen die – alleen in onderlinge samenhang – macroscopisch926

gedragmogelijkmaken. Kleine eencellige enmeercellige organismen kunnen zich927

voortbewegen met behulp van cilia, kleine cellulaire haartjes op het oppervlak van928

een cel die deze cel (of een groep cellen) kunnen voortstuwen. Het gezamenlijk929

bewegen van deze cilia is relatief eenvoudig te coördineren. Voor grotere organis-930

men vormen cilia echter een inefficiënte manier van voortbewegen terwijl spier-931

contracties veel meer kracht kunnen ontwikkelen en – in principe – veel grotere932

organismen kunnen voortbewegen. De opkomst van dieren als, in potentie, grote933

zelf-bewegende levensvormen hangt nauw samen met het gebruik van spierweef-934

sel. In de mens, bijvoorbeeld, vormt spierweefsel ongeveer 40 procent van het935

totale lichaamsgewicht. Zonder twijfel is het vermogen om spierweefsel te gaan936

gebruiken voor beweging en complex gedrag een sleutelmoment in de evolutie937

van dieren geweest.938

Het probleem dat daarbij eerst opgelost moest worden bestond uit het orkestreren939

van alle spiersamentrekkingen (en het weer uit laten trekken door een tegenkracht)940

over het gehele lichaam. Een enkele losse spiervezel die samentrekt levert geen941

beweging op, maar alleen een kleinschalige spasme. Om te kunnen functioneren942

moet de activiteit over het gehele lichaam op elkaar afgestemd worden. Dit is ook943

de reden waarom een strikt input-output scenario onbevredigend is zonder een944

verklaring hoe die lichaamsbrede coördinatie mogelijk wordt.945

Voortbouwend op een idee van de Engelse zoöloog Carl Pantin uit de jaren vijftig946

postuleert de SBT dat zenuwstelsels in eerste instantie ontstonden om spierweef-947

sel te coördineren. Iets preciezer, zenuwstelsels en spierweefsel zijn samen ge-948

coëvolueerd op basis van biomoleculaire, biochemische, genetische en cellulaire949

eigenschappen die al eerder aanwezig waren, en eigenlijk tot de ‘standaard’ uitrus-950

ting van de cellen behoorden waaruit dieren ontstonden. Deze eigenschappen en951

mechanismen die eerst functioneerden in een andere context, kregen nieuwe func-952

ties waarbij in een evolutionair proces zowel zenuw- en spierweefsel ontstonden.953

De evolutie van zenuw en spierweefsel was mogelijk door bestaande cellulaire954

functies op een andere en nieuwe manier te gebruiken.955

Één voorbeeld is de eerdere aanwezigheid van cellulaire vormverandering en sa-956
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mentrekking in de oorspronkelijke cellen die aan de basis van de dierlijke evolutie957

stonden. Een ander centraal uitgangspunt vormt de aanwezigheid van een epit-958

hele organisatie als basis voor complexe dierlijke organisaties. Een epithelium959

bestaat uit een oppervlak van met elkaar verbonden cellen die aan de onderkant960

vastzitten aan de ‘extracellulaire matrix’ die de cellen ook bij elkaar houdt, en961

aan de bovenkant contact hebben met de omgeving. Epithelia maken het moge-962

lijk om – bijvoorbeeld bij de huid – grotere volumes af te grenzen en dieren een963

afgeschermde binnenkant te geven. Andere bestaande eigenschappen betreffen964

elektrische signaalfuncties, zoals (i) de al aanwezige koppeling tussen membraan965

potentiaal en transport van ionen over het celmembraan via ionkanalen, (ii) de966

koppeling tussen membraan potentiaal en veranderingen in de vorm van struc-967

turele eiwitten door calciumionen geactiveerd chemische modificatie, waardoor968

cellen van vorm kunnen veranderen, (iii) de koppeling van vormveranderingen en969

membraan potentiaal door voor duw-en-trek krachten gevoelige ionkanalen in het970

celmembraan, en (iv) de koppeling van de membraan potentiaal en de fusie van971

intracellulaire blaasjes met het celmembraan. Wat in deze opsomming opvalt is972

dat (iii) een terugkoppeling mogelijk met (ii) en (i) en (iv) het mogelijk maakt dat973

elektrische signalen (verandering in de membraam potentiaal) omgezet kunnen974

worden in chemische signalen.975

Zenuwcellen zoals wij ze nu kennen hebben drie essentiële eigenschappen:976

• Zenuwcellen geleiden elektrische activatie over hun celwand, zowel gradu-977

eel als in de vorm van actiepotentialen.978

• Zenuwcellen hebben synapsen waar deze activatie overgedragen wordt aan979

een andere zenuwcel of een effector (bv. spier of kliercellen), dit kan direct980

via elektrische synapsen maar vaker door een chemische tussenstap waar981

neurotransmitters voor de overdracht zorgen.982

• Zenuwcellen hebben lange uitlopers (axonen en dendrieten) waarmee de ac-983

tivatie over lange afstanden naar zeer specifieke doelen elders in het lichaam984

gestuurd kan worden.985

De belangrijke evolutionaire vraag is hoe deze drie eigenschappen bij elkaar kwa-986

men in zenuwcellen. De eerste eigenschap is breed aanwezig en het minst pro-987

blematisch, maar de combinatie ervan met synapsen en uitlopers is niet vanzelf-988

sprekend. Het is duidelijk dat zenuwcellen heel nuttig kunnen zijn om een sensor989

en een effector te verbinden op een heel specifieke manier, maar hoe ontstaat een990

dergelijk gedifferentieerd lichaam waarbinnen zenuwcellen die rol kunnen spe-991

len? En ook, hoe ontstaan die zenuwcellen? De huid-hersen hypothese (SBT)992

beschrijft een scenario met twee fases:993

• In de eerste fase is er sprake van een meercellig organisme met een ‘huid’994

die bestaat uit een elektrisch exciteerbaar én samentrekbaar epithelium (een995

myoepithelium) zoals dat ook in sommige nu nog levende dieren aanwezig996

is. Deze organisatie combineert de eerste twee, maar niet de derde eigen-997

schap: er zijn geen uitlopers. Alle samenstellende cellen geven de activatie998
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die ze zelf ontvangen door aan hun buren, via een (proto)synaps-achtige999

constructie en zo verspreid deze zich over het hele lichaam. Simulatiestu-1000

dies laten zien dat bij een bepaalde lichaamsvorm en een random activatie1001

van sommige cellen deze configuratie in principe kan functioneren als een1002

patroonvormend mechanisme dat de samentrekkingen van het myoepithe-1003

lium coördineert. Onder deze omstandigheden is er een verklaring hoe ba-1004

sale synaptische verbindingen tussen aangrenzende cellen een functionele1005

rol gehad kunnen hebben.1006

• In de tweede fase vormen een aantal van de cellen van het epithelium uitlo-1007

pers die het mogelijk maken om synaptische verbindingen met verder gele-1008

gen cellen te maken. Simulatiestudies laten zien dat zelfs korte en random1009

verbonden uitlopers al positieve effecten kunnen hebben op de aanwezige1010

coördinatie. Op deze manier is een graduele evolutionaire overgang naar1011

langere en meer specifieke verbindingen mogelijk. Het eindstadium van dit1012

scenario vormt dan een diffuus zenuwnet dat wel is opgebouwd uit volledige1013

zenuwcellen, maar zonder een hersenachtige structuur.1014

De SBT richt zich alleen op de evolutie van basale zenuwnetten omdat vanaf hier,1015

met de aanwezigheid van zenuwcellen, de vorming van een centraal zenuwstelsel1016

gezien kan worden als een geleidelijke aanpassing die minder problematisch lijkt1017

dan de eerdere stappen. Met een toenemende complexiteit ontstaan dan uiteinde-1018

lijk de centrale zenuwstelsels die de inspiratie vormen voor input-output scena-1019

rio’s.1020

Er blijft nog een belangrijk hiaat in het verhaal tot nu toe. Naast bewegen en het1021

organiseren van spiersamentrekkingen zijn zenuwstelsels ook essentieel voor per-1022

ceptie en het waarnemen van de omgeving. Wat heeft de SBT hierover te zeggen?1023

3.5 Zelf-gegenereerde bewegingen en een nieuwema-1024

nier van waarnemen1025

De SBT maakt het mogelijk om perceptie te interpreteren op een manier die niet1026

gelijkgesteld kan worden aan een vorm van input, een systeem van informatie-1027

overdracht van een externe prikkel naar een neurale codering. Om dit duidelijk te1028

maken is het noodzakelijk om eerst naar de gedragskant te kijken die binnen de1029

SBT niet als output gezien wordt.1030

De SBT neemt de evolutie van bewegen door middel van spiercontracties als de1031

kern voor de evolutie van de eerste zenuwstelsels. In deze context is bewegen1032

geen reactie op een externe prikkel, maar een actief proces dat afhankelijk is van1033

grootschalige patronen van spiersamentrekkingen die het hele lichaam beslaan.1034

Denk bijvoorbeeld aan een kwal die zich voortbeweegt door zijn lichaam als een1035

ballon samen te trekken zodat de vloeistof in de binnenholte met kracht wordt1036

weggespoten en de kwal vooruit beweegt. Dat samentrekken moet gecoördineerd1037

verlopen om een bruikbaar mechanische effect te produceren en bij die coördinatie1038

speelden de eerste zenuwstelsels een centrale rol is het idee.1039
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In dit verhaal is er niet eerst een zenuwstelsel dat vervolgens een spiersysteem1040

gaat aansturen. Het zenuwstelsel zelf ontstaat en functioneert in samenhang met1041

samentrekkende cellen waarvan het geleidelijk differentieert en die zelf tot een1042

gedifferentieerd spiersysteem evolueren. De functie van een zenuwstelsel in deze1043

context is niet het produceren van een set instructies – een output – die vervolgens1044

naar een extern (spier)systeem gestuurd worden. Het samentrekkende weefselop-1045

pervlak is de basis van waaruit gespecialiseerde zenuw- en spiercellen zich ge-1046

lijktijdig ontwikkelen. De activiteit tussen ‘zenuwcellen’ genereert en moduleert1047

de patronen van samentrekking en extensie op het samentrekbare weefsel. De1048

activiteit op dit oppervlak is eigen aan het systeem zelf maar kan gemanipuleerd1049

worden zodat, in een evolutionaire ontwikkeling, meer complexe en gedifferen-1050

tieerde patronen van contractie-extensie ontstaan die daarmee meer complexe en1051

gedifferentieerde beweging van het hele dier mogelijk maakt.1052

De SBT benadrukt dat het samentrekkende weefseloppervlak dat elke diersoort1053

en daarbinnen elk individu ter beschikking heeft gestandaardiseerd 1 moet zijn1054

om betrouwbaar en snel herhaalbare patronen van contractie te onderhouden. Dit1055

wordt aangeduid met de term Pantinoppervlak – naar de inspirator van dit model1056

– waarop specifieke ‘Pantinpatronen’ van contractie en extensie leiden tot uit-1057

wendige bewegingen. In deze context bestaat de functie van vroege zenuwstelsels1058

uit het genereren en coördineren van Pantinpatronen op dit Pantinoppervlak, zoals1059

bijvoorbeeld het tegelijkertijd samentrekken van het gehele kwallenlijf. De activi-1060

teit van een primitief zenuwstelsel hangt in deze context samen met de ruimtelijke1061

patronen van activatie over dit Pantinoppervlak zodat er een directe koppeling1062

of afbeelding ontstaat tussen ruimtelijke organisatie van neurale activiteit en de1063

ruimtelijke activatie over dit Pantinoppervlak en het lichaam van het dier. Deze1064

koppeling maakt dat de SBT ook gezien worden als de basis van perceptuele pro-1065

cessen die zich afspelen op een meercellig niveau van organisatie.1066

Het is een gegeven dat individuele cellen vele mogelijkheden hebben om omge-1067

vingsfactoren te detecteren en dit ook met elkaar te delen. Op deze manieren zijn1068

kunnen groepen cellen en meercellige organismen als een eenheid reageren op een1069

breed scala aan omgevingsfactoren. Complexe dieren kunnen echter in veel ge-1070

vallen de sensorische activatie van meerdere cellen tegelijk hanteren als een enkel1071

percept met, onder andere, tast en visuele waarneming als markante voorbeelden.1072

De vraag die dit oproept is hoe de perceptuele mogelijkheden van individuele cel-1073

len met elkaar gecombineerd worden tot zogeheten sensorische ‘arrays’ zoals tast1074

en de retina’s in onze ogen. Input-output modellen leveren een, op het eerste ge-1075

zicht, vanzelfsprekende verklaring voor deze arrays door ervan uit te gaan dat1076

sensorische cellen in vaste, starre configuraties ten opzichte van elkaar geplaatst1077

kunnen worden, waarna deze automatisch als array kunnen functioneren. Een1078

evolutionair probleem bij dit idee is dat het weinig flexibel is, niet aansluit bij de1079

zachte en flexibele lichamen van vroege dieren, complexe ontwikkelingsproces-1080

1Gestandaardiseerd in de zin dat er sprake is van een stereotype lichaamsplan. Vergelijk het met
planten, schimmels maar ook sponzen die tot het dierenrijk behoren maar geen spiersysteem hebben.
In deze gevallen wordt de globale vorm van het organisme aan de lokale omstandigheden aangepast,
en zijn er daarnaast stereotype onderdelen zoals bladeren en dergelijke.
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sen vereist en geen duidelijke verklaring biedt waar deze sensorische arrays hun1081

informatie naartoe zouden moeten sturen. De SBT richt zich juist op dit probleem1082

en levert ook een concreet voorstel voor het oplossen van het integratieprobleem1083

van meercellige sensorische arrays.1084

Daarvoor moeten we terug naar het Pantinoppervlak en de activatiepatronen die1085

zich daarop afspelen. Om de stabiliteit en de vorm van deze patronen te coördine-1086

ren ondanks variabele omstandigheden op korte en langere termijn – zoals groei1087

en beschadigingen – is er een feedbacksysteem noodzakelijk dat gevoelig is voor1088

de actuele situatie en bijstuurt als er verstoringen optreden van de gegenereerde1089

patronen, zoals bijvoorbeeld een buiging van het lichaam naar links bij een worm-1090

achtig dier. Dit is precies de taak van vroege zenuwstelsels volgens de SBT.1091

De gevoeligheid voor de interne patronen van activatie en contractie over het Pan-1092

tinoppervlak gaat automatisch samen met een gevoeligheid voor omgevingsfac-1093

toren die invloed hebben op zelf-geïnitieerde lichaamsbewegingen, bijvoorbeeld1094

doordat er obstakels zijn die een zelf-geïnitieerde beweging belemmeren. In een1095

geïdealiseerde vorm kan een dergelijk bewegingssysteem zelfs helemaal zonder1096

externe sensoren de directe omgeving waarnemen, op basis van de interne signa-1097

len binnen het Pantinoppervlak die corresponderen met de mate waarin – afhan-1098

kelijk van externe obstructies – zelf-gegenereerde bewegingen al of niet verlopen1099

zoals geïnitieerd.1100

De strikt interne gevoeligheid voor omgevingsinformatie is een idealisatie die in1101

de praktijk altijd aangevuld zal worden met andere sensorische opties (druk, licht1102

etc.) zoals elke cel die in zekeremate bezit. Het belang van de interne gevoeligheid1103

zit in het gegeven dat een dergelijk bewegingssysteem een meercellige organisatie1104

levert die gevoelig is voor dynamische veranderingen binnen spatiele organisatie1105

die zich uitstrekt over het gehele meercellige lichaam (of in ieder geval een groot1106

deel ervan). Het geeft een schets van een mechanisme waarbij een groep cellen als1107

een geheel opereren en de activiteit van de cellen een weergave levert van macro-1108

scopische structuren zoals het oppervlak van objecten. Een dergelijke organisatie,1109

zo is de redenering, vormt een basis die ook sensorische feedback kan incorpo-1110

reren op zelf-geïnitieerde bewegingen door nieuwe verbindingen met ‘gewone’1111

sensoren. De eventuele array-achtige organisatie van deze aanvullende sensoren1112

kunnen in dit geval aangrijpen op de dynamische ruimtelijke organisatie van het1113

Pantinoppervlak en het zenuwstelsel dat daarmee verbonden is. Op deze manier1114

formuleert de SBT de structuur van een evolutionair scaffold, een ondersteuning,1115

waar ook andere sensorische modaliteiten op aan kunnen sluiten.1116

De SBT ontwikkelt op deze manier een interpretatie die de dierlijke sensomoto-1117

rische organisatie (Animal Sensorimotor Organization, ofwel ASMO) een eigen1118

karakter geeft die sterk afwijkt van een standaard input-output model. De eigen-1119

schappen van deze ASMO kunnen systematisch gecontrasteerd worden met die1120

van de dit input-output model zoals eerder beschreven:1121

1. de ASMO werkt op een manier die sterk verschilt van huidige kunstmatige1122

sensomotorische organisaties zoals robots1123

2. meercellige zintuigen en effectoren ontwikkelen zich gelijktijdig met ze-1124
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nuwstelsels en ontwikkelen zich daar niet onafhankelijk van;1125

3. een diffuus zenuwnetwerk is de meest primitieve vorm van een zenuwstel-1126

sel;1127

4. de ASMO is noodzakelijkerwijs actief, bewegelijkheid is een voorwaarde1128

voor waarneming;1129

5. de relevante activiteit in een (primitief) zenuwstelsel speelt zich af over het1130

Pantinoppervlak en staat haaks op zintuig-effector verbindingen;1131

6. zenuwstelsels worden bepaald door eigen, intrinsieke patroonvorming;1132

7. zachte lichamen vormen geen stabiel platform voor zintuigen en effectoren;1133

bewegen en waarnemen stabiliseren zichzelf actief;1134

8. zenuwstelsels vormen volledig geïntegreerde onderdelen van het dierlijk li-1135

chaam.1136

Een coördinatie verhaal, zoals SBT, leidt tot een wezenlijk andere interpretatie1137

van de organisatie van zenuwstelsels dan de gebruikelijke input-output interpre-1138

tatie. Natuurlijk is de hier geschetste SBT een theoretisch model dat nog nadere1139

uitwerking en empirische toetsing behoeft. Ook is het een vraag in welke mate1140

dit model voor de vroege evolutie van zenuwstelsels gebruikt kan worden om mo-1141

derne zenuwstelsels te begrijpen. Het is niet mogelijk om hier dieper op dergelijke1142

vragen in te gaan, maar een meer uitgebreide bespreking is elders te vinden (o.a.1143

Keijzer, Van Duijn en Lyon (2013), Jékely, Keijzer en Godfrey-Smith (2015) en1144

Keijzer (2015)).1145

Voor dit moment is het belangrijk om te benadrukken dat de SBT de overweging1146

legitimeert dat de dierlijke – en daarmee ook de menselijke – sensomotorische or-1147

ganisatie fundamenteel anders kunnen functioneren dan een abstract informatie-1148

verwerkend systeem zoals dat op dit moment in computers en robots aanwezig is.1149

In plaats daarvan staat de biologische basis – hoe kunnen cellen zich assembleren1150

tot grootschalige bewegende organismen – en de eigen activiteit centraal. Onze1151

menselijke waarneming is een proces dat ontstaat vanuit en past binnen onze eigen1152

specifieke biologische lichamen. Menselijke sensomotorische eigenschappen zijn1153

intrinsiek verbonden met menselijke lichamen, niet alleen op een algemeen mor-1154

fologisch niveau zoals het hebben van armen en benen, maar ook met zaken als1155

spijsvertering en celmetabolisme. De manier waarop wij onze wereld waarnemen1156

is volledig afhankelijk van onze lichamen.1157
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1158

Evolutie van hetMotorisch Sys-1159

teem1160

Bert Otten1161

4.1 Inleiding1162

Het motorisch systeem van de mens bevat de delen van het zenuwstelsel die de1163

bewegingen aansturen. Die delen zijn niet los te zien van de spieren, botten, ge-1164

wrichten en bindweefsel delen van het lichaam die de bewegingen uitvoeren. En1165

dat lichaam is weer niet los te zien van de omgeving, die functie mogelijkheden1166

bevat en die veranderd wordt door het organisme. In de evolutie van het motorisch1167

systeem zien we een toenemende complexiteit ontstaan, maar ook een specialisatie1168

afhankelijk van de omgeving en van het historisch pad dat afgelegd is. Immers, de1169

evolutionaire afslagen die gemaakt zijn, zijn bepalend geweest voor het vervolg.1170

Het verrassende bij de mens is dat we tamelijk grote hersenen zien: ongeveer drie1171

maal groter dan die bij de chimpansee. Het is een vrij snelle ontwikkeling geweest1172

op de evolutionaire tijdschaal. Homo habilis had 3 miljoen jaar geleden een brein1173

van ongeveer 600 gram en dat groeide in korte tijd door naar meer dan 1400 gram1174

zo’n 400.000 jaar geleden. Die groei weerspiegelt zich niet in betere motoriek,1175

maar wel in een meer gevarieerde en zich aanpassende motoriek passend bij de1176

zich ontwikkelende cultuur. Om de aanloop hier naartoe beter te begrijpen heeft1177

het zin om de ontwikkeling van het motorisch systeem, ingebed in het verande-1178

rende lichaam, te beschrijven.1179

4.2 Evolutie van het motorisch systeem1180

Hersenen zijn nodig zodra een organisme zich beweegt in een omgeving. Planten1181

hebben om die reden geen hersenen, het is niet nodig voor de overleving. Maar1182

bewegen vereist neurale coördinatie, dat gebruik maakt van zintuigen en spieren.1183

Hersenen bestaan uit zenuwcellenmet ieder een enorm oppervlak voor contact met1184

andere cellen voor input en output. De lus van omgeving naar zintuigelijke prik-1185
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kels naar verwerking, motorische signalen, spier activatie, bewegingen en weer1186

terug naar de omgeving vinden we bij alle bewegende dieren, maar de historie,1187

grootte en complexiteit van het organisme bepaalt de uitvoering (Katz en Hale1188

(2017)).1189

De functionele elementen in die lus zijn allemaal aanwezig om gecoördineerd te1190

kunnen bewegen in een veranderende omgeving. Maar het ontstaan van die ele-1191

menten kan heel verschillend zijn. Zo kan het zijn dat twee structuren analoog1192

zijn, maar niet homoloog. Een homologe oorsprong betekent dat de structuren1193

evolutionair dezelfde oorsprong hebben maar ze hoeven nu niet dezelfde func-1194

tie te hebben. Een voorbeeld is de vleugel van een vleermuis vergeleken met de1195

vin van een walvis. Beiden hebben vijf vingers, maar het uiterlijk en de functie1196

zijn verschillend. Analoge structuren hebben dezelfde functie, maar verschillende1197

oorsprong. Zo zijn de borstvinnen van een benige vis analoog aan de vinnen van1198

een dolfijn, wat een zoogdier is, maar niet homoloog. Een ander voorbeeld is het1199

deel van het brein dat bij zoogdieren ontstaan is, de neocortex, vergeleken met de1200

voorhersenen van vogels. De vogels, de nazaten van de dinosauriërs, hebben geen1201

neocortex, maar hebben buitengewoon goed ontwikkelde hersenen voor motoriek,1202

gezichtsvermogen en ook sociaal gedrag. Die voorhersenen van vogels is dus ana-1203

loog aan de neocortex bij mensen. Zelfs het aantal neuronen is vergelijkbaar met1204

dat van apen (Olkowicz e.a. (2016)).1205

De neocortex is een extra laag boven op het oudere brein dat alleen te vinden is1206

bij zoogdieren. Het is juist deze neocortex waarin zoogdieren veel verschillen on-1207

derling als het gaat om de relatieve grootte ten opzichte van het volume van het1208

lichaam: Het varieert met en factor 125. De kampioenen hierbij zijn de primaten1209

en de tandwalvissen. De neocortex is een structuur van maar een paar millimeter1210

dik en als het uitgevouwen zou worden van zijn gerimpelde staat naar een vlak,1211

zou het een oppervlak beslaan van 0,25 vierkante meter bij de mens, of een vel van1212

50 x 50 cm. Franz Josef Gall en Johann Spurzheimwaren de eersten in 1810 die de1213

groeven en windingen van de neocortex van demens goed weergaven. Dankzij die1214

vormen past dat grote oppervlak in de menselijke schedel. Hoewel het volume van1215

het brein een sterk verband heeft met functionele mogelijkheden en aanpassings-1216

vermogen, was de stroming van de frenologie, het kennis gebied dat probeerde1217

mentale capaciteiten van mensen te relateren aan bulten op de schede, een dwa-1218

ling. Er is maar een matige relatie tussen lokaal volume van een hersen gebied en1219

functionaliteit. De verbindingen tussen de neuronen en hun aanpassingen spelen1220

een grotere rol.1221

Charles Sherrington boekte in 1902 grote vooruitgang bij het in kaart brengen van1222

de motor cortex, het gebied van de neocortex dat gebruikt wordt bij de uitvoering1223

van bewegingen. Clinton Nathan Woolsey heeft de somato-sensorische cortex in1224

kaart gebracht, dankzij elektrofysiologische metingen (Lyon e.a. (2014)). Die me-1225

tingen zijn ook uitgebreid gedaan bij dieren, met name ook specialistische dieren,1226

zoals mollen. De buitengewoon gevoelige snuit heeft projecties op een uitgebreide1227

en gedifferentieerde somato-sensorische cortex.1228

Het is beslist niet zo dat evolutie een lineair proces is naar steeds grotere com-1229

plexiteit in organismen. Voorbeelden van afnemende complexiteit zijn te vinden1230
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in brein organisatie van insecten, en schaaldieren (Andrew, Brown en Strausfeld1231

(2012)). Een voorbeeld van een niet-lineaire ontwikkeling is de complexe evolutie1232

en soort ontwikkeling van de mensachtigen (figuur 4.2).1233

Uiteindelijk wordt steeds uitgegaan van wat er voor handen is aan genetisch ma-1234

teriaal en de plasticiteit van de expressie ervan. Het succes van de interactie met1235

de omgeving en het vermogen de omgeving te beïnvloeden bepaalt dan het evo-1236

lutionair succes en is de drijfveer achter verandering. Soms is een omgeving zo1237

rijk en onveranderlijk, dat zo’n drijfveer vrijwel ontbreekt en kan een organisme1238

heel lang onveranderd blijven. Een mooi voorbeeld is de kwastvinnige vis, de1239

Coelacanth, waarvan men dacht dat deze soort 66 miljoen jaar geleden uitgestor-1240

ven was. Maar op 23 december 1938 werd een levend exemplaar gevangen in de1241

zee vlak bij Zuid-Afrika. En in 1988 werd een dier gefilmd onder water in zijn1242

natuurlijke omgeving. Zij komen op een diepte voor van 700 meter waar ze met1243

hun gevoelige ogen toch nog iets kunnen zien en waar de omgeving niet snel ver-1244

andert. Ze kunnen zelfs kleur zien op die diepte, dat blijkt uit een analyse van hun1245

netvliezen. En dat is de sleutel in de evolutie: organismen veranderen met hun1246

omgeving mee en doen dat uitgaand van hun historisch ontstane vorm en functie.1247

4.3 Voortbewegen1248

Bewegingen worden gedaan om te verplaatsen in een omgeving voor het vinden1249

van voedsel, soortgenoten en voor het veranderen van de omgeving. Voortbewe-1250

ging is buitengewoon belangrijk en kan op verschillende manieren gerealiseerd1251

worden. Kruipen over de grond, zoals bij slangen en wormen, maar ook geholpen1252

door ledematen, van honderden (maximaal 750 bij de duizendpoot Illacme pleni-1253

pes), naar zes (zoals bij insecten, Full en Tu (1991)), vier zoals bij veel zoogdieren1254

en twee zoals bij de mens, maar ook bij een Jezus Christus hagedis (zie figuur 4.1).1255

In het water bewegen geeft weinig problemen met balans, maar vereist wel vaak1256

driedimensionaal navigeren. Op land bestaat de mogelijkheid om kruipend voort1257

te bewegen of zich te verheffen van de grond, waardoor de snelheid en efficiëntie1258

verder kan toenemen door afname van de wrijving met de grond. Daarentegen ne-1259

men de balans problemen verder toe en daarmee de behoefte aan goede motoriek.1260

Des te groter het organisme wordt des te langzamer het omvalt door de mechanica1261

van het lichaam, maar er kunnen ook minder stappen per seconde gezet worden,1262

wat balans juist weer moeilijker maakt. Bij het op twee benen lopen wordt de1263

balans zo moeilijk dat het bij de mens tien jaar duurt voordat de motoriek van het1264

lopen geheel uit ontwikkeld is.1265

4.4 Grootte van het brein1266

De victoriaanse anatoom Richard Owen beweerde dat de mens een unieke struc-1267

tuur in de hersenen heeft, de hippocampus minor, maar Thomas Henry Huxley1268

toonde later aan dat andere aap achtigen die structuur ook hebben. En dat is be-1269

langrijk om te zien: de ontwikkeling van het zenuwstelsel is geleidelijk verlopen,1270
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Figuur 4.1: Jezus Christus Hagedis rennend over water

er zijn zelden echt plotseling nieuwe stappen gezet. Bij de gewervelde dieren heb-1271

ben de zoogdieren de grootste hersenen in verhouding tot het lichaamsgewicht,1272

terwijl vissen en haaien de kleinsten hebben. De beslissende ontwikkeling hier-1273

voor was thermoregulatie: warmbloedige dieren zijn in staat om veel chemische1274

processen op peil te houden door de constante en hogere temperatuur. In samen-1275

hang daarmee kunnen de hersenen groter worden, hoewel dat soms gepaard gaat1276

met een tienvoudige toename in energie verbruik.1277

Een uitzondering onder de vissen, als het gaat om de grootte van het brein, zijn1278

de Mormyriden, vissen die met een puntige snuit en elektrische signalen hun le-1279

vend voedsel vinden in de modder. Dat is zo’n complexe taak dat daar een groter1280

brein voor nodig is. Belangrijk bij bewegen is het gezichtsvermogen en de visuele1281

cortex is dan ook samen ontwikkeld met de ogen in het dierenrijk. De ontwikke-1282

ling van de ogen is buitengewoon interessant, waarbij er vanaf de eenvoudigste1283

ogen zich een tweedeling voordeed: enkelvoudige en samengestelde ogen. De sa-1284

mengestelde ogen zijn beperkt gebleven tot de kleinere dieren, zoals insecten en1285

garnalen en dat heeft te maken met de natuurkunde van lichtbreking en buiging.1286

Enkelvoudige ogen kunnen de vorm hebben van een gaatjes camera zonder lens1287

(zoals bij de Nautilus) of met lens, zoals bij inktvissen, roofvogels en spinnen.1288

Mensen hebben een ook een enkelvoudig oog dat een gespecialiseerd gebiedje1289

heeft, de gele vlek, dat een zeer hoog scheidend vermogen heeft (ongeveer 1/301290

van de doorsnede van de volle maan) dat ook gevonden is bij de grotere inktvissen.1291

Met de ontwikkeling van de neocortex is ook het geheugen verbeterd wat voor het1292

ontstaan van cultuur beslissend is.1293

4.5 Ontogenie van het motorisch systeem1294

Het zenuwstelsel ontstaat uit een buis die gevormd wordt door dichtvouwen van1295

een kiemblad tijdens de ontwikkeling. Die buis groeit vervolgens met verschil-1296

lende groeisnelheid waardoor er zich drie blaasjes vormen, de voorhersenen, mid-1297
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den hersenen en de achterhersenen. Uit de voorhersenen groeit bij de mens dan1298

de neocortex, terwijl de midden hersenen en achterhersenen de basale functies be-1299

dienen van het lichaam, zoals thermoregulatie en snelle bewegingen. Tussen de1300

achterhersenen enmidden hersenen ontwikkelt zich het cerebellum, een belangrijk1301

deel voor bewegingssturing. Er is ooit een theorie uitgerold door Ernst Haeckel1302

in 1874 die zegt dat de ontogenie (ontwikkeling van een enkel organisme) de re-1303

capitulatie is van de fylogenie (evolutie) (Haeckel (1874)). Als je het van een1304

afstand bekijkt lijkt dat redelijk te kloppen: ook een mens begint met een enkele1305

cel, en eindigt zeer complex, met daartussen in een wormvormige toestand. De te-1306

keningen die Haeckel maakte van embryonale toestanden van verschillende dieren1307

(vis, salamander, kip, mens etc.) waren met opzet wat meer gelijkend weergege-1308

ven. Als we beter kijken naar de ontogenie van verschillende soorten, dan zijn1309

die overeenkomsten minder sterk en moet de route van een bevruchte eicel naar1310

de volwassen mens nu eenmaal door een aantal stadia met toenemende complexi-1311

teit en dan kan dat overeenkomsten tonen van volwassen stadia van eenvoudigere1312

dieren. De vorm en functie relatie is dan wel totaal anders (Gould (1977)).1313

4.6 Evolutie van de gewervelden1314

In de natuur zie je veel dat segmenten die aaneengeschakeld zijn ketens vormen,1315

zoals bij planten en bij gewervelde dieren. Elk wervelsegment is in principe gelijk1316

van bouw, maar kan anders zijn van verhoudingen. De wervels staan ook bewege-1317

lijkheid toe en dus worden ze veel gebruikt voor voortbeweging zoals bij vissen.1318

Ook dienen de wervels voor bescherming van het ruggenmerg dat zenuwbanen1319

bevat zowel voor voelen als voor bewegen. Als we kijken naar de eenvoudige1320

bouw van het lancetvisje, die nog geen wervels heeft, dan kan dat gezien worden1321

als een hedendaagse vorm van een verre voorouder van de mens, Pikaia (zie tabel1322

4.1). Net als het lancetvisje hebben wij een ruggenmerg. Natuurlijk is het door1323

de complexe vorm van de evolutionaire boom moeilijk om een lineaire afstam-1324

mingslijn van de mens vast te stellen, maar als we de fossielen rangschikken met1325

de tijden erbij, krijgen we ongeveer tabel 4.1, waarin steeds de historische vorm1326

opgeschreven is en de hedendaagse vorm, als die nog te herkennen is. Natuurlijk1327

is die hedendaagse vorm niet hetzelfde als die verre voorouder, maar er een sterke1328

gelijkenis. Het betekent ook niet dat de evolutie stil gestaan heeft bij het ontstaan1329

van de huidige vorm, maar in de wereld van nu is er een plaats waarin natuur-1330

lijke selectie deze huidige vorm mogelijk heeft gemaakt. Als we de lijst nalopen,1331

dan zien we eerst de vorming van wervels (Agnatha), dan primitieve ledematen,1332

zoals bij de vis Coelacanth en de Sarcopterygii. Die ledematen ontwikkelen zich1333

verder en maken het mogelijk om vrij van de ondergrond ook op het land te be-1334

wegen, zoals bij de hagedis achtige Hylonomus. De complexiteit van de kop en1335

het zenuwstelsel neemt verder toe bij spitsmuis achtige wezens zoals Juramaia,1336

waarna het zenuwstelsel en gedrag zich verder ontwikkelt zoals bij eenvoudige1337

apen. Daarna over de laatste 25 miljoen jaar is er een ontwikkeling naar meer-1338

dere vormen van voortbewegen en 6 miljoen jaar gelden ontstaat Ardipithecus,1339

de voorouder van alle mensachtigen. Een bossage van soorten ontstaat dan met1340
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Periode (Miljoen jaar) Historische vorm Hedendaagse vorm
530 Pikaia Lancetvisje
505 Agnatha Zeeprik
480 Placodermi -
410 Coelacanth Coelacanth
390 Sarcopterygii Longvis
365 Acanthostega Salamander
300 Hylonomus Hagedis
256 Synapsida -
220 Cynodont -
160 Juramaia sinensis Spitsmuis
85 Euarchonta Vederstaarttoepaja
63 Strepsirrhini Lemur
30 Platyrrhini Breedneusapen
25 Proconsul -
18 Homonidae Gorilla
6 Ardipithecus Chimpansee
3.6 Australopithecus afarensis -
1 Homo erectus -
0.5 Neanderthaler -
0.3 Homo sapiens Mens

Tabel 4.1: Afstamming van de mens vanaf het ontstaan van de gewervelden

Homo sapiens als enige overblijvende (figuur 4.2). Er zijn zeer veel takken in de1341

boom parallel aan de lijst in tabel 4.1, waarin walvissen, vleermuizen en slangen1342

ontstaan zijn. Vleermuizen hebben vingers die hun vleugels sterkte en sturings-1343

mogelijkheden geven, terwijl de slangen die vingers weer verloren hebben. Maar1344

allen hebben de zo handige beschermende en bewegelijke wervelkolom behouden.1345

Om de tijdschaal van de menselijke evolutie in perspectief te zetten: Bijna 140001346

miljoen jaar geleden ontstond het heelal, waarna ongeveer 3500 miljoen jaar gele-1347

den de eerste levensvormen zich aandienden op aarde. Iets meer dan 500 miljoen1348

jaar geleden ontstonden de eerste gewervelden en 5 miljoen jaar geleden de eerste1349

rechtop lopende mensachtigen. Onze eigen soort, homo sapiens, verscheen onge-1350

veer 0,2 miljoen jaar geleden en dat is ongeveer 5 seconden voor middernacht, als1351

we de tijd van het bestaan van leven op aarde terugschalen naar 24 uur. De eerste1352

verschijnselen van menselijk cultuur zien we 40.000 jaar geleden (0,04 miljoen1353

jaar) (Errico e.a. (2012)) en dat is dus 1 seconde voor middernacht.1354

4.7 Evolutie van de zoogdieren1355

Het principe van evolutie van het systeem van zintuigen, hersenen en spier-bot-1356

bindweefsel systeem is dat het gelijk op moet gaan: elk klein voordeel dat ontstaat1357
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in één van de deelsystemen komt alleen tot uiting als de andere deelsystemen mee1358

veranderen.1359

Ongeveer 220 miljoen jaar geleden verschenen de eerste echte zoogdieren. Ze1360

wogen slechts 30 gram en leken op de huidige spitsmuizen. Een belangrijke stap1361

was de ontwikkeling van een ander inwendig oor. Botten uit het kaakgewricht van1362

hun voorouders werden kleiner en verhuisden naar het binnen oor waar ze nu nog1363

steeds bij de mens terug te vinden zijn als gehoorbeentjes. Hiermee verschoof het1364

bereik in frequenties naar hogere geluiden, dat goed gebruikt kon worden voor1365

communicatie, waarbij de geluiden niet gehoord konden worden door de grotere1366

en koudbloedige roofdieren uit die tijd.1367

Ongeveer 55 miljoen jaar geleden verschenen de eerste primaten. Nazaten van die1368

groep zijn nu nog steeds te vinden als lemurs en spookdiertjes. Parallel daaraan1369

verschenen de mensapen en de mens. De verdere verfijning van het visuele ver-1370

mogen bestaat dan uit een uitsplitsing van waarnemen van bewegingen en contrast1371

enerzijds en van vorm anderzijds. De trend die hierbij ontstaat is naar samenwer-1372

king van beide ogen die daarvoor meer naar de voorkant van de kop migreerden.1373

Het visuele veld bij primaten is geprojecteerd op een centrum in de hersenen dat de1374

laterale geniculate nucleus heet. Een laag in die nucleus (de parvocellulaire laag)1375

bestaat uit kleine zenuwcellen die sterk reageren op kleine details in het gezichts-1376

veld en kleur. Een andere laag (de magnocellulaire laag) reageert op bewegende1377

beelden met laag contrast. Vanuit deze laterale geniculate nucleus gaan verbindin-1378

gen naar verschillende hersendelen voor onder andere het opwekken van emoties1379

en bewegingen. Dit gebeurt allemaal nog voordat de visuele cortex bereikt wordt.1380

Die cortex is in staat tot een veel gedetailleerdere verwerking van het beeld op de1381

netvliezen. Het is bij mensen een zeer ver ontwikkeld hersen gebied dat in staat1382

is om bijvoorbeeld deelbewegingen in een beeld te onderscheiden van dat van de1383

achtergrond, wat van belang is voor senso-motoriek. Ook het kleine verschil in af-1384

beelding op beide netvliezen wordt verder benut voor diepte waarneming, waarbij1385

specifieke zenuwcellen in staat zijn tot het ruimtelijk coderen van de positie van1386

objecten en hun bewegingen. Zelfs gezichtsuitdrukkingen stimuleren bepaalde1387

delen in de visuele cortex, waardoor ze zeer snel herkend kunnen worden, wat van1388

belang is bij sociaal gedrag.1389

Het unieke van primaten is dat ze een centrum hebben voor visuo-motor coördi-1390

natie dat gelegen is in het ventrale premotor gebied. In dat gebeid hebben Gia-1391

como Rizzolatti en medewerkers de zogenaamde spiegelneuronen ontdekt die van1392

belang zijn bij het aanleren van bewegingen doordat ze actief zijn zowel bij het1393

waarnemen van bewegingen van andere dieren als bij het zelf uitvoeren van die1394

bewegingen.1395

De grote diversiteit van de primaten is volledig te verklaren uit hun historische1396

lijnen en de omgeving (Fleagle (2013)). Het lopen op twee benen komt veel voor1397

bij niet-menselijke primaten, dus daar is de mens niet uniek in (Mori e.a. (2001)).1398

Ook zijn de primaten uniek in het relatieve gewicht van hun brein bij de geboorte1399

ten opzichte van dat van andere zoogdieren. Alleen de dolfijnen komen in de buurt1400

en dat is ook te merken aan hun complexe gedrag en communicatie. Het absolute1401

gewicht van een orca (een tandwalvis) kan oplopen tot boven de 7 kg, maar dat1402
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heeft voor een deel te maken met de beschikbare ruimte in die grote kop.1403

0 Miljoen

1 Miljoen

2 Miljoen

3 Miljoen

4 Miljoen

5 Miljoen

6 Miljoen Ardipithecus

Ardipithecus ramidusA. anamensis

A. bahrelghazaliA. afarensis

Paranthropus aetiopicus

P. robustusP.boisei

A. africanus

H. rudolfensisH. habilis

H. ergaster

H. erectusH. antecessor

H. heidelbergensis

H. neanderthalensisH. sapiens

A. garhi

Kenyanthropus platyops

Figuur 4.2: Boom van menselijke evolutie

4.8 Evolutie van de mensachtigen1404

Het bijzondere van de ontwikkeling van demens gedurende de evolutie is de snelle1405

groei van het brein. Vier miljoen jaar geleden was dat het gewicht nog maar 4001406

gram, niet veel meer dat van de andere mens apen. Het gat in de schedel voor1407

de verbinding met het ruggenmerg was al naar voren verschoven (Bolk (1915)).1408

Ze waren toen al tweebenig in veel van het voortbewegen, maar ook veel klei-1409

ner dan de huidige mens met gemiddeld 40 kg. Later ontwikkelde Homo habilis1410

een brein met een gewicht van 600 gram. Homo erectus, die later kwam, had een1411

brein gewicht van ongeveer 900 gram en maakte daarmee een versnelling door ten1412

opzichte van de mensapen uit die tijd. Wat wel opvalt bij deze soort is dat het voor-1413

hoofd veel minder hoog is en naar achteren helt in vergelijking met Homo sapiens,1414

de moderne mens. Dat heeft vooral te maken met de daarna in verhouding snel-1415

ler ontwikkelende frontale lobben, waar veel van de hogere cognitie mee ontstaat.1416

Daarna was er sprake van een verdergaande groei dankzij de ontwikkeling van een1417

kleiner darmstelsel dat weer samenhing met verbeterd voedsel dankzij sociaal jaag1418
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gedrag. Samenwerken met andere dieren kwam daarna, ongeveer 135000 jaar ge-1419

leden met wolven die jagen in groepen. Over de laatste 35000 jaar is het gewicht1420

van het brein bij de mens gedaald van ongeveer 1450 gram naar het huidige 13001421

gram. Mogelijk hangt die afname samen met afname in lichaamsgewicht over die1422

periode. De toename in lichaamsgewicht van de laatste 100 jaar heeft geen enkele1423

evolutionaire betekenis, maar is fenotypische variatie (variatie in uitdrukking van1424

de genen, niet in de genen zelf) door verandering van het milieu en cultuur.1425

4.9 Aanpassingen bij de mens1426

Aanpassingen bij de mens (homo sapiens) zijn vooral geografisch gekoppeld door1427

verschillen in het milieu. Zo zijn mensen in tropische streken vaak beveiligd tegen1428

de zon door een donkere huid en in het verre oosten beschermd tegen veel stof in de1429

ooghoeken door een opstaand randje van het onderste ooglid. Die differentiatie1430

heeft plaats gevonden in ongeveer 90.000 jaar sinds het uitwaaieren van homo1431

sapiens over de klimaat gebieden. De uitgestorven soort homo neanderthalensis1432

was een zijtak, maar heeft ook voldoende amoureuze relaties gehad met de homo1433

sapiens lijn om verantwoordelijk te zijn voor maximaal 2,1% van de genen van1434

onze soort (Prüfer e.a. (2014)) uitsluitend bij de niet Afrikaanse rassen. Dat uit zich1435

dan in samenstelling van het haar, de huid, de breedte van de neus en de zwaarte1436

van de bot rand boven de ogen. Ook zijn enkele ziekten zo bewaard gebleven,1437

zoals lupus, de ziekte van Crohn en type 2 diabetes. Je zou kunnen zeggen dat1438

een lid van homo sapiens van 15000 jaar geleden uit onze streken niet anders is1439

dan iemand van ons, genetisch gezien. Evolutie gaat zeer langzaam en door goede1440

verzorging en sociaal gedrag is de natuurlijke selectie op vorm en functie minder1441

groot geworden. En toch zag de mens van 15000 jaar geleden er heel anders uit1442

dan nu. Een belangrijke reden daarvoor is het proces beschreven in het vakgebied1443

epigenetica. Een hoog percentage van onze genen zijn niet voor de expressie direct1444

van eiwitten en daarmee functie, maar reguleren de expressie van andere genen.1445

Daarmee is een groter vermogen ontstaan van adaptatie aan de omgeving. Zo is1446

het langer worden van mensen in West Europa over de laatste decennia het effect1447

van deze epigenetische expressie (Simeone en Alberti (2014)).1448

4.10 Evolutie en cultuur1449

In zijn boek „The ape and the sushi master: Cultural reflections by a primatolo-1450

gist” (de Waal (2001)), beschrijft Frans de Waal de verbinding tussen het gedrag1451

van een aap en dat van de mens. Door die bril bezien zijn de verschillen niet zo1452

groot. En toch zijn de verschillen in cultuur tussen dat van chimpansees en de1453

mens enorm groot. Het heeft duidelijk niets te maken met de bewegingsmogelijk-1454

heden van het lichaam of de complexiteit ervan. De grootste verschillen zitten in1455

de neocortex en daarmee de ontwikkeling van cultuur. Het vermogen om objecten1456

en gereedschappen vorm te geven die daarna herkenbaar zijn voor andere mensen1457

als functioneel, zonder uitleg of contact met de personen die het gemaakt hebben,1458
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is de basis. De snelheid waarmee objecten veranderen is vele malen groter dan de1459

veranderingen via de genen van mensen. Elk mens maakt een verkorte versie mee1460

van het ontstaan van cultuur en leert en maakt dingen die hij of zij nooit zelfstandig1461

had kunnen leren of maken in het korte leven. Het onbegrepen nadoen van bewe-1462

gingen en processen leidt tot succes en dat overleeft daarmee in de opvoeding van1463

de eigen kinderen. De afwijkende gewoonte van wetenschappers om elementen1464

proberen te analyseren en verklaren uit onze cultuur is niet echt nodig voor veel1465

van het succes van die cultuur, zoals dat in vakmanschap bestaat. Aan de andere1466

kant is wetenschap onderdeel van cultuur en verbonden met technologie kunnen er1467

hele bijzondere dingen gebeuren. Het feit dat niemand van ons werkelijk overziet1468

wat onze cultuur inhoudt is niet zo belangrijk voor het succes ervan. Net zo zeer1469

als kloppende theorieën die te moeilijk zijn om goed begrepen en onthouden te1470

worden weer verdwijnen, overleven onjuiste theorieën en verklaringen die mak-1471

kelijk in ons hoofd passen. En dat maakt onze cultuur buitengewoon grillig en1472

boeiend.1473

4.11 Conclusie1474

Demens is het bijzondere resultaat van een langeweg in de evolutionaire lijn vanaf1475

de meest eenvoudige organismen. Onze mogelijkheden passen in onze omgeving,1476

vooral omdat we die omgeving aangepast hebben. Het had ook totaal anders kun-1477

nen lopen. De motorische eigenschappen lijken op dat van veel zoogdieren, maar1478

het gebruik ervan in cultuur is alleen goed te begrijpen uit het ontstaan en de aard1479

van onze cultuur, dat weer samenhangt met het zich ontwikkelende brein en met1480

de communicatie tussen mensen, dat voor een groot deel gebruik maakt van mo-1481

toriek.1482
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De zelfdomesticatie van de mens1486

1487

Rob Haaxma1488

5.1 Samenvatting1489

Zelfdomesticatie is een uiterst veelzijdig cumulatief biologisch en cultureel pro-1490

ces waarmee de mens al heel vroeg haar eigen evolutie vorm heeft gegeven. De1491

rode draad hierin is de selectie tegen agressie, de behoefte aan veiligheid, sociale1492

tolerantie, de intentie tot samenwerking en het gemak waarmee we van elkaar le-1493

ren. Dit proces begint met de evolutie van habituele tweevoetigheid omstreeks 61494

miljoen jaar geleden. Dit luidt een radicale verandering in van het voortplantings-1495

gedrag, de emotionaliteit, het uiterlijk en het sociaal leervermogen. Dat laatste1496

schept de voorwaarde voor de ontwikkeling van technische en communicatieve1497

vaardigheden. Hieruit vloeit een samenleving voort, zoals we die nu kennen.1498

1499

5.2 Inleiding1500

De mens is een geboren groepsdier die een sterke neiging heeft tot paarvorming,1501

en tevens streeft naar een vreedzame omgang met niet-verwanten. Verder bezit1502

hij taalvermogen en opvallend grote hersenen in verhouding tot het lichaam. Dit1503

respectabele lijstje onderscheidt hem van alle andere primaten.1504

Hoe werd daar ooit de basis voor gelegd? Betoogd zal worden dat er een com-1505

binatie van oorzaken en gevolgen werkzaam was. Daarvoor pleit het complex1506

aan biologische veranderingen, die volgden toen onze verre voorouders habitueel1507
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rechtop gingen lopen. We focussen op de gevolgen voor de voortplanting, de emo-1508

tionaliteit, het uiterlijk, het leer- en communicatievermogen. Vergelijkingen met1509

de domesticatie van dieren zullen in dit essay niet geschuwd worden. De grote1510

implicaties die het rechtop lopen heeft voor de functie van de bovenste ledema-1511

ten, de ontwikkeling van gebarentaal en het gereedschapsgebruik worden slechts1512

terloops genoemd.11513

5.3 Mensachtigen1514

5.3.1 Eugenetica avant la lettre en de selectie tegen agressie1515

Figuur 5.1: Wat het meest publiek is, wordt het meest privaat

Agressieve individuen, die veel stress veroorzaken, zouden al heel vroeg in de1516

menselijke lijn minder kans hebben gehad om zich voort te planten. De vrucht-1517

bare periode van de vrouw, ook wel de oestrus genoemd, en haar ontvankelijkheid1518

voor seks spelen in dit scenario een centrale rol. De Amerikaanse evolutiebioloog1519

Richard O. Prum legt in zijn boek The Evolution of Beauty uit hoe dit scenario1520

eruit ziet en benadrukt daarin de rol van Darwin’s theorie van seksuele selectie.1521

Hij blaast daarmee deze vergeten theorie nieuw leven in. Om de impact daarvan1522

voor de vroege evolutie van de mens te begrijpen, schetst hij eerst de situatie bij1523

mensapen waarmee de mens een gemeenschappelijke voorouder deelt (Futuyma1524

(2018)).1525

Van de menstruele cyclus is de oestrus de enige periode bij mensapen dat de vrouw1526

ontvankelijk is voor seks. De Bonobo vrouw vormt hierop een uitzondering (zie1527

hierna). Bij alle apen is de schaamstreek tijdens de gang goed zichtbaar (figuur1528

5.1). Voor de man is het van vitaal belang de vruchtbare periode te herkennen en1529

voor de vrouw om daaraan herkend te worden. Belangrijke signalen voor ontvan-1530

kelijkheid en vruchtbaarheid zijn de zwelling en rodere kleur van de schaamstreek.1531

Zolang ze haar jong zoogt, wordt de oestrus onderdrukt. De zoogperiode kan enige1532

jaren duren. Dat is tegenstrijdig aan het belang van de man, want dat vermindert1533

1Ik dank Reint Geuze en Theo van Woerkom voor hun kritisch commentaar.
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zijn voortplantingssucces. Infanticide is de wrede evolutionaire oplossing om de1534

vrouw weer in oestrus te krijgen en waar de vrouw promiscuïteit als wapen tegen-1535

over stelt. In een groep competitieve primaten is infanticide voorbehouden aan de1536

alfa man. Het veroorzaakt veel stress en beperkt de groepsgrootte.1537

De evolutie van habitueel rechtop lopen markeert het begin van de menselijke lijn1538

en leidt een reeks gebeurtenissen in, die aan de infanticide een einde maken. De1539

schaamstreek die daarvoor publiek was, wordt privé en de oestrus raakt uit zicht.1540

Voor een signaal dat ooit een bron van opwinding en onderlinge rivaliteit van man-1541

nen was, raakt de man geblindeerd. Hierdoor nemen deze tendensen af, wordt de1542

macht van de alfa man afgebroken en vermindert de infanticide. De vrouw past1543

zich op eigen wijze aan de nieuwe situatie aan. Bewust of onbewust gedreven1544

door de behoefte aan veiligheid krijgt ze een seksuele voorkeur voor een man die1545

kleiner was van stuk dan de alfa man en die in kracht minder van haar verschilde.1546

Deze mannen hebben daardoor vaker seks en krijgen meer nakomelingen. Die1547

erven niet alleen de aanleg om agressie te kunnen beheersen van hun vader maar1548

ook die van hun moeder. Namelijk de aanleg waarin de behoefte aan veiligheid tot1549

uiting komt. Dit leidt tot een evolutionair sneeuwbaleffect waardoor de agressie1550

afneemt, het groepsleven veiliger wordt en het lengteverschil tussen de man en1551

de vrouw vermindert. Deze veranderingen luiden de eerste stap in op het lange1552

pad van menselijke zelfdomesticatie.De vermaarde Nederlandse bioloog de Waal1553

definieert agressie als gedrag dat individuen van dezelfde soort beschadigt of als1554

zodanig bedoeld is. De selectie tegen agressie begon waarschijnlijk bij vroege1555

hominiden die leefden in kleine verbanden en communiceerden met gebaren, ge-1556

zichtsuitdrukkingen en geluiden.Het gebruik van deze communicatiemiddelen is1557

evolutionair aannemelijk omdat ook de meest verwante primaten zoals de chim-1558

pansee en de gorilla daarover beschikken.1559

De keuze tegen agressie is een schoolvoorbeeld van seksuele selectie ofwel een1560

individuele selectie van favoriete sekspartners. Deze vorm van sociale selectie1561

laat onverlet dat de natuurlijke selectie van spontaan optredende variaties door de1562

fysieke omgeving blijft doorgaan. Het proces van de menselijke zelfdomesticatie1563

is daardoor op te vatten als het resultaat van zowel seksuele als natuurlijke selectie.1564

1565

5.3.2 Seks voor plezier en paarbinding1566

Bij primaten die rechtop gingen lopen, had de veranderde positie van de vrou-1567

welijke schaamstreek ook een ander gevolg. De signalen voor ontvankelijkheid1568

zoals de zwelling en rodere kleur van de schaamstreek werden daardoor aan het1569

oog onttrokken. Hierdoor verdween niet alleen de voortplantingswaarde van deze1570

signalen, maar ook het lichamelijke fenomeen zelf, inclusief het epigenetische,1571

genetische en hormonale correlaat ervan. Deze ontwikkeling mondde uiteindelijk1572

uit in een verborgen oestrus, een frequentere voortplantingscyclus die niet meer1573

gebonden is aan het seizoen en een verlengde seksuele ontvankelijkheid2. Aan-1574

2Deze verlengde ontvankelijkheid bestaat ook bij de bonobovrouw maar ontbreekt bij alle andere
primaten
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getrokken door een man zegt de bewuste of onbewuste innerlijke stem van de1575

vrouw dan al gauw ‘ik ben elke dag in voor seks, het liefst met jou, mits ik op1576

je bescherming kan rekenen’. Paarbinding gebaseerd op herhaalde en onmiddel-1577

lijke wederzijdse voordelen wordt zo een feit. Het causaliteitsbesef dat seks lange1578

termijn gevolgen kan hebben zoals de geboorte van een kind, is voor vroege ho-1579

miniden waarschijnlijk een brug te ver. Dit zogeheten “reproductief bewustzijn’1580

is voor later.1581

Al met al zijn er voldoende argumenten voor het idee dat de veranderde voort-1582

planting en de sociale selectie tegen agressie tot gevolg heeft dat de tolerantie1583

voor anderen en de neiging tot paarbinding allebei toenemen.1584

1585

5.3.3 Elk nadeel heeft zijn voordeel1586

De habituele tweevoetigheid legt een aanzienlijke selectiedruk op het bekken wat1587

resulteert in een relatief nauw geboortekanaal. Dit leidt tot een pasgeborene met1588

een beperkte schedelomvang en een zeer onrijp brein. Het voordeel hiervan is dat1589

leerprocessen een sterke stempel op de uitrijping kunnen drukken en dat het de1590

voorwaarde schept voor het gemak waarmee een jong kind leert spreken. Later1591

meer hierover.1592

Leren vergroot de aanpassing en degenen die het langst voor vlot leren gevoelig1593

blijven, krijgen de meeste nakomelingen. Dit vergroot de selectiedruk op een plas-1594

tisch brein, een verlengde jeugd en de voortzetting bij volwassenen van kinderlijke1595

lichamelijke en gedragskenmerken. Dit verschijnsel staat bekend als neoteny, ju-1596

venilisatie of pedomorfie. Een voorbeeld bij volwassenen is het behoud van de1597

jeugdige verhouding tussen de omvang van de hersenschedel, het gelaat en de ka-1598

ken. Maar het gaat ook om speelsheid, vriendelijkheid en een hoog serotonine en1599

oxytocine gehalte dat behouden blijft bij volwassenen. Juvenilisatie is een ken-1600

merk van het domesticatie syndroom.1601

1602

5.4 Het domesticatie syndroom1603

Domesticatie is letterlijk de toestand van adaptatie van dieren aan een door mensen1604

gecreëerde omgeving. Het domesticatie syndroom is de uitkomst van dit proces1605

en bestaat bij viervoeters uit een aantal karakteristieke anatomische (figuur 5.2)1606

en gedragskenmerken. (zie hierna). Een gedomesticeerde viervoeter en zijn wilde1607

voorouder zijn op grond hiervan gemakkelijk te onderscheiden. Het domestica-1608

tieproces wordt vaak geassocieerd met traditioneel fokken: het planmatig kruisen1609

van dieren voor gewenste erfelijke fysieke en gedragseigenschappen. Bij een rund1610

kan gedacht worden aan een verhoogde vlees- en melkopbrengst en bij een paard1611

aan ‘esthetische’ of gebruikskenmerken. Dit heet ook wel ‘veredelen’. Traditi-1612

oneel fokken leidt echter niet tot de gedomesticeerde toestand. Integendeel, de1613

gedomesticeerde toestand van een diersoort is meestal een voorwaarde waarna er1614

naar hartenlust mee kan worden gefokt.1615
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Figuur 5.2: Schematisch verband tussen neurale lijst en het domesticatiesyndroom

Hoe domesticatie tot stand kwam, was lang een raadsel. Met een langlopend in-1616

middels klassiek experiment met zilvervossen, vonden de Russische onderzoekers1617

Dmitri Belyaev en Lyudmila Trut daar als eersten een overtuigend antwoord op1618

(Trut, Oskina en Kharlamova (2009)). Het experiment begon in de jaren vijftig1619

van de vorige eeuw en duurde meerdere decennia. De resultaten waren spectacu-1620

lair. Ze verzamelden en kruisten deminst agressieve dieren afkomstig uit zilvervos1621

boerderijen en vonden dat na een tiental generaties een tamme versie ontstond met1622

talrijke onvoorziene eigenschappen. De dieren werden speels, aaibaar, kwispel-1623

den, besnuffelden, likten de verzorgers enwerden leerbaar gelijk een hond. Tevens1624

veranderden ze fysiek en verminderde de weerbaarheid tegen belagers. Het meest1625

verrassend was de ontdekking dat soortvorming binnen een evolutionaire ‘oog-1626

wenk’ kan plaatsvinden en niet in miljoenen jaren zoals Darwin dacht. Inteelt1627

werd gedurende het experiment zorgvuldig vermeden. Niet voor niets. Darwin1628

die zeer geïnteresseerd was in de gedomesticeerde toestand wist al dat inteelt geen1629

oplossing bood voor het vraagstuk hoe een wild dier kan veranderen in een dier1630

met tamme afstammelingen.1631

In de domesticatie van de zilvervos gaan het fokken tegen agressie en het ver-1632

blijf in een veilige omgeving hand in hand. Het laatste impliceert de afwezigheid1633

van belagers, een regelmatig voedingspatroon en de beschutting tegen extreem1634

weer. Hierdoor dalen het angst- en stressniveau en verhogen de serotonine en1635

oxytocine spiegels in het bloed. Het fokken tegen agressie heeft hetzelfde effect.1636

Beide effecten tellen in dit geval op. Het verband echter met de lichamelijke en1637
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gedragskenmerken die bij de verschillende gedomesticeerde diersoorten zich in1638

verschillende combinaties kunnen uiten, bleef tot voor kort een raadsel. De “neu-1639

rale lijst cel” hypothese bracht hierin uitkomst (figuur 5.2) (Wilkins, Wrangham1640

en Fitch (2014))1641

Cellen van de neurale lijst worden gevormd vlakbij de neurale buis van embryo’s.1642

Als het embryo rijpt, migreren de cellen naar verschillende lichaamsdelen enweef-1643

sels. Daar differentiëren ze tot pigmentcellen of dragen bij aan de ontwikkeling1644

van de vacht, staart, oren, kaken, tanden, schedel, hersenen, autonome zenuwstel-1645

sel en bijnieren3. Het voorbeeld van tal van aangeboren afwijkingen bij de mens1646

dat samenhangt met neurale lijst gerelateerde mutaties en de kleine bijnieren van1647

gedomesticeerde dieren, eveneens gekoppeld aan neurale lijst veranderingen, zet-1648

ten evolutiebiologen aan het denken. De meest plausibele aanname is dat een1649

deficiëntie van de neurale lijst cel bij het ontstaan van de domesticatiesymptomen1650

een rol speelt. Het is inmiddels een actief onderzoeksveld dat sterk in beweging1651

is. De meest opvallende ontwikkeling is van recente datum.1652

Het gevestigde beeld dat de verschillende gedomesticeerde diersoorten eenzelfde1653

set van lichamelijke en gedrag eigenschappen hebben, blijkt niet te kloppen, maar1654

dit wil niet zeggen dat er is afgerekend met het domesticatie syndroom omdat de1655

biologische variatie tussen diersoorten, dieren, organen en weefsels welhaast on-1656

eindig is (Lord e.a. (2019)). Dit doet niet af aan het feit dat diersoorten inclusief1657

de mens zich op een soorteigen wijze genetisch, lichamelijk en qua gedrag kunnen1658

aanpassen in een door de mens gecreëerde omgeving en dat daarbij overeenkom-1659

stige tendensen zijn aan te wijzen. De uitdaging was, is en blijft om de rol van1660

genetische en culturele (= epigenetische) factoren voor zo veel mogelijk aspecten1661

van deze aanpassing te leren kennen en een brug te slaan naar embryonale ontwik-1662

kelingsprocessen. Daar wordt heden ten dage volop aan gewerkt.1663

1664

5.4.1 De bonobo: leven in weelde1665

Ook onder natuurlijke omstandigheden kunnen dieren domesticeren. De bonobo1666

is de gedomesticeerde versie van de chimpansee waarmee hij een gemeenschap-1667

pelijke voorouder deelt; de schedel is kleiner, de wenkbrauwboog minder robuust,1668

de seksuele dimorfie minder en de sociale status van de vrouw hoger. Ze vormt1669

coalities, gaat mee op jacht, bepaalt de sociale status van haar zoon en is ook1670

ontvankelijk voor seks buiten de vruchtbare periode. Seks dient nu niet meer al-1671

leen de voortplanting maar wordt ook ingezet voor conflictbestrijding zoals het1672

bezegelen van een verzoening. Tot paarvorming komt het niet. Hoe ontstond dit1673

verschil met de chimpansee? De sleutel is te vinden in de omgeving. In tegenstel-1674

ling tot de chimpansee leeft de bonobo in een geïsoleerd gebied met een overvloed1675

aan fruit en bladeren. De bonobo ondervindt in zijn leefgebied geen concurrentie1676

noch gevaar van belagers. Daardoor raken agressie en concurrentiezucht op de1677

achtergrond, want ze lonen niet. Een illustratie is het gemak waarmee de bonobo1678

voedsel deelt met een vreemdeling (een individu uit een andere groep). De bonobo1679

3De bijnieren zijn belangrijk voor de ‘vlucht en vecht’ reactie
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is gevoeliger voor menselijke communicatieve signalen dan de chimpansee maar1680

in probleemoplossend vermogen scoren beide soorten gelijk.1681

1682

5.4.2 De hypersociale hond1683

Zoals de bonobo zich verhoudt tot de chimpansee, zo verhoudt de hond zich tot1684

de wolf. Denk aan het volgende vereenvoudigde scenario. Neem een agressief1685

groepsdier met een zekere mate van sociaal emotionele intelligentie en een gevoel1686

voor hiërarchie, zoals de wolf. Het toeval wil dat een groep jager-verzamelaars1687

zich enige tijd in hun territoir ophoudt. Gedreven door honger zullen de wolven1688

naar het afval van het kampement komen. De minst schuwe exemplaren durven1689

het dichtst te naderen en bemachtigen zo het meeste voedsel. Deze exemplaren1690

zullen vervolgens het meest geneigd zijn de jagers naar hun volgende locatie te1691

volgen. Door het aanhoudend succes van dit volggedrag evolueerde de wolf door1692

natuurlijke selectie tot een nieuwe soort, de hond. De mens droeg daar zeker aan1693

bij door de aanvankelijk ongenode gast steeds meer in zijn omgeving te gaan to-1694

lereren en door zijn sociale eigenschappen te gaan waarderen. Eenmaal speels,1695

volgzaam en leerbaar stond de weg open om met kunstmatige selectie een scala1696

aan hondenrassen te creëren.1697

Van alle gedomesticeerde dieren is de hond verreweg het meest uitbundig in het1698

contact met mensen, soortgenoten en andere dieren en hecht zich het gemakke-1699

lijkst. Tegelijk is zijn probleemoplossend vermogen minder dan van de wolf. Dit1700

hypersociale gedrag is zo uitzonderlijk dat dit de zoektocht naar de genetische ach-1701

tergrond sterk gestimuleerd heeft. Al gauw werd er ook gezocht naar genetische1702

parallellen met het even uitzonderlijke hypersociale gedrag van kinderen met het1703

Williams syndroom (Niego en Benítez-Burraco (2019))1704

1705

5.4.3 Het Williams syndroom: hypersociaal en gehandicapt1706

HetWilliams syndroom is een zeldzame aangeboren aandoeningmet een uniek pa-1707

troon van emotionele, fysieke en mentale sterktes en zwaktes. Ondanks een lichte1708

tot ernstige verstandelijke beperking zijn deze kinderen heel sociaal. Ze praten1709

veel en gemakkelijk ook met vreemden en worden daardoor vaak overschat. De1710

meerderheid is muzikaal maar het ruimtelijk inzicht is zwak ontwikkeld. Tref-1711

fend is de brede neusrug, korte neus met een bolle punt, volle wangen, wijd uit1712

elkaar staande ogen, een brede mondmet dikke onderlip, kleine kin en tanden, ver-1713

dikte oorlel, een slappe en zachte huid en slechte bloedvaten. De hersenen zijn te1714

klein in het bijzonder de amygdala, maar het hersengebied voor visuele gezichts-1715

herkenning is juist vergroot. Dit laatste rijmt met de levenslange fascinatie voor1716

gezichten. Verder zijn het oxytocine en vasopressine gehalte verhoogd en is de1717

stressreactie verlaagd. Het totaal aan gegevens pleit voor een ziekelijk domesti-1718

catiesyndroom.1719

De oorzaak wordt geweten aan een gendefect. Op één plek zijn ongeveer 30 genen1720
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verdwenen waaronder een groep genen die betrokken is bij de functie van de neu-1721

rale lijst cellen en tevens bij de aanleg van het aangezicht en van hersencircuits1722

die een rol spelen bij emotionaliteit. Verrassend genoeg blijkt dat de (gezonde)1723

hond op dezelfde plek twee nieuwe genen erbij heeft gekregen, althans vergele-1724

ken met de wolf. Ondanks de kruisbestuiving van de gegevens over het Williams1725

syndroom en de bevindingen bij de hond is de relatie van hypersociaal gedrag en1726

daaraan gerelateerde genen nog puur hypothetisch.1727

1728

Figuur 5.3: Verloop van de hersengroei sinds het begin van de mensheid met de belang-
rijkste factoren die het momentum er aan geven

5.5 De mens: hoe verder1729

Het evolutionaire sneeuwbaleffect van selectie tegen agressie zoals eerder bespro-1730

ken, verbetert de levenskansen van kinderen, verhoogt de veiligheid, leidt tot min-1731

der stress, grotere groepen en een toename van sociale complexiteit. Dit stimuleert1732

het vermogen om van anderen te leren. Leren is een belangrijke component van1733

ontwikkeling en adaptatie en verhoogt dus de overlevingskansen. Selectie daarop1734

heeft op zijn beurt een gestaag uitbreidend repertoire van sociale, technische en1735

communicatieve vaardigheden tot gevolg. Deze hadden een sterk structurerend1736

effect op de hersenen. Immers, steeds als er iets nieuws wordt geleerd, ontstaan1737

er nieuwe verbindingen. De exponentiële groei van de schedelinhoud bij de fos-1738
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sielen van opeenvolgende typen voorouders en het feit dat primatensoorten met1739

grotere hemisferen in verhouding tot de rest van de hersenen grotere en sociaal1740

complexere groepen vormen, pleiten daarvoor (figuur 5.3). Deze groei trad echter1741

niet eerder op dan nadat het achterhoofdsgat aan de schedelbasis naar voren was1742

geschoven en een centrale positie had gekregen. Deze voorwaartse verplaatsing is1743

een teken dat het individu habitueel rechtop liep. Dit geeft aan dat rechtop lopen1744

eerst plaats vond en de hersengroei volgde.1745

1746

5.5.1 Gekookt voedsel: noodzakelijk maar niet voldoende voor1747

snelle hersengroei1748

De groei van de hersenen van mensachtigen toont een opvallende versnelling ten1749

tijde van de opkomst van Homo habilis ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. Deze1750

groei zet zich vervolgens onverminderd voort tot de opkomst van de Neandertha-1751

ler en de anatomische moderne mens (figuur ??). Het versnelde verloop is toe te1752

schrijven aan twee nauw vervlochten oorzaken. De een was fysisch, de ander ge-1753

dragsmatig. De fysische factor kwam op conto van het leren beheersen van vuur1754

en het koken van voedsel. Hierdoor nam het aanbod aan calorieën en nutriënten1755

toe en werd de groei zodanig gestimuleerd dat de hersenen meer groeiden dan de1756

rest van het lichaam. Dit proces leidde ertoe dat de huidige mens de relatief groot-1757

ste hersenen in het dierenrijk bezit (Aiello en Wheeler (1995)).1758

Hoe komt het dat de energie die vrijkomt uit gekookt voedsel de hersenen be-1759

voorrecht? De langzame bescheiden hersengroei van de mensachtigen in de lange1760

periode die voorafging aan de beheersing van vuur en koken duidt op een reeds1761

doorgemaakt sociale en cognitieve evolutie. Het koken en de vuurbeheersing ko-1762

men dan ook niet zomaar uit de lucht vallen maar zijn oplossingen voor dagelijkse1763

problemen die passen bij het bestaande niveau van sociaal-cognitief functioneren.1764

De preferentiële hersengroei die daarna begint, kan alleen begrepen worden door1765

een versnelde toename in groepsgrootte, sociale complexiteit en cognitie teweeg-1766

gebracht door de extra energietoevoer. Dit idee is nader uitgewerkt door de Britse1767

evolutionaire anthropoloog Robin Dunbar en staat bekend als de sociale hersen-1768

hypothese (Dunbar (1998)). Hij vond dat bij de verschillende soorten subhumane1769

primaten de relatieve omvang van de hemisferen (het volume van de hemisferen1770

gedeeld door het volume van de rest van de hersenen), de groepsgrootte en com-1771

plexiteit van sociale interacties positief gecorreleerd zijn. Met dit model kon hij op1772

grond van de relatieve omvang van de menselijke hemisferen inschatten dat een1773

mens met hooguit 150 anderen (spreiding 120-180) vis à vis emotioneel beteke-1774

nisvolle en op wederzijdse hulp gebaseerde stabiele contacten kan onderhouden,1775

ook wel ‘het Dunbar getal’ genoemd. Hij ziet dit getal bevestigd door de analyse1776

van de gemiddelde omvang van neolithische dorpen, de groepsgrootte van noma-1777

den en de sociale netwerken van de moderne mens. Bovendien onderstreept hij1778

de gelaagde structuur van het gemiddelde sociale netwerk (Dunbar (2014)). Het1779

voert te ver op deze plaats hier nader op in te gaan. De druk van een grotere en1780

meer complexe sociale omgeving van de mens bevordert de selectie van een rela-1781
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tief grote plastische hersenschors en een lange jeugd met een sterk leervermogen1782

voor het verwerven van de noodzakelijke emotionele, communicatieve en tech-1783

nische vaardigheden om aan de gemeenschap te kunnen deelnemen (Lewis e.a.1784

(2011))(Joffe (1997)).1785

1786

5.5.2 Taal: van proto-taal naar zinnen1787

De evolutie van taal is grotendeels in nevelen gehuld, maar het moet eenvoudig1788

zijn begonnenwaarna het zich stapsgewijs verder ontwikkelde. Deze stappen kwa-1789

men niet in een vloek en een zucht. Proto-taal begon waarschijnlijk ten tijde van1790

HomoErectus 700.000 jaar geleden. Deze voorouder kookt, maakt gesofisticeerde1791

vuistbijlen en communiceert met gebaren,gezichtsuitdrukkingen en kreten. Cau-1792

saal denken en de instelling om samen te werken, te imiteren en van elkaar te1793

leren mag aanwezig worden verondersteld. Toen de groepsgrootte en de sociale1794

complexiteit toenamen, werd de behoefte aan uitgebreidere communicatie gro-1795

ter en ontstond er een noodzaak voor gesproken taal. Die trend is ongetwijfeld1796

bevorderd door het feit dat spreken minder energie kost dan handelen en de com-1797

municatie met gebaren.1798

De Australische evolutiebioloog Michael Corballis maakt in zijn boek The Re-1799

cursive Mind aannemelijk dat orale taal een voortzetting is van een eerder aanwe-1800

zige gebarentaal en dat beiden onder controle staan van gemeenschapelijk systeem1801

waarmee we in gedachten kunnen tijdreizen tussen het verleden,het heden en de1802

toekomst. Het idee dat vocalisaties zoals gekrijs of een roep waar een paring, be-1803

lager, voedsel of territorium in het geding zijn, voorlopers zijn van spreken wijst1804

hij af. Evenals huilen en lachen komen deze tot stand door de emotionele aan-1805

sturing van het strottenhoofd-, de mond- en ademhalingsspieren. Spraakklanken1806

daarentegen zijn emotioneel neutraal en sturen de stembanden willekeurig aan.1807

Beide processen gebruiken geheel verschillende motorische afdalende banen uit1808

de grote hersenen naar de lage hersenstam en het ruggenmerg waar de motorneu-1809

ronen van de strottenhoofd-,mond- en ademhalingsspieren zijn gelegen (Corballis1810

(1999)), zie figuur 5.4.1811

Het is aannemelijk dat bij de overstap naar orale taal veel luister-, klankvorming-1812

en begripsfouten werden gemaakt (Nowak en Krakauer (1999)). Die kunnen op1813

twee manieren overwonnen worden. In het begin is het beter aan het oude vast te1814

houden door veel te herhalen, onder het motto oefening baart kunst. Later, als de1815

beperkingen van het gebaande pad gevoeld gaan worden, zal naar een oplossing1816

gezocht worden. Bij de keuze zal er altijd een afweging van kosten en baten zijn.1817

De gedachte is dat de overstap begon bij individuen die verschillende klanken1818

produceerden en een klank met een voorwerp, handeling of gebeurtenis ging ver-1819

binden in een één op één relatie. Dit veronderstelt een vermogen om op het gehoor1820

nieuwe klankassociaties van elkaar over te nemen, te leren en te onthouden. Met1821

de nieuw verworven capaciteit konden echter maar een klein aantal voorwerpen1822

en gebeurtenissen aangeduid worden want het repertoire aan klanken is beperkt.1823

De beste oplossing is dan om klanken te gaan combineren. Elk voorwerp kan zo1824
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Figuur 5.4: Twee centrale baan systemen voor klankvorming

een naam krijgen. Ook hier kleven beperkingen aan. Een voorwerp is meestal1825

gekoppeld aan een actie; beer eten/ beer slapen. Behalve naam- ontstaan nu werk-1826

woorden. Deze stap doet echter geen recht aan andere aspecten van een gebeur-1827

tenis. Dit drijft de volgende innovatie: een toename in woordsoorten. Ook deze1828

fase is voorlopig, want met een willekeurige aaneenschakeling van woorden kan1829

geen causaliteit worden weergegeven. Daardoor kan een gebeurtenis slechts als1830

één geheel worden beschreven. Dit manco voert naar de laatste innovatie: gram-1831

matica. Een voorbeeld: “hij heeft dat helemaal niet gedaan” is wat anders dan:1832

”hij heeft dat niet helemaal gedaan”.1833

De grammatica is een regelsysteem om van een gebeurtenis de causale relaties tus-1834

sen objecten, acties en andere gebeurtenissen te specificeren. Het systeem wortelt1835

in de behoefte om fouten in de communicatie terug te dringen. Alle talen hebben1836

hierdoor dezelfde algemene structuur. Door de controle over de rangschikking van1837

woorden kan een oneindig aantal zinnen worden gemaakt waarin altijd weer een1838

extra woord kan worden ingebed om een nieuw stukje aan de betekenis ervan toe1839

te voegen, of de zin subtiel van betekenis te veranderen. Het systeem evolueerde1840

vermoedelijk 100.000-35.000 jaar geleden, een schatting die gebaseerd is op het1841

gegeven dat toen de schedel modern van vorm werd. Zonder het vermogen om1842

een groot repertoire aan woorden te kunnen vormen, is grammatica van generlei1843

waarde.1844

1845
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5.5.3 Domesticatie eerst, de taal volgt later1846

De mens leert uitzonderlijk goed van anderen, in eerste instantie door nadoen.1847

Als een kind gezond is en de verzorgers ermee spreken, ontwikkelen de taal en1848

het spreken vanzelf. Hoe dat precies werkt, is niet geheel duidelijk. Voor op-1849

lossingen is daardoor ook gezocht bij gedomesticeerde dieren met uitzonderlijke1850

maar ook geheel verschillende communicatieve eigenschappen, namelijk de hond1851

en de Bengaalse vink (Thomas en Kirby (2018))1852

De hond blinkt uit door zijn gerichtheid op samenwerking en het toekennen van1853

een betekenis aan eenvoudige communicatieve signalen zoals een wijsgebaar, een1854

kijkrichting, een specifiek geluid en een plaatje4. Al snel weet hij daarop de locatie1855

van een verborgen lekkernij te vinden. Hierin presteert hij aanzienlijk beter dan1856

een gesocialiseerde wolf die bij mensen opgroeit. De prestaties van een volwassen1857

hond en een pup zijn gelijk. Veel ervaring vooraf is dus niet nodig. Het zijn blijk-1858

baar de aangeboren gevoeligheid voor communicatieve signalen en de gerichtheid1859

op samenwerking die de doorslag geven. Het associeren van een arbitrair signaal1860

met een object zoals de hond kan, is een uiterst belangrijke stap in de evolutie van1861

de associatiecortex. Het duidt immers op associatievorming tussen emotieneutrale1862

prikkels in verschillende modaliteiten. Deze stap maakt ook de mens bij wie het1863

een noodzakelijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van taal, in het bijzonder1864

het woordbegrip (Jarvis (2019)).1865

Het voorbeeld van de gedomesticeerde Bengaalse vink is waardevol wegens de1866

elegante verklaring voor het verschil tussen de gevarieerdheid en complexiteit van1867

zijn zang en de stereotypie van de wilde voorouder. De redenering is als volgt. De1868

stereotypie van het zangpatroon verwijst naar een overlevingsfunctie. De wilde1869

vogel wordt eraan herkend en bakent zijn territoir ermee af. Het impliceert dat1870

de aaneenrijging van klanken is voorgeprogrammeerd5. Deze drempel is te hoog1871

voor leerprocessen om invloed uit te kunnen oefenen. In een veilige omgeving1872

echter, heeft een strak regisseerde zang geen overlevingswaarde meer en geraakt1873

op de achtergrond: de genetische controle relaxt. Leerprocessen en invloeden van1874

buiten krijgen nu wel greep op het communicatiesysteem, met als uitkomst een1875

gevarieerde en complexe zang.1876

Het is alleszins aannemelijk dat, naar het voorbeeld van de hond en vink, in de1877

evolutie van taal soortgelijke domesticatie gebonden mechanismen een rol spe-1878

len. Op de eerste plaats ‘relaxte genetische controle’ die de alleenheerschappij1879

van de koppelingen tussen klanken en emoties beëindigt. Hierdoor neemt de in-1880

vloed van leerprocessen toe en wordt de expressie vrijer. De klankvorming staat1881

nu niet meer uitsluitend onder emotionele maar ook onder willekeurige controle.1882

Het resultaat is dat meer emotie neutrale klanken worden geproduceerd die ge-1883

koppeld gaan worden aan unieke objecten, gebeurtenissen en handelingen. Een1884

afspiegeling van deze verschuiving is het gemak waarmee een jong kind nieuwe1885

woorden leert en deze in eindeloos gevarieerde zinnen weet te gebruiken. Een1886

4Het kunnen verbinden van een signaal met een object zoals de hond kan, is de eerste stap die
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het woordbegrip bij de mens

5Hoewel aangeboren moet vogelzang binnen het tijdsbestek van een korte sensitieve periode wel
gestimuleerd worden door het gezang van soortgenoten
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ander gevolg is de ontwikkeling van nieuwe gebieden in de linker hersenhelft die1887

gerelateerd zijn aan het uitspreken, nazeggen en begrijpen van woorden. Voor het1888

woordbegrip is het zogeheten gebied van Wernicke achter de primair auditieve1889

cortex het belangrijkst. Voor de vloeiende productie van een grammaticale zin is1890

dit het Broca gebied aan de voorkant van de primair motorische cortex. Deze twee1891

taalgebieden hebben sterke onderlinge verbindingen die een rol spelen bij het na-1892

zeggen.1893

1894

5.5.4 Er bestaan geen taalgenen1895

Een voorbeeld van de doodgelopen zoektocht naar taalgenen is de uiterst zeld-1896

zame FOX2 gen mutatie. Bij gendragers veroorzaakt dit afasie. Al te gemak-1897

kelijk zou dit geïnterpreteerd kunnen worden alsof het een genetische taalziekte1898

betreft. Dit is een grote misvatting. Het FOX2 gen maakt bij gezonde personen1899

een zogenaamd transporteiwit, dat verantwoordelijk is voor het transport van stof-1900

fen binnen een cel. De juiste interpretatie is dat het een genetische ziekte van het1901

celmetabolisme betreft, met een voorkeurslokalisatie voor de taalgerelateerde her-1902

sengebieden. Deze gebieden zijn slechts een voorwaarde voor het taalvermogen,1903

niet de oorsprong. Dit behoeft enige uitleg.1904

De biologische wieg van taal ligt in een leerproces. Dat heeft vervolgens een1905

sterk structurerend effect op hersenverbindingen. Als mensen in de prehistorie1906

stapsgewijs leren spreken is dat een cultureel gebeuren waarbij de hersenen zich1907

aanpassen door het ontwikkelen van taalgerelateerde circuits en verbindingspatro-1908

nen. Taal is niet te verklaren of te voorspellen uit de eigenschappen van de onder-1909

delen van deze circuits zoals neuronen, signaalstoffen, eiwitten, vetten, ionen of1910

genen. Deze onderdelen doen dienst bij de aanleg, groei, krimp en het handhaven1911

van deze verbindingspatronen. Dezelfde componenten zijn even noodzakelijk bij1912

pakweg het leren lopen en de zindelijkheidstraining. Er zijn geen taalgenen en ze1913

zijn er nooit geweest! Dit betekent niet dat de gedachte aan een rol voor genen bij1914

het leren spreken, onzinnig is. Integendeel, een door het leerproces geïnduceerde1915

epigenetische verandering kan het expressiepatroon van genen veranderen. Met1916

het herhalen kunnen deze op den duur een erfelijke vaste genetische vorm krij-1917

gen. Dit ‘genetisch geheugen’ kan zich dan bij volgende generaties manifesteren1918

in hersencircuits die zodanig zijn aangelegd dat een jong kind met gemak leert1919

spreken.(Jablonka (2016) en Laland, Odling-Smee en Myles (2010))1920

1921

5.5.5 Evolutie en involutie van de hersenen1922

De biologische effecten van domesticatie op mens en dier zijn in hoge mate verge-1923

lijkbaar maar verschillen in één belangrijk opzicht. Zo wordt een gedomesticeerd1924

dier in een door mensen gecreëerde ‘veilige’ omgeving onder gestimuleerd en ver-1925

liest het de instincten om te overleven in de vrije natuur. Dit leidt tot een kleiner1926

hersenvolume vergeleken met de wilde voorouder. In het bijzonder treft dit dan de1927
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evolutionair oude hersengebieden zoals de amygdala en het reukgebied. Daarente-1928

gen is de zelfgecreëerde leefomgeving voor demens en de uitzonderlijke capaciteit1929

te kunnen leren van elkaar een continue bron van emotionele en cognitieve stimu-1930

lering en derhalve van groei en reorganisatie van hersencircuits. Hierbij ligt het1931

accent op de uitbreiding van de nieuwe associatieve gebieden, hetgeen correleert1932

met een toename van de cognitieve capaciteit. Een sterke anatomische aanwijzing1933

daarvoor is de vormverandering van de hersenschedel van Homo Sapiens vanaf1934

zijn opkomst zo’n 300.000 jaar geleden. Nadien is de schedelvorm geleidelijk ver-1935

anderd van een langwerpige (primitief) naar een rondere vorm (modern). Echter,1936

het gemiddelde totale volume van de schedelinhoud bleef tot nu toe gelijk (14001937

cc). De toename in ronding is het sterkst pariëtaal, frontolateraal en rondom de1938

kleine hersenen. Dit toont een afspiegeling van de aanwas van onderliggend her-1939

senweefsel, gerelateerd aan technische en communicatieve vaardigheden en aan1940

planmatigheid. Bij gelijkblijvend hersenvolume betekent dit dat elders ‘overbo-1941

dig’ weefsel is verdwenen. Alle karakteristieken van de hedendaagse menselijke1942

schedel waren 35.000 jaar geleden al aanwezig. Terugkijkend is de moderne her-1943

senorganisatie tussen 100.000 en 35.000 jaar geleden ontstaan (Neubauer, Hublin1944

en Gunz (2018)).1945

Heeft het totale breinvolume van demens het eindpunt bereikt? Het antwoord luidt1946

bevestigend. De hersenen gebruiken 20% van de totale energiebehoefte en produ-1947

ceren meer warmte dan elk ander orgaan. Dit vereist koeling die geheel afhangt1948

van de capaciteit om de warmte via de bloedstroom af te voeren. Een groter brein1949

met meer afferente en efferente verbindingen vergt daardoor een disproportionele1950

toename van het cerebrale vaatstelsel en een behuizing in een disproportioneel1951

groot hoofd. Alleen al voor de hals is dit erg lastig, om over tal van andere fysi-1952

ologische consequenties niet te spreken. Plaatselijke vormveranderingen van de1953

hersenen zijn echter in de toekomst niet uit te sluiten. Deze ontstaan echter niet1954

in een vloek en een zucht, zoals het verleden uitwijst. Op microschaal is de reor-1955

ganisatie van de hersenverbindingen echter van alledag. Verbindingen komen en1956

gaan, tenminste zolang de hersenen gezond zijn.1957

1958

5.5.6 Heeft de mens zichzelf gedomesticeerd?1959

De hond en de bonobo zijn gedomesticeerd door een natuurlijke aanpassing aan1960

bijzondere omstandigheden in hun omgeving. In uiterlijk en gedrag verschillen ze1961

daardoor aanzienlijk van hun meest nabije wilde voorouders of soortgenoten. Dit1962

feit stimuleert om de zelfdomesticatie vraag en de gevolgen ervan ook ten aanzien1963

van onze eigen evolutie te stellen. Maar hoe komen we daarachter? Het enige1964

houvast biedt het gedomesticeerde fenotype, oftewel een spectrum aan fysieke1965

kenmerken dat bij verschillende soorten in verschillende combinaties optreedt als1966

gevolg van een veilige leefomgeving en de natuurlijke of kunstmatige selectie te-1967

gen agressie.1968

Bij de anatomisch moderne mens kan een redelijk betrouwbaar idee over die com-1969

binatie verkregen worden door vergelijkingen. Bijvoorbeeld bij vergelijkingen1970
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met de fossielresten van neanderthalers en van verre voorouders of door rekening1971

te houden met de fysieke verschillen tussen gedomesticeerde diersoorten en de1972

wilde soort. Een andere bron van vergelijking is de verandering bij de mens en1973

bij mensapen in de onderlinge verhouding van lichaamsdelen tijdens de groei van1974

kind tot volwassenen. De reeks wijzigingen, welke tijdens de evolutie van demens1975

zijn opgetreden en die gerelateerd zijn aan de selectie tegen agressie en een zelf1976

gecreëerde steeds veiliger omgeving is samengevat in de tabel in figuur 5.5.1977

Figuur 5.5: Het domesticatie syndroom van de mens (tentatief)

De volgende aspecten in de tabel kwamen nog niet eerder tersprake en verdie-1978

nen nadere toelichting. Ten eerste het abundante oogwit. Dit vergemakkelijkt1979

het waarnemen van de blikrichting en van het object van aandacht van een an-1980

der. Soms zijn het belangrijke signalen voor wat er in de ander omgaat, ook wel1981

‘theory of mind’genoemd. Dan de verminderde sensitiviteit van de hypothalamo-1982

hypofysaire assen met de gonaden en de bijnieren. In het eerste geval leidt dit tot1983

een verminderde seizoensinvloed op de vruchtbare periode waardoor de seizoen-1984

gebonden periode van de aap verandert in een maandelijkse periode bij de mens,1985

zoals eerder vermeld.In het tweede geval vertaalt het zich in minder overte angst1986

en agressie in stressvolle omstandigheden1987

De selectie tegen agressie en een veiliger leefomgeving maken zoals eerder ver-1988

meld, de weg vrij voor een groter leervermogen, meer samenwerking, meer uit-1989

wisseling van kennis en vaardigheden en tevens door middel van epigenetische1990

processen een lichamelijke reorganisatie. Voor dit evolutionaire proces van ver-1991

weven culturele en biologische veranderingen wordt de term zelfdomesticatie ge-1992

bruikt. Allereerst vanwege de gedachte dat de mens er zelf bewust of onbewust1993

een actieve rol in heeft gespeeld en voorts omdat de lichamelijke veranderingen1994

die er bij zijn optreden vergelijkbaar zijn met het gedomesticeerde fenotype bij1995

dieren. Gaat de zelfdomesticatie van de mens in culturele en biologische zin nog1996

steeds door? Dit dient met ja beantwoord te worden. Strijd, de selectie tegen1997
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agressie,de behoefte aan veiligheid en de aanpassing aan nieuwe omstandigheden1998

zijn namelijk van alle tijden (Hare (2017) en Brüne (2007))1999

Het domesticatieproces waartoe vriendelijkheid, vertrouwen, tolerantie, empathie2000

en agressie beheersing behoren, heeft de mensheid niet gevrijwaard van oorlog,2001

machtsmisbruik, moord, wij-zij denken, intimidatie, pesten en wat dies meer zij.2002

De oorzaken hiervan zijn complex, niet het minst omdat prosociale eigenschappen,2003

door hun gevoeligheid voor eerdere ervaringen, context, eigen belang en groeps-2004

denken, ons vaak in de steek laten. Jawel, we hebben onszelf gedomesticeerd2005

maar ook een vat vol tegenstrijdigheden gecreeërd. De enige bescherming daar-2006

tegen is zelfcontrole, oftewel de inschakeling van het prefrontaal gelokaliseerde2007

vermogen om ongewenste impulsen te kunnen onderdrukken, acties uit te stellen,2008

over mogelijke gevolgen na te denken en zonodig te rade gaan bij anderen. Deze2009

bekwaamheid om op eigen initiatief actie te ondernemen is onafscheidelijk van2010

het menselijke proces van zelfdomesticatie, maar het is geen panacee tegen alle2011

menselijke tekorten.2012

2013
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Motoriek bij de Mens2017

Bert Otten2018

6.1 Inleiding2019

Motoriek gaat over functionele bewegingen, die alle dieren maken. Bij de mens is2020

motoriek buitengewoon adaptief en veelzijdig, hoewel het lichaam niet veel com-2021

plexer is dan dat van veel zoogdieren, zoals muizen, gorilla’s en vleermuizen. De2022

centrale vraag is hoe bewegingssturing en het leren van bewegingen werkt. Met2023

name bij het gebruik van hulpmiddelen zoals gereedschappen, maar ook voertui-2024

gen en computers is het niet alleen interessant om te weten hoe dat werkt, maar2025

ook beslissend voor de vormgeving van onze omgeving en hulpmiddelen en het2026

helpen bij bewegingsstoornissen of beperkingen. Ook komt dan de vraag naar2027

voren: Wat is er zo menselijk aan onze bewegingen?2028

6.2 Motoriek2029

Zelfs een eenvoudige beweging, zoals het pakken van een kopje van tafel is bui-2030

tengewoon complex als je het analyseert. De ogen in het hoofd hebben een zekere2031

oriëntatie ten opzichte van het hoofd, het hoofd ten opzichte van de romp, de romp2032

ten opzichte van de bovenarm, de bovenarm ten opzichte van de onderarm en de2033

onderarm ten opzicht van de hand. De beelden van het kopje op beide netvliezen2034

geven houvast. De hand heeft een positie ten opzichte van het kopje dat geeft2035

ook houvast. Maar hoe ”weet” het centraal zenuwstelsel welke spieren er hoeveel2036

aangespannen moeten worden om de gewrichtshoeken van schouder, elleboog en2037

pols zodanig te veranderen dat de hand ook inderdaad snel en langs de kortste weg2038

naar het kopje gaat?2039

En daarmee beginnen de vragen nog maar. Hoe pak je een kopje beet? Wat is2040

je verwachting? Is het heet of koud. Zit er een oor aan en welke stand heeft dat2041

oor in de ruimte. Moet je misschien eerst het oor aanduwen om beter pakbaar te2042

zijn voor de voorkeurshand? Wat gebeurt er als je een kleine fout maakt in de2043

beweging naar het kopje toe? Hoe werk je die fout weg, zonder dat de hand gaat2044

trillen of je de fout nog groter maakt?2045
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Dit is een voorbeeld van een beweging die niet in een aansluitende cyclus uit-2046

gevoerd wordt, maar we maken ook veel cyclische bewegingen zoals bij lopen,2047

hardlopen of fietsen. Hoe regel je kleine fouten weg, zoals de richting waarin je2048

loopt. Bij kleine kinderen die net leren lopen zie je hoe groot het sturingsprobleem2049

werkelijk is. Ze lopen voor een deel hun eigen voeten achterna en dragen hun romp2050

hoofd en armen als een enkel blok omdat het lijkt of ze nog niet begrijpen wat je2051

ermee kan doen.2052

Een ander voorbeeld van zeer complexe motoriek is dat van de mond, lippen, tong,2053

stembanden en longen om spraak te maken of te zingen. De snelheid waarmee2054

complexe patronen elkaar opvolgen in beweging is verbluffend. Het is ook een2055

voorbeeld waarbij het bij de mens gedurende de ontwikkeling lang duurt voordat2056

de functie volgroeid is.2057

6.3 Motoren voor bewegen2058

Demotoren voor bewegen zijn de spieren. We hebben dwarsgestreepte spieren die2059

meestal1 willekeurig aangespannen kunnen worden. Ze zijn, gegeven hun massa,2060

effectief in het ontwikkelen van kracht. Zo kunnen ze 420 Watt/kg leveren over2061

zeer korte tijd en dat is vergeleken met elektromotoren (170 Watt/kg als je de accu2062

erbij rekent) niet slecht. Maar meestal zitten we ver onder het vermogen dat ze2063

kunnen leveren en zeker in een moderne samenleving gaat het vooral om sturing,2064

dat wil zeggen, het op de juiste momenten genereren van kracht door de juiste spie-2065

ren. En dat is niet eenvoudig. Stuurfouten kunnen bijzonder kostbaar blijken in2066

materiële of persoonlijke zin. De spieren hebben heel nuttige eigenschappen, die2067

het best vergeleken kunnen worden met de schokbrekers van een auto. Die hebben2068

verende, maar ook dempende eigenschappen. Ze geven toenemende kracht bij toe-2069

nemende invering (stijfheid) en ook toenemende kracht bij toenemende snelheid2070

van invering (demping). Een voorbeeld waar dat heel nuttig is, is bij het doorbij-2071

ten van een noot tussen de voortanden. Het is niet goed te voorspellen wanneer de2072

noot breekt en het zenuwstelsel zou te laat zijn om schade te voorkomen door de2073

kauwspieren te ontspannen. Maar door die dempende werking verliezen de kauw-2074

spieren hun kracht onmiddellijk bij het op gang komen van de sluitbeweging van2075

de onderkaak en redden zo het gebit.2076

Spieren hebben tijd nodig om kracht te ontwikkelen. Zodra het zenuwstelsel het2077

commando geeft om kracht te gaan geven, duurt het nog tot 0,1 sec. voordat de2078

kracht ook echt opgebouwd is. Met name bij grote spieren, zoals in de mense-2079

lijke benen, kost dat dus tijd en daar moet het zenuwstelsel rekening mee houden.2080

Bijvoorbeeld als je fietst, moet het commando al 0,1 seconde of zo’n 45 graden2081

voor het bovenste dode punt van je trapper gegeven worden om kracht te zetten2082

anders verlies je effectiviteit. Met name bij topsport is dat beslissend. Dat geldt2083

nog sterker voor het weer uit zetten van de kracht die een spier levert, want dat2084

duurt nog langer en je wilt niet da je nog veel kracht op de trapper hebt staan, als2085

je trapper al omhoog is aan het gaan.2086

1de hartspier vormt een uitzondering
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6.4 Zintuigen voor bewegen2087

De zintuigen om goed te kunnen bewegen bestaan uit mechano-receptoren in spie-2088

ren, gewrichten en huid, het gezichtsvermogen, en het evenwichtsorgaan. Die2089

zintuigen geven informatie over waar de lichaamssegmenten zich bevinden, wat2090

de houdingen zijn van de verschillende lichaamssegmenten, hoe het lichaam zich2091

verhoudt tot de omgeving en wat de snelheden zijn in de gewrichtshoeken. Een2092

voor iedereen bekende ervaring is dat je wakker wordt en je arm niet meer voelt,2093

omdat je er op gelegen hebt. Met je ogen nog niet open heb je geen idee waar je2094

arm zich bevindt en in wat voor houding. De gevoelstakken van de huid, spieren2095

en gewrichten in je arm geven geen prikkels meer door en daarom weet je niet2096

meer hoe het zit. Zodra je ogen open zijn, kan je je arm terug vinden. Dan blijkt2097

dat de arm ook krachteloos is geworden en moet je met de hand van de andere2098

arm, de gevoelloze arm wakker schudden.2099

Een ander voorbeeld van elkaar aanvullende stukken informatie van die zintuigen2100

betreft balans bij het staan. Iedereen die rechtop stil staat met open ogen vertoont2101

enige lichaamszwaai, die maar een paar millimeter beslaat als je kijkt naar de kruin2102

van iemand. Die balans wordt mogelijk gemaakt dankzij het gezichtsvermogen,2103

de mechano-receptoren in huid, spieren en gewrichten en het evenwichtsorgaan in2104

het binnenoor. Zodra je je ogen dan dicht doet, neemt die lichaamszwaai toe, want2105

je hebt de bewegingen over de netvliezen niet meer als informatie om in balans te2106

blijven. Als die lichaamszwaai zo groot wordt dat het evenwicht verloren wordt,2107

zou er een probleem kunnen zijn met het evenwichtsorgaan. Dit heet de Romberg2108

test.2109

Hoe belangrijk de mechano-receptoren zijn blijkt wel uit proeven in gewichtloos-2110

heid. Als je iemand een reik-beweging laat maken naar iets wat op de grond ligt2111

op aarde en je kijkt naar de nauwkeurigheid en je herhaalt dat bij dezelfde persoon2112

bij gewichtloosheid (in een vliegtuig in vrije val of in een ruimtevaartuig), dan2113

blijkt de nauwkeurigheid bij gewichtloosheid dramatisch achteruit te gaan, terwijl2114

evenwichtsorgaan en gezichtsvermogen gebruikt kunnen worden.2115

Het gezichtsvermogen is buitengewoon goed ontwikkeld bij de mens, maar be-2116

hoort zeker niet tot het beste in de dierenwereld. Zo hebben spinnen het probleem2117

van kleurschifting in de ooglens gewoon opgelost met een gelaagd netvlies, terwijl2118

wij er nog mee worstelen en hebben roofvogels (zoals een adelaar) een gezichts-2119

vermogen dat wij alleen bereiken met een verrekijker van 4x. Toch hebben we2120

kleurvisie en is de visuele cortex (achter in het hoofd) zeer goed ontwikkeld met2121

vele gespecialiseerde gebieden voor het onderscheiden van kleur, vorm, bewe-2122

ging en contrast van objecten om ons heen. Onze perifere visie helpt ons bij het2123

zien aankomen van voertuigen in het verkeer, ook als we er niet naar kijken en is2124

in staat om de glimlach in de Mona Lisa te zien als we niet direct naar de mond2125

kijken, maar er naast (Livingstone (2002)).2126

Bij de ruimtelijk oriëntatie van de mens speelt het gezichtsvermogen een hele be-2127

langrijke rol. Het feit dat we twee ogen hebben aan de voorkant van ons hoofd2128

maakt het stereoscopisch zien mogelijk, waarbij met name binnen ongeveer 3 me-2129

ter daar uitgebreid van gebruik gemaakt wordt. Omdat de afstand tussen de ogen2130
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niet zo groot is (gemiddeld ongeveer 65 mm) werkt het minder goed op langere2131

afstand (het verschil in beelden op de twee netvliezen is dan zeer klein), maar dan2132

speelt de eigen beweging een belangrijke rol: in een ruimtelijke wereld veran-2133

deren objecten die dichtbij staan sneller van relatieve positie op het netvlies, dan2134

objecten die ver weg zijn. Zo reist de maan altijd met je mee als je in de trein zit,2135

terwijl de bomen langs het spoor razendsnel de andere kant op gaan. Als mensen2136

willen oversteken dan kunnen ze de snelheden van het aankomend verkeer beter2137

inschatten als ze nog lopen, dan als ze stil staan aan de stoeprand en nemen ze dus2138

kleinere marges in tijd om veilig over te steken.2139

Zodra mensen in een complexe omgeving moeten navigeren, wordt het gezichts-2140

vermogen zeer sterk benut en belast (Hardiess, Hansmann-Roth en Mallot (2013))2141

(figuur 6.1). De visuele aandacht wordt anders dankzij netwerken in de visu-2142

ele cortex die geactiveerd worden (Braun, Koch, Davis e.a. (2001)). Omdat er2143

vertraging bestaat tussen het visuele systeem en de ontwikkeling van spierkracht2144

(ongeveer 0,2 sec.), zal iedereen enigszins moeten voorspellen wat de ander gaat2145

doen om botsingen te voorkomen. Dat gaat beter met constante snelheden dan2146

met wandelaars, fietsers en auto’s die aan het versnellen of vertragen zijn of ver-2147

anderen van richting. Het lezen van de lichaamstaal van de anderen is dan heel2148

belangrijk. Hoofdbewegingen kunnen verraden dat iemand van richting gaat ver-2149

anderen. In Nederland is het vrijwel probleemloos verlopen van het fietsverkeer2150

in grote steden daarop gebaseerd. Zelfs het kunnen herkennen van toeristen op de2151

fiets die je dan meer ruimte geeft, is onderdeel van dat proces.2152

Ogen kunnen veranderen van eigenschappen over de tijd en het zenuwstelsel gaat2153

door met kalibreren van de relatie tussen zien en bewegen, zodat dat weinig effect2154

heeft. Pas op het moment dat je een nieuwe bril laat aanmeten kan je dat proces2155

herkennen, want je hebt even tijd nodig om de relatie tussen de eigen bewegin-2156

gen en het beeld op het netvlies weer zo goed te krijgen dat je weer goed kan2157

functioneren. Die tijd geeft aan hoe snel het brein daartoe in staat is.2158

6.5 Embodied Cognition2159

Het begrip ”Embodied Cognition” (Shapiro (2019)) wordt tegenwoordig veel ge-2160

bruikt in het beter begrijpen van hoe een brein in staat is om samen met lichaam2161

en omgeving tot werkbare bewegingsoplossingen te komen. Het doorbreekt de2162

neiging om te denken vanuit het alwetende brein dat stuur opdrachten geeft aan de2163

spieren, die vervolgens het lichaam in beweging zet. Die visie is onhoudbaar als2164

we goed kijken naar snelle bewegingen die dieren en mensen maken. Het brein is2165

samen met het lichaam in een omgeving tot stand gekomen, zowel in evolutionaire2166

zin als tijdens de ontwikkeling van het individu. Daarmee is het wezenlijk anders2167

dan een ontworpen machine of een computer. De oplossingen zijn verspreid tot2168

stand gekomen. Er was immers geen blauwdruk of vooropgestelde lijst van eisen2169

waar het brein aan moest voldoen. Als de spieren slimme eigenschappen kunnen2170

hebben, die een deel van het werk van een brein overnemen, dan gebeurt dat ook.2171

Denk bijvoorbeeld aan een kolibrie, die in de bouw van de borstspier de vereiste2172

combinatie van buiging van de vleugel combineert met de rotatie van de vleugel2173
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Figuur 6.1: Een druk punt in het verkeer waar iedereen veel te doen heeft met het visuele
systeem

om stil te kunnen hangen in de lucht. Dat gebeurt door een S-vormige verdeling2174

van de motor eindplaten (de punten van activatie van de spier) over de spierbuik.2175

Dat scheelt veel voor het brein in coördinatie van die spier om dat gedaan te krij-2176

gen: de commando’s zijn eenvoudiger en werken toch.2177

Het wat oudere concept van ”representatie” in het brein van het eigen lichaam en2178

de omgeving is niet nodig in de wereld van de ”embodied cognition”. Het lichaam2179

en de omgeving zijn hun eigen representatie waarin het brein ingebed is. Dat heeft2180

veel conceptuele voordelen. De vraag is of het voldoende is. Met embodied cog-2181

nition zijn we complexe input-output organismen geworden die overleven dankzij2182

de passende constructie.2183

Maar zijn we niet meer dan dat? Het is zo dat we ons ook zonder zintuigelijke in-2184

put bewegingen kunnen voorstellen en dat heeft te maken met het visualiseren van2185

een beweging en geheugen ervoor. Het motorische systeem wordt zelfs een beetje2186

actief als we ons bewegingen voorstellen. Dat blijkt als snel als je een gewichtje2187

aan een touwtje vastmaakt en dat touwtje tussen beide middelvingers klemt en2188

met beide ellebogen op tafel kijkt naar het gewichtje. Zodra je je voorstelt dat het2189

gewichtje van links naar rechts zou moeten bewegen, gaat hij dat ook doen na een2190

tijdje, terwijl je denkt dat je je handen stil houdt. Dat komt omdat het voorstellen2191

van de beweging kleine spier activaties op gang brengen die die beweging ook2192

tot stand brengt. Zo kan je ook het gewichtje rondjes laten draaien in beide rich-2193

tingen. Dit ”pendelen” wordt ook wel gebruikt om in contact te komen met het2194

”spirituele”, maar het staat vooral in contact met het samenstel van brein, lichaam2195

en omgeving. En dat geldt ook voor wichelroede lopen. Ook hier gaat het om een2196
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instabiel instrument dat gemakkelijk reageert op kleine handbewegingen van de2197

gebruiker.2198

Het feit dat we in staat zijn om ook zonder zintuigelijke input het brein in be-2199

weging kunnen brengen vereist meer dan alleen het concept van een biologische2200

input-output machine. Het vereist dat het zintuigelijke systeem ook vervangen kan2201

worden door opgeslagen informatie in het brein. En de combinatie van geheugen2202

en het sequentieel afspelen van dat geheugen leidt tot een voorstelling van een2203

beweging.2204

6.6 Sturing2205

Sturing is een tamelijk technisch concept dat ook gebruikt kanworden voormense-2206

lijk bewegen. Sturing bestaat in de techniek in de vorm van ”feedback” systemen2207

en ”feedforward” systemen. ”Feedback” wil zeggen dat er een vooropgestelde2208

waarde is opgeslagen in een systeem en het verschil van de de vooropgestelde2209

waarde en de gemeten waarde wordt gebruikt om actie te ondernemen. Een mooi2210

voorbeeld is de thermostaat van de verwarming: een gewenste waarde van tem-2211

peratuur wordt ingesteld, waarna een thermometer de werkelijke waarde bepaalt.2212

Als de gewenste waarde hoger is dan de werkelijke waarde slaat de verwarming2213

aan. Een slimme thermostaat doet dat niet zo maar met ”aan” of ”uit” maar doet2214

dat proportioneel. Als het verschil groot is gaat de verwarming harder branden,2215

dan als het verschil klein is. Op dezelfde wijze besturen wij bijvoorbeeld een auto.2216

We proberen binnen de lijnen te blijven van onze weghelft en als we zien dat we te2217

veel naar links rijden, sturen we wat bij naar rechts. Ook dat is proportioneel: als2218

we harder naar links gaan, sturen we harder naar rechts. Dit concept wordt veel in2219

regeltechniek gebruikt en is, binnen bepaalde grenzen, zeer succesvol.2220

Toch zijn er ook situaties waarin ”feedback” minder goed werkt. Een nadeel is2221

bijvoorbeeld dat het tijd kost om de fout te meten en die om te zetten in sturende2222

actie. En die tijdvertraging kan leiden tot te late reacties of tot uitslingeringen.2223

Een oplossing is dan om met kennis van te voren alvast stuurbeweging op gang te2224

brengen. Dat principe heet ”feedforward”. Een voorbeeld van ”feedforward” in2225

de techniek is het draaien van een hijskraan zodanig dat de last die er aan hangt2226

niet gaat slingeren na de beweging. Ruwweg gezegd komt het er op neer dat de2227

kraan snel naar halverwege het doel draait, wacht tot het gewicht er onder passeert2228

en dan de tweede helft van de rotatie aflegt. Als dat met de goede snelheid gebeurt2229

(afhankelijk van de lengte van de kabel naar het gewicht), hangt de last precies stil2230

na de rotatie.2231

Iets vergelijkbaars doen wij ook als we een bocht insturen met een auto: we zien de2232

bocht aankomen en omdat we geleerd hebben wat de relatie is tussen het draaien2233

van het stuur en het draaien van de auto, kunnen we met ”feedback” precies de2234

goede hoeveelheid stuurbeweging geven om de auto goed door de bocht te leiden.2235

Als de bocht wat langer is, zoals op een klaverblad, dan gebruiken we onderweg2236

weer ”feedback” om de auto binnen de lijnen te houden. Dit lijkt een eenvoudige2237

taak zoals het nu beschreven is, maar in wezen is het buitengewoon complex.2238

Immers, wat er op het de netvliezen valt hangt af van veel factoren (zoals de stand2239
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van het hoofd, de plaats van het hoofd in de auto en de richting waarin we kijken),2240

terwijl de beweging van het beeld (de ”optical flow”) ook afhangt van de snelheid.2241

Omdat de spieren een fractie van een seconde nodig hebben om te reageren op2242

signalen uit het brein, moeten die signalen van te voren gegeven worden. Toch2243

is die ”feedforward” methode zeer effectief in alles wat we doen. We maken een2244

voorspelling van de komende seconde in ons leven en handelen ernaar.2245

6.7 Variabiliteit en bewegen2246

Mensen zijn geen robots en ze voeren dan ook bewegingen steeds iets anders uit.2247

Technisch gezien, lijkt dat niet optimaal, want hoe zit het met de nauwkeurigheid?2248

In de praktijk is het wel optimaal, niet alleen omdat variabiliteit voedsel geeft2249

aan het motor leerproces, maar de variatie blijkt niet willekeurig te zijn, maar2250

samenhangend.2251

Een voorbeeld is als iemand aan het darten is en in staat is om de dart te laten2252

landen in het triple vakje. De lijn waar vanaf iemand werpt ligt op 1,73 meter van2253

het bord en het triple vakje is 30mm breed en 8mm hoog. Je zou denken dat een2254

werper dan steeds precies hetzelfde doet als je kijkt naar de gewrichten, beginnend2255

vanaf de enkels, knie’́en, heupen, wervels, schouder, elleboog en polsgewricht.2256

Ook zou de dart steeds op precies hetzelfde moment losgelaten moeten worden.2257

Maar de variatie in die gewrichten en timing is tamelijk groot. Omdat die variatie2258

samenhangt, is het nog steeds mogelijk om zo nauwkeurig te werpen. Stel je hebt2259

je onderarm iets hoger staan dan bij de vorige worp, maar je compenseert dat door2260

de dart bij een iets grotere elleboog strekking lost te laten, komt hij toch nog op2261

zijn doel terecht (Nasu en Matsuo (2015)).2262

Maar hoe zijn we daartoe in staat. De verklaring zit hem in het feit dat de stu-2263

ring voor bewegen ontstaan is samen met het lichaam. Die sturing bemoeit zich2264

niet met individuele spieren, of individuele gewrichten, maar met het hele sys-2265

teem (Valk e.a. (2019)). Het blijkt ook dat deze koppelingen tussen spieren en2266

gewrichten ook aanpasbaar zijn voor verschillende taken. Daarmee wordt het een2267

buitengewoon effectieve manier om met een complex lichaam om te gaan in een2268

steeds veranderende omgeving.2269

6.8 Voorbeelden2270

Een voorbeeld van menselijke motoriek waar veel van de besproken principes ge-2271

bruikt wordt, is het balanceren op een small richeltje (Otten (1999)) te zien in2272

figuur 6.2. Zodra we op een smal richeltje gaan staan met één voet dan is ons2273

ontnomen om met de spieren rond het enkelgewricht balans te handhaven. Dat2274

handhaven van balans werkt door middel van het verplaatsen van het drukpunt2275

onder de voetzool, maar om dat het richeltje zo smal is, lukt dat niet meer. Wat je2276

onmiddellijk ziet is dat mensen hun armen zijwaarts brengen (dit in tegenstelling2277

met de houding bij de Ierse stepdance), om de balans te verbeteren. De verklaring2278
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Figuur 6.2: Balanceren op een smal richeltje. De groene pijl geeft de grond reactiekracht
aan, het kruisje het massamiddelpunt.

hiervoor is niet eenvoudig. Het blijkt dat de armen gespreid worden om te zor-2279

gen dat de hoofd-armen-romp combinatie niet te snel gaat kantelen wat weer een2280

gevolg is van de actie van de spieren rond het heupgewricht van het standbeen.2281

Die spieren proberen horizontale dwars kracht op te wekken uit het richeltje om2282

zo weer te herstellen van een tijdelijke valbeweging. Er wordt dus met de voet te-2283

gen het richeltje geduwd en de bijeffecten van rompbewegingen worden verkleind2284

door de armen uit te spreiden.2285

Een ander voorbeeld is hoe mensen omgaan met het verlies van een been en op-2286

nieuw moeten leren lopen met een beenprothese (Curtze e.a. (2012)). Het blijkt2287

dat mensen goed in staat zijn om het verlies te compenseren met aansturing elders2288

in het lichaam. Dit doen ze overigens zonder dat ze begrijpen hoe het werkt. Maar2289

dit is een algemeen kenmerk van automatische motoriek en aanpassingen ervan.2290

Het leren ervan gebeurt impliciet, zonder begrip of overdenking.2291

6.9 Conclusies2292

Motoriek bij de mens is deels goed te begrijpen als overeenkomend met dat bij2293

veel gewervelde dieren. Dezelfde elementen worden gebruikt, spieren, neuro-2294

nen, gewrichten, botten, zintuigen en vergelijkbare methoden zoals ”feedback” en2295

”feedforward”. ”Embodied cognition” helpt ons om beter te begrijpen hoe mo-2296

toriek werkt en hoe het bijgesteld wordt. Voor de ontwikkeling van cultuur is er2297

meer nodig. De motoriek moet meer aangepast kunnen worden, onder andere voor2298

het gebruik en de ontwikkeling van gereedschappen.2299
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Globaal overzicht van corticale2301

hersenfuncties2302

Met een specificatie van bottom-up georgani-2303

seerde visuomotoriek en prelude op top-down2304

organisatie2305

2306

Bauke de Jong2307

7.1 Regionale verdeling van corticale functies.2308

De hersenschors (cortex cerebri) vormt de oppervlakte van de grote hersenen, en2309

bestaat uit 6 lagen met regelmatig geordende neuronen. In deze microscopische2310

opbouw zijn regionale verschillen te vinden, waarbij duidelijk afgebakende ge-2311

bieden een bijdrage leveren aan specifieke hersenfuncties. Hierbij zijn primaire2312

cortexgebieden te onderscheiden, die het meest rechtstreekse contact onderhou-2313

den van de hersenschors met zintuigen en spieren. Neuronen in de primaire motor2314

cortex, die zich vanuit de voorwand van de centrale sulcus uitstrekt over de gy-2315

rus precentralis, projecteren naar het ruggenmerg om van daaruit de spieren aan te2316

sturen. De primair somatosensore cortex over de postcentrale gyrus ontvangt, met2317

tussenschakelingen in de thalamus, gevoelsinformatie uit o.a. de huid en zintuig-2318

orgaantjes in gewrichten en spieren. De eerste corticale verwerkingsstations voor2319

inkomende visuele en auditieve informatie liggen in respectievelijk de occipitaal-2320

kwab en de bovenste gyrus van de temporaalkwab. De cortex over de binnenzijde2321

van het voorste deel van de temporaalkwab ontvangt informatie over geuren.2322

Naast de corticale verankering van deze primair motore en sensore functies vindt2323

verdere verwerking van informatie plaats in corticale gebieden die van oudsher2324

werden samengevoegd onder de naam associatiecortex. Deze gebieden dragen2325

bij aan ‘hogere’ corticale functies (figuur 7.1). In deze corticale gebieden, die2326

door onderlinge verbindingen uitgebreide netwerken vormen, vindt enerzijds lo-2327
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Regionale verdeling van corticale functies.

Figuur 7.1: Corticale Gebieden

kale analyse plaats van deelfuncties zoals kleur, beweging en elementaire vormen2328

in het visuele beeld, terwijl anderzijds juist integratie tot stand komt van verschil-2329

lende modaliteiten zoals geluiden die passen bij de visuele beelden en zo waar-2330

genomen gebeurtenissen meer betekenis geven. De analyse van visuele deelfunc-2331

ties in afzonderlijke neuronale verwerkingsroutes, die zowel anatomisch als fysi-2332

ologische scherp af te bakenen zijn, geeft inzicht in een belangrijke principe van2333

bottom-up georganiseerde informatieverwerking. Dit wordt in één van de vol-2334

gende alinea’s verder uitgewerkt. Het neuronale netwerk model met knooppunten2335

die tezamen een functie verzorgen nuanceert de conceptueel overzichtelijke relatie2336

tussen 1 functie en 1 locatie in de hersenen. Eén enkel hersengebied is vaak een2337

knooppunt in meerdere netwerken, wat betekent dat een dergelijk hersengebied2338

aan meerdere functies kan bijdragen, afhankelijk van de interacties die het heeft2339

met andere gebieden en afhankelijk van de vraag om voorrang in verwerking bin-2340

nen verschillende netwerken. Uitval van een cruciaal knooppunt kan echter wel2341

leiden tot uitval van een unieke functie, die niet of nauwelijks te compenseren is2342

door andere delen van een netwerk.2343

Op basis van de macroscopisch goed af te grenzen frontale, pariëtale en tempo-2344

rale corticale velden, is een indeling te maken in hoofdgroepen van hogere cor-2345

ticale functies die gerelateerd zijn aan neuronale informatieverwerking in deze2346

gebieden, een relatie die m.n. ook duidelijk wordt bij functieverlies door lokale2347

hersenbeschadiging. Daarnaast bestaat een hemisfeer verschil waarbij de linker2348

hersenhelft bij de meeste mensen dominant is voor taal en rechtshandige vaardig-2349

heden. De twee meest essentiële gebieden voor taal liggen in de temporale cortex,2350

achter de primair auditieve cortex, en in de frontale cortex, voor het deel van de2351

primaire motor cortex van waaruit mondbewegingen worden aangestuurd. Deze2352

twee gebieden hebben sterke onderlinge verbindingen. Andere belangrijke fron-2353

tale functies hebben betrekking op het nemen van initiatieven, impulsbeheersing2354

en plannen van acties in de context van actuele en toekomstige omstandigheden.2355

De pariëtale cortex is sterk betrokken bij de representatie van ruimtelijke verhou-2356

dingen en lichaamsschema, rekenen en de programmering van doelgerichte be-2357

wegingen. Bij dit laatste zijn sensorimotore transformaties van groot belang. De2358

pariëtale opbouw van motore actie komt tot stand in dorsale verbindingsroutes2359

waarbinnen wisselwerking bestaat tussen o.a. secundair visuele cortex gebieden,2360
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Figuur 7.2: Illustratie van de dorsale en ventrale visuele informatie routes, waarbij interac-
ties met de prefrontale cortex een weergave geeft van invloeden die uiteindelijk tot motore
actie leiden.

gespecialiseerd in bijvoorbeeld verwerking van bewegingen in het visuele beeld,2361

en de premotore cortex, een corticale strook die de voorzijde van de primaire mo-2362

tor cortex begrenst en daar sterke verbindingen mee heeft. De temporale cortex is2363

bij uitstek betrokken bij verdere analyse van visuele beelddetails, samenhangend2364

met analyse in secundair visuele cortex gebieden die bijvoorbeeld gespecialiseerd2365

zijn in de verwerking van kleur en vormen, waaronder letters en gezichten. On-2366

derkennen van emoties in gezichten en emotionele waardering in bredere zin zijn2367

functies waar m.n. de voorste delen van de temporale cortex een belangrijke rol in2368

spelen, gebieden die ook betrokken zijn bij de opstap naar herkenning en geheu-2369

genopslag. Interactie tussen de temporale- en laaggelegen orbitofrontale cortex2370

speelt een rol bij het kanaliseren van emotionele waardering naar de motivatie tot2371

actie (figuur 7.2).2372

7.2 Corticale opbouw in kolommen en bottom-up vi-2373

suomotore organisatie2374

Naast de 6-lagige basisopbouw van de hersenschors is ook een patroon van lo-2375

kale clustering van neuronen te onderkennen in de vorm van naast elkaar liggende2376

kolommen (doorsnede 0,3 mm) die een oriëntatie hebben welke dwars op de cor-2377

ticale lagen staat. Dergelijke kolommen zijn opgebouwd rondom verbindingen2378

die vanuit het onderliggende weefsel de hersenschors in- en uitgaan (figuur 7.3.2379

Deze onderlinge samenhang van neuronen, die tot een functionele eenheid van2380

een kolom leidt, wordt versterkt door lokale interneuronen. De binnenkomende2381
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Corticale opbouw in kolommen en bottom-up visuomotore organisatie

Figuur 7.3: Gelaagde opbouw ((boven) en kolom organisatie (onder) van de hersenschors.
De cellagen I t/mVI liggen vanaf de oppervlakte naar de diepte van de hersenschors. Links-
boven zijn de cellichamen van neuronen gekleurd, rechtsboven toont een selectie van ge-
kleurde motorneuronen. In de snede van de hersenschors linksonder komt de kolom struc-
tuur naar voren na injectie van een kleurstof op de locatie van het sterretje (*), waarbij deze
kleurstof zich via de zenuwuitlopers verspreidt.

verbindingen leggen in belangrijke mate synaptisch contact met neuronen in laag2382

4, terwijl uitgaande verbindingen bestaan uit de axonale uitlopers van neuronen2383

in vooral de lagen 3 en 5. Deze corticale module vormt zo een basale schake-2384

leenheid voor corticale informatie overdracht. In deze modulaire opbouw komt2385

een ordening van neuronen tot uitdrukking die consistent is met een algemene in-2386

deling van neuronen in 3 hoofdgroepen: (i) sensore neuronen die informatie van2387

zintuigen t.b.v. perceptie en motoriek verwerken, (ii) motore neuronen die com-2388

mando’s uit hersenen dan wel ruggenmerg naar spieren en klieren verzorgen en2389

(iii) interneuronen die de verbindingen binnen het zenuwstelsel leggen. Deze in-2390

terneuronen zijn op te delen in relay of projectie neuronen, die axonale uitlopers2391

hebben waarmee informatie naar andere hersendelen wordt doorgegeven, en lo-2392

kale interneuronen met korte axonen, die bijdragen aan de functionele eenheid van2393

een lokaal circuit. Het zal duidelijk zijn dat interneuronen een grotere rol spelen in2394

de meer complexe delen van het zenuwstelsel. Gevoelsinformatie over de span-2395

ning in pezen en spieren wordt met weinig tussenkomst op ruggenmergsniveau2396

doorgegeven aan motorneuronen in het ruggenmerg. In de hersenschors verlopen2397

sensorimotore transformaties anders.2398
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De verwerking van visuele informatie illustreert hoe de modulaire informatieover-2399

dracht een belangrijk onderdeel vormt van gesegregeerde, parallelle routes om re-2400

tina informatie te verwerken (bottom-up), enerzijds ten behoeve van doelgerichte2401

motoriek, anderzijds gericht op detail analyse van het beeld (figuur 7.4 In de re-2402

tina zijn kegeltjes en staafjes de zintuigcellen die gevoelig zijn voor respectievelijk2403

kleuren (sterker vertegenwoordigd in het centrum van de retina) en bewegingen2404

(meer in de periferie van de retina). Naast het gegeven dat het linker gezichtsveld2405

naar de rechter occipitale cortex projecteert, en omgekeerd, blijft de afzonderlijke2406

verwerking van kleureninformatie (parvocellulaire route) en visuele bewegings-2407

zin (magnocellulaire route) behouden in de thalamus (corpus geniculatum laterale)2408

en de primair visuele cortex, waarna kleur- en bewegingsinformatie verder wordt2409

verwerkt in de afzonderlijke occipitale satellieten rondom de primair visuele cor-2410

tex, respectievelijk V4 en V5 (ook MT genoemd). Verbindingen met de pariëtale2411

cortex (dorsale visuele route) maakt dat informatie over bewegingen, en dus infor-2412

matie over ruimtelijke verplaatsingen, efficiënt gekoppeld wordt aan de planning2413

van bewegingen van eigen handen en oogbewegingen. Kleur geeft extra beteke-2414

nis aan voorwerpen om ons heen, waarvan verdere analyse in verbindingen met2415

de temporale cortex plaats vindt (ventrale visuele route). Op deze manier heb-2416

ben de hersenen dus maar beperkte zintuigelijke informatie nodig om cerebrale2417

(deel)functies uit te kunnen voeren, zowel t.b.v. motor actie, als voor het snel her-2418

kennen van details in een complex visueel beeld (zie ook figuur 7.2). Dit is in2419

lijn met een meer algemeen principe dat de hersenen interacties met de omgeving2420

voor een groot deel co-ordineren o.b.v. voorspellingen, en met minimale externe2421

informatie de voorspelling toetsen en bijstellen.2422

De noodzaak van het primaat van een autonoom regelsysteem, dat niet primair ge-2423

dreven wordt door externe stimuli, wordt o.a. geïllustreerd door de traagheid van2424

informatie overdracht. Deze traagheid staat motore actie o.b.v. alleen ‘reageren’2425

op stimuli in de weg. Bovendien is de consequentie van parallelle informatiever-2426

werking, met verschil in synaptische vertraging tussen de afzonderlijke informa-2427

tieroutes, dat het enkelvoudige moment van een externe stimulus een temporele2428

dispersie van signalen in de hersenen ondergaat. De hersenen, als weefsel van2429

meercellige netwerken, moeten dus een intern klok-mechanisme organiseren om2430

een representatie van het beloop van externe gebeurtenissen te vormen. De orde-2431

ning van recente, ‘actuele’ en verwachte gebeurtenissen is hierbij een belangrijke2432

functie. Het belang van bovengenoemd regelsysteem komt ook tot uitdrukking2433

in het feit dat bottom-up sensorimotore transformatie intrinsiek gekoppeld is aan2434

top-down modulatie in zowel vroege als late stadia van deze transformatie routes.2435

7.3 Een schets van top-down cerebrale organisatie2436

bij doelgerichte motore actie.2437

Naast de neuronale codes die de afstemming van motore programma’s op de ac-2438

tuele omstandigheden mogelijk maken om tot doelgerichte actie te komen, zijn2439

er complexere omstandigheden waarbij een toekomstige actie extra voorbereiding2440
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Een schets van top-down cerebrale organisatie bij doelgerichte motore actie.

Figuur 7.4: Functionele segregatie van het visueel systeem

vereist om effectief te kunnen handelen. In de voorgaande alinea werd reeds aan-2441

gegeven dat door de relatief trage neuronale verwerkingstijd, ook reeds in relatief2442

simpele omstandigheden, motore actie niet berust op een afgerond beeld van de2443

externe omstandigheden. Bij grijpen naar een appel op tafel, of het fornuis uitdoen2444

bij de geur van aangebrande aardappelen, is er een beperkt deel van het waarneem-2445

bare pallet dat het signaal vormt om gericht handelen te rekruteren. Dit betekent2446

dat cerebraal aanwezige informatie de context van het perceptieve signaal levert2447

waarop beschikbare motore uitvoeringsmogelijkheden kunnen worden afgestemd.2448

Hier is dus sprake van een top-down mechanisme dat nauw verweven is met de2449

keten van (bijvoorbeeld) visuomotore bottom-up verwerking. Een vergelijkbaar2450

top-down effect treedt op bij aandacht in een vroege fase van visuele verwerking:2451

wanneer de blik gefixeerd is op een centraal punt in een uitbundige wandschilde-2452

ring, dan treedt bij het verplaatsen van de aandacht naar het linker dan wel rechter2453

gezichtsveld een toegenomen activatie op in visuele associatiegebieden in respec-2454

tievelijk de rechter en linker occipitale hersenschors.2455

Wanneer, bij het beoordelen van bovengenoemdewand, het ideewordt opgevat om2456

het centrale deel ervan egaal te verven en daarin een portret op te hangen, dan be-2457

tekent dit dat er een voorstelling wordt gemaakt van toekomstige omstandigheden.2458

Om die te bereiken zijn in eerste instantie verf en een kwast nodig. Daarna zijn een2459

hamer en een spijker gewenst. Er is dus cerebraal verankerde kennis omtrent de2460

gereedschappen aanwezig om tot de beoogde doelgerichte acties te komen. Deze2461

kennis is gesupponeerd op de kennis, de vaardigheid, hoe met het gereedschap2462
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om te gaan. Bij het rekruteren van kennis ten behoeve van toekomstige acties2463

en gebruik van gereedschap leveren taal, dan wel organisatieprincipes die ook ten2464

grondslag liggen aan taal, een bijdrage. Op neuronaal niveau zou je kunnen stellen2465

dat taal (‘verwoording’) een enorm compacte weergave van een begrip weerspie-2466

gelt, zowel voor intern overzicht als voor communicatie met anderen (denk aan2467

hamer en timmeren). Het lijkt dan ook geen toeval te zijn dat taal en rechtshandige2468

vaardigheid twee gespecialiseerde functies van de dominante, meestal linker, her-2469

senhelft zijn. Deze top-down organisatie in doelgericht handelen met behulp van2470

gereedschap, die zo sterk ontwikkeld is in de evolutie van de menselijke hersenen,2471

zal in een latere bijdrage van CharlesWildevuur worden behandeld. Hij zal hierbij2472

onder andere het begrip ‘argumenteren’ (reasoning) uitwerken. De introductie van2473

‘argumentatie’ van motore actie roept echter wel de vraag op naar de associatie2474

tussen (i) de eigenschappen van de hersenen als neuronaal informatie-verwerkend2475

systeem en (ii) de ervaring die we als mensen hebben dat we zelf-geplande, goed2476

doordachte acties ondernemen (eerste-persoons perspectief). In mijn tweede bij-2477

drage ga ik verder in op de relatie tussen de cerebrale organisatie van doelgericht2478

motore acties en de perceptie ‘zelf’ deze actie te initiëren en te beheersen.2479
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Vrije wil en de temporele ont-2508

plooiing van hersenactiviteit bij2509

vrije selectie vanmotore acties.2510

Bauke de Jong2511

8.1 Vrije Wil2512

Vrije wil is een functie die vaak wordt toegeschreven aan de prefrontale cortex.2513

Dit berust onder andere op (i) de flexibiliteit van dit deel van de hersenen om de2514

uitkomst van optioneel motore acties te plaatsten in de context van verwachtte2515

omstandigheden en voorgaande ervaringen en (ii) de input van emotionele aan-2516

drang tot actie. Dit is in overeenstemming met de neurologische bevinding dat2517

bij prefrontale beschadiging consistent afname van initiatief en toegenomen re-2518

flexmatig gedrag wordt gezien. Recent onderzoek wijst er op dat ook de pariëtale2519

cortex duidelijke bijdrages levert aan zowel vrije selectie in vroege stadia van2520

sensorimotore transformaties als de perceptie zelf een beweging te initiëren. Dit2521

geeft aan dat ’vrije wil’ niet alleen geassocieerd is met functies van de prefrontale2522

cortex maar uitgebreider gerepresenteerd is in de hersenen. Juist de combinatie2523

van pariëtale functies met enerzijds neuronale circuits met veel vrijheidsgraden2524

in responsmogelijkheden, waarvoor bewustzijn dus geen voorwaarde is, en an-2525

derzijds de integratie van informatie uit meerdere perceptuele domeinen, legt de2526

basis voor meer begrip over de samenhang tussen hersenactiviteit en de ervaring2527

eigen handelen te beheersen en hierin een vrije wil te hebben. In deze context kan2528

een symptoom van pariëtale dysfunctie zoals apraxie gezien worden als de con-2529

sequentie van afgenomen vrijheidsgraden in neuronaal vuurgedrag t.b.v. selecties2530

in vroege stadia van sensorimotore transformaties. Beperking van het repertoire2531

waaruit bewegingen geselecteerd kunnen worden ten behoeve van een specifieke2532

taak is op die manier een intrinsiek aspect van apraxie.2533

Een belangrijk element in de preparatie van beweging is het voorspellen van de2534

sensore consequenties van doelgerichte beweging. Vóór de finale uitvoering hier-2535
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van krijgen pariëtale hersengebieden die sensore informatie verwerken, in wis-2536

selwerking met het cerebellum, reeds een signaal dat het voorspelde bewegings-2537

gevoel weergeeft. De actuele sensore terugkoppeling bij de uitvoering van actie2538

wordt vervolgens vergeleken met de voorspelling. Als deze twee passen dan is2539

verdere intensieve verwerking van de terugkoppeling overbodig, wat de motore2540

uitvoering efficiënt maakt. Deze pariëtale ‘vergelijking’ van prospectieve en ac-2541

tuele informatie blijkt een mechanisme te zijn dat ook sterk geassocieerd is met2542

het ontstaan van de ervaring het eigen handelen te beheersen. Een stoornis in deze2543

functie komt naar voren bij het verminderd gevoel zelf acties te beheersen, in die2544

zin dat dit resulteert in een afname in het kunnen onderscheiden of bewegingen2545

gegenereerd worden op eigen initiatief, door machten van buiten of door bijvoor-2546

beeld een eigen ’alien’ hand. Het gevoel van actiebeheersing past in een model2547

met de pariëtale cortex als uitwisselingsveld, waar de initiële drang om een doel2548

te bereiken wordt geënt op het eigen lichaamsschema dat nodig is om een effector2549

te selecteren t.b.v. verdere motore preparatie.2550

Die initiële drang betekent dat een neutraal object in de omgeving (een appel op2551

een fruitschaal) een doel van actie wordt (de appel willen eten) waarbij naadloos2552

aansluitend, maar wel in tweede instantie, de hand wordt geselecteerd om dit doel2553

te bereiken. De appel ‘willen pakken’ is hierbij dus intrinsiek geassocieerd met2554

neuronale activiteit in deze tweede stap waarin ’willen’ een lichamelijke vorm-2555

geving krijgt (de hand). Dat directe elektrische stimulatie van pariëtale hersen-2556

schorsgebieden het gevoel kan opwekken om een specifiek lichaamsdeel te willen2557

bewegen ondersteunt de belangrijke rol van de pariëtale cortex in de tweede fase2558

van vrij te selecteren actie, samen met de bewuste ervaring hiervan. Het concept2559

dat deze vrije selectie in meerder stappen vorm krijgt, eerst een conversie van neu-2560

traal extern object naar doel van actie, dan de vormgeving van een actieplan geënt2561

op het eigen lichaamsschema, is consistent met de bevindingen van het Libet ex-2562

periment. In dit experiment werd het begin van hersenactiviteit gemeten vóórdat2563

proefpersonen het tijdsmoment aangaven waarop ze bewust kozen een knop in te2564

drukken. Dat hersenactiviteit ontstaat voorafgaand aan de bewuste intentie tot een2565

doelgerichte actie wordt vaak gebruikt als argument om de stelling te onderbou-2566

wen dat de vrije wil berust op een illusie. Het concept van getrapte opbouw in2567

hersenactiviteit bij het maken van een vrije actie-keuze weerlegt dit argument.2568

Zoals hiervoor werd beschreven speelt de juiste afstemming van voorspelde (feed-2569

forward) en actuele (feedback) gevoelsconsequenties van beweging een belang-2570

rijke rol bij het gevoel de eigen motore actie te beheersen, wat wordt beleefd als2571

vrije wil. Een conceptueel verschil tussen deze twee is dat het gevoel een beweging2572

te beheersen theoretisch zowel op voorspellende basis als retrospectief (tijdens2573

beweging) kan zijn, maar dat vrije ’wil’ in essentie verwijst naar een prospectief2574

fenomeen. Het idee dat vrije selectie in een neuronaal netwerk ten behoeve van2575

gerichte acties niet een enkelvoudige gebeurtenis is, maar een proces in meerdere2576

stappen maakt inzichtelijk dat de perceptie van vrije wil zich kan manifesteren2577

gedurende de afwikkeling van dit proces. Op deze manier is daarom te postuleren2578

dat neuronale activiteit die geassocieerd is met deze perceptie interacteert in de2579

keten van neuronale activiteit die vrije motore selecties tot stand brengt.2580
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Vrije wil en de temporele ontplooiing van hersenactiviteit bij vrije selectie van
motore acties.

Figuur 8.1: Schema met de voorgestelde sequentie van initiële doelbepaling] , die de pri-
maire motivatie voor actie is, en de daaropvolgende omzetting naar de neuronale repre-
sentatie van een lichaamschema [A]. Het laatste is een noodzakelijke voorwaarde om een
effector te selecteren waarmee een actie uitgevoerd kan worden, om de intentie ’handen en
voeten’ te geven. Eén van de bijdrages van de parietale cortex aan selectie in een vroeg sta-
dium van actieplanning betreft de vrije keuze welk lichaamsdeel gebruikt kan worden om
een doelgerichte beweging uit te voeren. In parieto-premotore netwerken wordt de voorbe-
reiding van beweging vervolgens verder uitgewerkt, met o.a. selectie in potentiële motore
programma’s. Selectie die geassocieerd is met de perceptie zelf een beweging te initiëren
heeft te maken met het vermogen onderscheid te maken of het ’gevoel van bewegen’ gaat
over de voorspelling [B] of registratie [C] van daadwerkelijk uitgevoerde beweging. Deze
vergelijking speelt een belangrijke rol bij de perceptie van causale verbanden tussen eigen
acties en de effecten ervan (referenties 2011, 2013).
PARc = verwerking in de parietale cortex, PFc = verwerking in de prefrontale cortex, PMc
= verwerking in de (dorsale) premotore cortex.
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2593

Nieuwe mogelijkheden creëren2594

met gereedschap2595

Charles Wildevuur2596

9.1 Inleiding2597

Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van gereedschap onze mogelijkheden enorm2598

heeft verrijkt. Ons lichaam is niet erg gespecialiseerd in grote snelheid of kracht2599

of precisie, maar met gereedschappen kunnen we veel meer. Gereedschap gebruik2600

komt sporadisch voor in het dierenrijk, zoals bij vogels die met een cactus naald2601

insecten uit planten peuren, of stokken die apen gebruiken als wapen of om ergens2602

bij te kunnen. Maar het maken van gereedschappen komt niet zo veel voor. Chim-2603

pansees vormen een uitzondering: ze maken uit takken scherpe speren om te jagen2604

(Pruetz en Bertolani (2007)). Toch is dat bij de mens veel verder ontwikkeld en je2605

kan je afvragen waar dat vanaf hangt op het niveau van het brein. Het is immers2606

de basis van onze cultuur.2607

9.2 Theorie van menselijke hulpmiddelen2608

Vanuit de ecologische psychologie is de notie van ’affordance’ of ’gebruiksmoge-2609

lijkheid’ ontstaan. De gedachte is dat een mens direct waarneemt of er een actie2610

mogelijkheid aanwezig is bij een object, een hulpmiddel of een stuk gereedschap.2611

Een hulpmiddel hoeft niet speciaal vorm gegeven te zijn om nuttig gebruikt te wor-2612

den. Zo kan je een steen oppakken om mee te gooien. Een gereedschap is vorm2613

gegeven om er iets mee te kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat de gebruiker het2614

vorm heeft moeten geven. Die actie mogelijkheid van het hulpmiddel of gereed-2615

schap is een ’affordance’. En dat gaat eigenlijk zonder er veel bij na te denken.2616

De manipulatieve haalbaarheid wordt gezien, waarbij er soms ook een rationali-2617

satie aan gekoppeld wordt. Men gaat dan een verhaal bedenken waarom dat stuk2618

gereedschap zo handig is en daarmee kan het in abstractere vorm overgedragen2619

worden aan andere mensen. Soms moet het bij een technisch hulpmiddel ook echt2620
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Haalbare mogelijkheden van gereedschap gebruik

gezegd worden hoe je het moet gebruiken, omdat het ding zichzelf niet uitlegt.2621

Een mooi voorbeeld is een computer muis, die een voormalige Nederlandse pre-2622

mier op het computer scherm richtte omdat hij dacht dat het een afstandsbediening2623

was, een hulpmiddel dat hij wél kende. Knoppen op apparaten suggereren al snel2624

dat je er met de vingers op kan drukken, maar wat er daarna gebeurt kan slecht2625

voorspelbaar zijn als je geen ervaring hebt met het apparaat. Nu kan die kennis2626

overgedragen worden door iets voor te doen aan iemand anders, of een filmpje2627

ervan te maken en het op YouTube te zetten, of het als tekst in een handleiding op2628

te nemen, iets wat vrijwel geen mens leest. Dus als een gereedschap zichzelf niet2629

uitlegt, is rationalisatie beslissend, iets wat bij dieren niet voorkomt.2630

9.3 Haalbare mogelijkheden van gereedschap2631

gebruik2632

Men zou het concept van neurale cinematografie kunnen veronderstellen, waarin2633

je stelt dat visuele perceptie een reeks van beelden aanstuurt die ook opgeslagen2634

worden in het brein (Freeman (2006)). Dus visuele waarneming zou niet continue2635

verlopen, maar in discrete stapjes, net als bij een speelfilm, die de manipulatie ver-2636

beelden. Die beelden zijn dan op te slaan, waarvan gebruik gemaakt kan worden2637

bij het waarnemen en gebruik van gereedschappen. De vraag is of die beelden ook2638

een verbinding hebben met de verwoording van de acties: de semantische weer-2639

gave. Recent werk van Tomasello e.a. (2017) wijst wel in die richting, en het zal2640

duidelijk zijn dat dat een typisch menselijke mogelijkheid is. We hebben afbeel-2641

dingen van levende actieve breinen in die studies en het is mogelijk af te leiden2642

dat het hier om bewuste acties gaat. Misschien is de semantiek en de actie samen2643

ontwikkeld en versterkt het woord de actie. De volgorde van de handelingen ligt2644

vast in de cinematografische reeks en in de grammatica van de verwoording van2645

de actie.2646

9.4 Verbindingen en centra in het brein2647

Om beter grip te krijgen hoe brein centra samenwerken, geeft figuur 9.1 een sche-2648

matische weergave van het menselijk brein met een aantal termen. Gainotti (2011)2649

argumenteert dat het nodig is om in modules te denken als het gaat om brein or-2650

ganisatie. Die modules zijn dan onderling verbonden en maken het mogelijk om2651

taal informatie en actie informatie met elkaar te verbinden. Het gaat dan specifiek2652

om rechter- en linker hersenhelft en ventrale (aan de buikzijde gelegen) en dor-2653

sale (aan de rugzijde gelegen) banen. Visuele informatie komt samen met actie2654

informatie in de linker hersenhelft.2655
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Nieuwe mogelijkheden creëren met gereedschap

Figuur 9.1: Schematische weergave van netwerken in het brein met basisterminologie.
(a) Netwerken bestaan uit knooppunten (nodes) en verbindingen (edges). De knoopgraad
(degree) komt overeen met het aantal verbindingen waarmee een knoop verbonden is met
andere knopen. (b) Netwerken kunnen worden opgesplitst in modules. Verbindingen be-
staan binnen of tussen modules. Een hoog verbonden knooppunt wordt een spil genoemd
(hub) en deze verbinden zich primair met andere knooppunten in dezelfde module (provin-
ciale spil) of met knooppunten die tot verschillende modules behoren (connectorenspil).

9.5 De neurale basis van gereedschap gebruik2656

Er bestaat een groep van studies die suggereert dat het waarnemen en gebrui-2657

ken van gereedschappen geassocieerd is met activatie in de linker anteriore gyrus2658

supramarginalis (aSMG) (Peeters e.a. (2009)). Het is een gebied in de pariëtale2659

kwab, het gebied boven het linker oor. Deze studies claimen dat het een nieuwe2660

ontwikkeling is bij de mens wat het gebruik van gereedschap enorm heeft ver-2661

sneld. De essentie zou zijn dat de mens begrijpt wat het oorzakelijk verband is2662

tussen een actie en het gevolg. Dit inzicht zouden dieren niet hebben. Experi-2663

menten met makaken (een soort apen) laat zien dat zelfs na lange tijd trainen met2664

het gebruik van gereedschappen deze activatie niet te zien is in dat hersen gebied.2665

Er zou een samenkomst zijn van actie kennis en semantische kennis. De aSMG2666

ontvangt informatie via dorsale visuele banen. De ventrale visuele banen zijn be-2667

last met het ’wat’ van wat er gezien wordt en de dorsale banen met het ’waar’.2668

Voorts zijn er niet-semantische kenmerken van het object, wat het achterste deel2669

van de pariëtale cortex bezig houdt, en die zouden dan verbonden worden met de2670

semantiek door de inferieure en middelste gebieden van de temporale kwab. Mo-2671

gelijk is de werking van de aSMG ontstaan door het dupliceren van het anteriore2672

intrapariëtale gebied (de AIP) bij de aap, gevoed door de posteriore pariëtale cor-2673

tex (PPC) waar de gereedschap-object verbinding gelegd wordt. Deze PPC wordt2674

weer gevoed door de cinematografische afbeeldingen van mogelijke acties. Het2675

zou kunnen dat deze duplicatie al tot stand gekomen is bij Homo Habilis of Homo2676

Erectus.2677

De conclusie zou zijn dat mensen twee pariëtale systemen gebruiken bij het ge-2678

bruik van het gereedschap: een biologisch circuit voor het grijpen van objecten2679

en hulpmiddelen, inclusief gereedschappen, en een toegepast interpretatief sys-2680

teem specifiek voor gereedschapsgebruik. Het zal duidelijk zijn dat beiden nodig2681

zijn voor een overwogen gebruik van gereedschappen en de opkomst van taal, de2682
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gereedschap gebruik

semantiek heeft daar toe bijgedragen, is de gedachte.2683

9.6 Functionele eigenschappen van het linker pari-2684

ëtale hersengebied voor gereedschap gebruik2685

In fMRI studies (dat zijn afbeeldingstechnieken van activaties van het brein), is de2686

reactie onderzocht in de aSMG bij het waarnemen van gereedschappen en hand ac-2687

ties. De aSMG blijkt specifiek gewijd te zijn aan het waarnemen van gereedschap2688

acties en niet aan hand acties los van een stuk gereedschap. Apen vertonen die2689

activaties bij gereedschappen niet. Dus, gegeven dat sommige apen ook gereed-2690

schappen gebruiken, dringt zich de vraag op hoe die apen dat dan doen. Mogelijk2691

is er toch een meer glijdende schaal in de neurale ontwikkeling dan de auteurs van2692

die studies doen vermoeden (Orban en Caruana (2014)). Het zou kunnen dat het2693

gereedschaps gebruik bij apen dan minder overwogen is en meer toevallig ontdekt2694

en onthouden wordt, zonder verder inzicht. Aan de andere kant zou je kunnen zeg-2695

gen dat mensen vaak ook zo te werk gaan, wat het vermoeden van de glijdende2696

schaal versterkt. Er is geen bewijs gevonden voor een interactie tussen gereed-2697

schap planning en actie op pre-motorisch niveau bij mensen. Het is wel zeker dat2698

de aSMG bij de mens zich vooral bezig houdt met dynamische eigenschappen van2699

gereedschap gebruik. De beoogde beweging van het doel wordt omgezet in bewe-2700

gingen van het gereedschap en de juiste handbewegingen om het gereedschap te2701

verplaatsen richting het doel. Voor observatie van gereedschapsacties, werken de2702

pariëtale gebieden aSMG en phAIP (de menselijke homoloog van de AIP bij apen)2703

parallel samen tijdens de planning van de gereedschapsactie. De afhankelijkheid2704

van de uitvoering van een taak van de visuele waarneming en van de bewegingen2705

als een visuele kenmerk, onderscheidt de voorste pariëtale gebieden (betrokken2706

bij biologische hand-actiewaarneming) van de achterste gebieden.2707

Men zou het volgende kunnen stellen: Wat betreft doelgerichte sensomotorische2708

acties kunnen we stellen dat alle organismen, van bacterie tot mens, effectief met2709

hun omgeving kunnen omgaan. Wat betreft het omgaan met mogelijkheden in de2710

natuur, die toepassingen toelaten (affordances), waarbij analytische, interpreta-2711

tieve kennis (technische affordances) van de objecten nodig om er mee te kunnen2712

omgaan, is per definitie rationele intelligentie noodzakelijk. Natuurlijk is dat een2713

discussie punt in de ecologisch psychologie van affordances, waarin het proces2714

zichzelf zou moeten geleiden, zonder rationele intelligentie. Maar de ontdekking2715

van de activatie in de aSMG is wel een belangrijke toevoeging aan die discus-2716

sie. Ecologisch psychologen laten het liefst de schedel gesloten en kijken alleen2717

naar gedrag, maar neuro-anatomische en neuro-fysiologische kennis is zeker van2718

belang voor het begrijpen van hoe wij zo ver gekomen zijn bij het gebruik van2719

gereedschappen. (Reynaud e.a. (2016)).2720

De bottom-up organisatie van het brein bij primaten is van belang voor het begrij-2721

pen van hun motoriek. Met ’Bottom-up organisatie’ wordt het volgende bedoeld:2722

een complex systeem dankt zijn eigenschappen niet alleen uit de onderdelen, maar2723

ook uit hun samenhang. Dus zodra brein centra gaan samenwerken en er ontstaat2724
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een nieuwe mogelijkheid, kan je spreken van ’bottom-up’ organisatie. We hebben

Figuur 9.2: De positie van de aSMG met bijbehorende centra in het menselijk brein
2725

geleerd dat de bottom-up organisatie bij primaten en ook bij de mens een zelfregu-2726

latie kent, die motorisch, planmatig is vertegenwoordigt in de pariëtaal kwab en in2727

het premotorisch centrum (figuur 9.2). Uit de bovenstaande aangehaalde recente2728

neurowetenschappelijke literatuur is aangetoond dat de linkerhersenhelft van de2729

pariëtale kwab, uniek bij de mens (rode pijl en uitvergroting, figuur 9.2), is naast2730

het groene tool-use gebied bij apen, additioneel (bij de mens) het gele tool-use2731

gebied (aSMG) geëvolueerd.2732

Hierdoor kan de waarneming van onderdelen van bewegingen begrepen worden2733

en abstracte betekenis krijgen, waardoor analyses mogelijk zijn. Bij apen worden2734

hulpmiddelen in de natuur meer als onderdelen van een hand(grijp)beweging ge-2735

zien, terwijl bij de mens, naast de handbeweging, de semantische bijdrage van het2736

gereedschap aanwezig is.2737

De semantische netwerken die de aSMGondersteunen zijn in figuur 9.2met groene2738

lijnen weergegeven. Ze vormen de verbinding tussen het linguïstische systeem en2739

het motor systeem.2740

Figuur 9.3 laat zien hoe de integratie tot stand komt. Verschillende brein centra zijn2741

betrokken bij het verwerken van visuele informatie en anderen met representatie2742

van actie informatie. De semantische representaties van gereedschappen kunnen2743

ondersteunend werken in de integratie van deze vormen van informatie. En zo2744

bundelt het woord en de rationalisatie deze informatie tot iets dat werkzaam is2745

bij het hanteren van gereedschappen. Zelfs emoties kunnen onderdeel van van2746

dat proces en worden ondersteund door geheugen en conceptuele kennis over het2747

gereedschap en het gebruik ervan.2748

Hiermee treedt bij de mens een culturele verandering op van zelfregulerende sen-2749

somotorische coördinatie van embodied, competente, manipulatieve benadering2750

naar embedded, intelligente, rationele benadering van de materieel samengestelde2751
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Neuronale equivalentie van afbeeldingen

Figuur 9.3: Verschillende modaliteiten worden verbonden met elkaar bij het uitvoeren van
een handeling. a) Centra die betrokken zijn bij acties, visuele en auditieve sensoire input
en taal. b) Deze centra communiceren met elkaar via een gebied in de voorste temporale
kwabben. c) Zo kunnen taken een verbinding hebben in naam en geluid (semantisch), actie,
kleur en beweging, specifiek voor de taak

wereld.2752

9.7 Neuronale equivalentie van afbeeldingen2753

Om de stap van gereedschappen en acties naar kunst mogelijk te maken, moeten2754

we eerst ons verdiepen in het visuele systeem van de mens. Dat systeem zet de2755

afbeeldingen op beide netvliezen om via twee gescheiden systemen, het „WAT”2756

en het „WAAR” systeem. De eigenschappen kleur, textuur, contour, vorm en be-2757

weging worden gescheiden verwerkt in de visuele cortex waarbij kleur en textuur2758

naar het „WAT” systeem gaat (in de temporale kwab) en contour, vorm en bewe-2759

ging naar het „WAAR” systeem in de pariëtale kwab. In de eigenlijke waarne-2760

ming komen die eigenschappen weer samen zonder dat we ze bewust uitsplitsen,2761

ze spelen ieder hun rol in het „WAT” systeem. Voorafgaande ervaringen die heb-2762

ben geleid tot een leerproces, helpen bij het vaststellen van wat er gezien wordt.2763

Er wordt daarbij een gevoelswaarde verbonden aan het herkennen van hetgeen we2764

zien. Die gevoelswaarde of „valentie” helpt bij het besluit wat we met wat we zien2765

gaan doen. Kleuren bijvoorbeeld zeggen iets over de mogelijke samenstelling en2766

zijn dan ook een onderdeel van de psychologie van de waarneming. Kunstenaars2767

liften mee op dat proces door in hun kunstwerken gebruik te maken van kleuren,2768

texturen, vormen en contouren (Wildevuur (2012)). Dat gebeurt meestal niet bere-2769

kenend, maar op het gevoel van de kunstenaar zelf. Daarin maakt hij of zij gebruik2770

van het feit dat onze breinen veel gemeen hebben.2771

Het wordt allemaal veel complexer als we merken dat mensen heel verschillend2772

reageren op kunst. Hoewel onze hersenen veel gemeen hebben, kunnen onze voor-2773

keuren en smaak heel sterk verschillen. Er worden dan verschillende gevoelswaar-2774

den gekoppeld aan die verschillende eigenschappen van wat we zien. En zoals de2775

ervaring leert is het soms niet uit te leggen waaromwe iets mooi vinden of waarom2776

het ons ontroert. Redeneren is dan mosterd na de maaltijd en misschien een aca-2777

demisch construct zonder basis in hoe ze werkelijk tot stand zijn gekomen, die2778

gevoelswaarden. Daarin is nog veel vooruitgang te boeken in de wetenschap van2779
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kunstwaarneming en kunstwaardering. Eén van de weinigen die hier al lang on-2780

derzoek naar doet is Semir Zeki in Londen. Hij doet basaal onderzoek naar de2781

ervaring van kleur (Zeki, Javier en Mylonas (2019)), maar ook naar schoonheids-2782

ervaring (Ishizu en Zeki (2011)). Daarbij maakt hij gebruik van fMRI, waarbij2783

afbeeldingen worden gemaakt van hersenactiviteit van verschillende brein centra.2784

Dat goed interpreteren is niet eenvoudig, maar door zeer veel verschillende beel-2785

den te laten zien, liggend in een fMRI trommel, kunnen er wel wetmatigheden2786

onttrokken worden aan de collectie van brein afbeeldingen.2787

9.8 Implicaties voor kunst cultuur2788

Nu we weten hoe het brein omgaat met afbeeldingen, bewegingen en gereedschap2789

gebruik, kunnen we kijken naar kunst an cultuur. Neuro-esthetica- of op zijn minst2790

de theorie van afbeeldingen, is van belang voor de visuele neurowetenschappen.2791

De hoofdzaak van kunst is het soort hersenexperimenten van kunstenaars, die als2792

onderzoekers handelen om in beeldtaal hun ervaringen, binnen een bepaald cul-2793

tureel milieu tot expressie te brengen. Axiomatisch voor neurowetenschap van2794

het visuele systeem bij de mens is het feit dat van het gereflecteerde beeld (re-2795

flectans) van de materiële buitenwereld op het netvlies, in twee gescheiden syste-2796

men, slechtsWAT&WAAR ’ kleur/textuur& contour/vorm’wordt waargenomen.2797

Daarbij worden de ondergaande ervaringen verder mede bepaald door de invloed2798

van alle andere zintuigen op hun veranderlijke omgeving en de voorafgaande er-2799

varingen. Bij die beeldtaal komt enerzijds tot uitdrukkingWATmen ziet, namelijk2800

de aard (moleculaire samenstelling/opbouw) van objecten, wat visueel tot uitdruk-2801

king zal komen in kleur/textuur weergave. De biochemische processen die plaats-2802

vinden bij de waarneming leiden tot gevoelswaarden (valentie).2803

Bij het zien WAAR objecten zijn gelokaliseerd zal de neurale representatie van2804

contour en vorm van objecten in de betreffende ruimte van belang zijn. Bij af-2805

beeldingen gemaakt door kunstenaars kunnen hierbij het persoonlijk handschrift2806

en/of overdrijvingen van proporties tot uiting kunnen komen ter accentuatie van2807

ervaren gemoedstoestanden. Gezien de tweedeling van het visuele systeem voor2808

externe informaties van topografie en biochemische aard (waar is het van gemaakt)2809

kennen we ook twee onderscheiden weergave van afbeeldingen: de proporties en2810

de gevoelswaarden (valentie).2811

Sensorische modaliteiten (geluid, licht temperatuur etc.) in de omgeving worden2812

verbonden door verschillende hersendelen, waarbij elke specifieke impuls samen-2813

hang behoudt in de gehele context . De rechter hersenhelft is hierbij afhankelijk2814

van neurale netwerken met parallelle verbindingen en vertoont een mozaïekpa-2815

troon van activatie. Het leggen van associatieve verbanden is in rechterhersenhelft-2816

denken het belangrijkste, waarbij door parallelle verwerking van meerdere indruk-2817

ken het geheel als één beeldpatroon wordt ervaren. Elementen worden als affecten2818

integraal ervaren en de betekenis (valentie) ervan intuïtief aangevoeld. Het func-2819

tioneren van de rechterhersenhelft is noodzakelijk voor coderen, opslaan en terug-2820

zoeken van persoonlijke, emotionele en episodische herinneringen. Associërend2821

vermogen leidt tevens tot creatief denken.2822
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Conclusie

De perceptie van het totale geheel van de omgeving door de rechterhersenhelft2823

wordt gekoppeld aan de verworven gedragspatronen van de linkerhersenhelft en2824

dit geeft door hun interactie ’ingelijfde kennis’. De linkerhersenhelft ’leert’ door2825

interactie met de omgeving kenmerken en structurering van een aantal enkelvou-2826

dige betekenissen uit het holistische mozaïek van rechts, die nodig zijn voor doel-2827

gerichte actie. Het construeert logische structuren, maar is niet betrokken bij het2828

ervaren van de buitenwereld. Het leidt tot een logische organisatie van tekens2829

(symbolisch of iconisch), voor het creëren van een strikt geordende context. Een2830

sequentiële analyse is hiervoor het meest geschikt. Dit type van denken is prag-2831

matisch handig, maar geeft een vereenvoudigd model van de werkelijkheid weer.2832

Dit proces legt wel een verbinding tussen oorzaak en gevolg. De sensomotorische2833

coördinatie van beide genoemde systemen vindt plaats in de linker hersenhelft.2834

Samengevat: De externe sensorische waarnemingen van de mens betreft steeds2835

de moleculaire aard en de lokalisatie van objecten die we voor ons bestaan be-2836

hoeven. De sensorische neuron impulsen worden op verschillende niveau’s van2837

het centraal zenuwstelsel, door koppeling van interneuronen geïntegreerd, waar-2838

bij de schakeling naar motorische neuronen van verschillende spierelementen, een2839

segregratie kent.2840

Op deze wijze worden functionele bewegingen van de kunstenaar mogelijk ge-2841

maakt die aangestuurd worden door gevoelsgwaarden die weer afhangen van lo-2842

kalisatie, vorm, betekenis en cultuur.2843

9.9 Conclusie2844

Onze cultuur heeft een enorme vlucht genomen dankzij het gebruik en ontwikke-2845

len van hulpmiddelen en gereedschappen. De mogelijkheid om gereedschappen2846

goed te hanteren en vorm te geven heeft te maken met evolutionaire ontwikke-2847

lingen in ons brein, die weer gevoed zijn door de activiteiten van mensen in een2848

betekenisvolle omgeving. Die veranderingen betreffen de ontwikkeling van de2849

aSMG, in de linker hersenhelft boven het oor gelegen, dat afkomstig is van een2850

gebied dat ook bij apen bekend is. Die aSMG heeft input van het visuele systeem,2851

dat helpt om functionele bewegingen mogelijk te maken. Het abstracte redeneren,2852

dat later ontwikkeld is, ondersteunt het gebruik en ontwerp van meer ingewik-2853

kelde gereedschappen. Er is steeds een verbinding met gevoelens die motiverend2854

en sturend werken. Dat laatste is dan de basis voor het maken en waarderen van2855

kunst uitingen binnen cultuur.2856
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Deel III2857

Culturele Evolutie2858
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2859

Culturele Evolutie, Inleiding2860

Op zoek naar de rode draad:homo sapiens, homo faber,2861

manipulatie en creatieve intelligentie2862

Joost van Baak2863

De hoofdstukken van deel III staan allemaal op een of andere manier in het teken2864

van de evolutie van de menselijke cultuur. Ook hier is steeds het uitgangspunt2865

de biologische evolutie van het menselijke organisme zoals die in de voorgaande2866

lezingen was uiteengezet. De menselijke cultuur is ontstaan uit, en op basis van de2867

biologische evolutie. Maar tegelijkertijd voelen we dat die cultuur ook anders ge-2868

stalte krijgt, onvergelijkelijk veel sneller, vrijer, of zelfs willekeuriger, en niet op2869

elk moment en in elk opzicht herleidbaar tot het materieel-biotische van het leven2870

zelf. Of toch wel? De vragen en antwoorden die in deze bijdragen aan bod komen2871

hebben als uitgangspunt de bijzondere biologische evolutie van onze hersenen en2872

ons zenuwstelsel, en de functies en het gedrag die we daarbij ontwikkelen in in-2873

teractie met onze leefwerelden, ofwel, hoe wij cultuur maken. Wij staan daarin2874

natuurlijk niet apart in de evolutie van het leven. Zoals we in de eerdere lezingen2875

leerden staan we op de schouders van de zeer oude reeks voorouders die ons zijn2876

voorgegaan in het verwerven van belichaamde cognitie als succesvolle strategie2877

voor homeostase. Het begrip homeostase staat voor het totaal van de levensregu-2878

lerende, biochemische processen zonder welke geen organisme kan bestaan. Ook2879

is er geen evolutie mogelijk zonder dat aan de onverbiddelijke eisen van de ho-2880

meostase wordt voldaan. Mutaties met ondeugdelijke homeostatische gevolgen2881

overleven de natuurlijke selectie niet. Maar volgens Antonio Damasio (Damasio2882

(2018)) doet homeostase meer dan onze biochemie op orde houden. Hij beschrijft2883

hoe ook de evolutie van sociale en culturele kenmerken van soorten als de mens2884

oorzakelijk samenhangt met wat hij de homeostatic imperative noemt. Daarom2885

komt zijn boek The Strange Order of Things. Life, Feeling, and the Making of2886

Cultures aan de orde aan het begin van de reeks lezingen over cultuurevolutie2887
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(Joost van Baak, De biologie van gevoel en bewustzijn). Damasio stelt dat het2888

gevoelens zijn die aan de basis liggen van onze culturele evolutie, meer nog, of2889

in directere zin, dan onze rationele, talige of intellectuele capaciteiten. Gevoelens2890

zijn letterlijk al zo oud als het leven zelf, en zij zijn vanaf de vroegste levensvormen2891

letterlijk sturend geweest in de homeostase doordat gevoelens rechtstreeks de kwa-2892

liteit van het leven dicteren, als de valenties die een levend organisme ondergaat.2893

Zoals Damasio het stelt: gevoelens zijn de mentale uitdrukking van homeostase.2894

Dit is een oeroud ‘partnerschap’ tussen lichaam en zenuwstelsel, verantwoorde-2895

lijk voor het ontstaan van bewuste, voelende geesten van waaruit cultuur ontstaat.2896

Het zijn basale gevoelens als pijn, lijden, welbevinden en genot die de eerste mo-2897

tivaties zijn geweest, en zijn, voor de ontwikkeling van onze sociale instituties en2898

ons streven om ziekte, leed en pijn te bestrijden, om onze leefwereld te verbete-2899

ren, kortom om onze cultuur te maken en te ontwikkelen. Zo beschouwd werkt2900

homeostase dus evenzeer in het culturele bereik, en wel op een wijze die we als2901

cumulatief kunnen ervaren, ondanks het feit dat onze culturele strevingen ook te-2902

genstrijdige en ronduit destructieve momenten kunnen opleveren. Niettemin is het2903

zo dat de menselijke cultuurevolutie inderdaad gepaard gaat met de ‘stapeling’ van2904

vaardigheden en vrijheden die onze emancipatie ten opzichte van de natuur steeds2905

heeft begeleid; anders gezegd, wij werden geleidelijk weerbaarder en inventiever2906

om ons leven beter en betrouwbaarder in te richten, en onszelf onafhankelijker2907

van de natuur te maken. Het is daarbij belangrijk om te bedenken dat de evolutie2908

van soorten niet altijd maar automatisch voortschrijdt, en dat aan de eisen van de2909

homeostase niet altijd vanzelfsprekend voldaan kan worden. Soms worden de uit-2910

dagingen van de selectiedruk, om welke reden dan ook te groot (speciaal klimaat-2911

of mileuveranderingen, of het verschijnen van nieuwe, succesvol concurrerende2912

levensvormen), en sterft een soort uit, zoals in het geval van alle eerdere mensen-2913

soorten als bv homo erectus, en de neanderthalers. Maar tegelijkertijd zien we aan2914

onze species h. sapiens dat wij in staat zijn gebleken om aan vaak buitengewoon2915

harde natuurlijke omstandigheden op zeer creatieve wijze het hoofd te bieden, en2916

sterker nog, om de milieus in kwestie zelfs op te zoeken en er in te gaan wonen.2917

Een zeer sprekend voorbeeld is hier natuurlijk de evolutie van de Inuit / Eskimo’s2918

en hun cultuur boven de Noordpoolcirkel. Dit voorbeeld vormt een mooie brug2919

als hierboven bedoeld. De homeostase komt in deze bijzonder veeleisende leef-2920

omgeving tot gelding in het biologische bereik van de specifieke inuit-evolutie2921

(koudebestendigheid, voedselspecialisatie, e.d.), en, hand in hand daarmee, in de2922

evolutie van hun cultuur (het volledige antropologische en cognitieve repertoire,2923

met sociale structuur, taal, technische competenties, materiële en andere artistieke2924

expressies, vertellen, zingen, dansen, spirituele activiteiten). De ene evolutie was2925

niet denkbaar geweest zonder de andere. De mensheid is er niet alleen in geslaagd2926

om zich in de meest diverse natuurlijke milieus een niche te maken, hij heeft ook al2927

heel lang geleefd met het idee de natuur te onderwerpen en te veroveren. Dankzij2928

onze creatieve, manipulatieve intelligentie wordt dit ook steeds meer mogelijk, zo-2929

als bij voorbeeld door de wetenschappelijk-technologische revolutie die gaande is2930

in de moleculaire biologie en genetica nu met de CRISPR-cas9 -techniek manipu-2931

latie tot op genniveau mogelijk is zodat de mens zelf organismen kan modificeren2932
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en creëren, ofwel de natuur naar zijn hand zetten. Dit evolutionaire perspectief2933

van de homeostase ligt eveneens ten grondslag aan de bijdrage van Barend van2934

Heusden waarin wordt bekeken hoe onze hersenen cultuur maken (Barend van2935

Heusden, Hoe maken onze hersenen cultuur?). Daarin wordt nader bekeken hoe2936

de homeostase in het adaptieve proces van interactie met onze leefomgeving geleid2937

heeft tot de evolutie van ons menselijke neuronale systeem, van ons perceptieve2938

apparaat en de bijbehorende cognitieve capaciteiten, waaronder in het bijzonder2939

een buitengewoon geheugen en leervermogen, om de wereld tegemoet te treden2940

en te gebruiken. In deze analyse zijn tekens en tekengebruik essentieel als vor-2941

men van neuronaal gedrag met een ‘scharnierfunctie’ tussen de cognitieve en de2942

cultuurwetenschap. Van Heusden benadrukt een aantal evolutionaire ontwikke-2943

lingen bij de mens die cultuur hebben mogelijk gemaakt: de bijzondere, gelaagde2944

ontwikkeling van ons zenuwstelsel en onze perceptie die ons in staat gesteld heb-2945

ben om aan steeds complexere omstandigheden het hoofd te bieden; het vermo-2946

gen om patronen en tekens in de steeds veranderende omgeving te herkennen en2947

parallel te verwerken; en het vermogen om onze ervaringen, voorstellingen, be-2948

grippen uit te drukken en in artefacten op te slaan. De hierboven al gebruikte term2949

belichaamde cognitie moet zeer breed opgevat worden, dus inclusief alle gedrag2950

en vaardigheden die in onze omgang met onze leefwereld een rol spelen. Beli-2951

chaamde cognitie omvat dus feitelijk alles wat in voorgaande lezingen onder de2952

fundamentele koppeling perceptie-actie werd gedefinieerd (Dirk-Jan Reijngoud,2953

Fred Keijzer, Rob Haaxma, Bert Otten, Bauke de Jong, Charles Wildevuur). Het2954

verder doordenken van het concept belichaamde cognitie heeft als gevolg gehad2955

dat we de oorsprong van ons zien, horen, voelen, hopen, ervaren, weten, kennen,2956

kunnen, willen en handelen niet meer uitsluitend kunnen lokaliseren in onze her-2957

senpan en ons zenuwstelsel, of zelfs alleen binnen de begrenzing van ons lichaam.2958

In plaats daarvan is het inzicht gekomen dat dat alles alleen zinvol besproken en2959

onderzocht kan worden als we werken met concepten die minstens recht doen aan2960

het feit dat organismen alleen ontstaan en bestaan in en door hun betrekkingen2961

met hun leefomgeving. Dit wordt uitgedrukt in termen als: ingebedde cognitie,2962

Organism-environment Interaction (Heras-Escribano & de Jesus), Brain-Artefact2963

Interface (BAI, Lambros Malafouris), Material Engagement Theory (idem), Ex-2964

tended Mind (Clark & Chalmers), om het ecologisch ingebedde lichaam in deze2965

zin te karakteriseren. Zeer uitgesproken en consequent in dit opzicht is de filosofi-2966

sche stroming die onder de term enactivisme zelfs zo ver gaat dat zij bij voorbeeld2967

ons geheugen buiten ons lichaam lokaliseert, in de wereld (Ronald Hünneman,2968

Kunst als gereedschap, zie hieronder). Tegelijkertijd is dit ookweer niet zo vreemd2969

wanneer we bedenken hoe onze culturele en materieel-technologische evolutie pas2970

echt op gang kwam doordat we schrift ontwikkelden en daarmee ons natuurlijke2971

geheugen en cognitie ongelofelijk konden uitbreiden en versterken door het buiten2972

ons lichaam op te slaan, waardoor we vervolgens ook onze greep op onze leefwe-2973

reld dramatisch konden uitbreiden en versterken; om over de mnemotechnische en2974

technologische vergezichten van het computertijdperk maar te zwijgen. Tegelij-2975

kertijd is er altijd sprake van een wisselwerking in deze processen. Dat wil zeggen2976

dat we met de werkingen van onze geest niet alleen onze omgeving beïnvloeden,2977
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maar dat omgekeerd ons aldus veranderende milieu ook ons zelf en onze cultuur2978

verandert. Om de concepten van Malafouris te gebruiken (de al genoemde Brain-2979

Artefact Interface): we moeten uitgaan van een dynamische structurele koppeling2980

en interactie tussen onze hersenen (brein), onze lichamen en onze materiële leef-2981

wereld (via onze daarin ingebedde artefacten en technieken). Met ons geheugen2982

en ons talige vermogen is nog een andere grote innovatie in onze neocortex en2983

ons gedragsrepertoire verbonden, nl. de ontwikkeling van onze creatieve intelli-2984

gentie. Hierbij gaat het om onze capaciteiten als homo faber of handwerksman,2985

of nog anders gezegd: als tweebenige, taaltekens en andere gereedschappen ge-2986

bruikende primaat met opponeerbare duimen die zijn leefomgeving materieel en2987

symbolisch letterlijk naar zijn hand kan zetten (manipuleren ‹ manus), of zich zelf2988

aan de omstandigheden aanpassen en een niche construeren voor zich zelf, met2989

zijn artefacten en handwerken (Malafouris). Aldus geformuleerd lijkt zich ook2990

hier een mogelijkheid aan te dienen om tot een begripsmatige synthese tussen de2991

biologische evolutie en de culturele evolutie van de mens te komen. Malafou-2992

ris stelt dat de menselijke geest evenzeer door zijn cultuur als door de natuur (de2993

evolutie) gevormd wordt. Hierin ziet hij de uitdaging voor een geïntegreerde we-2994

tenschappelijke benadering, of zoals hij het formuleert: ‘a challenge for archae-2995

ology and cultural neuroscience’. Aan de basis van de creatieve intelligentie van2996

de mens ligt niet alleen zijn vermogen tot manipulatie, maar ook zijn vermogen2997

om tegelijkertijd vanuit de manipulatieve modus tot abstract, analytisch inzicht2998

en begrip te komen. (zie hiervoor en hierna Charles Wildevuur speciaal over de2999

evolutionair nieuwe corticale gereedschapsregio aSMG in het menselijke brein).3000

Het leervermogen van andere dierensoorten, inclusief onze naaste mensapen, is3001

in vergelijking met ons beperkt tot zeer beperkt, en het mist precies het creatieve3002

aspect. Het principiële verschil is hier te duiden in termen van neuromechanica3003

en sensomotorische coördinatie: bij voorbeeld het vinden, oppakken, en herken-3004

nen van een passend voorwerp als mogelijk werktuig is een gebeurtenis waarvan3005

de neuro-mechanische en neuro-cognitieve richting gekarakteriseerd kan worden3006

als ‘bottom-up’. De menselijke cognitie daarentegen kent ook nog de rationele3007

‘top-down’ richting, namelijk het analyseren en (context-onafhankelijk) verder3008

projecteren van de mogelijkheden en toepassingen (manipulatie) van een artefact3009

of situatie. Deze bijzondere cognitieve capaciteit is rechtstreeks verbonden met3010

ons taalvermogen, ons geheugen, en de daarbij ontwikkelde semantische cognitie.3011

Dat alles gaf ons het vermogen om uit een concrete materiële context conclusies3012

te trekken, terug te koppelen naar opgeslagen beelden en inzichten (ook buiten de3013

gegeven situatie), van daaruit te plannen, te ontwerpen, nieuwe concepten te vor-3014

men en uit te voeren als artefact, werktuig, handwerk of technische procedure. Dit3015

zijn de cruciale evolutionaire stappen die mens (grotendeels) uit de natuur en in3016

zijn cultuur heeft doen treden, als homo faber, geraffineerd jager en visser, land-3017

bouwer, pottenbakker, ingenieur, en evenzeer als verteller, knutselaar, beelden-3018

snijder, schilder, danser, zanger, kortom als kunstenaar. De bijdragen die hierna3019

volgen baseren zich ook op het hiervoor geschetste conceptuele raamwerk, of hou-3020

den er rekening mee. Maar de meesten besteden ook aandacht aan de menselijke3021

creatieve cognitie en expressie, aan de kunst. Met zijn bijdrage in dit deel, Cultu-3022
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rele mogelijkheden in de evolutie, bouwt Charles Wildevuur voort op zijn eerdere3023

stuk in deel II van deze bundel (Nieuwe mogelijkheden creëren met gereedschap),3024

over de neurobiologische grondslagen van de cognitie en cultuur van de mens3025

om te komen tot een karakterisering van zijn mogelijkheden om kunst te maken.3026

Voorwaarde voor de ontwikkeling van de menselijke cognitie was de bijzondere3027

manier waarop de interactieve afstemming tot stand kwam tussen de mogelijkhe-3028

den van zijn leefomgeving en de behoeften van de mens als organisme. Hierbij3029

worden twee fundamentele typen onderscheiden: 1. manipulatieve koppeling, die3030

bij alle dieren voorkomt, en 2. rationele koppeling, die bij de mens voorkomt,3031

en in bepaalde vormen ook bij sommige hoger ontwikkelde dieren. Alleen vanuit3032

de rationele koppeling bij de mens is van een unieke capaciteit ontstaan om plan-3033

matig te werk te gaan vanuit inzicht. Wij alleen kunnen iets nieuws verzinnen,3034

begrijpen wat we doen, en verbeteringen aanbrengen. Cultuur is een systeemver-3035

schijnsel, en kan niet alleen vanuit een neuroanatomische en -fysiologische basis3036

verklaard worden. Maar een onmisbare voorwaarde voor ons vermogen tot cul-3037

tuurproductie hing wel samen met het ontstaan, door hergebruik en functionele3038

uitbreiding van de linker pariëtale (boven het linkeroor gelegen) kwab, het al ge-3039

noemde cortexgebied aSMG. Dit gebied is dus speciaal verantwoordelijk voor de3040

menselijke rationaliteit, alsmede voor ons vermogen om bewegingen cinemato-3041

grafisch waar te nemen, op te slaan, en te reproduceren, en in samenhang met ons3042

taalvermogen. Dit gaf ons de mogelijkheid tot het imiteren van gedrag, maar ook3043

tot zg. ?emulatie? van gedrag, dwz de handeling wordt alleen in het brein uitge-3044

voerd. Vervolgens wordt het universele biologische begrip valentie besproken, ter3045

aanduiding van wat van waarde is voor de overleving, en dus deel van de homeo-3046

stase; beide zijn ook te gebruiken om de ontwikkeling van cultuur te verklaren (zie3047

ook Damasio). Hier komen de historisch opeenvolgende fasen aan de orde in de3048

cumulatieve technische en culturele evolutie van de moderne mens. Een hoofdrol3049

is hierbij weggelegd voor de behandelde fenomenen van perceptie-actie en de top-3050

down processen waarmee wij onze leefwereld op intelligente wijze vorm geven,3051

technisch, symbolisch, en door middel van kunst. Een belangrijk probleem betreft3052

de snelheidwaarmee de cultuur zich ontwikkelt, vergelekenmet het verloop van de3053

biologische evolutie. De ideeën van Malafouris bieden hier uitkomst, m.n. diens3054

Brain-Artefact Interface, en Material Engagement Theory. Malafouris’ verklaring3055

berust op het vakmanschap van de mens vanuit van zijn (biologisch geëvolueerde)3056

senso-motorische coördinatie in combinatie met zijn semiotisch-semantische mo-3057

gelijkheden van kennisoverdracht, en de zg. ’affordances’, of actiemogelijkheden3058

in zijn leefomgeving. Onze (culturele) kennis zit dus ook voor een groot deel in3059

onze leefomgeving. Hiermee zou de snelheid van de menselijke cultuurontwikke-3060

ling en -transmissie te verklaren zijn. De geschiedenis van de kunst, en speciaal3061

de beeldende kunst, als reeks artefacten is vanuit de hier ontwikkelde perceptie-3062

theorie herleidbaar tot twee typologische grondvormen van kunstgewaarwording.3063

Er wordt onderscheid gemaakt tussen figuratieve en abstracte kunst op grond van3064

het verschil in het soort gewaarwordingen en emoties die deze expressievormen3065

oproepen. Figuratieve kunst wordt altijd waargenomen en geïnterpreteerd in de3066

context van de cultuur. Abstracte kunst verkrijgt zijn valentie zonder tussenkomst3067
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van zulke interpretatie, maar alleen door de werking van de basiscategorieën van3068

onze visuele waarneming: contour, vorm, kleur & textuur. Ook in moderne af-3069

beeldingstechnieken (computeranimatie, 3D, etc.) komt de evolutionair gegroeide3070

kracht van het menselijke visuele brein sterk tot zijn recht.Malafouris (2013)).3071

Anke Coumans De rol van de kunsten in een sociaal ecologisch krachtenveld.3072

Sabine Wildevuur Bruggen slaan door design.3073

De bijdrage van Petran Kockelkoren is getiteld: ‘De drijfveren van de culturele3074

evolutie. Hoe kunnen kunst en cultuur ontspringen aan een blind proces?’ Zijn be-3075

toog is een pleidooi voor de cruciale rol van de esthetiek als drijfveer van de evolu-3076

tie, zowel de biologische als de culturele. Hij ontwikkelt daarbij twee hoofdlijnen.3077

Allereerst ontvouwt hij een brede historische filosofische kritiek van de manier3078

waarop in het Europese denken over kennisverwerving door de mens werd ge-3079

dacht, en welke grote wendingen daarin te onderkennen zijn. Zijn tweede hoofd-3080

lijn, met de eerste verbonden, sluit aan bij de reserves die Darwin zelf had ten aan-3081

zien van het mechanisme van de natuurlijke selectie als principiële drijfveer van3082

de evolutie (gepopulariseerd en gesimplificeerd als ‘het recht van de sterkste’). Hij3083

kon de werking van uitsluitend dit beperkende, restrictieve mechanisme niet rij-3084

men met de verbijsterende veelvormigheid, de overdaad en ‘verspilling’ waarmee3085

de evolutie gepaard gaat (getuige bv de pauwenstaart, of leven en werken van de3086

prieelvogel). En hier dient zich dan ook de esthetiek aan als medeverantwoorde-3087

lijke evolutiefactor naaste de natuurlijke selectie. Voorts wijst Kockelkoren erop,3088

verwijzend naar James Lovelock, dat er niet alleen sprake is van aanpassing van3089

organismen aan hun omgeving, maar ook van de omgeving door organismen in3090

ingrijpende interacties tussen beiden, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat er3091

“in de evolutie buitengewoon creatieve krachten werkzaam zijn, die ver aan ef-3092

ficiëntie en nutsmaximalisatie voorbij voeren. Dat is ook precies wat Darwin uit3093

zijn slaap hield.” In zijn filosofisch-historische kritiek leidt Kockelkoren ons van3094

Plato’s onstoffelijk idealistische visie, via Aristoteles’ doelgerichte, teleologische3095

kosmologie, Descartes’ mensbeeld, de Verlichtingsdenkers, Hegel en Kant, naar3096

grote vernieuwers van het denken in de 19e eeuw, en speciaal Darwin, en in de3097

20e eeuw naar de fenomenologieën van Husserl en Merleau-Ponty die niet meer3098

denken over actoren, maar over organismen en hun verlengstukken, vervlochten3099

in netwerken in de wereld; verder belicht hij ook Foucault, en Bataille, en ten3100

slotte de radicale filosoof van de belichaamde cognitie en het enactivisme Alva3101

Noë. De rode draad vormt de evolutie, en soms revolutie, vanuit het denken over3102

de mens als het wezen met zijn unieke rationele, puur talige, immateriële cog-3103

nitie, zijn ‘onthechte geest’, tot de visie op de mens als organisme dat, net als3104

alle andere organismen in de natuur geëvolueerd is, het resultaat van biologische3105

zelforganisatie, wiens kenmerken en capaciteiten, inclusief zijn kennis en cultuur,3106

dus ook zijn kenmerkende creatieve intelligentie, alleen zinvol in het stoffelijke,3107

belichaamde perspectief kunnen worden beoordeeld. Iets anders geformuleerd be-3108

tekent deze ontwikkeling: weg uit Plato’s grot, maar ook uit het bioscoopzaaltje3109

van Descartes’ homunculus, dwz weg van het beeld dat maar zo hardnekkig onze3110

voorstelling blijft domineren en vertekenen, en naar een radicaal nieuwe kenthe-3111

orie, gebaseerd op interactie tussen organisme en omgeving, waarin ook de mens3112
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met al zijn zintuigen, attributen en werktuigen ingebed in zijn wereld is geëvo-3113

lueerd, wiens denken, weten, voelen en doen niet los te zien is van de continue3114

interactie met zijn wereld. Dit betekent dan ook dat het ontstaan van ons bewust-3115

zijn, onze cognitie, en onze cultuur ‘van onderaf’ plaats heeft, niet ‘top-down’3116

vanuit een of andere metafysische spirituele dimensie. De bijzondere rol van de3117

esthetiek als creatieve motor in onze biologische en culturele evolutie formuleert3118

Kockelkoren als volgt: “Het menselijke brein is evolutionair gezien het equivalent3119

van het uitgedoste toneel van de prieelvogel. Het brein vormt zowel de genetisch3120

bepaalde neerslag van wat de esthetische drang vermag, als ook het noodzake-3121

lijke substraat voor verdere verrijking. Het brein is een woekergezwel, het is de3122

organische uitdrukking van het teveel dat tegen het verval in meer wil worden.”3123
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3124

De biologie van gevoel en be-3125

wustzijn3126

Over Antonio Damasio’s The Strange Order of Things.3127

Life, Feeling and the Making of Cultures3128

Joost van Baak3129

Hebt u ooit het gevoel gehad dat u meercellig bent? Misschien bent u zich wel eens3130

bewust geweest van het feit dat u uit een heleboel cellen bestaat, maar het gevoel3131

dat u meercellig bent hebt u waarschijnlijk nooit gehad. En het is waarschijnlijk3132

ook niet mogelijk dat te voelen. Een van Damasio’s conclusies in dit boek is: Ons3133

gevoel maakt ons tot wie we zijn, en dat is het gevoel van ons zelf als geheel.3134

Wij zijn allemaal natuurlijk begonnen als één enkele cel, maar dat veranderde snel.3135

In onze evolutie als soort, vanaf het prilste eencellige stadium, zijn al die verschil-3136

lende soorten cellen waaruit wij bestaan op een of andere manier gaan samenwer-3137

ken tot het organisme dat wij zijn. Dat betekende dat ze hun zelfstandigheid en3138

onafhankelijkheid opgaven en zich specialiseerden op verschillende taken in het3139

verband van het organisme dat ze samen gingen vormen. Tegelijkertijd produceer-3140

den zij, - een wonderbaarlijke emergentie -, meer dan de som der delen, namelijk3141

gevoelens en een bewustzijn. Een volwassen mens bestaat overigens uit zo’n 603142

biljoen cellen (60 x 1012 , gedifferentieerd naar 200 celtypen).3143

Gevoelens staan niet alleen aan het begin van de ontplooiing van de mensheid,3144

maar ze begeleiden hem voortdurend. Zij vormen een integraal deel van de men-3145

selijke culturele ontwikkeling zoals die in de laatste honderdduizend, of tweehon-3146

derdduizend, jaar op gang is gekomen, vanuit en naast onze biologische evolu-3147

tie. Onze biologische evolutie gaat terug tot het begin van het vroegste leven als3148

zodanig, dat algemeen gesteld wordt rond 3,5 miljard jaar geleden. Damasio on-3149

derzoekt de verbindingen, de continuïteiten tussen dat vroegste leven en de mens,3150
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met zijn brein, gevoelens, bewustzijn, geheugen, zijn complexe sociale leven en3151

zijn creatieve intelligentie.3152

Wij nemen gewoonlijk aan dat intelligent en sociaal succesvol gedrag voortkomt3153

uit vooruitzien, beslissen, complex handelen met behulp van een zenuwstelsel,3154

een stel hersenen, en bewustzijn, en natuurlijk door natuurlijke selectie en erfe-3155

lijkheid. Inmiddels is het echter duidelijk dat zulk gedrag al aanwezig is in de3156

manier waarop de oudste eencellige levensvormen, bacteriën, op elkaar reageren,3157

met elkaar samenleven en samenwerken. En zij doen dat zonder zenuwstelsel, en3158

zonder zintuigen zoals wij die hebben. De verklaring voor deze verbluffende stand3159

van zaken ligt volgens Damasio in de grondslag van het leven zelf. Het kernbegrip3160

is hier homeostase.3161

Een deel van Damasio’s boek is gewijd aan een uiteenzetting over hoe homeo-3162

stase functioneert, en hoe het als regulerend basismechanisme heeft geleid tot de3163

verworvenheden van het leven in zijn evolutie van eencellig leven tot meercellig3164

leven en de zich daaruit ontwikkelende functionele taakverdelingen in de vorm3165

van organen: de ingewanden, het sensorische en motorische apparaat, het daar-3166

voor onmisbare zenuwstelsel en het brein als generatoren en dragers van wat wij3167

als gevoelens ervaren.3168

Tegelijkertijd laat Damasio zien hoe deze evolutiestappen altijd gestuurd werden3169

door de eisen van de homeostase, en daarmee ook door emoties en gevoelens. Of,3170

zoals Damasio het stelt:3171

Gevoelens zijn de mentale uitdrukking van homeostase.3172

Dit is de functionele verbinding, en de continuïteit, tussen de vroegste levensvor-3173

men en het ‘partnerschap’ tussen lichamen en zenuwstelsels. Dit partnerschap3174

is verantwoordelijk voor het ontstaan van bewuste, voelende geesten, van waar-3175

uit cultuur ontstaat. Volgens Damasio hebben gevoelens tot nu toe dus niet de3176

aandacht en waardering gekregen die zij verdienen voor hun rol in het op gang3177

brengen van onze evolutie als mens, en speciaal als makers van cultuur.3178

Damasio’s boek The Strange Order of Things. Life, Feeling, and the making of3179

Cultures is bedoeld om dat recht te zetten.3180

De menselijke cultuur wordt gekenmerkt door een verbazing-wekkende verzame-3181

ling voorwerpen, gebouwen, taal, teksten, beelden, ideeën, routines, kunstvormen,3182

filosofische bespiegelingen, morele en wettelijke systemen, bestuursvormen, so-3183

ciale en economische systemen, wetenschappen, technieken, etc. Op de vraag hoe3184

dit allemaal begonnen is wordt meestal geantwoord dat het voortkomt uit onze3185

menselijke geest, onze taal, ons superieure intellect, ons zo sterke sociale karak-3186

ter, en door de evolutie natuurlijk: natuurlijke selectie en genetische overdracht.3187

Damasio stelt dat aan het begin van het cultuurproces een alles-bepalend motief3188

ten grondslag lag: gevoelens, gevoelens van pijn en lijden, gevoelens van genot en3189

welbevinden. Zijn eerste sprekende voorbeeld is het ontstaan van geneeskunde,3190

een van onze grootste culturele verworvenheden.3191

De oorsprong van de geneeskunde ligt al heel vroeg in de evolutie van de mens;3192

er zijn al zeer oude skeletten bekend waaruit blijkt dat de mens gepoogd heeft3193

botbreuken te helen, en kennelijk invalide geraakte3194

soortgenoten heeft verzorgd en verpleegd. De geneeskunde werd, en wordt nog3195
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steeds, in essentie ingegeven, gemotiveerd door het menselijke vermogen tot em-3196

pathie en zorg, gekoppeld aan de rationele en instrumentele creativiteit van de3197

mens. De geneeskunde zelf is een combinatie van techniek en wetenschap. Het3198

begon als reactie, als antwoord op pijn en lijden, als contrast met gevoelens van3199

gezondheid, welbehagen, genot, en met het perspectief van voorspoed en vooruit-3200

gang.3201

Damasio benadrukt dat de geneeskunde niet ontstaan is als een soort intellectueel3202

tijdverdrijf, maar dat het oorspronkelijk voortkomt uit de gevoelens van de zieken3203

en uit de gevoelens van de eerste artsen, dus sociale gevoelens als medelijden en3204

empathie speelden daarbij een rol. En deze drijfveren gelden nog steeds in de3205

praktijk en ontwikkeling van de geneeskunde.13206

De ontwikkelingen in de medische wetenschap en praktijk zijn ronduit verbijste-3207

rend te noemen, denk maar aan de instrumenten, operatietechnieken, pijnbestrij-3208

ding, protheses, kortom, aan alles wat er gedaan kan worden voor het gemak en3209

welbevinden van patiënten.3210

Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook andere, tegenstrijdige gevoelens aan te3211

wijzen die werkzaam zijn, die de activiteiten kunnen motiveren van artsen en ver-3212

plegenden. De mens is niet alleen creatief geworden als trooster, genezer en ge-3213

leerde, maar kan zich ook laten leiden door destructieve gevoelens van ijdelheid,3214

ambitie, zelfs bloeddorst en vernietigingsdrang.3215

Beide bereiken van ons gevoelsspectrum moeten we serieus nemen om de mens3216

goed te begrijpen. Mensen kunnen vanuit hun gevoelens zowel filantropen als3217

misdadigers zijn, zowel creatief als destructief. Daarom zijn onze gevoelens vanaf3218

het begin integraal onderdeel geweest van onze culturele ontwikkeling, naast alle3219

andere factoren van de menselijke aanleg die ons gedrag bepalen.3220

Wat doen gevoelens met ons? Waarom zijn gevoelens nuttig?3221

Gevoelens vertellen ons, zonder een woord te zeggen, of het levensproces goed3222

verloopt, of niet (homeostase): is er welbevinden, of niet? Een kwestie van leven3223

of dood, en alles daar tussenin. Ze sturen ons in het leven, om lief te hebben,3224

of te haten, om mededogen te tonen, om aan te vallen, om te beschermen, of te3225

vluchten.3226

Hoe doen ze dat? Gevoelens ontstaan niet zomaar in ons brein als een idee. Ze3227

zijn het resultaat van de samenwerking tussen ons lichaam en ons brein, door onze3228

bloedvaten gestuurd in de vorm vanmoleculen, en door onze zenuwbanen als elek-3229

trische impulsen. En ze werken rechtstreeks. Daarom kunnen gevoelens iedere3230

gemoedstoestand onderbreken, heftig, of heel subtiel. Onze gevoelens zijn altijd3231

de katalysatoren geweest voor de psychische en morele processen die de mense-3232

lijke geest hebben gevormd en gestuurd, om vragen te stellen en problemen op3233

te lossen. Hierdoor zijn we in staat geweest om stappen te maken naar een be-3234

tere inrichting van ons leven: behuizing, eten, kleding, de verzorging van zieken,3235

maar ook ommorele ideeën te ontwikkelen zoals verantwoordelijkheid, rechtvaar-3236

1Het beste bewijs voor dit inzicht maken we juist nu mee tijdens de Coronapandemie. De gehele
mensheid ervaart de sociaal-economisch, politiek en psychologisch ontwrichtende werking van het
virus, en tegelijkertijd de ongekende internationale inspanningen op medisch-technisch gebied om het
virus te bestrijden; het produceren vanwerkzame vaccins binnen een jaar wordt alom als een ongekende
prestatie beschouwd.
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digheid, en daaruit voortvloeiende sociale organisaties, regeringen, rechtspraak,3237

economie, religie, kunst.3238

Is er een tegenstelling tussen gevoel en verstand? Volgens Damasio is deze tegen-3239

stelling onjuist. Zoals al opgemerkt, is de gebruikelijke voorstelling dat de mense-3240

lijke cultuur een triomf is van de menselijke intelligentie, taal, en samenwerking.3241

Maar deze kunnen nooit effectief zijn zonder een motief, zonder de drijfveer van3242

het gevoel. Het proces dat we cultuur noemen kan niet in stand worden gehouden3243

door louter cognitieve, rationele overwegingen, het kan nooit zonder een gevoel3244

over waar het toe leidt, wat het oplevert. Gevoel is de monitor van de afweging of3245

iets goed of slecht is. Damasio geeft als voorbeeld ook de gouden regel:3246

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.3247

Dit formuleert de logica van wat we allemaal begrijpen uit eigen gevoelserva-3248

ring, en uit empathische waarneming van wat anderen ondergaan. Ons sociale3249

leven is een hoogtepunt van onze creatieve, ordenende intelligentie, maar het is3250

gemotiveerd door gevoelens. Ook ondergaan wij gevoelens wanneer we getrof-3251

fen worden door de schoon-heid van kunst of natuur, iets raadselachtigs of iets3252

ontzagwekkende of verhevens, of een wetenschappelijke openbaring.3253

Dan stelt Damasio de vraag: Hoe origineel is de menselijke cultuur?3254

Anders gesteld: zijn de problemen die de cultuur oplost uitsluitend menselijk?3255

Of houden zij ook andere levende wezens bezig? De menselijke oplossingen zijn3256

voorafgegaan door oudere biologische strategieën en technieken. En al op zeer be-3257

scheiden niveau, want, zoals we al uitgebreid in de voorgaande lezingen hebben3258

gehoord: bacteriën kunnen niet anders gezienworden dan als al zeer intelligente en3259

competente levensvormen, die binnen hun levenssfeer samenwerken, elkaar her-3260

kennen, en zelfs profiteurs kunnen bestraffen; ze hebben dan dus zelfs een soort3261

morele code. En dat alles puur chemotactisch, zonder zenuwstelsel, zonder gevoe-3262

lens. Bacteriën hebben chemische processen die we kunnen zien als voorlopers3263

van gevoelens, en daarmee gehoorzamen zij aan hun homeostase, al miljarden3264

jaren.3265

Met een zenuwstelsel kan een organisme ongelofelijk veel meer dan zonder zo’n3266

apparaat: de wereld meer-dimensionaal in kaart brengen, te beginnen met het ei-3267

gen lichaam, verder met de bemiddeling van allerlei zintuigen: voelen, zien, ho-3268

ren, ruiken. En met het brein komt een ‘geest’, een bewustzijn dat deze gevoelens3269

kan ervaren. En dit alles is gebaseerd op de interactie, op het bijzondere ‘part-3270

nerschap’ zoals Damasio het noemde, tussen lichaam en zenuwstelsel. Volgens3271

Damasio hebben niet alle levende wezens gevoelens, maar alle levende wezens3272

hebben regelmechanismen (biochemisch, of neuraal) die de voorlopers van ge-3273

voelens zijn.3274

Het middendeel van Damasio’s boek (Part II. Assembling the Cultural Mind) zet3275

uiteen hoe de evolutie van het eencellige en vervolgens meercellige leven is ver-3276

lopen, tot en met de ontwikkeling van zenuw-stelsels, en bewustzijn. Het grootste3277

deel daarvan laat ik hier buiten beschouwing; veel ervan is al aan de orde geweest.3278

Het is niet helemaal duidelijk wanneer en hoe gevoelens zijn verschenen in de3279

evolutie, net als bewustzijn. De eerste neurale netwerken waren alleen in staat om3280

spijsverteringskanalen te bedienen, zoals in sponzen, of ritmische zwembewegin-3281
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gen aan te sturen zoals in hydra’s en kwallen. Het zou nog lang duren voor er3282

zenuwstelsels verschenen die de rol van hoofdcoördinator over alle andere syste-3283

men kregen.3284

Alle gewervelde dieren hebben gevoelens, en bewustzijn. Volgens Damasio is het3285

zelfs ook zeer waarschijnlijk dat sociale insecten met hun simpele zenuwstelsels3286

ook vroege versies van gevoel en bewustzijn hebben. Hoe dan ook, lang voor3287

het verschijnen van breinen en gevoelens, moeten de homeostase-mechanismen3288

al bestaan hebben die de cruciale rol van gevoelens mogelijk maken, namelijk het3289

tot gelding brengen van de kwaliteit van het bestaan van een organisme. Hiervoor3290

wordt ook de term valentie gebruikt.3291

Door de cruciale stap naar de meercelligheid gingen cellen samenwerken en zich3292

specialiseren, in de samenhang van het organisme dat ze samen gingen vormen.3293

Zo verkregen ze meer zekerheid, en ook nieuwe competenties, zoals bewustzijn en3294

creativiteit, die daarvoor nog niet bestonden. Daarbij verschenen ook de zenuw-3295

stelsels, onmisbaar voor de ontwikkeling van complexe meercellige organismen.3296

Dat is de meerwaarde van het geheel die alle deelnemers aan het systeem ten goede3297

komt, het verschijnsel dat wel emergentie wordt genoemd.3298

Zenuwstelsels verschenen als dienaren van de homeostase van het organismewaarin3299

ze huisden, d.w.z. het lichaam in kwestie. Dat geldt eigenlijk nog steeds. En ze3300

profiteren zelf ook van de bescherming die de homeostase biedt. Zenuwstelsels3301

worden gekenmerkt door een bijzonder type cel: het neuron, met zijn speciale3302

electrochemische, interactieve mogelijkheden. Damasio benadrukt de onderlinge3303

verwevenheid in de gezamenlijke evolutie van zenuwstelsel en lichaam voor de3304

homeostase, het al genoemde ‘bijzondere partnerschap’. Pas daarna ontstonden3305

de bewuste geest en de creatieve intelligentie met zijn vrijheden, en de culturele3306

ruimte.3307

Gevoelens en bewustzijn, de hogere functies van de cerebrale cortex, wortelen in,3308

zijn ondenkbaar zonder, de basisoperaties van de hersenstamkernen en het perifere3309

zenuwstelsel. Vaak wordt deze relatie te simpel voorgesteld: het zenuwstelsel doet3310

het werk en is de held, alsof het lichaam een soort ‘toeschouwer’ zou zijn, het vat3311

waarin het brein past.3312

Een dergelijke, wat hij noemt neurocentrische (cerebro-cortico-centrische) bena-3313

dering negeert het feit dat zenuwstelsels begonnen als ‘assistenten’ van het li-3314

chaam, als coördinatoren van het levensproces in steeds complexer wordende3315

meercellige organismen. Daarbij begonnen zenuwstelsels nog andere mechanis-3316

men en mogelijkheden te ontwikkelen die niet strikt nodig waren voor de home-3317

ostase zoals ons bewustzijn, fantasie, taal. Alles hangt dus samen met de intense3318

verwevenheid en interacties van lichaam en zenuwstelsel voor de homeostase, of3319

zoals Damasio het ook woordspelig formuleert [p. 66]:3320

‘No body, never mind’3321

en op alle niveaus [p.67]:3322

The body, about which we are often casual if not dismissive when we talk about3323

the lofty mind, is part of a massively complex organism made up of cooperative3324

systems, which are made up of cooperative organs, which are made up of coope-3325

rative cells, which are made up of cooperative molecules, which are made up of3326
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cooperative atoms built from cooperative particles.3327

Een van de belangrijkste voorbeelden van die samenwerking is het ontstaan, de3328

wonderbaarlijke emergentie, van subjectief bewustzijn. Subjectief bewustzijn zo-3329

als dat van de mens ontstond niet in geïsoleerde organismen, maar in sociaal in-3330

gebedde wezens. Dit ging gepaard met de ontwikkeling van bewuste gevoelens,3331

een beeldgeheugen, en het vermogen om iets als beeldverhalen te construeren, en3332

later, met het ontstaan van onze taal, gecombineerd met verbale verhalen (Barend3333

van Heusden gaat hier uitgebreider op in), gevolgd door verdere cognitieve en3334

technische verrijkingen, die samen onze creatieve intelligentie mogelijk maakten,3335

en dus onze cultuur.3336

Alles wat wij ervaren heeft de vorm van mentale beelden. Damasio haalt de Portu-3337

gese dichter Fernando Pessoa aan die zijn zielenleven intuïtief treffend beschreef3338

als een ‘verborgen orkest’:3339

“Ik weet niet welke instrumenten in mij spelen, strijkers en harpen, of slagwer-3340

kers.”3341

Hij kon zich zelf alleen zien als een symfonie. Een symfonie van mentale beelden.3342

Mentale beelden ontstaan uit de integratie van signalen uit drie ‘werelden’:3343

1. uit de buitenwereld via onze zintuigen,3344

2. uit de evolutionair gezien ‘oudste wereld’ van onze ingewanden en hun chemie,3345

en3346

3. uit de, evolutionair meer recente wereld van onze spieren en botten.3347

De rijkdom van onze mentale ervaringen ontstaat uit de integratie van de signalen3348

uit die drie bereiken.3349

De zintuigelijke input vanuit de buitenwereld is verantwoordelijk voor het beeld3350

dat ons organisme zich vormt over de wereld, maar de input van binnenuit, vanuit3351

de ‘oude binnenwereld’ is de belangrijkste bron van de mentale beelden die we3352

gevoelens noemen. En in ons geval wordt de constante stroom van deze beelden3353

in ons bewustzijn voor een groot deel ook in taal vertaald.3354

Veel beelden worden opgeslagen in ons geheugen door middel van tijdelijke wij-3355

zigingen in neurale circuits in wat Damasio ‘neurale codes’ noemt. Deze codes3356

maken het mogelijk om later, met letterlijk terugwerkende kracht, de beelden weer3357

op te roepen. Het omzetten van beelden in permanente herinneringen gebeurt in3358

de hippocampus.3359

Verder is het belangrijk dat veel van wat wij in ons geheugen opslaan niet zozeer3360

met het verleden te maken heeft, maar met het anticiperen op de toekomst. Het is3361

evident dat deze mogelijkheid van ons geheugen voor het maken van plannen ons3362

cruciale voordelen biedt om te overleven, en ook bij het maken van onze cultuur.3363

De combinatie van oproepbaar geheugen en anticipatie is de voorwaarde voor al3364

ons denken, spreken, vertellen, plannen, redeneren, oordelen, voor onze fantasie3365

en onze creativiteit.3366

Damasio benadrukt dat we een deel van ons leven in de geanticipeerde toekomst3367

leven, meer dan in het heden, en dat ook dit een mogelijk gevolg is van onze vorm3368

van homeostase, als optimalisering van onze levenskansen door vooruit te kunnen3369

zien en actie te ondernemen.3370

Alle beelden in de stroom van ons bewustzijn gaan vergezeld van gevoelens, of af-3371
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fecten. Al onze ervaringen krijgen een kwalificatie, waardering. Emoties, affecten3372

(gemoedsaandoeningen), en gevoelens vormen de continue achtergrond van onze3373

levensprocessen. Rechtstreekse oorzaken van gevoelens zijn:3374

de levensprocessen van ons organisme: spontane of homeostatische gevoelens.3375

emotionele reacties vanuit interne drijfveren zoals honger en dorst, en emoties3376

in de conventionele zin, - het repertoire van reacties op allerlei situaties -, zoals3377

vreugde, verdriet, boosheid, jalousie, afschuw, medelijden, bewondering.3378

gevoelsreacties die opgeroepen worden door zintuigelijke indrukken van de bui-3379

tenwereld.3380

Dan vraagt Damasio zich af: waarom is de wereld van de affecten vaak zo ver-3381

waarloosd als iets vanzelf sprekends, terwijl gewoon leven zonder hen onvoorstel-3382

baar is. Misschien omdat ze vaak weinig aandacht vragen. Misschien ook omdat3383

gemoedsaandoeningen een slechte naam hebben. De gebruikelijke tegenstelling3384

tussen gemoedsaandoening (affect) en rede (rationaliteit) komt voort uit een te3385

beperkte opvatting over emoties en gevoelens als voornamelijk negatief, en als3386

mogelijke belemmeringen voor de rationaliteit.3387

In werkelijkheid doen emoties en gevoelens zich voor in allerlei varianten, en3388

slechts een paar zijn verstorend. Sommige zijn van vitaal belang omdat ze ons3389

waarschuwen voor gevaren of risico’s. Zij zijn een onmisbare steun voor het le-3390

vensproces zelf. De meeste emoties zijn van ook essentieel belang om het intel-3391

lectuele en creatieve proces te voeden.3392

Gevoelens zijn mentale ervaringen, en per definitie bewust. Zij verschillen op een3393

aantal punten van andere mentale ervaringen:3394

De inhoud van gevoelens verwijst altijd naar het lichaam. Zij ‘portretteren’ het in-3395

nerlijke leven van het organisme, van de condities en werkingen van de inwendige3396

organen; zij verschillen van de beelden uit de buitenwereld.3397

Zij hebben een speciale eigenschap die aangeduid wordt met de term valentie.3398

Valentie definieert en ‘vertaalt’ de toestand van het organisme, rechtstreeks in een3399

mentale ervaring, in een mentale voorstelling, van moment tot moment, in termen3400

van een waardebepaling, in termen van ‘goed’of ‘slecht’, ‘prettig’ of ‘onprettig’,3401

en alles daar tussenin.3402

In onze levenservaring, in onze confrontatie met deze basale ervaringen vormen3403

we concepten, begrippen, verwoordingen om er mee om te gaan.3404

Gevoelens zijn geen abstracties, maar multidimensionale, directe, rijke, en conti-3405

nue levenservaringen. Toch is het opvallend hoe moeilijk het vaak is ze adequaat3406

te verwoorden. Juist in poëzie, poëtisch, metaforisch taalgebruik komen onze in-3407

tuïties hierover vaak goed tot uitdrukking. Vaak worden bepaalde gebieden van3408

ons lichaam aangewezen als centra van gevoelens, of zoals Damasio het noemt3409

‘theaters van gevoel’ (theaters of feeling), speciaal hoofd, borstkas (hart), en buik.3410

Hierin zijn overigens ook culturele schillen te ontdekken; vgl. de Engelse term3411

gut: naast ‘darm’ ook:’durf’, ‘lef’, ‘instinctief’, ’gut reaction’, ‘gut feeling’, en3412

wij kunnen de bekende ‘vlinders in onze buik’ voelen.3413

Hoe juist en belangrijk deze intuïties zijn blijkt wel uit het belang van onze in-3414

gewanden voor ons welbevinden. Het is inmiddels duidelijk geworden op welke3415

bijzondere manier onze ingewanden als systeem essentieel zijn voor onze home-3416
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ostase. Er zijn honderden miljoenen neuronen mee gemoeid die allemaal in het3417

systeem zelf geïntegreerd zijn. Dat betekent dat het systeem zeer zelfstandig ope-3418

reert. Onze ‘buik’ praat zelfs meer met ons brein dan omgekeerd. Daarom wordt3419

het neurale systeem van onze ingewanden wel aangeduid als ‘tweede brein’.3420

Emotionele reacties, gevoelens, ontstaan spontaan, onbewust, buiten onze wil om.3421

Hoe we met onze gevoelens omgaan is, tot op zekere hoogte, leerbaar, en wat we3422

socialisering noemen is goeddeels het resultaat van onze leerweg in het gezin, op3423

school, in onze cultuur.3424

Temperament is de manier waarop we omgaan met wat het leven ons brengt, het3425

emotionele leerproces op basis van onze biologische erfenis in wisselwerking met3426

de omgevingsfactoren tijdens onze ontwikkeling, onze opvoeding. En ook onze3427

rationele opstelling en gedrag worden hierdoor mede bepaald.3428

In het sociale leven zijn volgens Damasio gevoelens zelfs de belangrijkste ‘bepa-3429

lers’ bij het nemen van beslissingen. Onze logische denkprocessen (redeneren)3430

zijn vaak alleen een verstandelijke rechtvaardiging voor reeds genomen gevoels-3431

matige beslissingen.3432

Ons welbevinden als individu heeft te maken met het geheel van onze drijfveren,3433

motiveringen en gevoelens. Maar die drijfveren hebben een veel groter bereik3434

dan het individu zelf, zoals tot uiting komt bij wat we ervaren bij verlangen, bij3435

verzorging, bij hechting, of juist bij het ontbreken daarvan.3436

De meeste van onze drijfveren en impulsen zijn dus ook inherent sociaal en daar-3437

door cruciaal in het ontstaan van Homo sapiens en zijn culturen.3438

Samenvattend: sociaal gedrag is een verzameling van gedragsstrategieën die on-3439

misbaar zijn om te kunnen overleven, maar evenzeer voor het ontstaan van cul-3440

tureel gedrag. Daarom is cultureel gedrag ook onmisbaar in onze homeostase.3441

Evolutionair gezien kunnen we concluderen, in de formulering van Damasio: Ge-3442

voelens maakten het leven beter. Ze redden levens.3443

Een volgend, cruciaal onderdeel in Damasio’s betoog gaat over het ontstaan van3444

bewustzijn en subjectiviteit. Het voert te ver om er in dit bestek diep op in te gaan,3445

dus ik beperk me tot zijn belangrijkste stellingen hierover. Bewustzijn veronder-3446

stelt:3447

Subjectiviteit en de geïntegreerde ervaring van lichaam en geest.3448

Subjectiviteit is een proces dat berust op twee ingrediënten:3449

Een standpunt, een perspectief van onze ervaringen, die daardoor onze ervaringen3450

worden, en tegelijkertijd:3451

de constante aanwezigheid van de stroom van onze gevoelens die de voorstellingen3452

van onze geest begeleiden.3453

En ons continue bewustzijn maakt van deze ingrediënten een continu verhaal.3454

Zonder deze verworvenheden in onze evolutie zouden we niet de stap naar onze3455

creatieve intelligentie en onze cultuur hebben kunnen maken.3456

De bewuste, subjectieve ervaring van gevoelens maakte het ons mogelijk om vast3457

te stellen of iets goed of slecht voor ons is, belangrijk of onbelangrijk, en op grond3458

daarvan konden we met het grote verhaal beginnen over ons zelf en aan de gang3459

gaan met het bouwen van onze cultuur.3460

Homeostase is altijd de voorwaarde voor het leven zelf geweest, en gevoelens3461
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vormen de uitdrukking ervan in het bewustzijn. Daardoor is de homeostase voor de3462

mens evenzeer werkzaam in het proces van zijn eigen cultuur. Bij sociale insecten,3463

zoals mieren en termieten, is er sprake van een bepaalde cultuur. Zij bouwen3464

nesten volgens een door de evolutie erfelijk vastgelegd patroon. Bij hen is geen3465

sprake van afwegingen, planning of keuzen, en evenmin van beïnvloeding door3466

bewuste en individuele gevoelens. Bij de mens spelen gevoelens juist de rol van3467

arbiter, beoordelaar, van het proces van de cultuur terwijl de mens daar mee bezig3468

is, en we zien hier bij uitstek het voortdurende samenspel van het gevoel en de3469

rede. Alles wat de mens ontwerpt, maakt, en doet wordt uiteindelijk langs een3470

meetlat van gevoelswaardering gelegd: deugt het, werkt het, is het goed, voelt het3471

goed?3472

Dit zien we terug in het voorbeeld van Damasio in het begin van zijn boek over3473

de eerste motieven om het menselijke leven beter te maken, om pijn en ziekte3474

te willen uitbannen, verdriet troosten, geborgenheid en veiligheid bieden; en het3475

succes van dit intelligente gedrag komt ook homeostatisch tot uitdrukking in de3476

biochemie van het welbevinden, zoals bv in verminderde stress-hormonen.3477

Maar er is ook een negatieve kant aan demenselijke culturele expansie: het geweld3478

dat evenzeer vanuit de primaten in ons is mee-geëvolueerd, speciaal in mannen.3479

Wij kunnen gewelddadig zijn tegen onze soortgenoten, we bedrijven terreur, psy-3480

chologisch en fysiek. Soms is deze drang ingebed in de rituelen van competitieve3481

sport.3482

Vaak wordt cultuur daarom ook gesteld tegenover barbarij, verwording, trauma,3483

dus verval en verlies van homeostase. En vanuit dit gezichtspunt kunnen ook recht,3484

moraal, religie, economische en politieke systemen gezien worden als regulerend3485

cultureel gedrag, en dus als homeostatische strategieën. Het feit dat de geschie-3486

denis van religies en politieke systemen vol oorlogen, geweld en leed is doet daar3487

niets aan af. Speciaal het Boeddhisme biedt homeostatisch inzicht in wat lijden3488

met de mens doet, en houdt ons voor dat het najagen van verlangens ijdel is en3489

daardoor de grootste bron van leed.3490

De homeostatische rol van gevoelen en affecties ziet Damasio breder dan de soci-3491

ale context van genezen en beschermen. Hij betrekt het ook op onze esthetische3492

en intellectuele ervaringen.3493

Ook aan kunst kent hij een oorspronkelijk therapeutische en sociaal-verbindende3494

betekenis toe. En we kunnen hier alle gebieden van menselijke cognitie en cul-3495

tuur bij betrekken, ook filosofie en wetenschap, die onze nieuwsgierigheid, onze3496

verbeeldingskracht en creativiteit bevredigen. Het is duidelijk hoe sterk onze ge-3497

voelens aangesproken worden door muziek, zang, dans, poëzie, literatuur, toneel,3498

film, schilderkunst, beelden maken; en hoe lang wij daar al mee bezig zijn: de3499

oudste fluit, met vijf gaten, dateert van minstens 50.000 jaar geleden, net als grot-3500

schilderingen.3501

De esthetische kracht van klanken, van kleuren en vormen is voor de mens altijd3502

een sterk emotioneel signaal geweest of iets goed of slecht is, mooi of lelijk, en dus3503

welke homeostatische waarde iets vertegenwoordigt. Daarom is het niet vreemd3504

dat de mens zelf met klanken, kleuren en vormen is gaan experimenteren, is gaan3505

spelen met zijn creatieve intelligentie, en kunst is gaan maken.3506
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Filosofie en wetenschap zijn ook terug te voeren opmenselijke homeostatische be-3507

hoeften, om vragen te stellen omtrent de wereld en oplossingen te vinden voor wat3508

de mens kan overkomen, ziekte, overstromingen, aardbevingen, vragen omtrent3509

leven en dood, de kosmos, en vragen naar het goede, het schone, het ware.3510

Damasio ziet ook het menselijk tekort, het feit dat de mensheid en de menselijke3511

culturen vaak in crisis hebben verkeerd en dat dit ook voor onze tijd geldt, en dat3512

zelfvernietiging een reële dreiging vormt. Vanuit het biologische, evolutionaire3513

perspectief dat hij heeft geschetst hoeft dat volgens hem niet te verbazen.3514

De oorzaak ligt in het feit dat de logica van de fysiologie en de basale homeostase3515

betrekking hebben op het leven en het lichaam van het individu en gefocust zijn op3516

de belangen van het zelf dat daarbij hoort. Uitbreiding van het eigen belang tot de3517

familie en een kleine groep is mogelijk, als de belangen in evenwicht zijn. Maar3518

homeostase zoals we die kennen in het individu strekt zich helaas niet spontaan3519

uit tot grotere groepen, en zeker niet tot heterogene groepen.3520
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3521

Hoe evolueert een biologisch3522

systeem tot een cultureel3523

systeem3524

Barend van Heusden3525

12.1 Cultuur en cultureel bewustzijn3526

Als je het woord ’cultuur’ hoort, denk je waarschijnlijk aan kunst, of misschien3527

aan media, filosofie, erfgoed en geschiedenis, of aan zaken als taal, godsdienst,3528

tradities: demanier waaropmensen zich kleden, wat ze eten, hoe ze zich gedragen.3529

Dit zijn vrij gangbare betekenissen van het begrip cultuur: cultuur als reflectie, of3530

cultuur als ’manier van leven’. De eerste betekenis vinden we terug in de naam3531

van het leergebied ’Kunst en cultuur’, de tweede in die van de ’Talen en culturen’3532

zoals Nederlands, Frans, Duits, Grieks en Latijn. Toch is cultuur veel meer dan3533

reflectie en gewoontes. Door cultuur ervaren we bijvoorbeeld de voortgang van de3534

tijd, en hebben we een verleden, heden en toekomst (we komen hier nog op terug).3535

Dankzij cultuur zijn we (tot op zekere hoogte) vrij om de wereld naar onze hand3536

te zetten, er een vorm aan te geven. We kunnen ons de wereld anders voorstellen3537

dan hij is. We bedenken en ontwerpen gebruiksvoorwerpen (technologie), taal3538

en verhalen, samenlevingsvormen en politieke systemen, en we vergaren kennis.3539

Cultuur brengt ook onzekerheid met zich mee, bijvoorbeeld over de grenzen van3540

de wereld in tijd en ruimte, of over de betekenis, de zin van het leven. Dankzij3541

cultuur beschikken we bovendien over zelfbewustzijn: we weten dat we er zijn,3542

we kunnen (ieder voor zich, maar ook samen) op onszelf reflecteren. Cultuur is3543

dus een eigenschap van onze menselijke natuur die in hoge mate bepalend is voor3544

wat en wie we zijn.3545

Maar wat is cultuur dan precies? Hoe zit cultuur in elkaar? Waar bestaat het uit?3546
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12.2 Ervaring van verschil3547

Cultuur begint, altijd en overal, met een ervaring van verschil. Dit verschil is niet3548

het verschil tussen twee afzonderlijke dingen, zoals tussen een appel en een peer,3549

of tussen twee peren. Het verschil dat ten grondslag ligt aan cultuur is het verschil3550

tussen geheugen en werkelijkheid, dat wil zeggen: tussen de peer als herinnering3551

en de peer die voor je op tafel ligt. Wij kennen de wereld om ons heen en onszelf3552

voor zover we deze herkennen (op basis van wat we al weten. Ons geheugen helpt3553

ons om onze indrukken te filteren, eruit te halen wat op een bepaald moment voor3554

ons relevant is. Als je in de auto door een vreemde stad rijdt zie je vooral heel3555

veel niet) juist omdat je zo gericht bent op informatie die wel van belang is, en dit3556

staat meestal op de borden of het schermpje voor je neus. De meeste mensen zien3557

kinderwagens in het straatbeeld pas als ze zelf een baby hebben.3558

Wat we weten is vastgelegd in ons geheugen, in de vorm van patronen van her-3559

senactiviteit. Maar de werkelijkheid die we vervolgens waarnemen is altijd (een3560

beetje, of duidelijk) anders dan wat we al wisten. we leven nu eenmaal niet in ons3561

geheugen, maar mét een geheugen in wat we, juist daarom, als ’werkelijkheid’3562

ervaren. We leven niet in ons geheugen, maar we hebben dat geheugen wel nodig3563

om de wereld te (her)kennen. De ’werkelijkheid’ is nu juist dat wat zich onttrekt3564

aan ons geheugen. Veel meer kunnen we er eigenlijk ook niet over zeggen.3565

Figuur 12.1: Cultuur

Wat maakt nu die ervaring van verschil voor cultuur zo belangrijk? En hoe komt3566

deze tot stand? Om met dat laatste te beginnen: mensen zijn in staat om hun ge-3567

heugen als het ware los te koppelen van de waarneming van het hier-en-nu. Terwijl3568

wewandelen in het bos, of uit het raam van de trein staren, kunnen we terugdenken3569

aan de afgelopen kerstvakantie, of nadenken over ons werk of de familie, of nog3570

eens overdenken wat iemand onlangs tegen ons heeft gezegd. We kunnen, terwijl3571

we tegelijkertijd de omgeving in ons opnemen, dagdromen of fantaseren. Al staan3572

we daar niet vaak bij stil, we zijn ons bijna altijd wel bewust van het feit dat de3573

werkelijkheid waarin we ons bevinden en ons geheugen niet met elkaar samenval-3574

len. Toch kan het gebeuren dat we zo opgaan in wat we doen dat we dit verschil3575

tussen geheugen en hier-en-nu tijdelijk niet meer ervaren - als we geconcentreerd3576
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Intentioneel

met iets bezig zijn, bijvoorbeeld, zoals wanneer we een muziekinstrument bespe-3577

len. Achteraf kun je de ervaring hebben dat het leek alsof de tijd stilstond - je bent3578

een paar uur intensief bezig geweest zonder dat je er erg in had.3579

12.3 Intentioneel3580

Wat de ervaring van verschil zo wezenlijk maakt, is dat alle belangrijke eigen-3581

schappen van cultuur eruit voortkomen. De eerste en misschien wel belangrijkste3582

eigenschap van cultuur die direct samenhangt met de ervaring van een verschil3583

tussen geheugen en hier-en-nu, is dat cultuur daardoor intentioneel is. Wat bedoe-3584

len we daarmee? Wanneer geheugen en werkelijkheid niet meer samenvallen, en3585

je een verschil ervaart tussen je geheugen en het hier-en-nu van de werkelijkheid,3586

ervaar je de herinnering dus als ’iets anders’, je geheugen is niet de werkelijkheid,3587

het bevindt zich in je hoofd. Het is iets dat je gebruikt om de werkelijkheid te3588

(her)kennen, om over de werkelijkheid te denken, te praten, te dromen ... Jouw3589

geheugen vertelt je dat je een peer eet, maar die sappige peer die je proeft is geen3590

herinnering. Die is echt.3591

Je kunt dit ook anders formuleren: cultuur is het vermogen van mensen om over3592

de werkelijkheid te denken. Ons geheugen voorziet ons van een bibliotheek ’de3593

geheugenbibliotheek’ die gevuld is met tekens (beelden, scenario’s, begrippen,3594

verhalen, modellen), waarmee we de werkelijkheid (her)kennen, er een vorm en3595

een betekenis aan geven. Die tekens kunnen concreet zijn (een beeld, of een ver-3596

haal), of abstract (een begrip of een model). Tekens zijn niet de werkelijkheid, ze3597

gaan erover. Zonder de tekens die samen de geheugenbibliotheek vormen, zou-3598

den we de werkelijkheid niet kunnen (her)kennen. Ons geheugen is een netwerk3599

van mogelijke verbindingen: die verbindingen vormen de voorstellingen die we3600

gebruiken om een altijd veranderende werkelijkheid te (her)kennen. Dit netwerk3601

zit in ons hoofd en lichaam. We hebben systemen ontwikkeld om ons geheugen3602

ook buiten ons lichaam uit te breiden, zoals in de verhalen die we elkaar vertellen,3603

in boeken (bibliotheken), documenten en digitale bestanden. De voorstellingen in3604

ons geheugen, dat zowel persoonlijk is als collectief, stellen ons in staat de wer-3605

kelijkheid vorm en betekenis te geven. Dit bedoelen we wanneer we zeggen dat3606

cultuur intentioneel is: dankzij cultuur kunnen we over de werkelijkheid denken.3607

Zonder cultuur zouden we (net als andere dieren) de werkelijkheid wel kunnen3608

denken, maar er niet over kunnen denken. Geen intentionaliteit zonder de erva-3609

ring van verschil tussen geheugen en waargenomen werkelijkheid.3610

12.4 Tijdsbesef3611

Een tweede eigenschap van cultuur is ons tijdsbesef. Zoals hiervoor al werd opge-3612

merkt, ligt de ervaring van verschil tussen geheugen en waargenomen hier-en-nu3613

ook ten grondslag aan ons tijdsbesef. Pas wanneer je dit verschil ervaart, realiseer3614

je je dat er sprake is van tijdsverloop, waarin de ervaring van de werkelijkheid3615
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altijd het nu is en je geheugen gevuld is met wat er eerder was. Dankzij het ver-3616

mogen om met dat geheugen te werken kun je je een toekomst voorstellen. Gek3617

genoeg maakt de toekomst dus altijd deel uit van ons geheugen; het is de uitkomst3618

van wat we ons vanuit dat geheugen kunnen voorstellen. Vandaar dat toekomst-3619

scenario’s en -visioenen altijd erg lijken op het heden en het verleden van degene3620

die ze bedenkt. Het is voor mensen eenvoudigweg onmogelijk om erg ver voor-3621

bij het eigen geheugen te reiken: ons geheugen levert het materiaal waarmee de3622

toekomst ’bedacht’ wordt. Dit besef van tijd hebben mensen niet vanaf hun ge-3623

boorte. Het verschijnt pas rond het derde en vierde levensjaar. Dat is het moment3624

waarop kinderen het verschil tussen geheugen en hier-en-nu gaan ervaren, en zich3625

langzaam gaan realiseren dat ze in de tijd leven. ’Mijn moeder (93), die door de3626

achterkleinkinderen opoe werd genoemd, is overleden. Onze kleinzoon Sep (4) en3627

zijn zusje logeren bij ons. Om vier uur in de nacht kruipt Sep bij ons in bed. Slaat3628

zijn armpjes om me heen en fluistert in mijn oor:”Opoe is dood. Dan gaan jullie3629

dood. Dan worden papa en mama oma en opa en wij vader en moeder.”Hij draait3630

zich om en gaat lekker slapen. Ik lig nog een hele poos wakker.’ Ikje, in NRC van3631

8 november 2018, ingestuurd door Margreet Stilma-de Bruin. Rond hun vierde3632

levensjaar komen kinderen dus als het ware de cultuur binnen, zoals dat ook ooit3633

zo’n 5 miljoen jaar geleden moet zijn gebeurd, met de primaten waar onze voor-3634

ouders van afstammen. Toen deze mensachtigen uit de bossen kwamen en in de3635

savanne gingen leven, veranderde hun houding: ze gingen rechtop lopen, op twee3636

benen, waardoor ze hun armen en handen konden gaan gebruiken terwijl ze voort-3637

bewogen. De ook bij andere primaten al aanwezige links- en rechtshandigheid kon3638

zich verder ontwikkelen. Omdat ze rechtop stonden, konden ze ook verder weg3639

kijken. Dit zou er uiteindelijk toe geleid kunnen hebben dat deze mensachtigen3640

wat ze zagen en hoorden in hun brein op tweemanieren tegelijk gingen verwerken:3641

met de ene (meestal de linker) hersenhelft als een herkende herinnering, en met de3642

andere (meestal de rechter) hersenhelft als een veranderend hier-en-nu. Vervol-3643

gens moesten die twee (herinnering en hier-en-nu) met elkaar in verband worden3644

gebracht - en daar begint cultuur. De overgang, die waarschijnlijk heel geleidelijk3645

is verlopen, van een wereld die je kent naar een wereld die je herkent, op basis van3646

een geheugen dat verschilt van wat je waarneemt; dat kan haast niet anders dan3647

een vreemde en verwarrende ervaring zijn geweest. Als je je iets herinnerde, zoals3648

je overleden ouders, waar bevonden die ouders zich dan? Je ’hoorde’ ze praten,3649

je ’zag’ ze nog rondlopen, maar waar dan precies? Zolang mensen nog niet over3650

het begrip ’herinnering’ of ’geheugen’ beschikten konden ze niet veel anders dan3651

denken dat die dingen er wel waren, maar op een bepaalde manier onzichtbaar, in3652

een parallelle geesteswereld ... Die herinneringen (de geheugenbibliotheek) werd3653

in de loop van de evolutie steeds groter (mensen verzamelden meer herinnerin-3654

gen) en autonomer. Mensen konden met hun geheugen aan de slag: zich dingen3655

en situaties voorstellen die er (nog) niet waren, en dat was weer nodig om plannen3656

te kunnen maken en nieuwe (gebruiks)voorwerpen te bedenken.3657
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12.5 Intermezzo: tijd in/en cultuur3658

Stel je voor dat je aan het zeilen bent. Het waait lekker, je schiet over het water. Je3659

geniet van de wind, het water dat opspat, de zon. Je voelt weerstand van de helm-3660

stok, terwijl je met je andere hand de schoot bedient. Tegelijk houd je de omgeving3661

in de gaten: je let op andere boten, en het water om te zien of er misschien een3662

vlaag aankomt. Je bevindt je in het nu, in het moment, dat al je aandacht vraagt.3663

12.5.1 Nu3664

Het ’nu’ is de eerste tijdsdimensie die we onderscheiden. Er is altijd een nu, in3665

ieder geval zolang je wakker en bij bewustzijn bent. De ervaring van het nu is een3666

ervaring van verschil: het nu is altijd anders dan wat er was, dan jouw herinnering.3667

Het nu vormt dus een uitdaging waar we op reageren. De ene keer is die groter3668

dan de andere, maar hij is er altijd. In het nu leven we, het is de tijdsdimensie van3669

de waarneming, van de zintuigen: voelen, kijken, luisteren, ruiken en proeven.3670

12.5.2 Tijd om iets te maken of te doen3671

Er is echter meer dan het nu. Je zeilt niet alleen in het nu. Je bent ook bezig met3672

een tocht, bijvoorbeeld van Stavoren naar Hoorn. Het kan zijn dat je op vakantie3673

bent, of dat je een wedstrijd zeilt. Hoe dan ook, wat je aan het doen bent, heeft3674

een begin en een einde. Dit is de tweede tijdsdimensie die we onderscheiden: de3675

tijd die het kost om iets te maken of te doen - een tocht, een project, een maaltijd.3676

De duur van deze tijdsdimensie ligt niet vast; die is afhankelijk van wat je voor3677

elkaar wilt krijgen. Een zeiltocht kan een paar uur duren, of meerdere jaren, het3678

smeren van een boterham is een kwestie van seconden, terwijl het bouwen van een3679

kathedraal eeuwen kan duren. De tijd van de handeling bestaat weer uit meerdere3680

ingebedde handelingen, zoals het maken van een tocht opgedeeld kan worden in3681

deelprojectjes: wellicht het opknappen van de boot, de tocht naar de boot toe, het3682

optuigen, het varen en navigeren. Dit is een andere tijdsdimensie dan die van het3683

nu. Het onderscheidende kenmerk is dat hij altijd samenhangt met een handeling,3684

met iets dat gedaan of gemaakt wordt, door een individu, of door een groep (zoals3685

het geval is bij grote wetenschappelijke projecten).3686

12.5.3 Historische tijd3687

Daarmee zijn we er nog niet. Het nu en de maaktijd zijn beide weer ingebed in een3688

derde tijdsdimensie. Zeilregels en -gebruiken zijn in de loop der tijd vastgelegd.3689

Die regels en gebruiken heb je moeten leren: op de zeilschool, of van een ervaren3690

zeiler. Je hebt er zelf niet of nauwelijks invloed op - ze waren er voor jou en3691

zullen er na jou ook nog zijn. Als ze veranderen, dan gebeurt dat op basis van3692

een gemeenschappelijk besluit, van veranderende gewoontes. Hetzelfde geldt ook3693

voor de symbolen die je gebruikt: niet alleen voor de communicatie met andere3694

zeilers op het water, maar ook als je over het zeilen praat - denk alleen al aan3695

het feit dat men het op het water over bakboord en stuurboord heeft. We stuiten3696
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hier op een derde tijdsdimensie die we de historische of collectieve tijd zouden3697

kunnen noemen. Dit is de tijd van de taal, tradities, gebruiken en regels. En omdat3698

tradities en regels altijd gebaseerd zijn op (collectieve) keuzes, is het ook de tijd3699

van waarden. Tradities en regels (en waarden) veranderen vaak maar langzaam3700

(niet altijd overigens, denk aan revoluties, die voor de meeste mensen dan ook3701

bijzonder pijnlijk zijn), en ze veranderen geleidelijk en bijna onmerkbaar. Als3702

kind groei je in de historische tijd doordat je een bepaalde taal leert, je tradities3703

en waarden eigen maakt, een ’manier van leven’ aanleert. Hoewel we zagen dat3704

de maaktijd soms lang kan duren, kun je toch, over het algemeen, zeggen dat de3705

historische tijd langer is en langzamer gaat dan de maaktijd, die zelf natuurlijk3706

weer meer tijd in beslag neemt dan het nu. Ook is de historische tijd door de3707

bank genomen eerder collectief, terwijl de maaktijd dichter bij het individu staat3708

- hoewel ook daar de grenzen niet scherp zijn.3709

12.5.4 Natuurlijke tijd3710

En dan is er ten slotte nog een vierde tijdsdimensie, die in de eerdere drie al aan-3711

wezig is, er als het ware ’onder’ ligt. Dat is de natuurlijke tijd. De tocht over het3712

IJsselmeer kost een paar uur, de Atlantische Oceaan overzeilen meerdere weken,3713

over het eten van een boterham doe je een paar minuten. Het is altijd wat riskant3714

om iets ’natuurlijk’ te noemen, en wij realiseren ons ook wel dat de taal waarmee3715

we over de natuurlijke tijd praten (uren, minuten, lang, kort) zelf een historisch3716

verschijnsel is, maar desalniettemin is die taal (vooral de taal van natuurkunde en3717

wiskunde) een poging om zo goed mogelijk weer te geven wat ’het geval’ is, on-3718

afhankelijk van overtuigingen en vooronderstellingen. De natuurlijke tijd is niet3719

iets dat we kunnen maken, noch een kwestie van tradities. Dit is de tijdsdimensie3720

van de seizoenen, van het leven, van de evolutie, de aarde en het heelal. Het is de3721

tijdsdimensie die we kunnen meten en die we ook gebruiken om het nu, het maken3722

en de geschiedenis samen op één lijn (de tijdbalk) te brengen.3723

12.6 Vrijheid3724

De ervaring van een verschil tussen geheugen en waargenomen hier-en-nu maakt3725

mensen niet alleen tot intentionele dieren (dieren die over de werkelijkheid kun-3726

nen denken). Het maakt ons, tot op zekere hoogte, vrij. Deze derde eigenschap,3727

vrijheid, danken we aan het feit dat als je geheugen niet meer samenvalt met de3728

waargenomen werkelijkheid, en je dus uit je geheugen moet putten omwat je mee-3729

maakt te (her)kennen, je niet altijd de meest voor de hand liggende of de meest3730

passende voorstelling hoeft te kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld in het gezicht van3731

een hondeneigenaar de kop van zijn hond herkennen, of in een combinatie van3732

sterren een (grote of kleine) beer, of in een moeilijk besluit dat je moet nemen een3733

’heet hangijzer’. Je kunt ook zelf aan het werk gaan met wat er in je geheugen zit3734

en nieuwe mogelijkheden bedenken: alles wat mensen ooit gemaakt hebben, is het3735

resultaat van dit werken met het geheugen. Verbeelding, of creativiteit, is immers3736

niets anders dan bij het oplossen van problemen gebruikmaken van niet voor de3737
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hand liggende herinneringen. Tegelijkertijd bepaalt ons geheugen de grenzen van3738

onze vrijheid: we zijn nu eenmaal niet in staat iets te bedenken dat niet berust op3739

een combinatie, hoe ongewoon of onverwacht ook, vanwat we al weten. Het is dus3740

goed om je te realiseren dat cultuur het mogelijk maakt om anders te denken dan3741

anderen. Het is een vrijheid die alle mensen hebben, onafhankelijk van hun aard,3742

geslacht, sociale achtergrond ... Daarmee vormt het de basis van een universeel3743

recht: het recht op vrijheid van meningsuiting. Hoewel mensen in veel opzichten3744

niet gelijk zijn (vanwege afkomst, sociale omstandigheden, talenten enzovoort),3745

zijn wij in dit ene opzicht wel gelijk: wij zijn allemaal culturele dieren, en daar-3746

mee tot op zekere hoogte vrij om onze eigen gedachten (en wereld) te vormen. De3747

keerzijde van deze vrijheid om te denken die cultuur met zich mee brengt is on-3748

zekerheid, en twijfel. Dat de werkelijkheid nooit helemaal overeenkomt met wat3749

je op grond van je geheugen zou verwachten, maakt dat die werkelijkheid altijd3750

(een beetje) anders is dan je verwacht. Dat maakt ons onzeker. Een belangrijke3751

drijfveer van cultuur is dan ook het zo klein mogelijk maken van die onzeker-3752

heid door zo goed mogelijk te voorspellen wat we kunnen verwachten, zodat we3753

in ieder geval weten hoe we op veranderingen moeten en kunnen reageren. Veel3754

cultuur heeft tot doel om al te grote, potentieel gevaarlijke verrassingen te voorko-3755

men. Wetgeving is daar een mooi voorbeeld van, net als politieke besluitvorming3756

en wetenschap; alle drie zijn erop gericht om de toekomst voorspelbaar te maken,3757

door gedrag vast te leggen in regels, door te anticiperen op wat zou kunnen ge-3758

beuren, en door onderliggende patronen te ontdekken die het mogelijk maken de3759

toekomst te voorspellen (denk bijvoorbeeld aan geneeskunde, meteorologie, of as-3760

tronomie). Cultuur is dus een bijzondere vorm van gedrag dat gekenmerkt wordt3761

door het vermogen om over de wereld te denken - in de ruimste zin van dat woord.3762

Die wereld doet zich aan ons voor als altijd in beweging, altijd enigszins anders3763

dan we hem al kenden. Dit verschil tussen geheugen en werkelijkheid is de motor3764

van cultuur. Cultuur is niet meer, en niet minder, dan het omgaan met dit verschil.3765

12.7 Bewustzijn3766

Er is nóg een belangrijke eigenschap van cultuur die hier genoemd moet wor-3767

den. Niet alleen is cultuur intentioneel, brengt het een tijdsbesef met zich mee en3768

maakt het ons (tot op zekere hoogte) vrij en onzeker; cultuur, of cultureel gedrag,3769

ligt ook aan de basis van ons zelfbewustzijn. Dat zelfbewustzijn is individueel (ik3770

ben mij van mijzelf bewust), en het is collectief (wij zijn ons van onszelf bewust).3771

Vormen van collectief zelfbewustzijn zijn: het dagelijkse nieuws, mythes en ge-3772

schiedschrijving, de kunsten, politiek en filosofie. Dit zijn allemaal van vormen3773

van ’cultuur over cultuur’ of cultureel bewustzijn. Hoe werkt dit zelfbewustzijn?3774

Het principe is eenvoudig. In eerste instantie wordt het geheugen losgekoppeld3775

van de waarneming en wordt het tot op zekere hoogte autonoom - waarmee we3776

bedoelen dat mensen zich onafhankelijk van het hier-en-nu in hun geheugen kun-3777

nen bevinden, ermee kunnen werken. Vervolgens wordt dat geheugen ingezet om3778

met een veranderend hier-en-nu om te gaan, zoals hiervoor is uitgelegd. De derde3779

stap is nu dat ook die ervaring van verschil tussen geheugen en hier-en-nu, en de3780
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manier waarop we met dat verschil omgaan, weer opgeslagen wordt in het ge-3781

heugen. In ons geheugen ligt dus niet alleen abstracte kennis opgeslagen, maar3782

ook herinneringen aan gebeurtenissen, aan ervaringen, aan wat we hebben mee-3783

gemaakt. Vaak zijn dit herinneringen met een sterk emotionele lading. Emoties3784

maken herinneringen belangrijk en zorgen ervoor dat ze opgeslagen worden. Dit3785

is het autobiografische of episodische geheugen. Het bevat de herinneringen die3786

(hoe kan het ook anders) beginnen te verschijnen rond ons vierde levensjaar, wan-3787

neer ons denken cultureel wordt. Deze autobiografische herinneringen vormen de3788

basis van ons zelfbewustzijn: we kunnen ons herinneren hoe we betekenis heb-3789

ben gegeven, wie we zijn en wat we doen. Omdat het een herinnering is, komt3790

ons zelfbewustzijn altijd net iets achter ons handelen aan. Het moment waarop3791

we (zelfbewust) denken de werkelijkheid betekenis te geven en te handelen, ligt3792

kort na het moment waarop we dat feitelijk doen. Het zelfbewustzijn gaat dus niet3793

vooraf aan, maar volgt op het handelen.3794

12.8 Vaardigheden en media3795

Cultuur is dus: je geheugen (je geheugenbibliotheek) gebruiken om vorm te geven3796

aan een steeds veranderende werkelijkheid. En omdat de werkelijkheid voor ons3797

mensen altijd verandert (we ervaren immers altijd een verschil) is cultuur (er) altijd3798

en overal. Cultuur is de natuur van de mens, de manier waarop wij ons leven en3799

onze omgeving vorm geven. De ervaring van verschil tussen geheugen en hier-3800

en-nu is de motor van cultuur, cultuur is niets meer of minder dan het omgaan met3801

dit verschil. We hebben daar als mensen verschillende strategieën voor tot onze3802

beschikking.3803

Met je geheugen kun je:3804

1. waarnemen

2. verbeelden

3. conceptualiseren

4. analyseren

Figuur 12.2: Waar ken ik haar van?
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Een voorbeeld: een ontmoeting3805

a. Als je iemand ontmoet, herken je die persoon op grond van overeenkomsten3806

(als een mens, als iemand die je wel niet kent, als een man of vrouw, van een3807

zekere leeftijd, als iemand die erg veranderd is sinds je hem voor het laatst3808

gezien hebt of juist niet, als iemand die op een bepaalde manier gekleed is, met3809

een bepaald kapsel ...)3810

b. Als je iemand ontmoet, dan interpreteer je de persoon en de ontmoeting door3811

er een conceptuele, talige betekenis aan te geven. Iemand is een vriend, een3812

collega, een workaholic, een Russische, een transgender, je gaat samen uit, of3813

je werkt samen, of je maakt een afspraak, of juist niet.3814

c. Als je iemand ontmoet, dan interpreteer je de persoon en de ontmoeting door3815

er een conceptuele, talige betekenis aan te geven. Iemand is een vriend, een3816

collega, een workaholic, een Russische, een transgender, je gaat samen uit, of3817

je werkt samen, of je maakt een afspraak, of juist niet.3818

d. Als je iemand ontmoet, kun je analyseren met wat voor type persoon je te ma-3819

ken hebt. Is het een vrolijk iemand, iemand op wie je kunt vertrouwen, is het3820

iemand die eerlijk is, of moeilijk te peilen? Je zult je misschien afvragen wat3821

iemand heeft meegemaakt en hoe dat zijn houding heeft bepaald. Misschien3822

herken je wel bepaalde gedragspatronen die samenhangenmet iemands beroep,3823

sociale achtergrond of de cultuur waarin iemand is opgegroeid.3824

Het geheugen - dat een voorwaarde is voor cultuur (zie eerder) - bestaat niet in het3825

luchtledige. We onderscheiden vier typen dragers of media waarin het geheugen3826

kan zijn opgeslagen.3827

1. Herinneringen die vastgelegd zijn in ons lichaam: weten (voelen!) hoe
je iets doet (bijvoorbeeld fietsen, dansen, koken).

2. Herinneringen die vastgelegd zijn in voorwerpen (bijvoorbeeld de fiets,
een verkeersbord, mes en vork, een gebouw zoals een kerk, een com-
puter).

3. Herinneringen die zijn vastgelegd in taal (bijvoorbeeld in een verhaal,
een aanwijzing (denk aan een zwemles), een voorschrift of regel zoals
het verkeersreglement).

4. Herinneringen die zijn vastgelegd in een grafische vorm (bijvoorbeeld
een tekening of een schema).

We noemen dit de dragers of de media van cultuur. Het begrip medium heeft3828

hier dus een andere betekenis dan wanneer we het hebben over de krant, de radio3829

of het internet als media. Dat zijn nieuws- of publieke media. Veel geheugen is3830

vastgelegd in een combinatie van deze vier typen media - zo is een geschreven of3831

gedrukte tekst een combinatie van een voorwerp (papier en inkt), taal en grafische3832

vormen. En je hebt natuurlijk je lichaam (zintuigen en brein) nodig om de tekst te3833
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kunnen herkennen, lezen en begrijpen. De vier media zijn cumulatief, ze bouwen3834

op elkaar voort: grafische symbolen veronderstellen taal, taal is een voorwerp (is3835

gemaakt), en voorwerpen kunnen niet anders dan gebaseerd zijn op waarnemingen3836

die wemet ons lichaam (onze zintuigen) doen. Vandaar dat onze (culturele) kennis3837

in laatste instantie altijd lichamelijk is - embodied cognition.3838

12.8.1 Systematiek3839

De vier culturele vaardigheden en de vier typen media zijn niet willekeurig geko-3840

zen. Het is dus geen willekeurig rijtje: de culturele vaardigheden zijn algemeen3841

menselijk, het zijn er niet meer of minder dan vier en ze hangen logisch met el-3842

kaar samen. Die samenhang is belangrijk om (verderop in dit boek) in te zien3843

hoe verschillende vormen van cultuuronderwijs zoals geschiedenis, kunstonder-3844

wijs, erfgoedonderwijs, filosofie en maatschappijleer zich tot elkaar verhouden en3845

samen één systematisch geheel vormen. We kunnen de vier basisvaardigheden3846

op een systematische manier met elkaar verbinden. Het schema is zo ontworpen3847

dat het de verhoudingen van de vaardigheden ten opzichte van elkaar inzichtelijk3848

maakt.3849

Figuur 12.3

De ronde pijl in het midden van figuur 12.3 geeft de chronologische volgorde aan3850

waarin de vaardigheden meestal gebruikt worden. Bij waarneming en analyse3851

past het geheugen zich aan de werkelijkheid aan (waarnemen en analyseren zijn3852

gericht op het kennen van de werkelijkheid). Dit noemen we accommodatie van3853

het geheugen aan de werkelijkheid. Bij verbeelding en conceptualisering wordt3854

vanuit het geheugen de werkelijkheid aangepast (verbeelden en conceptualiseren3855

zijn gericht op het maken en ordenen van werkelijkheid). Dit noemen we assimi-3856

latie van de werkelijkheid aan het geheugen. Waarneming en verbeelding werken3857

meestal met concrete voorstellingen (smaken, beweging, geluid, beelden), terwijl3858

conceptualisering en analyse gebruikmaken van abstracte kennis (denk aan taal,3859

en wiskunde) 13860

1Het geheugen voor concrete gebeurtenissen wordt ook wel episodisch geheugen genoemd (zie
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Het verschil tussen een sensorische (accomoderend, links in de figuur) en een mo-3861

torische (assimilerend, rechts) houding kan verduidelijkt worden aan de hand van3862

de manier waarop in de oudheid de Grieken en de Romeinen hun legerkampen3863

bouwden. Als een Grieks leger een kamp wilde inrichten, dan probeerde men zo3864

veel mogelijk gebruik te maken van de eigenschappen van de omgeving (zoals3865

hoogteverschillen, ligging ten opzichte van het water, de zon en de wind, het uit-3866

zicht enzovoort). Het gevolg was dat geen twee Griekse legerkampen hetzelfde3867

waren. De Romeinen daarentegen bouwden overal waar ze kwamen, ongeacht de3868

omstandigheden, hetzelfde kamp volgens een model waarvan zij vonden dat het3869

voldeed. Ieder Romeins legerkamp, of het nu in de heuvels op de grens tussen En-3870

geland en Schotland lag, aan de kust in Noord-Afrika of op een berghelling langs3871

de Donau, had dus dezelfde (vierkante) structuur.3872

Figuur 12.4: Uit Asterix en het 1e legioen. http://lencyclopedix.free.fr/
villet.php

In onze figuur zitten de Grieken dus aan de linkerkant: ze pasten het kamp dat3873

ze in hun geheugen hadden aan iedere nieuwe omgeving aan (accommodatie). De3874

Romeinen vertegenwoordigen juist de rechterkant van de figuur: zij bepaalden hoe3875

het kamp eruitzag, de omgeving moest zich maar aan hen aanpassen (assimilatie).3876

12.8.2 Cultuur over cultuur3877

In het verlengde van het voorafgaande onderscheiden we ook vier vormen van3878

cultureel bewustzijn.3879

ook eerder, bij de uitleg over het cultureel bewustzijn), terwijl het geheugen voor abstracte kennis het
semantisch geheugen wordt genoemd. De herinneringen aan de vakantie zijn deel van je episodische
geheugen, je kennis van de Nederlandse taal maakt deel uit van je semantische geheugen.
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1. De eerste vorm geeft weer wat zich in cultuur afspeelt. Dit is het terrein van3880

de journalistiek en van de geschiedschrijving.3881

2. De tweede vorm van ’cultuur over cultuur’ maakt gebruik van de verbeel-3882

ding om onze ervaring met aspecten van cultuur vorm en betekenis te geven.3883

Hier horen de kunsten en entertainment thuis. Kunst is dus een vorm van3884

cultureel bewustzijn.3885

3. De derde vorm gaat over de conceptuele betekenis van cultuur: hoe ordenen3886

we vormen van cultuur, hoe vinden we dat cultuur zou moeten zijn, wat3887

willen we met (onze) cultuur. Dit is het terrein van het debat over waarden3888

en normen, en over keuzes die in een cultuur gemaakt worden. Denk aan3889

de politiek, aan filosofie en aan maatschappelijke, ethische, spirituele en3890

levensbeschouwelijke overtuigingen.3891

4. De vierde vorm van ’cultuur over cultuur’ onderzoekt hoe cultuur in elkaar3892

zit. Dit is het terrein van filosofie en wetenschap.3893

Er is ontzettend veel ’cultuur over cultuur’. We besteden als samenleving energie3894

en geld aan het ontwikkelen en in stand houden van ons cultureel bewustzijn. Denk3895

aan de moeite die we doen om nieuws te maken, de geschiedenis te (her)schrijven,3896

om een publiek debat te voeren over waar we als maatschappij heen willen, ten-3897

toonstellingen en concerten te organiseren ... Dat heeft alles met onze identiteit3898

te maken: met behulp van het cultureel bewustzijn ontwikkelen we een identiteit,3899

geven we vorm aan wie en wat we zijn, en aan wie en wat we willen zijn.3900

Onze identiteit ligt ten grondslag aan ons bewuste handelen. Dit is meteen de be-3901

langrijkste reden om cultuuronderwijs serieus te nemen: het ontwikkelen van het3902

cultureel bewustzijn van leerlingen draagt bij aan de vorming van hun identiteit,3903

die bepaalt hoe ze zich gedragen.3904

122



3905

Culturele mogelijkheden in de3906

evolutie3907

Charles Wildevuur3908

13.1 Inleiding3909

Evolutie is een zelf-regulerend proces, gebaseerd op verandering van eigenschap-3910

pen en selectie van de beter passende eigenschappen in de omgeving. Deels is3911

het een wisselwerking, omdat ook de omgeving verandert door organismen, zoals3912

goed te zien is bij mensen. In die evolutie speelt biochemie een grote rol: molecu-3913

len geven kleur, dragen zuurstof, geven sterkte aan materialen en zijn bouwstenen3914

van het lichaam. Ook is er sprake van interactie op moleculair niveau in het li-3915

chaam die lijdt tot zelf-organiserende processen, zoals gebeurt bij de bouw van cel3916

organellen.3917

13.2 Senso-motorische coördinatie; Manipulatief ver-3918

sus Rationeel3919

Het senso-motorisch systeem van de mens kent een lange evolutionaire weg. De3920

circulaire rondgang tussen bewegen, omgeving beïnvloeden en waarnemen weer3921

terug naar bewegen is beslissend voor overleving. In die rondgang is een aan-3922

tal elementen van belang, zoals de anatomie (hoe zijn de delen van het lichaam3923

gebouwd voor interactie, zoals de handen) maar ook de neurale bedrading: hoe3924

wordt daarin zintuigelijke informatie in een omgevings context omgezet in bruik-3925

bare bewegingen. Er moet dus een passing ontstaan zijn tussen elementen in de3926

omgeving en de behoefte van het organisme. Die passing bestaat uit twee moge-3927

lijke senso-motorische koppelingen: eenmanipulatieve koppeling en een rationele3928

koppeling.3929

De manipulatieve koppeling komt voor bij alle dieren en bestaat uit een passing3930

die ontstaat door te bewegen (met de geschikte anatomie) en daarmee zintuige-3931

lijke gegevens te verkrijgen die voorzien in een behoefte. Die koppeling is niet3932
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planmatig, maar evolutionair neergelegd in de bouw van het organisme (via na-3933

tuurlijke selectie) en door motorisch leergedrag van het individu (via weglaten wat3934

niet werkt en versterken wat werkt).3935

De rationele koppeling komt uitsluitend voor bij mensen en bestaat uit een pas-3936

sing die ontstaat door planmatig te werk te gaan via inzicht. Natuurlijk hangt die3937

grens bepaling af van de definities van ’inzicht’ en ’ratio’ en veel dieren met uitge-3938

breidere zenuwstelsels lijken te beschikken over verstand en inzicht. Het zou ook3939

alleen over effectief gedrag kunnen gaan, net zoals dat ook het geval is bij mensen:3940

ook wij doen veel effectief, maar begrijpen niet waarom. De rationele koppeling3941

slaat dan vooral op die situaties waarin mensen echt iets nieuws bedacht hebben3942

of echt begrijpen waarom iets werkt en daarom zinnige verbeteringen kunnen aan-3943

brengen.3944

Die mogelijkheid tot een rationele koppeling met werktuigen en omgeving is ont-3945

staan door hergebruiken en uitbreiden van hersendelen in de linker pariëtale (bo-3946

ven het oor gelegen) kwab van het brein dat gevoed wordt door andere hersendelen3947

die te maken hebben met planning, taal en visualisering.3948

Maar dat is slechts een goed aanwijsbare aanpassing in het brein. Was het een3949

noodzakelijke aanpassing, maar ook een voldoende aanpassing? Is er meer nodig3950

voor cultuur? Het ligt nu dus voor de hand om de volgende twee vragen te stellen:3951

• Wat waren de belangrijkste veranderingen in de evolutie die menselijke cul-3952

tuur hebben mogelijk gemaakt?3953

• Waar ligt de informatie die cultuur omvat en helpt voortstuwen?3954

13.3 Neurale achtergronden3955

De aSMG (de anterieure supramarginale gyrus) is een gebied in de linker pariëtaal3956

kwab dat actief wordt bij het gebruik of zien gebruiken van werktuigen (Peeters3957

e.a. (2009)) Zie voor een uitgebreidere inleiding hoofdstuk 9 in dit boek ’Nieuwe3958

mogelijkheden creëren met gereedschap’. Het is een uitbreiding van een gebied3959

dat ook bij apen aanwezig is dat helpt bij gebruik van werktuigen, de phAIP,3960

DIPSA enDPISM (zie figuur 13.1). Samenmet de IFG (Inferieure Frontale Gyrus)3961

is een cinematografische mogelijkheid ontstaan om bewegingen waar te nemen,3962

op te slaan en te reproduceren. Ook wordt de aSMG gevoed door inzicht (abstrac-3963

tie en ratio). Daarnaast is er een verbinding gelegd met taal (semantisch netwerk).3964

Taal is daarbij zowel behulpzaam bij overdragen van inzicht als bij opwekken en3965

ondersteunen van inzicht. Dit lijkt op het eerste gezicht dus de sleutel ontwikke-3966

ling geweest te zijn in het brein tot het gebruik, ontwikkelen en overdragen van3967

hulpmiddelen en daarmee de basis te zijn van menselijke cultuur. Zie ook Osiurak3968

e.a. (2020) en Chen e.a. (2018). Maar demarcatie (afgrenzing) is belangrijk in wat3969

we precies bedoelen als we zoiets stellen.3970

Ten eerste: wat is ratio of verstand? We gebruiken die termen in het dagelijks3971

leven, maar wat betekenen ze? Kennen dieren ook rationaliteit en verstand? Als3972

we dieper op de zaken ingaan, zoals in het boek van Susan Hurley (Hurley en3973
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Figuur 13.1: In de pariëtale kwab van apen komen centra voor die betrokken zijn bij werk-
tuigelijke handelingen (groene delen). De aSMG (anterieure supramarginale gyrus) is een
gebied dat bij de mens betrokken is bij werktuig gebruik (geel gebied). Het wordt gevoed
vanuit verschillende andere hersendelen, die te maken hebben met visualisering, taal en
geheugen voor bewegingen

Nudds (2006)), getiteld ’Rational Animals?’, blijkt dat rationaliteit niet beperkt is3974

tot mensen als we ondersoorten in rationaliteit onderscheiden. Ook hulpmiddelen3975

worden effectief door dieren gebruikt, met name door vogels en aap-achtigen dus3976

ook dat geeft geen strikte demarcatie van het mens zijn. Die neurale ontwikkeling3977

moet wel geholpen hebben, gezien de uitgebreide functie van taal bijvoorbeeld.3978

En taal is alleen voorbehouden aan mensen (Gil (2020)), inclusief homo erectus3979

(De Boer (2017)). Alles bij elkaar lijkt het niet zinnig om één bepaald (neuro) ana-3980

tomische vernieuwing aan te wijzen als de sleutel tot het mens zijn. Evolutie werkt3981

op systemen en sleutelt niet serieel aan verbetering van een onderdeel (Rabosky3982

(2017)), zoals vaak in de techniek gebeurt. Mensen hebben wel de mogelijkheid3983

tot het nadoen van handelingen met gereedschappen waarbij er meer gebeurt dan3984

alleen het nadoen: er ontstaat een impliciet inzicht in hoe het werkt en het is daarbij3985

mogelijk dat een ’emulatie’ gebruikt wordt van de waargenomen acties (Wilson3986

en Knoblich (2005)). Dat wil zeggen: de effectieve handeling wordt nagedaan3987

in het brein zonder dat die handeling uitgevoerd wordt, zie hiervoor ook het werk3988

van Grush (Grush (2004)). Een belangrijk discussie punt is in hoeverre menselijke3989

cognitie en perceptie elkaar voeden, zie Tacca (2011). De definitie van cognitie is3990

daarbij beslissend, immers bio-cognitie wordt ook toegeschreven aan ééncelligen.3991

Maar de lange route naar de mens heeft veel meer mogelijk gemaakt en de neurale3992

exploitatie hypothese van Gallese (Gallese en Cuccio (2018)) geeft aanleiding om3993

te denken dat imitatie, reflectie en handelingen deels ontkoppeld worden, terwijl3994

de werking van de brein gebieden voortbouwt op de oude architectuur.3995

13.4 Valentie3996

Om beter te begrijpen wat mensen motiveert, kunnen we het woord ’valentie’3997

gebruiken, dat letterlijk ’waarde’ betekent. In biologische zin is ’valentie’ dus3998
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Figuur 13.2: (Reynaud e.a. (2019)) Fig. 5) Hersengebieden die specifiek zijn voor ac-
ties voor gereedschapsgebruik. ALE-kaart afgeleid van alle studies inbegrepen. Bekeken
op de PALS-B 12 linker hemisfeer atlas oppervlakte configuratie (Van Essen (2005)). la-
terale ijkvlakken (minifiguur) en platte kaarten (hoofdfiguur). Wit schetst IPL (Caspers
e.a. (2006); Peeters, Rizzolatti en Orban (2013)). Groen schetst andere interesse gebieden
(Orban en Caruana (2014); Peeters, Rizzolatti en Orban (2013)). Blauwe contouren active-
ringen gerapporteerd in de tool-object interactie conditie van Reynaud et al. (Reynaud e.a.
(2016)). Afkortingen: PFt/aSMG, anterior-gedeelte van supramarginale gyrus, dat groten-
deels overlapt met het cytoarchitectonische gebied PFt van SMG; PF, PFm, PFt, PFop en
PFm, cytoarchitectonische gebieden van SMG; IFG, inferieure frontale gyrus.

te definiëren als de waarde die iets heeft voor overleving. Nu is het niet zo dat3999

die waarde ook overdacht hoeft te zijn door het organisme. ’Valentie’ kan je ook4000

gebruiken bij ééncellingen.4001

Bij de mens zijn er hersendelen in de orbito-frontale cortex die actief worden in4002

geval van waarnemen van ’waarde’ volle informatie (met valentie), zoals voor4003

voedsel of van sex, maar in negatieve zin ook bij het krijgen van straf. (zie figuur4004

13.3). Nu is het actief worden van hersendelen een aanwijzing dat er iets gebeurt,4005

maar niet hoe of waarom het gebeurt. We kunnen hoogstens vaststellen dat die4006

prikkel die we geven waarde heeft voor die persoon. Sommige prikkels werken4007

universeel, sommigen zijn cultuur gebonden. Toch geeft het aan dat er een directe4008

koppeling bestaat tussen organisme en omgeving, die verder gebruikt kan worden4009

in het uitrollen van cultuur.4010
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Figuur 13.3: Er zijn hersendelen in de orbito-frontale cortex die actief worden in geval
van waarnemen van betekenisvolle informatie (valentie). Groen: beloning bij creativiteit.
Oranje: eten en sex. Paars: bij straf.

13.5 Homeostase en emergentie4011

Antonio Damasio schreef een boek getiteld ’De vreemde orde der dingen’ (Dama-4012

sio (2018)) . Hij beschrijft de route van ééncelligen tot aan de mens via biochemie4013

en homeostase en spreekt zelfs over de homeostase van gevoelens in cultureel ver-4014

band. ’Homeostase’ is een toestand van geregeld zijn van een systeem naar een4015

bepaalde ijk waarde. Een voorbeeld is de thermoregulatie van ons lichaam. Met4016

vrij grote nauwkeurigheid wordt de lichaams temperatuur op iets onder de 37 °C4017

gehouden. Wordt het lichaam te koel, dan neemt het metabolisme toe, in extreme4018

gevallen door spiertrekkingen die we ’rillingen’ noemen, en is de temperatuur te4019

hoog, dan zorgt verdamping van zweet en afremmen van activiteit voor afkoeling.4020

Zo bestaat er ook een homeostase van zuurgraad in het lichaam. Homeostase van4021

gevoelens, zoals bedoeld door Damasio is in wezen hetzelfde, maar het werkings-4022

mechanisme is niet fysiologisch. Mensen in een cultuur gebruiken hun gevoelens4023

om te meten wat ze willen. Het zal duidelijk zijn dat wat ze willen mede bepaald4024

is door die cultuur en dat geeft dan ook aanleiding tot het juist niet constant hou-4025

den van die cultuur en maakt (in tegenstelling tot homeostase van lichaamstem-4026

peratuur) verandering mogelijk. Wat wel constant blijft zijn die ijkwaarden in het4027

gevoel, aldus Damasio. Hij legt verder de nadruk op zelfregulering en emergentie4028

als het gaat over cultuur. Nu is dat voor een deel onbevredigend. Vaak wordt de4029

term ’emergentie’ (het als vanzelf ontstaan van een eigenschap in een complex4030

systeem) gebruikt als verklaring, zonder in te gaan op het mechanisme. Hoewel4031

je in een complex systeem vaak kop noch staart kan vinden in processen (doordat4032

ze zo verweven en lusvormig zijn), zijn processen in complexe systemen wel te4033

onderzoeken zonder in de valkuil van reductionisme te vervallen.4034

13.6 Cultuur4035

Een ruime definitie van menselijk cultuur is de verzameling kunstvoorwerpen, ge-4036

bruiksvoorwerpen, technische producten, organisaties, overtuigingen, theorieën4037
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en gedragingen van een specifieke groep mensen. Homo erectus beschikte al over4038

cultuur, ongeveer 500.000 jaar geleden, zoals we dat weten uit vondsten van kle-4039

ding, stenen gereedschappen en eenvoudige gebouwen. (Beck en Beck (1999)).4040

Homo erectus kende vuur, ging het water op, kende taal en heeft langer bestaan4041

dan homo sapiens tot nu toe. Zo’n 300.000 jaar geleden is Homo sapiens afge-4042

splitst waarbij het brein verder toenam in volume en ongeveer 70.000 jaar geleden4043

rationele kennis ontstond. (zie ook Harari (2014a) en Harari (2014b)). De agra-4044

rische revolutie van 12.000 jaar geleden en de wetenschappelijke revolutie van4045

500 jaar geleden 1 is verder de basis geweest voor ontwikkeling van cultuur. De4046

industriële revolutie van 260 jaar geleden in Engeland heeft die technologische4047

cultuur verder doen uitbreiden in omvang, diversiteit en organisatie vormen. Cul-4048

tuur kent een rationele benadering in techniek en wetenschap en deels in kunst,4049

gebruik makend van taal (semantiek). Het neerleggen van werkende inzichten in4050

producten bestendigt die cultuur in een laag boven dat van het individu, gebruik4051

makend van signalen (semiotiek). Het verschil tussen semiotiek en semantiek is4052

dat semiotiek zich bezig houdt met seinen en signalen en semantiek uitsluitend4053

met taal. Semiotiek omvat semantiek, maar er bestaan signalen die niet tot taal4054

behoren. Een voorbeeld van een signaal is een richtingaanwijzer van een auto of4055

een rood flapje van een plastic verpakking waar je hem open kan trekken.4056

Er bestaan veel signalen die onderdeel uitmaken van producten. Ze zijn onder-4057

deel van het ontwerp, zoals het handvat van een stoffer. De vorm geeft aan dat4058

het beet te pakken is voegt een natuurlijk ’affordance’ toe aan het product. Een4059

’affordance’ is een mogelijkheid in de omgeving voor actie. Bij producten zijn ze4060

er vaak met opzet in vormgegeven. Zo is er goed nagedacht over de plaatsing van4061

handgreep en knopjes op een professionele camera. De kracht hiervan is dat het4062

product zichzelf grotendeels uitlegt in gebruik, ook zonder handleiding of uitleg4063

van de bedenker. En dat is een deel van de drijvende kracht achter cultuur: de in-4064

formatie uit brein activiteit en acties van bedenkers is neergelegd in producten die4065

dan nuttig gebruikt kunnen worden door mensen die die producten niet bedacht4066

hebben.4067

Als we naar menselijk cultuur kijken zijn er centrale vragen te formuleren. De4068

eerste vraag gaat over noodzakelijke maar niet voldoende veranderingen in de4069

mens voor het ontstaan van menselijke cultuur. Immers, cultuur is een systeem4070

eigenschap en zal dus niet uitsluitend verklaard kunnen worden met (neuro) ana-4071

tomische vernieuwingen in de mens. Maar er is wel een nieuw brein centrum aan4072

te wijzen, de aSMG, dat het gebruik van gereedschappen op basis van het zien4073

van bewegingen, van taal en inzicht mogelijk maakt. Zie hiervoor ook Reynaud4074

e.a. (2019). Ook zijn er talloze veranderingen in de anatomie van de mens, zoals4075

het lichter en beweeglijker worden van de bovenste (voorste) ledematen. Het los4076

kunnen aansturen van de vingers en de precisie ervan heeft bijgedragen. Ook de4077

energie voorziening voor het relatief grote brein heeft zich aangepast.4078

Zoals veel ontwikkelingen in de evolutie is het een geleidelijk proces geweest. Er4079

bestaan wel ’hopeful monsters’ in de evolutie, maar de mens is niet zo’n monster4080

1In sommige culturen bestond wetenschap al veel langer, zoals astronomie in Mesopotamië
(Aaboe (1974))
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in die evolutionaire zin. Een ’hopeful monster’ is een individu dat ontstaat door4081

één enkele mutatie en beter aangepast is dan soortgenoten (Chouard (2010)). Het4082

gebeurt zeer zelden, zo’n verbeterende mutatie, omdat de meeste mutaties alleen4083

nadeel bieden en de kans op voortplanting verkleinen. Bij de mens is een continue4084

lijn van ontwikkeling aan te wijzen, waarbij homo erectus een belangrijke tussen-4085

schakel was. Dat continue geeft aan dat het om een reeks kleine stappen ging.4086

Toch zien we een enorme ontwikkeling van cultuur met name de laatste paar dui-4087

zend jaar, die niet te verklaren is met darwinistische evolutie alleen. Er moet meer4088

aan de hand zijn. Dat meer komt heel mooi naar voren in het boek van Lambros4089

Malafouris, getiteld ’How Things Shape the Mind’ (Malafouris (2013)). Het is4090

een boek over Material Engagement Theory (MET). Eigenlijk is dat oude wijn4091

in een nieuw zak (MET), want Malafouris tapt uit de school van het externalisme4092

(Langsam (2005)), enactivisme (Rowlands (2013)) en de ecologische psychologie4093

(Shaw en Bransford (2017)). Maar hij heeft een helder boek geschreven waarin hij4094

aangeeft dat vakmanschap te maken heeft met goede sensomotorische coördinatie.4095

Zowel semiotische informatie (in de vorm van seinen en signalen) als semantische4096

informatie (in de vorm van taal) en kennis van materialen spelen daarbij een rol.4097

’Affordances’ (mogelijkheden tot aanpakken of actie) zijn daarbij belissend. En4098

hiermee komen we op een mogelijke verklaring voor het ontstaan en versnellen4099

van menselijke cultuur. De bruikbare kennis neergelegd in de producten van men-4100

sen bestendigt die kennis boven het niveau van het individu. Het lijkt een beetje4101

op het genoom dat mensen doorgeven, maar het werkt veel sneller: je hoeft niet te4102

wachten op het kansproces van mutaties die slechts één maal per generatie door-4103

gegeven worden als ze meer succes bieden. De informatie zit niet in de moleculen4104

in onze celkernen maar in de omgeving. Die informatie is niet los te zien van de4105

organisatie van met menselijk brein en lichaam. Het gaat niet om de dingen in4106

de omgeving, maar om de passing tussen mensen en de dingen. En zo is er een4107

boog instaan van doorgave van werkbare oplossingen die de levensduur van men-4108

sen overstijgt en tevens sneller kan werken dan de biologische evolutie, omdat de4109

selectie sneller en in grotere groepen van mensen tot stand komt van dingen die4110

werken. Technologie, wetenschap en kunst zijn daarbij prachtige voorbeelden van4111

dat werkings mechanisme. Voor technologie zie ook deze relatie die Verbeek legt4112

tussen mens en technologie: Verbeek (2015).4113

13.7 Kunst en Evolutie4114

Als we naar kunst kijken, lijkt het op het eerste gezicht een bezigheid te zijn die4115

niet bijdraagt aan het overleven van het individu of de soort. Maar binnen cul-4116

tuur moet daar toch anders naar gekeken worden. Kunst kan gezien worden als4117

een evolutionaire aanpassing, want het is een vorm van communicatie over het4118

verloop van acties, gevoelens en motieven, zonder dat het direct gevaar oplevert4119

(Kandel (2012)). Kunst maakt waarnemers bewust van en zelfs gefascineerd door4120

elementen die belangrijk kunnen zijn voor overleving. In het begin waren dat4121

misschien afbeeldingen van dieren waarop gejaagd kon worden (Pettitt, Bahn en4122

Ripoll (2007)), maar in een moderne samenleving spelen andere elementen een4123
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rol voor overleving. Alles is complexer en meer afgeleid geworden. Toch is het4124

principe van opwekken van aandacht en fascinatie nog steeds een werkingsmecha-4125

nisme van kunst. Daarmee is de functie of het bestaan van kunst niet uitputtend4126

verklaard, maar het is goed om een verbinding te leggen met de evolutionaire4127

waarde ervan.4128

13.8 Afbeeldingen4129

Afbeeldingen in kunst, wetenschap en techniek kennen eigenschappen die passen4130

in het menselijk brein. Dat wil zeggen, delen van het brein (de visuele cortex) zijn4131

goed in het onttrekken van beeldeigenschappen uit een beeld. Die eigenschappen4132

zijn contour, vorm, kleur en textuur. Deze eigenschappen activeren die hersende-4133

len die horen bij valentie (dit is de waarde voor het organisme). Het is niet voor4134

niets dat kunstenaars intuïtief gebruik maken van dit gegeven om hun afbeelding4135

een richting te geven in het gevoel van de beschouwer, waarbij ze zichzelf als4136

toetssteen gebruiken. Nu kan je ditzelfde doen in figuratieve en in abstracte kunst,4137

maar er is een verschil. Figuratieve kunst wordt waargenomen door de beschou-4138

wer in culturele context en kan daarvan in interpretatie niet los gezien worden.4139

Abstracte kunst reduceert slechts tot contour, vorm, kleur en textuur en haakt zo4140

direct aan op de valentie zonder tussenkomst van interpretatie van de betekenis.4141

Kazemir Malewich schreef een boek over de opeenvolging van stromingen in de4142

schilderkunst in een heel eigen stijl geschreven (Malevich (1976)), waarin duide-4143

lijk wordt gemaakt wat de drijvende krachten waren achter die opeenvolging. Hij4144

schreef:4145

Het impressionisme liet me op een geheel nieuwe wijze naar de4146

natuur kijken, die weer op zijn beurt een nieuwe reactie bij mij op-4147

riep die mijn spirituele energie richtte op kunst om het fenomeen op4148

een totale andere wijze te benaderen. Ik realiseerde mij dat ik trachtte4149

het schilderkunstige element van de contouren van het natuurlijke fe-4150

nomeen te bevrijden, mijn schilderspsychologie van de kracht van het4151

object los te maken. De vraag was echter hoe moet een schildering4152

bevrijd van de contouren van een object vorm gegeven worden? Ik4153

zocht het in de emotie van het schilderen zelf, die me vroeger of later4154

wel de schilderkunstige vorm zou openbaren. De icoonkunst over-4155

tuigde mij dat het niet in de anatomie of perspectief gezocht moest4156

worden, maar in gebruik van kleur en vorm op de basis van puur4157

emotionele interpretatie van thema’s. De periode van 1907 tot 19244158

beschouwde ik als de gouden eeuw van de schilderkunst, waarin de4159

academische schilderkunst door revolutionaire vernieuwingen werd4160

getransformeerd. Er werd afstand gedaan van figuratieve kunst naar4161

abstractie, waarbij twee richtingen konden worden onderscheiden:4162

een van de vorm in het Constructivisme en een over het gevoel van4163

een gegeven in het Suprematisme. Het Suprematisme brengt niet een4164

geheel nieuwe wereld van gevoel tot stand, maar een geheel nieuwe4165
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wijze van representatie van de wereld van het gevoel. De Suprema-4166

tistische vierhoek en de vormen, die daar uit voorkomen en hun com-4167

binaties kunnen een nieuw ‘vocabulaire’ van gevoelens teweeg bren-4168

gen. Cézanne verplaatste het aandachtspunt al van het object naar4169

het schilderij en richtte voor het eerst het oog van de schilder op de4170

schilderkunstige elementen van het onderwerp. Leven vormt niet de4171

inhoud van Kunst maar eerder moet Kunst de inhoud van het leven4172

vormen, alleen dan kan het leven mooi worden.4173

Nu was Malewich geen evolutie bioloog maar zijn intuïtie voor verandering naar4174

Suprematisme bijvoorbeeld biedt interessante aanknopingspunten voor evolutio-4175

nair denken.24176

Afbeeldingen in wetenschap zijn vaak beslissend voor het overleven van een idee4177

of theorie in andere mensen. Dat is niet zo vreemd, gezien het feit dat een afbeel-4178

ding gebruik maakt van paralelle informatie overdracht, terwijl taal en wiskundige4179

formules noodzakelijkerwijs serieel van opbouw zijn. Niet altijd zijn wetenschap-4180

pers bekwaam, zoals kunstenaars, om visueel de toeschouwer te bereiken en dan4181

kan het zijn dat een heel goede theorie in de vergetelheid geraakt.4182

Tekeningen in techniek zijn vaak anders van aard, bevatten vaak veel numerieke4183

informatie, maar tegenwoordig worden ook veel animaties en computer gegene-4184

reerde 3D afbeeldingen gemaakt om iets over te dragen en ook dat kan heel krach-4185

tig zijn, omdat het biologisch plausibele weergaven zijn. Ook hier helpt het om4186

gebruik te maken van de evolutionair gegroeide kracht van het visuele brein van4187

de mens.4188

13.9 Conclusie4189

Vanaf ééncelligen heeft natuurlijke selectie de mogelijkheid neergelegd om de bi-4190

ochemie en bouw van een organisme te laten passen in het milieu en het milieu te4191

laten passen op het organisme. Evolutionair ontstonden toen manipulatieve kop-4192

pelingen met de omgeving via gebruik van hulpmiddelen (zonder inzicht). Later4193

kwam daar de de rationele koppeling bij, waarin de mogelijkheid ligt tot over-4194

dracht van inzicht, via handelingen en ook via producten. Dit heeft geleid tot4195

de cumulatie van mogelijkheden zichtbaar in menselijke cultuur. De biologische4196

aanpassingen in het brein en lichaam van de mens waren wel noodzakelijk maar4197

niet voldoende voor cultuur. Cultuur is per definitie een systeem eigenschap van4198

groepen mensen en omgeving samen en dient dan ook op dat niveau verklaard te4199

worden. De informatie die menselijke cultuur draagt ligt dan ook zeker niet alleen4200

in de breinen van de leden van die cultuur, maar vooral ook in de objecten die ze4201

2Er werd afstand gedaan van figuratieve kunst naar abstractie, waarbij twee richtingen konden
worden onderscheiden: een van de vorm in het Constructivisme en een over het gevoel van een gegeven
in het Suprematisme. Het Suprematisme brengt niet een geheel nieuwe wereld van gevoel tot stand,
maar een geheel nieuwe wijze van representatie van de wereld van het gevoel. De Suprematistische
vierhoek en de vormen, die daar uit voorkomen en hun combinaties kunnen een nieuw ‘vocabulaire’
van gevoelens teweeg brengen.
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maken, waardoor interessante en goed werken dingen en denkbeelden doorgege-4202

ven worden en de ontwikkeling sneller gaat dan de darwinistische evolutie van het4203

menselijk lichaam zelf.4204
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4205

Steentijdkunst enToekomstmu-4206

ziek: Over de evolutie en func-4207

tie van kunst4208

Ronald Hünneman4209

In den beginne schiep God de gewrichten In de avond schreven de4210

handen gedichten4211

Waarna Hij, tot Zijn schrik, des mensen geest zag Verlichten4212

(Gedicht op de wanden van de Voyager 7)4213

14.1 Inleiding: Futuristische vergezichten4214

Zou de mensheid zoals we die nu kennen, met haar technologie, bouwwerken,4215

landbouw, veeteelt, vriendschappen, liefdesrelaties en economie, kunnen bestaan4216

zonder kunst? Of, filosofisch geformuleerd, kan de mensheid in haar huidige vorm4217

gedacht worden zonder de kunsten, zonder beelden, zonder theater, zonder dans4218

en muziek, zonder series op televisie, zonder gedichten en romans?4219

Ironisch genoeg geven kunstwerken zoals sciencefiction films en -series een cy-4220

nisch antwoord op deze vraag. Ze schetsen een fantasievolle toekomst waarin4221

technologie in ruime mate aanwezig is, maar elk spoor van kunst ontbreekt. Op4222

een enkele haiku, een riedeltje opera en een citaat van Shakespeare na, zijn het4223

in Star Trek Discovery (televisieserie 2017-2021) vooral niet-mensen, de Kling-4224

ons, die in hun bouwwerken en uitdossing nog enige vorm van esthetisch gevoel4225

tentoonspreiden. Hiermee lijken scifi-schrijvers aan te nemen dat kunst- werken4226

geen bijdrage leveren technologische of maatschappelijke vooruitgang. Een van4227

de schaarse, en hilarische, uitzonderingen op deze regel wordt gevormd door de4228

scifiserie Avenue 5 (HBO-televisieserie, 2020). In deze serie geven reizigers zich4229

op een ruimteschip over aan alle mogelijke hedonistische genoegens, waarvan de4230

opwinding die kunstwerken verschaffen er één is. Hiermee wordt wederom im-4231
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pliciet aangegeven dat kunst eerder een genotsverhogende toevoeging is die naar4232

decadentie neigt, dan een onmisbaar ingrediënt van een leefbare toekomst.4233

Het dieptepunt van een futuristische samenleving zonder kunst is waarschijnlijk4234

de dystopische wereld van de film Blade Runner (Ridley Scott, 1982) waarin Rick4235

Deckard (de evenknie van René Descartes) speurt naar op hol geslagen robots4236

(replicanten) die qua uiterlijk en4237

gedrag nauwelijks van mensen onderscheiden kunnen worden, zij het dat ze ex-4238

treem gewelddadig zijn en de macht willen overnemen (alhoewel je je kunt af-4239

vragen of ze daarin gedragsmatig zoveel van mensen verschillen). In navolging4240

van Descartes, baseert Deckard het on- derscheid tussen mensen en replicanten4241

op het idee dat de menselijke geest voortkomt uit een voor homo sapiens unieke4242

substantie. Voor Descartes was deze substantie de onstoffelijk4243

res cogitans. Voor Deckard huist de geest in de hersenen. Op zoek naar afwij-4244

kende emotionele reacties en ontbrekende triviale kennis die de afwezigheid van4245

een werkelijke geest verraden, onderwerpt Deckard replicanten (of beter, op men-4246

sen gelijkende wezens die ervan worden verdacht een replicant te zijn) aan een4247

op de Turing-test (Turing, 1950) gelijkend vraag en antwoord spel. In Blade Run-4248

ner is de menselijke geest dus een kwestie van op wetware draaiende software.4249

Deze software stuurt het gedrag, en geeft het dat uniek menselijke karakter. In4250

wat volgt beargumenteer ik dat scifi-schrijvers de plank misslaan als ze een toe-4251

komst schilderen zonder kunst. Ik doe dat door aannemelijk te maken dat er voor4252

de substantiegedachte van Deckard en Descartes een veelbelovend alternatief is4253

(i.c. enactivisme), om vervolgens op basis van dat alternatief te beargumenteren4254

dat kunstwerken een materieel onmisbaar element vormen van de geest en cul-4255

tuur van hedendaagse en toekomstige mensen. Echter, in tegenstelling tot veel4256

kunsttheoretici en -filosofen, beschrijf ik kunst niet als een verschijnsel dat zijn4257

oorsprong vindt in de menselijke geest, wat de substantiële vorm daarvan ook4258

moge zijn. Mensen bezitten geen kunstinstinct, geen vermogen tot het maken van4259

kunst dat evolutionair is aangewakkerd door seksuele selectie. Kunst zit niet in4260

onze hersenen, noch in onze genen. Kunst zit in kunstwerken.4261

14.2 Radicaal enactivisme als programmatisch uit-4262

gangspunt4263

Enactivisten omarmen het idee dat menselijke hersenen niet in isolatie op hun4264

functionaliteit bestudeerd kunnen worden. Mensen, of dieren, doodstil onder een4265

scanner vastleggen om vervolgens te meten hoe hun hersenen zich tijdens de uit-4266

voering van bepaalde taken gedragen, is niet veel beter dan een topschaatser stevig4267

vastbinden om vervolgens te bekijken hoe haar spieren zich gedragen als ze een4268

foto van een ijsbaan te zien krijgt, en daaruit conclusies te trekken over de wijze4269

waarop haar spieren schaatsen mogelijk maken. De relatie tussen kunst, kunstwer-4270

ken, en menselijke hersenen is daarom volgens enactivisten niet te onderzoeken4271

door mensen onder een scanner te leggen en foto’s van kunstwerken te tonen. Her-4272

senonderzoek leert ons nagenoeg niets over kunst.4273
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Alhoewel er al vanaf 1990 binnen de filosofie stemmen opgingen om de in de4274

Verlichting ontstane aannames over relatie tussen hersenen, lichaam en omgeving4275

grondig te herzien (zie bijvoorbeeld Varela et al., 1992), duurde het tot ongeveer4276

2010 voordat enactivisten4277

voldoende grond onder de voeten kregen om hun uitgangspunten empirisch onder-4278

bouwd te beargumenteren. De boeken Wij zijn ons brein van Dick Swaab (2010)4279

en Out of our heads4280

van Alva Noë (2010) markeren respectievelijk het eindpunt van het onderzoeks-4281

programma waarbij de hersenen de centrale verwerkingseenheid vormen, en het4282

beginpunt van het onderzoeksprogramma waarbij de hersenen een onnadenkend4283

orgaan vormen dat zintuigen, lichaam en buitenwereld met elkaar verbindt. Swaab4284

analyseert hersenen als een medicus in Rembrandts Anatomische les, al snijdend4285

zoekend naar orgaantjes die een specifieke functie hebben. De blik van Noë is dy-4286

namisch interactief, geformuleerd in termen van een innige verstrengeling tussen4287

organismen en hum omgeving waaruit intelligente, denkende, kunst producerende4288

mensen ontstaan.4289

Hiermee komt een einde aan de zogenaamde brein-in-een-vat-mythe (Harman,4290

1973), de idee dat in een stel hersenen dat drijft in een of andere zoutoplossing4291

en via kabels middels elektrische prikkels voorzien wordt van informatie denkend4292

bewustzijn kan ontstaan. Als zo’n situatie binnen het enactivisme al denkbaar is,4293

dan uitsluitend als eindpunt van een ontwikkelingsgeschiedenis waarin een bewe-4294

gend lichaam en een prikkelrijke omgeving de hoofdrol hebben gespeeld.4295

Denken, of nog algemener geestelijke activiteit, is volgens enactivisten slechts4296

mogelijk in een beweeglijk lichaam dat in interactie staat met zijn omgeving. De4297

wijze waarop de interactie plaatsvindt en de gestalte die de interactie aanneemt4298

vormen de inhoud van denken en bewustzijn. Zo beschouwd is het enactivisme4299

een voortzetting en radicalisering van enerzijds het behaviorisme uit de psycho-4300

logie en anderzijds het functionalisme uit de philosophy of mind. Enactivisten4301

plaatsen de hersenen in een black box, waarin behavioristen eerder mentale ver-4302

schijnselen plaatsten, en kijken slechts naar functionele relatie tussen het gedrag en4303

de omgeving van een organisme. En, net zoals functionalisten, hechten enactivis-4304

ten weinig waarde aan de specifieke opbouw, structuur en materiële samenstelling4305

van hersenen. Voor de theoretische uitgangspunten waarop Descartes, Deckard en4306

Swaab het onderscheid tussen mensen, dieren en robots baseerden is binnen het4307

enactivisme geen ruimte. Als iets eruitziet als een mens, beweegt als een mens4308

en praat als een mens, dan heeft het een menselijke geest. Of het nu op mense-4309

lijk hersenweefsel gelijkend materiaal in de schedel heeft of niet. De verdediging4310

van enactivisme laat ik over aan anderen (zie Rowlands, 2013; Noë, 2010; Varela,4311

2013; Hutto, 2012; Gallagher, 2017; Pfeifer, 2006). In het vervolg ga ik ervanuit4312

dat de menselijke geest voortkomt uit een bewegend menselijk lichaam in innige4313

interactie met zijn omgeving. (In wetenschap wordt dit idee wel aangeduid als4314

4E. De menselijke geest is Embodied, Enacted, Embedded en Extended. Om de4315

nadruk te leggen op gedrag en interactie gebruik ik hier de term enactivisme.)4316
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14.3 Evolutie en enactivisme4317

In verhalen over de evolutie van de mens is meer dan eens een centrale rol wegge-4318

legd voor de menselijke hersenen of, bij gebrek aan gefossiliseerd hersenweefsel,4319

de container daarvan: de hersenpan. Het is ontegenzeglijk waar dat de menselijke4320

hersenen, in vergelijking met die van nauw verwante primatensoorten, de laatste4321

paar miljoen jaar enorm in omvang zijn toegenomen. Daarnaast valt niet te twij-4322

felen aan de voor het aardse dierenrijk superieure intelligentie van de mens. De4323

vraag is echter hoe deze twee feiten samenhangen. Is de vergroting van het her-4324

senvolume een gevolg van een evolutionaire druk, een noodzaak tot intelligentere4325

vormen van denken (met name de zogenaamde executieve functies) om te overle-4326

ven? Of, is het grotere hersenvolume een gevolg van lichamelijke veranderingen4327

die vragen om meer coördinerend weefsel, dat als neveneffect intelligentere ge-4328

dachten mogelijk maakt? (Deze twee mogelijkheden sluiten elkaar overigens niet4329

uit.)4330

Zoals gezegd, vormen de hersenen volgens enactivisten in beginsel een orgaan4331

dat de interactie tussen een lichaam, een organisme en de buitenwereld coördi-4332

neert. Denken (bewustzijn, probleem oplossen, intelligentie, vooruitkijken) ont-4333

staat niet in de hersenen, maar in de handelingen, bewegingen van een organisme4334

in een omgeving. Evolutionair gezien zal het menselijk vermogen tot nadenken4335

dus zijn ontstaan in samenhang met lichamelijke, anatomische, mutaties die de4336

handelingsruimte verrijkten, en waarvan de werking werd gecoördineerd door ex-4337

tra hersenweefsel. Om een metafoor te gebruiken, het heeft geen enkele zin om4338

de geavanceerde computerchips die een auto op de weg binnen de lijnen houden,4339

in een trein te plaatsen. Pas als een trein de rails verlaten én stuurmogelijkhe-4340

den krijgen zou de plaatsing van chips voldoende voordeel opleveren om in een4341

evolutionair proces te worden geselecteerd.4342

Voor theorieën over evolutionaire scenario’s betekent dit dat enactivisten niet zo-4343

zeer de toenemende grootte van de hersenen als aandachtspunt nemen, maar juist4344

de overige anatomische veranderingen. Bij de mens lijkt het in dat opzicht, we-4345

derom in vergelijking met nauw verwante primatensoorten, vooral te gaan om het4346

rechtop lopen (Engels: bipedalism, wat ik vertaal met: tweevoetigheid) en de,4347

mede als gevolg daarvan, toegenomen bewegingsmogelijkheden van de hand.4348

Het verhaal dat enactivisten over de menselijke evolutie vertellen heeft dus de vol-4349

gende globale vorm. Toen de mens het regenwoud als habitat verruilde voor de4350

savanne bood tweevoetigheid evolutionaire voordelen (zoals beter zicht op roof-4351

dieren en voedsel, of extra afkoeling). Daardoor verloren de handen hun functie4352

bij het knokkellopen (Engels: knuckle-walking). Maar anders dan bij soorten zoals4353

de kangoeroe en de tyrannosaurus rex leidde dit niet tot4354

een teloorgang van armen en handen. Proto-menselijke handen moeten dus een4355

nieuwe levenskansen-verhogende functionaliteit hebben verkregen. Binnen een4356

enactivistisch perspectief betekent dit dat menselijke handen extra bewegingsmo-4357

gelijkheden ontwikkelden, en daarmee extra mogelijkheden tot interactie met de4358

omgeving. Dit proces ging gepaardmet veranderingen in de hersenen, en in reactie4359

daarop met een toename van het hersenvolume. Deze laatste stap zou, nog steeds4360
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volgens enactivisten, voortgestuwd kunnen zijn door het gebruik van gereedschap-4361

pen en steeds complexere sociale interactie. In vergelijking met chimpansees zijn4362

mensen briljante gebruikers van gereedschap. Tegelijkertijd zijn mensen sterk af-4363

hankelijk van het gebruik van gereedschap. Die combinatie zette aan tot meer4364

bewegingsmogelijkheden om gereedschappen te gebruiken, en een bijbehorende4365

verandering van hersenanatomie. Daarnaast maken beweeglijke handen, volgens4366

sommige onderzoekers (Gallagher, 2013; Krueger, 2013; Donald, 2017), een ef-4367

fectievere sociale interactie mogelijk. Dit zou handen, evenals de bijbehorende4368

ideeën over toegenomen hersenvolume, een plek geven in theorieën over de evo-4369

lutie van sociale cognitie (Alison Jolly, 1966 en 1999).4370

Deze laatste twee aspecten, gereedschapsgebruik en complexe sociale interactie,4371

staan overigens niet los van elkaar. In tegenstelling tot andere primaten zijn men-4372

sen in staat elkaar4373

actief het gebruik van gereedschappen aan te leren. Actief onderwijzen is, zo4374

betoog ik in mijn boek Pijnlijke Contacten (2021) een van de meest complexe4375

vormen van sociaal gedrag. Het zorgt ervoor dat mensen van elkaar gereedschap-4376

pen leren gebruiken in enkele dagen of weken, waar chimpansees via solistische4377

trial en error vele jaren nodig hebben.4378

Kortom, de bewegingsmogelijkheden van de menselijke hand en de coördinatie4379

daarvan vormen de fylogenetische en ontogenetische basis voor menselijk denken.4380

(Zie Goldin-Meadow, 2010 voor een wetenschappelijk uitwerking van deze vorm4381

van enactivisme.)4382

14.4 Menselijke handen en menselijke cognitie4383

Iedere ochtend stommel ik, de slaap uit mijn ogen wrijvend, de keuken in om mijn4384

ontbijtje te maken. Het liefst zou ik dit proces hier tot in detail beschrijven. Het4385

begint met het neerleggen van schone vaatdoekjes, het doorspoelen van het kof-4386

fiezetapparaat en het koken van water. Aan het eind van het proces staan er een4387

pot thee, een cappuccino, en een bordje met daarop een croissant met kaas op een4388

dienblad. Als je mijn handen tijdens dit proces zou filmen zou je tientallen, mis-4389

schien wel honderden verschillende bewegingen zien die perfect zijn afgestemd4390

op de omgeving en onderling ook nog eens prachtig gecoördineerd verlopen: een4391

handenballet. Ik knoop het zakje los waarin de croissants zitten, haal er voor-4392

zichtig een croissant uit, trek de broodrooster naar voren, stop de stekker in het4393

stopcontact, plaats het rekje erop, zet de kraan zachtjes aan, maak mijn vingers4394

half nat, bevochtig daarmee de4395

croissant aan alle kanten, leg de croissant op het rekje van de broodrooster, stel4396

het knopje zo in dat de croissant niet verbrandt… En dat is nog maar een miniem4397

deel van het proces. Het, onder het genot van een kopje koffie, lezen van de krant4398

daarna is kinderspel.4399

Schaken of dammen zijn doodeenvoudige taken vergeleken met het in elkaar flan-4400

sen van een ontbijtje. Vandaar dat robots wel denkspelen, maar niet uitgebreid4401

ontbijten. De krant lezen zou ze wellicht nog lukken (mits digitaal en zonder al-4402

les werkelijk te begrijpen), maar alles wat daaraan voorafgaat ligt ver buiten het4403
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bereik van de bewegingsmogelijkheden van hedendaagse robots.4404

14.4.1 Rodney Brooks4405

Deze kloof tussen mensen en dieren aan de ene kant, en kunstmatige intelligentie4406

en robots aan de andere werd in 1990 beschreven in de paper Elephants Don’t Play4407

Chess door computerwetenschapper, robotbouwer en onderzoeker van kunstma-4408

tige intelligentie Rodney Brooks. Hij beschrijft hierin de zogenaamde actionist4409

approach. Met recht zou dit de eerste vorm van enactivistische robotica kunnen4410

worden genoemd. Net zoals hedendaagse enactivisten, en in tegenstelling tot Ver-4411

lichtingsdenkers als Descartes en Swaab, neemt Brooks de evolutietheorie serieus:4412

The first primates appeared 120 million years ago and the immediate predecessors4413

to the great apes a mere 18 million years ago. Man arrived in roughly his present4414

form4415

2.5million years ago. He invented agriculture amere 19000 years ago, writing less4416

than 5000 years ago and ëxpert”knowledge only over the last few hundred years.4417

This suggests that problem solving behavior, language, expert knowledge and ap-4418

plication, and reason, are all rather simple once the essence of being and reacting4419

are available. That essence is the ability to move around in a dynamic environ-4420

ment, sens- ing the surroundings to a degree sufficient to achieve the necessary4421

maintenance of life and reproduction. This part of intelligence is where evolution4422

has concentrated its time—it is much harder. This is the physically grounded part4423

of animal systems.4424

Als Brooks gelijk heeft, en het moge duidelijk zijn dat enactivisten zoals ik denken4425

dat hij gelijk heeft, dan is het onmogelijk om iets zinnigs over het ontstaan van4426

de kunsten te zeggen, zonder een verband te leggen met het, in de woorden van4427

Brooks, physically grounded system4428

dat een mens is. De eerste archeologische artefacten die zonder twijfel als kunst-4429

werk kunnen worden beschouwd zijn minstens 40.000 jaar oud (de Venus van4430

Hohle Fels of de recent gedateerde grotschilderingen uit Indonesië, bijvoorbeeld).4431

Kunst is dus minstens twee keer zou oud als landbouw. Tegelijkertijd laten deze4432

vroege kunstwerken zien (kijk bijvoorbeeld eens naar de prachtige keramieken4433

Venus van Dolní Věstonice, meer dan 25.000 jaar oud) dat de makers complexe4434

handelingen konden uitvoeren, en moeten hebben voortborduurd op kennis4435

diemeerdere generaties was doorgegeven. Anders gezegd, na een enkele instructie4436

zouden ze in staat zijnmijn ontbijtje te maken. Dat is wat onsmet deze kunstenaars4437

verbindt en van chimpansees onderscheidt.4438

14.4.2 Frank Wilson4439

Het voorbeeld van mijn ontbijtje komt uit de koker van Frank Wilson, neuroloog4440

en hoofd van het gezondheidsprogramma voor uitvoerende artiesten aan de uni-4441

versiteit van Californië. In zijn boek The Hand -How its use shapes the brain,4442

language, and human culture4443

(1998) schrijft hij:4444
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Each morning begins with a ritual dash through our own private obstacle course -4445

objects to be opened or closed, lifted or pushed, twisted or turned, pulled, twiddled,4446

or tied, and some sort of breakfast to be peeled or unwrapped, toasted, brewed, boi-4447

led or fried. The hands move so ably over this terrain that we think nothing of the4448

accomplishment. Whatever your own particular early-morning routine happens to4449

be, it is nothing short of a virtuoso display of highly choreographed manual skill.4450

We would we be without our hands?4451

Er zijn meer wetenschappers voor wie de menselijke hand het brandpunt vormt4452

voor onze cognitieve evolutie (Tallis, 2003; Sennett, 2008; Korn, 2017), maarWil-4453

son is zonder twijfel degene met de meest diepgaande anatomische -, functionele4454

en evolutionaire kennis van de hand. Avant la lettre beschrijft hij het enactivisti-4455

sche verhaal van onze evolutie:4456

She [Lucy, RH] was about the size of a chimpanzee, she had a brain volume of4457

400 cc, which is about 1/3 the size of the human brain, she walked upright, and4458

she had some unusual features in the structure of her hand and wrist. It was not4459

like the modern human hand, but it was not like a chimp hand, either.4460

What we have learned about her hand, largely through the remarkable studies of4461

the American anthropologist Mary Marzke, is that a few small anatomic modifi-4462

cations would have had a dramatic functional impact on the capacity of the hand.4463

In de daaropvolgende paar miljoen jaar maakt een reeks kleine aanpassingen die4464

telkens een klein, maar significant, overlevingsvoordeel opleveren uiteindelijke4465

een levensgroot verschil:4466

For the hominids, the small changes in wrist and hand structure led to significantly4467

improved throwing, and eventually to a complete reorganization of the brain. […]4468

We can now say with considerable confidence that almost the entire set of distinc-4469

tive hu- man motor and cognitive skills, including language and our remarkable4470

ability to design, build, and use tools, began as nothing more than an enhanced4471

capacity to control the timing of sequential arm and hand movements used in thro-4472

wing.4473

Onze mensenhanden gekoppeld aan mensapenarmen en -schouders vormen in het4474

aardse dierenrijk een ongeëvenaard complex en delicaat systeem waarmee onge-4475

kende interacties4476

met de omgeving mogelijk worden. (Het evolutionaire verband tussen gericht4477

gooien en de uniek menselijke bewegingsen cognitieve capaciteiten was overi-4478

gens al eerder, zij het op een iets andere wijze, in 1991 gelegd door de theoretisch4479

neurofysioloog William H. Calvin in zijn boek The Throwing Madonna.)4480

14.4.3 Mark Rowlands4481

Binnen dit enactivistische evolutionaire verhaal zijn handelingen, zoals grijpen,4482

vastpakken en een stevige grip, niet te onderscheiden van cognitieve vermogens,4483

zoals begrijpen, begrip en vatten. De menselijke geest, het menselijk kenvermo-4484

gen werkt niet van binnen naar buiten. We begrijpen de buitenwereld niet in onze4485

binnenwereld, maar in ons grijpen van de buitenwereld ontstaat een binnenwereld,4486
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een gedachtenrijk. Denken vindt niet plaats in een aparte substantie (zoals hersen-4487

weefsel), maar is het resultaat van mensenhanden die hun omgeving manipuleren.4488

Vanaf de 17e eeuw, de eeuw waarin Descartes geest en materie scheidde (in een4489

poging onze ziel te redden), bogen filosofen zich over de vraag hoe de menselijke4490

geest en de buitenwereld verbonden waren. Als de buitenwereld slechts kenbaar4491

was via representaties, op wat voor wijze dan ook, in de substantie van het men-4492

selijke bewustzijn (res cogitans of hersenen) hoe waren mensen dan in ooit staat4493

een verband te leggen tussen deze representaties en de echte wereld? Deze vraag4494

is principieel onoplosbaar (zie Rorty, 1979). Als je Angelique slechts kent via de4495

representatie van haar in de verhalen van Bernadette, hoe kun je dan ooit weten4496

of de echte Angelique overeenkomt met de representatie? Pas als je Angelique in4497

levenden lijve ontmoet en met haar een intensieve interactie aan kunt gaan, kun4498

je bepalen of Bernadette haar goed representeerde. Volgens een parallelle logica4499

kennen wij de ons omringende werkelijkheid niet via representaties maar door-4500

dat we er een dankzij onze zintuigen en handen een intensieve interactie mee aan4501

kunnen gaan. In de woorden van Rodney Brooks (1990):4502

For an embodied system, internal representations can be ultimately grounded in4503

sensory-motor interactions with the world. Our systems are physically coupled4504

with the world and operate directly in that world without any explicit representa-4505

tions of it.4506

Ons begrip van de wereld begint niet bij onze innerlijke beelden en woorden, maar4507

bij onze handelingen. Of, zoals de filosoof Mark Rowlands (2006) schrijft in de4508

paragraaf “In the beginning was […] the deed”:4509

Perhaps the defining tendency of modern thought is to suppose that our primary4510

epistemic grip on the world comes from the inside out. Our grip on the world4511

derives from our having representations of it, and, whatever else they may be,4512

these are things that belong to the inside of us.4513

The burden of this book has been to try and argue against this picture. Our episte-4514

mic grip on the world does not come from the inside out. We are already out in the4515

world in the form of our deeds. The deeds we employ in representing the world4516

are themselves representational. […] For the role played by our deeds is itself a4517

representational one. The vehicles of representation do not stop at the skin; they4518

extend all the way out into the world.4519

Deze verstrengeling van handeling en begrip is niet uniek voor mensen. Maar,4520

doordat mensenhanden, -armen en -schouders en het daaraan gekoppelde hersen-4521

weefsel een onovertroffen verfijning, complexiteit en verscheidenheid aan aangrij-4522

pingsmogelijkheden mogelijk maken, hebben mensen binnen het aardse dierenrijk4523

het rijkste beeld van de wereld.4524

Omdat werktuigen handelingsmogelijkheden en -vormen uitbreiden, leiden werk-4525

tuigen dus tevens tot een uitbreiding van het begrip van de wereld. Werktuigen zijn4526

niet kentheoretisch neutraal. Door werktuigen te gebruiken, en door werktuigen4527

op een oneigenlijke wijze te gebruiken, zien we de wereld op een nieuwe wijze, en4528

zien we nieuwe, voorheen ondenkbare mogelijkheden of oplossingen voor oude4529

problemen. (Zie ook Malafouris, 2016.)4530

140



Menselijke handen en menselijke cognitie

14.4.4 Handen in de hersenen4531

Het wellicht lastigste, en meest ingrijpende, aspect van deze enactivistische ana-4532

lyse is dat de precieze bouw en samenstelling van de hersenen niet langer alles4533

bepalend is voor de wijze waarop mensen de wereld ervaren, of voor de gedachten4534

die ze over de wereld hebben. Zolang hersenen bepaalde vormen van interactie4535

mogelijk maken, zolang blijven gewaarwordingen en gedachten bestaan. Meer4536

analytisch gezegd, als een functionele interactie met een object bij persoon X mo-4537

gelijk wordt gemaakt door hersengebieden A, B en C, en diezelfde interactie wordt4538

bij persoon Ymogelijk gemaakt door hersengebieden D en E dan leidt dat tot bij X4539

en Y tot dezelfde gewaarwordingen en gedachten. (Dit is een speciaal geval van de4540

these van de onbepaaldheid van vertaling van Willard Quine, zie Peijnenburg en4541

Hünneman, 2001.) In een experiment sloten Von Melchner et al. (2000) optische4542

zenuwbaan van fretten aan op de hersengebieden waar normaliter de gehoorze-4543

nuw op is aangesloten (de auditieve hersenschors). Alhoewel de locatie en struc-4544

tuur waarop de zenuwbanen waren aangesloten, van de evolutionair gevormde4545

toestand verschilden, bleven de modificeerde fretten normaal op visuele prikkels4546

reageren, zij het dat hun gezichtsvermogen iets minder fijngevoelig was. Dit sug-4547

gereert dat gewaarwordingen niet ontstaan door de aard van het hersenweefsel,4548

maar door de door het hersenweefsel mogelijk gemaakte vorm van afstemming4549

tussen organisme en omgeving.4550

Uiteraard zijn de handen, het gevoel in de handen en de bewegingen van de han-4551

den, verbonden met de hersenen. De details van die verbinding zullen de reik-4552

wijdte bepalen van de functionele relaties die de handen met de rest van het li-4553

chaam en de buitenwereld kunnen aangaan, en daarmee de kwaliteit, inhoud en4554

details van de menselijke cognitie. Maar het hersengebied waarmee de handen4555

verbonden zijn op zich, noch de verbinding van dit gebied met andere gebieden in4556

de hersenen, zegt iets over de menselijke cognitie. Zonder aangesloten te zijn op4557

menselijke handen die graaien, prikken, tasten en strelen in een buitenwereld leidt4558

activiteit in deze gebieden niet tot gewaarwordingen of gedachten. Volgens de-4559

zelfde logica kan de functie van dit hersengebied-voor-de-handen na een bescha-4560

diging door een ander gebied overgenomen worden, mits daarmee vergelijkbare4561

functionele verbindingen kunnen worden gelegd. Zelfs kan, nog steeds volgens4562

dezelfde logica aangevuldmet een riedeltje toekomstmuziek, een derde hand op de4563

menselijke hersenen worden aangesloten die tot dezelfde gewaarwordingen leidt4564

als de twee eerste biologische handen, maar via andere hersengebieden. (Een uit-4565

breiding van de menselijke zintuigen waaraan momenteel hard wordt gewerkt, is4566

de zogenaamde feelSpace belt. Zie www.feelspace.de. Gebruikers van deze kom-4567

pasriem voelen richting onmiddellijk, op een niet goed onder woorden te brengen4568

wijze. Bekijk de filmpjes van gebruikers maar eens, of het uitgebreide verslag in4569

de BBC documentaire Is Seeing Believing? Volgens enactivisten zal de ervaring4570

van gebruikers van de belt waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de ervaring van4571

vogels die richting voelen.)4572

De uiterste consequentie van deze gedachtelijn is de idee dat de architectuur van4573

mensenhersens slechts globaal in het DNA is vastgelegd. De ontwikkeling van4574

de details, de functionele verbanden tussen en de specialisatie (als het die naam4575
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mag hebben) van hersengebieden, vindt plaats als gevolg van de eigenschappen4576

van het lichaam waarin de hersenen zijn geplaatst en de interacties die dit lichaam4577

met de omgeving aangaat. Met een glimlach wijst neurowetenschapper Miguel4578

Nicolelis in dit verband op de voetbalkwab van Lionel Messi (Nicolelis, 2011).4579

Om op de zaken vooruit te lopen, in de hersenen van mensen die zich geregeld in4580

tempels bevinden, of in kathedralen, knielend en biddend, omringd door beelden4581

en iconen, gevangen door de geur van wierrook en het geluid van Gregoriaanse4582

muziek, met de smaak van avondmaalswijn op de tong zullen dus gespecialiseerde4583

religiegebieden te vinden zijn (zelfs als ze onbeweeglijk vastgesnoerd liggen onder4584

een scanner).4585

14.4.5 De hand in steentijd kunst4586

Volgens een apocrief verhaal verzuchtte Pablo Picasso nadat hij zich in de grotten4587

van Alta Mira had vergaapt aan de schilderingen: “Después de Altamira, todo es4588

decadencia.” Of Picasso deze uitspraak nu werkelijk heeft gedaan of niet, ik ben4589

iedere keer weer onder de4590

indruk als ik bij het archeologisch museum in Madrid (MAN Museo Arqueoló-4591

gico Nacional) de replica van deze grotten betreed. Ik herken de schilderingen als4592

steentijdkunst, maar op geen enkele wijze voelen ze als primitieve kunst. De vraag4593

die zich onmiddellijk opdringt is waarom mensen 36.000 jaar geleden deze prach-4594

tige werken hebben gemaakt. Wat zouden ze ermee hebben willen uitdrukken?4595

Waarom hebben ze deze esthetische keuzes gemaakt? Met welk doel? Dezelfde4596

vraag dringt zich op bij venusbeeldjes of bij beenderen fluiten met dezelfde leef-4597

tijd.4598

In deze kunstwerken uit de steentijd (het late paleolithicum, maar nog voor het4599

mesolithicum) is de menselijke hand duidelijk aanwezig. Soms letterlijk, zoals bij4600

de honderden afdrukken (schaduwbeelden) van handen die in steentijdgrotten zijn4601

gevonden. Of zoals bij de fluiten die onmiskenbaar gemaakt zijn voor wezens met4602

een hand die anatomisch op de onze lijkt. Of zoals bij de venusbeeldjes, die niet4603

zijn gemaakt rechtop te worden gezet (voeten of een voetstuk ontbreken), maar om4604

in de mensenhand genomen te worden. Maar ook als de letterlijke hand ontbreekt4605

dan blijft in één oogopslag duidelijk dat dit werken zijn die door een mensenhand4606

gemaakt moeten zijn. Geen enkel ander aards wezen heeft het vermogen om de4607

omgeving op deze wijze te manipuleren.4608

Bij een enactivistische analyse is de vraag niet, of niet alleen: waarom hebben4609

ze deze kunstwerken gemaakt? Maar vooral: wat voor nieuwe interacties met de4610

wereld maakten deze kunstwerken mogelijk? Kunstwerken uit de steentijd zijn,4611

binnen dit perspectief, niet zozeer een weergave van een bewustzijn of een re-4612

flectie van mensen op de wereld, maar intuïtiepompen (om een term van Daniel4613

Dennett, 1984 en 2013, te gebruiken), artefacten waarmee nieuwe gedachten ont-4614

staan, nieuwe ideeën tevoorschijn komen en nieuwe oplossingen gevonden kunnen4615

worden.4616

Kunstwerken uit de steentijd zijn geen gevolg van demoderne geest, maar brengen4617

die de wereld in.4618
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14.5 Een definitie van kunst4619

Voor ons, mensen uit de 21ste eeuw, beslaat de term ‘kunst’ zo’n omvangrijk ge-4620

bied (van theater, land art en spoken word, tot muziek, film, literatuur en beeldende4621

kunst) dat het onmogelijk is om een definitie van kunst of kunstwerk te vinden die4622

alle kunstwerken insluit en alle werken uitsluit die geen kunst zijn. Daarnaast4623

heeft kunst in sommige kringen een bijna religieuze status gekregen, met kunste-4624

naars als priesters die ons naar hogere inzichten of diepere waarheden leiden. Een4625

handtekening van een kunstenaar op een urinoir transformeert een object met een4626

lage status tot een kunstwerk met mystieke en mythische4627

proporties. In het vervolg zal ik deze aspecten aanduiden als de verscheidenheid4628

en de spiritualiteit van kunstwerken.4629

14.5.1 Wittgenstein over spel en over kunst4630

De schier oneindige verscheidenheid van kunstvormen en kunstwerken maakt een4631

analyse op basis van een heldere definitie van ‘kunst’ onmogelijk. De situatie met4632

betrekking tot de term ‘kunst’ is wat dat betreft niet anders dan die met betrekking4633

tot de term ‘spel’ (Engels: ‘game’). Ludwig Wittgensteins analyse van ‘spel’ in4634

zijn Philosophical Investigations (1953) kan dan ook gemakkelijk worden omge-4635

schreven naar ‘kunst’:4636

For how is the concept of an art bounded? What still counts as art and what no4637

longer does? Can you give the boundary? No. You can draw one; for none has so4638

far been drawn. (But that never troubled you before when you used the word4639

“art”.)4640

Ik heb het woord “game” vervangen door “art”.)4641

Wittgensteins analyse had tot doel aan te tonen dat termen hun betekenis niet krij-4642

gen door een essentie (pace Aristoteles) of doordat ze aan afspiegeling zijn van4643

een Idee uit de Ideeënwereld (pace Plato), maar door de wijze waarop mensen ter-4644

men (zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke voornaamwoorden, indexicale ter-4645

men, getallen, enzovoorts) onderling gebruiken om hun gedragingen op elkaar af4646

te stemmen. Termen krijgen hun betekenis is een taalspel. In wat volgt zal ik4647

mij geen zorgen maken over de essentie of de idee van kunst. Welke objecten4648

en gedragingen onder kunst vallen, is afhankelijk van het taalspel waarin de term4649

voorkomt. Dat wij in de 21ste eeuw beelden van de Oude Grieken en Romeinen4650

aanduiden als kunst, is geen enkele garantie dat de oorspronkelijke makers en ko-4651

pers er ook op deze manier tegenaan keken. Het zij zo. Waar het hierom gaat is4652

de vraag hoe er ooit een veld van menselijke activiteiten is ontstaan dat artefacten4653

voortbrengt die geen duidelijk praktisch nut bieden. Waarom, bijvoorbeeld, is het4654

handvat van een middeleeuws zwaard getooid met versieringen die noch de slag-4655

kracht verhogen, noch extra bescherming bieden? Waarom waren er 40.000 jaar4656

geleden fluiten? Om vogels te lokken en te vangen? Om muziek te maken? Maar,4657

waarom zouden mensen muziek willen maken?4658

Bij beschouwingen over de oorsprong van kunst moet een onderscheid worden ge-4659

maakt tussen het maakproces en het gebruik. Ik zal de term ‘kunstenaar’ gebruiken4660
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voor degene die een artefact maakt dat door ‘toeschouwers’ wordt gewaardeerd.4661

Nauwkeuriger geformuleerd (via een stipulatieve herdefinitie):4662

DEFINITIE KUNSTWERK4663

Kunstwerk =stip een door een kunstenaar gemaakt artefact (maaksel), of gedeelte4664

of aspect van een artefact, of performance (voorstelling) met geen onmiddellijk4665

praktisch of industrieel nut, dat wordt gewaardeerd door anderemensen (toeschou-4666

wers).4667

Volgens deze definitie doet de reden waarom toeschouwers een kunstwerk waar-4668

deren er niet toe, net zomin als de motieven of de bedoelingen van een kunstenaar.4669

Wellicht heeft een kunstenaar bij het maken van een kunstwerk tot doel specifieke4670

vormen van waardering op te roepen in haar toeschouwers, en wellicht gebeurt4671

dat ook, maar dit feit legt geen extra gewicht in de schaal als het gaat om de vraag4672

of het artefact een kunstwerk is. Ik ontken dus niet dat kunstenaars allerlei ideeën4673

en plannen hebben als ze aan het werk gaan. Wellicht hebben sommigen, door de4674

subsidieaanvraag gedreven, hoogdravende ideeën over de maat- schappelijke rele-4675

vantie van hun werk. Andere kunstenaars zullen zich bij het maken van hun werk4676

voortdurend afvragen of het wel zal worden verkocht. Weer anderen zullen hun4677

werken zonder diepe gedachten op het doek kwakken, terwijl ze ondertussen een4678

appeltje wegknagen. Maar die intenties doen er allemaal niet toe. Of een maaksel4679

een kunstwerk is, hangt af van de waardering door toeschouwers.4680

14.5.2 Kunst als spel4681

Otters spelen met stenen. Ze gooien de stenen in het water en duiken ze weer4682

op. Hun spel is niet anders dan het duikspel dat ik vroeger met mijn vrienden4683

speelde. Chimpansees, vooral chimpanseekinderen, spelen. Ze gooien zand naar4684

elkaar, spelen blindemannetje met bladeren voor hun ogen, en rennen en vliegen4685

achter elkaar aan. Mensenkinderen spelen de hele dag door. Door de superieure4686

mogelijkheden van hun lijf spelen mensenkinderen spelletjes die in het dierenrijk4687

nooit gevonden zullen worden. Touwtjespringen, knikkeren, zakdoekje leggen,4688

hinkelen, lummelen en als klap op de vuurpijl jongleren (kaatsenballen). Mensen4689

zijn speldieren bij uitstek.4690

Mark Rowlands (2015) onderscheidt menselijke activiteiten in werk en spel. De4691

waarde van werk is, zo schrijft hij, instrumenteel. We werken omdat we daarmee4692

iets verkrijgen wat we willen hebben (zoals geld, aanzien of gezondheid). Daar-4693

entegen waarderen we spel intrinsiek. We spelen om het spelen, niet om iets wat4694

het spel oplevert. Uiteraard kan een spel wel iets opleveren, het kan zelfs dezelfde4695

opbrengst hebben als werk, maar dat is nooit de reden of aanleiding om het spel4696

te spelen. We spelen het spel ook als het vooruitzicht van een beloning er niet is:4697

What is work for one person in one context can be play for another person, or for4698

the same person in another context. What makes an activity either work or play4699

is not a matter of what it is but of one’s motive for doing it. If you perform an4700

activity simply in order to do so, then what you are doing is play -even if, as a4701

matter of fact, it also brings financial rewards. And if you find yourself engaging4702

in the most joyous, seemingly playful activity imaginable, but you are doing it for4703
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solely for fiscal rewards it also beings, then what you are doing is work not play.4704

Rowlands gebruikt deze definitie om, in navolging vanMoritz Schlick (1927), spel4705

op te voeren als de uiteindelijke zin van het leven. Een leven met slechts werk en4706

geen spel is zinloos, wat iemand verder ook tot stand brengt. Een schilder die voor4707

de verkoopwerken produceert speelt niet. Een theatergezelschap dat met tegenzin,4708

maar voortgedreven door de noodzaak van inkomsten op tournee gaat, speelt geen4709

voorstellingen. Een muziekgezelschap dat zich in bochten wringt om een subsidie4710

voor inclusiviteit binnen te slepen, maakt geen muziek. Spel en kunst vervloeien4711

als kunstenaars spelenderwijs (niet gericht op een opbrengst anders dan het artefact4712

of de performance) werken maken die door toeschouwers worden gewaardeerd.4713

14.6 Een evolutionair verhaal over kunst4714

14.6.1 Steentijd kunst4715

De fossilisatie van kunstwerken verloopt uitermate moeizaam. Op de overzichts-4716

tentoonstelling van Steentijdkunst (Ice Age Art, zie ook de bijbehorende catalogus4717

van Jill Cook, 2013) in het British Museum stonden beenderen beeldjes en fluiten,4718

in leisteen gekraste afbeeldingen en zachtstenen venusbeelden. Beschermd tegen4719

het weer laten diverse grotten verspreid over de hele wereld duizenden afbeeldin-4720

gen zien, vaak van dieren en handen, soms abstracter en ongedefinieerder. Het is4721

niet al te gewaagd om te veronderstellen dat zo’n 50.000 tot4722

70.000 jaar geleden kunst alomtegenwoordig was onder mensen.4723

We zullen waarschijnlijk voor eeuwig in het duister tasten, als het gaat om de4724

allereerste kunstwerken, de eerste keer dat mensachtigen (hominidae van welke4725

soort dan ook) nietfunctionele artefacten maakten die door anderen werden ge-4726

waardeerd. We kunnen niet meer dan een verhaal vertellen, in dit geval een en-4727

activistisch verhaal. Kunst begint ergens in de prehistorie met spelende handen,4728

met gefröbel. Er was geen aandrang om kunst te maken, geen bedoeling of be-4729

spiegeling. Iemand, en waarschijnlijke meerdere mensen op meerdere plekken,4730

waren aan het spelen. Wellicht met gereedschap dat doorgaans voor verzamelen,4731

jagen of vechten werd gebruikt. Misschien met stokken en stenen, zoals kinderen4732

nu nog4733

steeds uren bezig kunnen zijn met een stok en een zakmes. Vaak leverde dat spel4734

weinig op. Een enkele keer werd het maaksel door de maker gewaardeerd en4735

bewaard. En in een nog zeldzamer geval werd het door anderen gewaardeerd4736

(en per definitie niet vanwege het nut of de toepassingsmogelijkheden). Met die4737

waardering ontstond steentijdkunst.4738

Of, iemand pakte een bot op om het laatste merg eruit te zuigen. Met een zware4739

steen breekt ze de uiteinden van het bot. Ze duwt met een stokje, zuigt en blaast4740

op het bot. Onverwacht komt er een geluid uit. Als ze het bot heeft leeggehaald4741

blijft er geluid uit komen als ze erop blaast. Ze maakt het bot beter schoon en4742

bewaart het om af en toe op de blazen. Tot haar verbazing willen anderen het bot4743

ook gebruiken om op te blazen.4744

145



Steentijdkunst en Toekomstmuziek: Over de evolutie en functie van kunst

Hoe de eerste stappen er ook hebben uitgezien, de eerste maaksels hadden geen4745

praktisch nut, maar wel een enactivistisch effect. Ze veranderen de interactie van4746

Steentijders met de hun omringende omgeving en daarmee hun belevingsen ge-4747

dachtewereld. Door twee oorzaken is dit proces ongekend krachtig. Aan de ene4748

kant maken mensenhanden een complexe interactie met deze artefacten mogelijk,4749

een complexere interactie dan voor welke andere diersoort ook mogelijk is. De4750

andere oorzaak, minstens zo belangrijk, is dat dit proces niet geremd of beperkt4751

wordt door doelmatigheid. Het maakproces (het gefröbel van de kunstenaar) én4752

het resulterende artefact (de ervaring van de toeschouwer) zijn inherent bevredi-4753

gend. Vuistbijlen of speerpunten dienen uiteindelijk naar tevredenheid te functi-4754

oneren. Spelenderwijs gemaakte artefacten leiden tot bewondering. Er gaat geen4755

bruikbaar gereedschap verloren als dit kunstspel wordt onderbroken, of tot een4756

resultaat leidt dat de moeite van het bekijken en betasten niet waard is.4757

Dit wil echter niet zeggen dat dit niet-doelgerichte proces niets bruikbaars ople-4758

vert. Kunstwerken kunnen, naast dat ze bewondering oproepen, wel degelijk een4759

effect op menselijke cognitie hebben. In veel gevallen zal dat effect klein zijn4760

en in de loop der tijd vervagen in betekenisloosheid. In andere gevallen kan het4761

effect groter en betekenisvoller zijn, en een vast onderdeel worden van een cul-4762

tuur (zoals de randversieringen van keramieken potten). In een enkel geval leidt4763

een kunstwerk bij de bewonderaars tot een effect op hun gedachten dat praktische4764

consequenties heeft. Aan het proces van kunsten ligt dus een evolutionair algo-4765

ritme ten grondslag. Duizenden, tienduizenden of honderdduizenden mensenhan-4766

den brengen spelenderwijs maaksels voort (mutaties en variatie), waarvan slechts4767

enkele door toeschouwers worden gewaardeerd (selectie). Deze waardevolle ar-4768

tefacten vormen de aanzet tot een volgende generatie maaksels, aangevuld met4769

nieuwe speelse toevalstreffers. Soms brengt een artefact in een groep toeschou-4770

wers een dermate sterk cognitief effect teweeg dat het gekoesterd gaat worden (en4771

tot cultuuruiting wordt).4772

Venusbeeldjes zijn wellicht de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden4773

van dit proces, al valt voor muziek een vergelijkbaar verhaal te vertellen. De ste-4774

nen, ivoren en keramieken versies van venusbeeldjes die de tand des tijds hebben4775

doorstaan, zullen ongetwijfeld vooraf zijn gegaan door vergelijkbare beeldjes van4776

hout of andere vergankelijke materialen. De replica’s van venusbeeldjes die ik4777

in mijn handen heb gehouden dwingen niets dan bewondering af. De venus van4778

Lespugue, oorspronkelijk van glad ivoor, spant voor mij de kroon. De propor-4779

ties zijn geweldig, de lijnen zacht en mooi, ze voelt heerlijk, past precies bij mijn4780

handen, en leidt tot allerlei gedachten. Een deel van die gedachten hoort bij mijn4781

hedendaagse geest: Waar zijn mensen die dit maakten mee bezig geweest? Ver-4782

schilden zij erg van mij? Wat zullen zij hebben ervaren bij dit beeldje? Een ander4783

deel van die gedachten en gevoelens zal dicht in de buurt van die van de oor-4784

spronkelijke makers en toeschouwers komen. Verzuchtingen over de schoonheid,4785

erotische connotaties, tintelingen in mijn vingers… Hierdoor krijgt het beeld zeg-4786

gingskracht, betekenis. Wat ooit in hout is begonnen als iets dat aangenaam voelt,4787

is na vele generaties geëvolueerd tot een object met een esthetische, erotische en4788

cognitieve lading. Venusbeelden, en andere artefacten, werken van buiten naar4789
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binnen. Ze veroorzaken bij toeschouwers gedachten die op hun beurt de blik op4790

de wereld veranderen. Deze artefacten zijn geen gevolg van de expressieve ver-4791

langens van kunstenaars, maar van een langdurig proces van vele generaties van4792

handigheid in combinatie met sociale interactie. Het selectieproces van bewon-4793

dering brengt niet alleen nieuwe generaties voort, maar verandert onverwacht en4794

onbedoeld de cognitie van de toeschouwers. De verzameling gekoesterde artefac-4795

ten, de culturele kunstwerken, en de daarbij behorende cognitieve toestanden, kan4796

er vervolgens toe leiden dat de waarderende gevoelens veranderen. Enzovoorts.4797

Resulterend in culturele (in tegenstelling tot, maar niet geheel te onderscheiden4798

van, technologische) evolutie. Kunst en cultuur worden cumulatief. Toeschou-4799

wers die opgroeien in een generatie artefacten maken die ervaring onderdeel van4800

hun bewondering voor nieuwe artefacten. In datzelfde proces worden kunstenaars4801

iedere generatie bedrevener in het creëren van bewondering, en net zoals bij alle4802

vaardigheden is de ene mens daar beter in dan de andere.4803

Zodra voorwerpen zoveel bewondering afdwingen dat ze waarde krijgen (via ruil4804

of uitgedrukt in wat voor waardesysteem dan ook), kan een klasse vanmensen ont-4805

staan die we tegenwoordig aanduiden met de term ‘kunstenaars’. Mensen die zo4806

goed zijn in het afdwingen van bewondering, dat ze ermee in hun bestaan kunnen4807

voorzien. Sommige kunstenaars zul- len dit ervaren als spel, anderen als werk.4808

Het is dus geen wonder dat filosofen en wetenschappers nog immer worstelen4809

met de vraag wat de esthetische ervaring precies is. De esthetische ervaring is,4810

in dit enactivistische perspectief, namelijk niet één specifieke ervaring. Omdat4811

kunstenaars met hun handen in staat4812

zijn tot het maken van complexe artefacten, en omdat toeschouwers via hun han-4813

den in staat zijn tot een complexe interactie met kunstvoorwerpen, veranderen4814

kunstvoorwerpen de menselijke cognitie, de menselijke ervaring van de wereld.4815

Kunstvoorwerpen zijn daarmee het schoolvoorbeeld van extended cognition, het4816

idee dat menselijke cognitie voor een deel buiten de schedel tot stand komt. En dat4817

betekent dat gewaardeerde kunstwerken de kracht hebben om de waardering van4818

kunstwerken te veranderen. Het betekent ook dat nieuwe generaties toeschouwers4819

via reeds bestaande kunstwerken in een gelaagde cultuur stappen, en dat hun er-4820

varing daardoor anders zal zijn dan die van voorgaande generaties. In de kunsten4821

zullen daarom altijd trends, modes en veranderende opvattingen te vinden zijn (net4822

zoals in spel, zou Wittgenstein aanvullen).4823

14.6.2 Gotische kerken als ervaringsmachines4824

We slaan de literaire kunstwerken van de Oude Grieken en de manier waarop ze4825

het westerse denken veranderden over. De Romeinse beeldhouwcultuur als mid-4826

del om overwonnen volken de Romeinse heerschappij te laten voelen laten we ook4827

links liggen. Net zoals de Islamitische bouwkunst te midden waarvan de onein-4828

digheid van Allah wordt ervaren. We springen van de steentijd naar de gotische4829

middeleeuwen.4830

Het is verleidelijk om kathedralen te analyseren als een uitdrukkingswijze, een4831

manier waarop late middeleeuwers hun ontzag voor God de Vader, het lijden van4832
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Jezus en de devotie van Maria weergaven. Ongetwijfeld zal dat voor een deel4833

kloppen, maar dat is niet waar de kracht van een gotische kerk in schuilt. Kerken4834

zijn niet slechts gebouwen om het geloof te belijden, maar vooral gebouwen om4835

het geloof tot stand te brengen. Kerkgebouwen maken gelovigen. (Dus ja, ik zou4836

het begin van het atheïsme leggen bij de beeldenstorm van de 16e4837

eeuw.)4838

De analyse van gotische kerken vertoont, in het hier gekozen enactivistische kader,4839

eerder gelijkenis met de analyse van het commerciële succes van Disneyland, dan4840

met een semantische analyse van een tekst of schilderij. Gotische kerken zijn er-4841

varingsmachines die mensenhersens omvormen tot godvrezende christenen. Een4842

bezoek aan Disneyland wordt voorafgegaan door honderden uren filmkijken, mer-4843

chandise, kleding en verjaardagscadeaus, zodat de hersenen gevuld zijn met net-4844

werken (vooral opwinding en beloning) die gespecialiseerd zijn in de verwerking4845

van Disneyprikkels. Het bezoek zelf zorgt voor een maximaal effect van deze4846

netwerken, en is zelfs voor Disneyontkenners op sommige punten overweldigend.4847

Precies zo functioneerden en functioneren kathedralen. Het zijn niet alleen plek-4848

ken om je geloof te belijden, net zoals Disneyland niet alleen een museum is.4849

Kathedralen zijn geloofsparken, analoog aan het pretpark Disneyland. (Zie voor4850

een uitstekende beschrijving van dit proces4851

Bissera Pencheva, 2014 en 2018.) Kathedralen maximaliseren de geloofservaring.4852

De hoogte en grootte van een kathedraal, het geluid, het licht, de beelden en geu-4853

ren, veranderen het denken van bezoekers. Zelfs voor Godsontkenners blijven ze4854

op sommige punten overweldigend. Zelfs rabiate atheïsten willen nog wel eens4855

een kaarsje opsteken voor een verloren dierbare.4856

Net zoals bij Disneyland zullen sommige beslissingen bij de bouw van kathedra-4857

len zijn voortgekomen uit bewust manipulatieve overwegingen die tot doel hadden4858

het geloof in bezoekers te stimuleren en bestendigen (aangevuld met, en voorafge-4859

gaan door, alle fysieke geloofsrituelen die nu in Zuid-Europese landen nog steeds4860

wekelijks te zien zijn). Andere keren bouwden mensen een plek waar ze voelden4861

dat hun devotie voor God en Zijn schepping van de wereld gemaximaliseerd werd.4862

De precieze wijze waarop dat in beide gevallen gebeurde was het gevolg van een4863

tamelijk willekeurig evolutionair proces waarin speelse kunstwerken bewonderd,4864

gekoesterd en aan volgende generaties doorgegeven werden, aangevuld met de4865

technische kennis van de makers. Religie is, in een enactivistisch perspectief, bo-4866

venal een esthetische ervaring met cognitieve gevolgen, die vervolgens uitmonden4867

in handelingen en maatschappelijke veranderingen.4868

14.6.3 Richard Rorty over moderne kunst4869

De hier verdedigde opvatting van kunst is een genaturaliseerde versie van Richard4870

Rorty’s pragmatisme met betrekking tot kunst, betekenis en cultuur, zij het dat4871

Rorty de voorkeur geeft aan de term ‘spiritueel’, terwijl ik liever de term ‘es-4872

thetisch’ oprek om ook spirituele ervaringen te kunnen omvatten. Rorty (1989)4873

schrijft:4874

The term “spiritual development” is usually used only in reference to the attempt4875
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to get in touch with the divine. But it is occasionally used in a broader sense, one4876

in which it covers any attempt to transform oneself into a better sort of person by4877

changing one’s sense of what matters most. In this broader sense of the term, I4878

would urge that the novels of Proust and James help us achieve spiritual growth4879

[…]4880

Wat kathedralen deden met middeleeuwers, dat deden romans met mensen uit de4881

19e en 20e eeuw, en doen films en series met ons en onze tijdgenoten. Ze brengen4882

nieuwe ervaringen en interacties, en daarmee nieuwe ideeën en denkbeelden. Dit4883

proces is niet gericht, maar het gevolg van idiosyncratisch spel (Netflix betaalt4884

om die reden filmmakers vooraf, zonder ze voorwaarden op te leggen over het4885

eindresultaat). In de woorden van Rorty:4886

[G]enuine novelty can, after all, occur in a world of blind, contingent, mechanical4887

forces. Think of novelty as the sort of thing that happens when, for example, a4888

cosmic ray scrambles the atoms in a DNA molecule, thus sending off in the di-4889

rection of the orchids or anthropoids. The orchids, when their time came, were4890

nos less novel or marvelous for the sheer contingency of this necessary condi-4891

tion of their existence. Analogously, for all we know, or should care, Aristotle’s4892

metaphorical use of ousia, Saint Paul’s metaphorical use of agape, and Newton’s4893

metaphor- ical use of gravitas, were the results of cosmic rays scrambling the fine4894

structure of some crucial neurons in their respective brains. Or, more plausibly,4895

they were the result of some odd episodes in infancy – some obsessional kinks left4896

in the brains by idiosyncratic trauma.4897

Kunstenaars spelen dit spel met mensenhersens via kunstwerken. Bij mensen die4898

niet geraakt worden door een kunstwerk verandert er weinig. Maar bij bewon-4899

deraars veranderen ze de details van de hersenen, en daarmee hun beleving en4900

gedachten over de wereld. Over degenen die behoren tot “the Proust cult” schrijft4901

Rorty:4902

Those who find Proust’s novel pointless or offensive are likely to call Proust an4903

egotist. But to cultists like myself he is the person who did the most to help us4904

understand the dangers of self-centredness.4905

Volgens enactivisten kan met evenveel recht van de venus van Lespugue worden4906

gezegd dat ze meer dan wat ook heeft bijgedragen aan het idee van voorspelbare,4907

zij het grillige krachten groter dan demens. De daaruit ontstane cultus werd de toe-4908

vallige voedingsbodem voor landbouw doordat een noodzaak voor onmiddellijke4909

opbrengst en doelmatigheid werd vervangen door een geloof in jaarlijks terugke-4910

rende vruchtbaarheid.4911

In de sciencefiction serie Star Trek: Discovery (seizoen 3, aflevering 5) wil Saru4912

(geen mens, maar een Kelpien) de opperbevelhebber (een mens) ervan overtuigen4913

dat een ontdekkingsreis zonder vooropgesteld doel wel degelijk de moeite waard4914

kan zijn. Daarom zegt hij (in mijn vertaling):4915

Bent u bekend met de aardse renaissanceschilder Giotto? De periode voorafgaand4916

aan de renaissance staat bekend als de donkere middeleeuwen. Een angstaanja-4917

gende tijd. Demensheid werd belaagd door oorlogen en ziektes en raakte verloren.4918

Giotto hielp de renaissance te ontketenen met zijn kunst. Hij hielp met het vormen4919

van het driepuntsperspectief. Hij zag een geheel en gaf dat door aan de wereld.4920
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Dat maakte een verschil. Voor het eerst in lange tijd keken mensen omhoog.4921

De kunstenaar van Lespugue, Proust en Giotto brengen ingrijpende veranderingen4922

aan in de menselijke geest. De kunstenaars die Star Trek uit hun vingers laten4923

glijden begrijpen dat dit op de meest indringende wijze kan worden gezegd door4924

een Kelpien. Rorty en enactivisten veren enthousiast op bij hun vondst. Hopelijk4925

zullen ook de neurale details van de fans, de zogenaamde Trekkies, ondanks de4926

afwezigheid van kunstwerken in ruimteschepen, door de4927

scène veranderen en het speelse belang van kunst accommoderen. Enactivisten be-4928

grijpen dat de kunstwerken in ruimteschepen afwezig zijn, omdat pas achteraf kan4929

worden vastgesteld wat de grote kunstwerken zijn, en welke spirituele veranderin-4930

gen ze hebben teweeggebracht. De toekomstfictie van wetenschap is voorstelbaar.4931

Die van het menselijk denken niet.4932

14.7 Kunst en menselijke hersenen4933

We leven in een tijd waarin kunst wordt gezien als de expressie van kunstenaars.4934

Meer dan eens wordt aan kunstenaars gevraagd wat hun werk betekent, hoe ze4935

ertoe zijn gekomen of wat ze ermee willen bereiken. Het is geenszins mijn bedoe-4936

ling om aan te tonen, of aannemelijk te maken dat dergelijke vragen onzinnig zijn.4937

Zoals betoogd, vormt de term ‘kunst’ niet de scherpe afbakening van een goed ge-4938

definieerd terrein. Sommige kunstenaars zullen zich inderdaad bewust richten op4939

een bepaald effect bij hun toeschouwers. Sommigen zullen hiermee zelfs de kost4940

verdienen. (De meeste musea voor moderne kunst bezitten tenminste vier nau-4941

welijks van elkaar te onderscheiden beelden van Alberto Giacometti en minstens4942

zoveel industrieel geproduceerde werken van Damien Hirst.) Deze doelgericht-4943

heid vermindert de kracht van kunstwerken evenwel niet, net zomin als aan de4944

kracht van een kathedraal afbreuk wordt gedaan door andere kathedralen of klei-4945

nere kerken.4946

Dit wil echter niet zeggen dat kunstwerken hun oorsprong vinden in de res cogi-4947

tans, in de hersenen of in de geest van een kunstenaar. Na de speelse grotschilde-4948

ringen en de venus van Lespugue is iedere pretentie van een origineel scheppende4949

kunstenaar decadentie. Impressi- onisten schilderen niet wat zij zien, net zomin4950

als expressionisten hun subjectieve perspectief naar buiten brengen. Kunstwer-4951

ken komen niet voort uit de hersenen of de creatieve geest van kunstenaars, maar4952

zijn het gevolg van een fröbelende interactie tussen handen en het medium waarin4953

kunstenaars werken. De hersenen vormen daarbij een gedachteloos coördinatieor-4954

gaan, een schakel die expressie mogelijk maakt zonder aan de basis te staan. Als4955

het maaksel eenmaal ten tonele is verschenen, zal het in eerste instantie de maker4956

moeten bekoren, en daarna de toeschouwers om tot kunstwerk te worden.4957

Deelnemers aan de zogenaamde stroop-task (Stroop, 1935) krijgen kleurwoorden4958

(‘rood’, ‘zwart’, ‘groen’, enzovoort) te zien waarvan de letters gekleurd zijn (rood,4959

zwart, groen, enzovoort). De letters van de kleurwoorden zijn soms wel en soms4960

niet congruent gekleurd (soms zijn de letters van het woord ‘rood’ groen gekleurd,4961

bijvoorbeeld). Het is de bedoeling dat de deelnemers de kleuren van de letters4962

zo snel mogelijk benoemen. Vreemd genoeg lezen de deelnemers regelmatig het4963

150



Nawoord over seksuele selectie, Suprematisme, Verlichting en beschaving

woord op dat ze zien, in plaats van de kleur te noemen. De drang om te lezen, de4964

neiging om te lezen, moet actief onderdrukt worden, alsof mensen dieren zijn die4965

eerder tot lezen geneigd zijn dan tot het bekijken van kleuren.4966

Deze neiging bestaat niet zonder enkele jaren leesen schrijfonderwijs. Kennelijk4967

zijn de effecten hiervan sterker dan miljoenen jaren evolutie gericht op, onder an-4968

dere, het vinden, plukken en eten van rijp gekleurd fruit, en het vermijden van4969

giftige schimmels. Uiteraard zijn er in de hersenen van alfabeten gespecialiseerde4970

leesen schrijfnetwerken aan tewijzen. Net zo goed als er in de hersenen van streng-4971

gelovige mensen netwerken voor religiositeit te vinden zullen zijn. Of netwerken4972

gespecialiseerd in voetbal in de hersenen van Messi. Of netwerken voor de erva-4973

ring van kunstwerken. Maar deze netwerken zijn nooit de plekken waar de magie4974

plaatsvindt. Noch kan de bestudering van deze netwerken ons iets vertellen over4975

de waarde van kunst. Het zijn slechts netwerken die onze greep op de wereld4976

ondersteunen, en die in andere werelden andere functies zouden hebben. De ma-4977

gie vindt buiten onze hersenen plaats. In onze handen, boeken, schrijfschriften,4978

pennen en potloden.4979

Als we ons omringd weten door speelse, betekenisloze, nutteloze kunst, dan vindt4980

de magie plaats in de innige omarming en bewondering van die werken. Saru4981

begrijpt Giotto. Wij omarmen dewerken vanGiotto gedachteloos en voegen ze toe4982

aan onze verzameling, om daarna tezamen met die werken nieuwe tijdsgewrichten4983

binnen te treden, “where no one has gone before”.4984

14.8 Nawoord over seksuele selectie, Suprematisme,4985

Verlichting en beschaving4986

Norbert Elias beschrijft in zijn Het Civilisatieproces (1939) hoe de wapenwed-4987

loop tussen de adel, burgerij en volk leidt tot dat wat we beschaving of verfijning4988

noemen. Een enkel voorbeeld moet hier volstaan: Als het Franse hof de vork als4989

onderdeel van het tafelbestek introduceert om zich te onderscheiden, wordt dit4990

weldra gevold door de rest van de adel. Omdat de burgerij graag bij de adel wil4991

horen, en zich van het volk wil onderscheiden, doet de vork daarna ook bij de bur-4992

gerij haar intrede. Vervolgens moet de adel weer een tafelartefact toevoegen om4993

zich van de burgerij te onderscheiden. Enzovoorts, tot de huidige idiotie van een4994

compleet gedekte tafel.4995

Dit proces doet zich niet slechts voor bij tafelmanieren en tafelartefacten, maar4996

op alle gebieden (zie bijvoorbeeld Vree, 1994 over de Nederlandse vergadercul-4997

tuur). Zo ook bij kunst. In de Verlichting, toen de menselijke geest centraal kwam4998

te staan, werd ook kunst een onderdeel van dit civilisatieproces. Kunstwerken4999

werden een middel om je als burger te onderscheiden van het volk, en je te scha-5000

ren bij de adel. Door kunstwerken aan te schaffen stelden burgers hun adellijke5001

status, of aanspraak daarop, tentoon. Het verschil tussen hogere en lagere kun-5002

sten was het gevolg, met als even potsierlijk als onvermijdelijk hoogtepunt het5003

suprematisme van Kazimir Malevitsj: een zwart vierkant in een wit vlak. (De he-5004

dendaagse zombiekunst, van bijvoorbeeld Robert Nova en Jamian Juliano-Villani,5005
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die voornamelijk5006

wordt aangeschaft door de noveau riche is de meest recente en verregaande uitwas5007

van dit proces: een poging de macht van de oude adel over te nemen.)5008

Met enige fantasie zou dit civilisatieproces in de kunsten kunnen worden verge-5009

leken met de Darwinistische seksuele evolutie. Pauwenstaarten verminderen de5010

overlevingskansen van mannetjespauwen. Maar vrouwtjespauwen worden er zo5011

opgewonden van dat de kans op een vroegtijdige dood ruimschoots gecompen-5012

seerd wordt door paringen en nakomelingen. Een niet functionele mannenstaart5013

wordt via vrouwenlust een evolutionair voordeel. Sommige theoretici (zoals evo-5014

lutionair psycholoog Geoffrey Miller, 2001) beschouwen het menselijke kunstin-5015

stinct, de drang en het vermogen om kunst te maken, eveneens als de uitkomst van5016

een dergelijk proces. Ergens in onze evolutionaire geschiedenis hebben kunsten-5017

makers de lust opgewekt van het andere geslacht. (Ik laat hier in het midden welk5018

geslacht bij welk geslacht middels kunstwerken de lust opwekte. Bij zoogdieren5019

lijken mannetjes echter het meeste baat te hebben bij lustopwekkende, maar verder5020

nutteloze strategieën.) Alhoewel ik sympathiek sta tegenover het idee dat kunst-5021

werken nutteloze artefacten zijn die bewondering opwekken, geloof ik niet dat die5022

bewondering overgaat op de fröbelaar. Binnen het in evolutionaire termen onbe-5023

duidende civilisatieproces zal de bewondering of lustgevoelens eveneens eerder5024

richting de bezitter van het kunstwerk gaan, dan richting de maker. (Het is in het5025

kader van de hier gebruikte kunstdefinitie triviaal dat lustgevoelens toeschouwers5026

ertoe kunnen aanzetten om een maaksel tot kunstwerk te promoveren.)5027

Het civilisatieproces vervuilt hedendaagse discussies over kunst. Als we spreken5028

en schrijven over kunst, dan hebben we voornamelijk werken uit het Rijksmuseum5029

of het Stedelijk in gedachten, of uitvoeringen in het Concertgebouw of op het po-5030

dium van de Stadsschouwburg. Maar kunst bestaat evenzogoed uit graphic novels5031

en manga’s, anime figures, Netflix-series, Instagramaccounts, tatoeages, Bloem-5032

onboeketten, Nike sneakers, Under Armour hoodies, hedendaagse shunga en cen-5033

terfolds. De invloed van deze veronachtzaamde “lagere”, nietadellijke, kunstwer-5034

ken op de wijze waarop mensen de wereld ervaren is enorm, minstens zo groot als5035

die van de “hogere” kunsten. De venus van Lespugue is daarom net zoveel verbon-5036

den met de selfies van Kim Kardashian, als met “Propped” van Jenny Saville. De5037

grotten van Altamira zijn net zoveel verbonden met de graffiti op metrotreinen,5038

als met de anatomische lessen van Rembrandt en de stieren van Picasso. Waar5039

onze huidige messen niet meer dan geüpdatete versies van het steentijdontwerp5040

zijn, daar krijgen we via hedendaagse kunst, laag en hoog, zicht op de oneindige5041

beweeglijkheid en veranderlijkheid van het menselijk denken. Voor zover onze5042

handen het toestaan, ten minste.5043

De messen in Star Trek snijden. Wat de kunstwerken in Star Trek doen valt niet te5044

bedenken. Hoe onze hersenen er in die tijd op een scan uit zullen zien evenmin.5045
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Twee vormen van kunst: repre-5047

sentatief en performatief5048

Anke Coumans5049

15.1 Inleiding5050

In het Timeline Gallery-project in Groningen werkten twaalf kunstenaars in wis-5051

selende teams aan interventies in de publieke ruimte van Groningen. Zo ontstond5052

een tentoonstelling in de tijd bestaande uit interventies die door verschillende kun-5053

stenaarsteams na elkaar werden uitgevoerd. Rumour Camp, Space Invaders, In5054

Loving Memory en Choreography of Disclosure zijn vier van deze interventies.5055

In dit hoofdstuk functioneren ze als voorbeeld om zichtbaar te maken hoe onze5056

tijd te maken heeft met twee vormen van kunst, die soms naast elkaar bestaan en5057

soms zichtbaar zijn in dezelfde kunstuiting: kunst als representatie en kunst als5058

performatie.5059

15.2 Rumour Camp5060

Tijdens het Let’s Gro festival 2019 in Groningen creéerden drie kunstenaars - Pen-5061

dar Nabipour, Alice Strete en Angeliki Diakrousi - het gerucht dat er buiten de5062

stad Groningen een groot landelijk opvangkamp zou komen voor vluchtelingen.5063

Ze verspreidden stickers met de tekst Zeg ja tegen vluchtelingenkamp Noorddijk5064

#LetmGro. Ook huurden ze twee acteurs in die op straat interviews hielden om5065

mensen te vragen wat ze van dit initiatief vonden.5066
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5067

15.3 Space Invaders5068

Een andere kunstenaar, Jaleesa Mallée, plaatste tegels met een QR-code in de bin-5069

nenstad. Wanneer je deze code scande met een app op je mobiele telefoon, kreeg5070

je toegang tot een website met de route van alle door haar in de stad geplaatste5071

tegels. De tegels lagen op plekken waar de grens tussen privaat en publiek terrein5072

diffuus was. Wanneer je bij zo’n tegel stond, gaf de website je een opdracht, zoals5073

‘open het hek en zwaai naar de mensen die binnen zitten’.5074

5075

15.4 In Loving Memory5076

In dit project hingen de kunstenaars Ryan Cherewaty & Nadine Rotem Stibbe5077

een monumentaal doek in de binnenstad van Groningen. Dit doek toonde het on-5078

dergelopen Ebbingekwartier. Vóór dit doek hadden zij objecten geplaatst die pre-5079

tendeerden dat het 2050 was en dat we terugkeken naar het jaar 2018 toen het5080

waterpeil nog geen catastrofale hoogte had bereikt. De objecten, zo was vermeld5081

in de bijbehorende folder, waren in 2018 luxe artikelen die mede de oorzaak wa-5082

ren van de grote toename van koolmonoxide die de temperatuur en daarmee het5083

waterniveau hadden laten stijgen tot de catastrofale hoogte in 2050.5084
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5085

15.5 Choreography of Disclosure5086

In de kunstinterventieChoreography of Disclosure kregen de deelnemers een route-5087

app op hun telefoon. Door de koptelefoon hoorden ze tijdens hun wandeling de5088

stem van één van de twee kunstenaars van dit project, Giulia de Giovanelli en5089

Eric Peter. Deze stem vergezelde hen op hun tocht door de stad en vroeg de deel-5090

nemers om via ongebruikelijke bewegingen contact te leggen met mensen die ze5091

tegenkwamen.5092

5093

How are you feeling today? My name is [ERIC/GIULIA], and today we will5094

155



Twee vormen van kunst: representatief en performatief

dance this dance together. Now, make your way out of the building. No need5095

to rush, but the sooner we’re outside, the sooner the choreography can start.5096

[GIVE THEM SOME TIME]5097

When you’re on the street, notice how your feet are pressing on the city’s5098

pavement. With every step, and step, and step, start to feel from your feet5099

upwards. Left foot, right foot. The pressure on the cobble stone, the grass,5100

the mud, a tile, a sidewalk.5101

In deze vier voorbeelden spreek ik niet van ‘kunstwerken’, maar van ‘kunstinter-5102

venties’. Alleen het doek dat is opgehangen in het Ebbekwartier zouden we nog5103

kunnen beschouwen als een kunstwerk, als een kunstzinnigemateriële verbeelding5104

die zich tot de toeschouwer richt. De andere drie zeker niet.5105

Misschien vraagt u zich bij deze voorbeelden af: is hier wel sprake van kunst?5106

Een kunstenaar die een acteur vraagt om een gerucht te verspreiden? Een stem die5107

je opdrachten geeft? Tegels in de straat? Een begrijpelijke vraag. De hier gegeven5108

voorbeelden staan ver af van bijvoorbeeld een Rembrandt-tentoonstelling in Het5109

Rijksmuseum of van het werk van een kunstenaar in de galerie om de hoek.5110

In dit hoofdstuk gaat het er mij niet om u te vertellen wat kunst is en wat niet, en5111

al helemaal niet wat goede kunst is en wat slechte kunst is. Ik probeer zichtbaar5112

te maken dat uw begrip van kunst groter kan worden, indien u de kunstpraktijken5113

waarmee u geconfronteerd wordt, beschouwt in het licht van twee verschillende5114

principes, namelijk kunst als representatie en kunst als performatie. Bij de eerste5115

vorm van kunst stelt kunst iets voor, zij representeert iets dat op dit moment en op5116

deze plaats niet aanwezig is - denk aan Groningen in 2050. In het andere geval in-5117

tervenieert kunst op dit moment in uw omgeving en veroorzaakt daar ‘een reactie’5118

bij u als publiek.5119

Representatie en performatie15120

In de afgelopen jaren hebben vele denkers zich gebogen over de vraag wat kunst5121

is. In dit hoofdstuk beschouw ik - in navolging van bijvoorbeeld de Franse psy-5122

choanalyticus Felix Guattari (2008) - kunst als het gebied waarop de mens de5123

strenge kaders van de biologische natuur en de maatschappelijke orde overstijgt5124

en de ruimte neemt om zijn eigen aard en mogelijkheden te verkennen en ermee5125

te experimenteren omwille van die mogelijkheden zelf. Guattari sluit hiermee aan5126

bij het denken van Johan Huizinga die enkel decennia eerder in zijn boek Homo5127

Ludens (1938) spreekt over de kunstenaar als de spelende mens. Deze spelende5128

mens, acterend vanuit eigen regels, vormt de fundering onder onze cultuur en be-5129

paalt de wijze waarop onze samenleving vorm krijgt. Doordat hij zich er niet aan5130

onderwerpt, creéert hij nieuwe perspectieven, handelingsmogelijkheden en denk-5131

beelden. Dit wordt zichtbaar in Choreography of Disclosure waar de kunstenaars5132

de deelnemers lieten meedoen aan het door hen bedachte spel. Tijdens dit spel5133

ervaarden de deelnemers zichzelf in hun relatie met hun omgeving en ontstonden5134

er ontmoetingen die zij niet eerder hadden meegemaakt.5135

1De term ‘performativity’ is in 1955 door J. L. Austin geïntroduceerd toen hij uitlegde dat er
taaluitingen zijn die de actie uitvoeren die zij benoemen. De zin ‘hierbij veroordeel ik je tot 10 jaar
gevangenis’ is hiervan een voorbeeld. De zin demonstreert dat taal niet alleen beschouwend en ver-
wijzend kan zijn, maar ook performatief. Taal kan iets uitdrukken en kan iets in gang zetten.
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Ondanks dat kunst het begin kan betekenen van maatschappelijke vernieuwing en5136

ontwikkeling, is haar basis de nutteloosheid: doen wat nog niet eerder is gedaan,5137

gewoon omdat het kan. Uit dit spelen, dit experimenteren en verkennen kunnen5138

vervolgens objecten voortkomen die in staat zijn om iets mogelijk te maken wat5139

daarvoor onmogelijk was en om iets zichtbaar te maken wat eerder onzichtbaar5140

was. Ze maken denkbaar wat eerder ondenkbaar was, zoals in In Loving Memory5141

waar een stad in 2050 terugkijkt op onze tijd. Omdat ze dit doen, hebben ze een5142

performatieve kracht. Ze grijpen in op wat we ervaren als de natuurlijke loop der5143

dingen (Arendt, 1994) en tonen hoe iets ook kan zijn.5144

Wanneer het spelen en experimenteren tot materiële objecten leidt, spreken we5145

van kunstwerken. Deze kunstwerken zijn werken die - in de woorden van Han-5146

nah Arendt - de tijd weten te weerstaan. Ze zijn op bijzonder overtuigende wijze5147

in staat iets te laten zien (representatie), en ze kunnen daarmee iets in beweging5148

brengen (performatie). Vele kunstwerken beroeren, verwonderen, verwarren, ver-5149

bazen, verstillen of ze brengen ons op andere gedachten. Dat is de performatieve5150

werking van de representatieve kunstwerken. In sommige gevallen kunnen die5151

emoties en gedachten ons ook tot handelen aanzetten, bijvoorbeeld in In Loving5152

Memory, wanneer we besluiten om de getoonde luxe-artikelen voortaan niet meer5153

te kopen.5154

Deze tweeledigheid van kunst, de representatie en de performatie, staat aan de ba-5155

sis vanmijn verhaal. We zien deze tweeledigheid terug in de voorbeeldenwaarmee5156

ik dit hoofdstuk begon. Het project In Loving Memory toont ons representatieve5157

gedachtedingen die ons laten nadenken over een verre toekomst. Wanneer de emo-5158

tie of het gedachteding centraal staat en we ons afvragen wat het kunstwerk ons5159

wil vertellen, spreken we van de representatieve kracht van kunst.5160

In het voorbeeld van Space Invaders worden we aangezet tot actie via de mo-5161

biele telefoon: het scannen van de QR-code. Hierop volgt een tweede actie: de5162

privéruimte betreden en door het raam kijken bij onbekenden. Dit kan een gedach-5163

teproces in gang zetten over private en publieke ruimte. Wanneer we met name tot5164

handelen worden aangezet (de steen met de QR-code of een door een kunstenaar5165

ingezette acteur), dan spreken we van de performatieve kracht van kunst. Bij In5166

Loving Memory representeert de kunst iets: een toekomstige tijd. Bij Space Inva-5167

ders zet het kunstwerk ergens toe aan zonder dat het zelf iets representeert. Het is5168

wel present (de QR-code en de opdracht), maar het representeert niet.5169

15.6 De performatieve ommekeer5170

In onze samenleving zijn we in de afgelopen eeuwen het maken van kunst gaan5171

uitbesteden aan kunstenaars die hier een speciaal talent voor hebben: de verbeel-5172

dingsrijken, de disruptieven, de ongedisciplineerden. Vanaf de industriële revolu-5173

tie, aldus Dewey in zijn beroemde werk Art as Experience uit 1934, zijn we kun-5174

stenaars bovendien ‘autonoom’ gaan noemen, wat niets anders betekent dan dat zij5175

hun eigen regels maken. Ze worden opgeleid in kunstacademies waar ze leren om5176

vanuit hun talent kunstwerken te maken die in de wereld aandacht zouden kunnen5177

krijgen. We hebben galerieën en musea ingericht waarbinnen de autonomen in5178
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staat worden gesteld om werken te tonen die het resultaat zijn van het volgen van5179

hun eigen regels. Deze werken zijn onderdeel geworden van een kapitalistisch5180

systeem en ze blijken, ondanks hun principiële onverhandelbaarheid, toch te kun-5181

nen worden verkocht en doorverkocht in onze neoliberale samenleving die raad5182

weet met de individualiteit en het ondernemerschap van de moderne kunstenaar.5183

Tegen deze gang van zaken zijn in de afgelopen decennia (zeg maar grofweg5184

sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw) steeds meer kunstenaars in opstand geko-5185

men. Ze verzetten zich tegen de wijze waarop kunst in onze Westerse consump-5186

tiemaatschappij een verhandelbaar item is geworden. Ze vragen zich bovendien5187

af waarom ze het performatieve potentieel van kunst juist in galerieën en musea5188

naar hun publiek moeten brengen. Waarom kunnen ze zich niet rechtstreeks tot5189

het publiek wenden en beweging veroorzaken? En waarom kunnen ze het publiek5190

zelf niet verleiden om samen met hen te spelen en te experimenteren en samen5191

kunstwerken te maken?5192

Terwijl deze performatieve beweging, waarin de kunstenaar direct intervenieert5193

in het publieke domein, al vanaf de jaren ‘60 soms minder en soms meer pro-5194

minent aanwezig is, zien we in onze tijd een hernieuwde aandacht die zeker te5195

maken heeft met het besef van de klimaatcrisis die weer sterk verbonden is met5196

onze consumptiesamenleving en de zucht van mensen om rijk en beroemd te wor-5197

den (zie Coumans & Cleveringa, 2019). Urgente issues als deze vragen om een5198

handelende kunstenaar die mensen direct betrekt en hen aanspoort andere denk-5199

routes te nemen en een ander handelingspotentieel te verwezenlijken. In The Art5200

of Becoming Political spreekt Bibi Straatman (2018) bovendien over het voorbe-5201

houd van kunstenaars om onderdeel te worden van bestaande pr-strategieën. De5202

meesten willen geen deel uitmaken van institutionele verdienmodellen. Ze noe-5203

men zichzelf een andere generatie die vanuit artistieke interventies eigen coalities5204

wil vormen.5205

De vier genoemde voorbeelden zijn het resultaat van deze ‘opstand’ waarin kun-5206

stenaars in onze tijd hun positie bekritiseren. “I think it’s overvalued. The singular5207

voice. The artist as a genius... This is an old, redundant concept. In our practice5208

we try to create a space where it is about the collective. We are enablers, or initia-5209

tors, but the work eventually surpasses us and our own authorship,” aldus kunste-5210

naar Eric Peter in de publicatie die is verschenen na aanleiding van het Timeline5211

Gallery-project.5212

Tegelijkertijd zien we twee andere ontwikkelingen die eenzelfde verschuiving ver-5213

oorzaken van de focus van kunst als representatie naar kunst als performatieve5214

interventie, naar kunst als activiteit, van gedachteding naar doeding.5215

De eerste ontwikkeling komt voort uit de samenleving zelf en uit zich in de vele ini-5216

tiatieven die kunstenaars vragen zich meer tot de samenleving te wenden om een5217

groter publiek te bereiken en om daadwerkelijk impact te hebben. Leeuwarden5218

Culturele Hoofdstad was een prominent voorbeeld, maar in vele steden worden5219

initiatieven ontwikkeld waarin kunstenaars betaald worden om zich in het sociale5220

domein te begeven, ouderen en jongeren te betrekken bij de kunst, eenzaamheid5221

te bestrijden, agressie in te dammen, buurtrenovaties te begeleiden en participatie5222

te bevorderen. Terwijl de kunstenaars zelf de hen toegekende kunstruimte wil-5223
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len verlaten vanuit een innerlijk gevoelde urgentie, zo wordt hen dat ook door de5224

samenleving gevraagd. Volgens de Franse filosoof Jacques Rancière (2012) be-5225

weegt kunst zich voortdurend tussen deze twee polen: de autonome pool waarin5226

kunst zich opsluit in een hermetische wereld waartoe anderen geen toegang heb-5227

ben en de heteronome pool waarin de buitenwereld zijn wetten en eisen aan de5228

kunst oplegt. Volgens hem is het goed dat beide polen elkaar in evenwicht hou-5229

den. De heteronome pool maant de al te ver van de wereld afdwalende kunstenaar5230

om zich ook tot de wereld te verhouden, terwijl de autonome pool de kunstenaar5231

die zich overlevert aan de buitenwereld maant om zijn autonomie niet te verliezen.5232

Het appèl van de buitenwereld dat momenteel voelbaar wordt in de voorwaarden5233

van fondsen die alleen geld geven indien de kunstenaar zich dienstbaar opstelt ten5234

aanzien van de samenleving, is ook een gevaarlijk appèl, omdat de geëiste abso-5235

lute heteronomie het nutteloze en speelse van de kunsten doodt en dit was nu juist5236

de reden waardoor ze vernieuwend kon zijn. Het is gevaarlijk wanneer aan de5237

kunst wordt gevraagd om te stoppen louter kunst te zijn en om instrumenteel te5238

worden: iets waar je wat aan hebt. En nog veel gevaarlijker wanneer die impact5239

vervolgens wordt verpakt in doelen die we met zijn allen moeten behalen: sociale5240

doelen, ontwikkelingsdoelen, klimaatdoelen. Niet gevaarlijk omdat er iets mis zou5241

zijn met die doelen, maar gevaarlijk omdat je tornt aan de bron van vernieuwing.5242

Enkel vanuit spel en experiment kunnen immers de wetten van de normaliteit, de5243

biologie en de sociale contracten omzeild worden.5244

De tweede ontwikkeling komt vanuit een geheel andere hoek, namelijk vanuit de5245

ambitie van de kunsten om binnen het academische onderzoek als eigenzinnige5246

discipline serieus genomen te worden. Dan is het belangrijk dat de kunsten trans-5247

parant worden in hoe zij tot kennis en inzichten komen. Hier zien we een ver-5248

schuiving van de aandacht van het kunstwerk als eindproduct naar de eigen wijze5249

van werken en onderzoek doen van de kunstenaar. Volgens sommigen is dit doen5250

van onderzoek een vorm van performatief handelen.5251

De kunsten moeten echter het territorium nog veroveren van dit performatieve pa-5252

radigma dat zich plaatst tegenover erkende vormen van academisch onderzoek,5253

en wel door heldere protocollen en procedures te ontwikkelen, aldus Barbara Bolt5254

(2008). Deze ontwikkeling beschrijven voert te ver voor dit hoofdstuk, maar hel-5255

der is wel dat de kunsten zich als onderzoek denken te onderscheiden van andere5256

academische disciplines door de performatieve kracht van de kunstpraktijk op de5257

voorgrond te plaatsen en niet de representatieve kracht van het kunstwerk.5258

15.7 Twee vormen van kunst, twee mensbeelden5259

Binnen de representatieve kunstpraktijk vragen we ons af ‘Wat is het?’ en ‘Wat5260

betekent het?’, terwijl de performatieve kunstpraktijk handelt om vragen als ‘Wat5261

doet het?’, ‘Wat brengt het in gang?’ en ‘Hoe doet het dat?’. Beide paradigma’s5262

baseren zich op twee verschillende mensbeelden.5263

In het representatieve paradigma staat de mens als betekenisgevend en verhalen5264

vertellend wezen centraal. In dit paradigma vormen de mensen zich een beeld5265

van de wereld en proberen zij dat te communiceren met andere mensen. We zien5266
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dit mensbeeld bij o.a. Yuval Noah Harari in zijn boek Sapiens (2014) die het5267

vermogen om verbindende verhalen te vertellen tot de essentie van het menszijn5268

verheft. In dit mensbeeld zijn mensen individuen met eigen referentiekaders die5269

elkaar proberen te bereiken via uitingen die betekenis kunnen overdragen vanwege5270

een gemeenschappelijke taal. De kunstenaar is in dit paradigma iemand die in5271

staat is om een kunstwerk te maken dat ons waarnemen op een bijzondere wijze in5272

beweging brengt zodat we ook het andere kunnen zien. Jacques Rancière spreekt5273

in dit kader over partager le sensibele, wat je kunt vertalen als deelnemen aan5274

Ã©n verdelen van het zinnelijke. Terwijl in de kunstgeschiedenis traditioneel werd5275

gezocht naar het historische kader vanwaaruit de kunstenaar zijn kunst maakt, zien5276

we hoe in de hedendaagse semiotiek de nadruk verschuift naar hoe kunst betekenis5277

vormt bij mensen: het betekenisvormingsproces.5278

In het performatieve paradigma daarentegen wordt niet gestart bij de betekenis-5279

gevende mens, maar bij het systeem, de ecologie of het krachtenveld waarvan de5280

mens onderdeel is. Zoals bomen met hun wortels verbonden zijn aan elkaar, zo5281

zijn mensen dat met elkaar en met hun omgeving. Niet wat we te vertellen hebben5282

maar hoe we ons tot elkaar kunnen verhouden, staat centraal. Verheft de mens5283

zich als verhalenverteller boven de wereld in het representatieparadigma, in dit5284

paradigma is hij er onderdeel van. Deze verbondenheid brengt een andere ethiek5285

met zich mee, verwoord door de antropoloog Tim Ingold (2017) die deze verbon-5286

denheid uitdrukt in het concept correspondences. Mensen kruisen elkaars pad en5287

brengen op die kruisingen allen hun eigen geschiedenis mee die we kunnen be-5288

schouwen als bundels levenslijnen. De elkaar kruisende levenslijnen vormen met5289

elkaar een textuur. Tim Ingold noemt de textuur van verweven draden een mesh-5290

work, een vlechtwerk. Wanneer de lijnen elkaar kruisen, vindt er een uitwisseling5291

plaats die niet in het teken staat van het vinden van een te delen waarheid, een5292

nieuwe vorm van argumentatie of een overkoepelend verhaal. In de ontmoetin-5293

gen, in de correspondentie staat vooral de aandacht centraal voor de andersheid5294

van de andere mens, zijn singulariteit (Guattari 2008).5295

Een ander belangrijk verschil tussen beide paradigma’s is gelegen in het denken5296

over overdracht. Terwijl overdracht in het representatieparadigma meer gericht5297

is op betekenis en op verhalen, is zij in het tweede paradigma meer gelegen in de5298

verandering veroorzakende bron die door de filosoofMassumi (2015) in navolging5299

van Gilles Deleuze affectwordt genoemd. We horen de laatste tijd veel praten over5300

links die een eigen verhaal moet kunnen ontwikkelen of de klimaatbeweging die5301

een verhaal nodig heeft dat mensen in beweging zet. Verhalen worden hier niet op5302

hun representatieve waarde beoordeeld (zijn ze waar?), maar op hun performatieve5303

waarde (wat brengen ze in beweging?). In het performatieve paradigma heerst het5304

besef dat niet de betekenisgeving veranderingen veroorzaakt, maar de ervaring.5305

Dit wordt helder inChoreography of Disclosurewaar het gaat om een andere wijze5306

van jezelf in de publieke ruimte ervaren. Niet het betekenisvolle verhaal maar de5307

ervaring is performatief. In dit paradigma gaat het dan ook minder om wél iets in5308

beweging brengt, maar dát dit gebeurt. De kunstenaar is op zoek naar hóe hij het5309

krachtenveld in beweging kan brengen. De brug naar het project Rumour Camp5310

uit de inleiding is nu snel gemaakt. Via het niet op waarheid gebaseerde gerucht5311
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wordt getracht het spreken en denken over de vluchtelingencrisis in beweging te5312

brengen, niet om een waar verhaal te vertellen.5313

15.8 Ten slotte5314

We zien een verschuiving binnen de kunstwereld waarin het maken van impact5315

leidend wordt. Impact is dan meer gelegen in het bieden van een performatieve5316

ervaring dan in het overbrengen van een betekenisvolle boodschap. Het gaat meer5317

om het bereiken van het goede (ethiek) dan om het vertellen van de waarheid5318

(logica). De kunstenaar is handelend in een omgeving die hij in beweging brengt,5319

maar die evengoed ook hemzelf beweegt. De kunstenaar kan in dit bewustzijn ver-5320

antwoordelijkheid nemen voor wat hij veroorzaakt, maar hij kan deze niet vooraf5321

controleren. We zien een bescheiden kunstenaar die meer gericht is op zijn ver-5322

bondenheid met zijn omgeving dan dat hij zich er vanuit zijn genialiteit boven5323

wil verheffen. In het artikel Can We Share a World Beyond Representation in5324

E-flux Journal #106 - een toonaangevend internationaal digitaal kunstplatform -5325

beschrijft Irmgard Emmelhainz hoe het performatieve paradigma leidinggevend5326

kan zijn voor een nieuwe kunstpraktijk waarin de mens belangrijker is dan de5327

kunstenaar, en waarin betekenis en verhalen juist obstakels zijn in het ontmoeten5328

van de andere mens en in het waarlijk leren kennen van de ander.5329

De kunstenaars van het Timeline Gallery-project hebben laten zien wat de perfor-5330

matieve rol van de kunstenaar kan zijn. Hij kan iemand zijn die je begeleidt op je5331

weg door de stad en je helpt om je anders, bewuster, lichamelijker te verbinden5332

met je omgeving. Hij kan iemand zijn die je laat nadenken over het gemak waar-5333

mee misleidende geruchten in een samenleving verspreid kunnen worden. Hij kan5334

iemand zijn die je helpt om vanuit een toekomstig perspectief na te denken over de5335

tijd waarin we nu leven. En hij kan je een meer menselijke wereld laten betreden5336

in de buitenruimte.5337

In al deze praktijken zijn de kunstenaars nog steeds bepalend. Een volgende stap5338

zou kunnen zijn te bedenken hoe kunstenaars samen met het publiek kunnen gaan5339

spelen en experimenteren en er een gelijkwaardigheid ontstaat tussen publiek en5340

kunstenaar. Wellicht is de kunstenaarsactie The artist is Present uit 2020 van Ma-5341

rina Abramovic waarbij ze aan tafel de ander in de ogen kijkt, een beginpunt.5342
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5365

Bruggen slaan door design5366

Sabine Wildevuur5367

16.1 Intro5368

Designers slaan bruggen tussen theorie en praktijk. Hoe de aanpak vanuit ont-5369

werpende disciplines wordt aangewend om maatschappelijke issues te benaderen,5370

wordt beschreven aan de hand van verbeeldende werken vanuit onder andere spe-5371

culatief design. De noodzaak tot transdisciplinaire samenwerking wordt aange-5372

stipt. Deze vorm van samenwerking vormt tevens de basis voor Citizen Science5373

(CS)waarbij burgers worden betrokken bij de verschillende fasen vanwetenschap-5374

pelijk onderzoek. Wanneer er sprak is van ontwikkeling van technologie, dient niet5375

alleen de technologie ontworpen te worden op verantwoorde wijze maar tevens de5376

interactie tussen technologie, mens en maatschappij.5377

16.2 Design voor de echte wereld5378

Designing stamt af van het latijnse woord designare. De betekenis is: Vormen met5379

een bepaald doel voor ogen, schetsen maar ook: betekenis geven aan.1 En juist5380

die laatste omschrijving van ‘betekenis geven aan’ is relevant voor designers.5381

Meer dan een halve eeuw geleden schreef Victor Papanek zijn – zeker in bepaalde5382

kringen - beroemd geworden boek Design for the real world (1970). Die publi-5383

catie heeft de basis gelegd voor de academisch georiënteerde discipline van de-5384

sign research. Papanek beschrijft in zijn boek hoe we maatschappelijke issues –5385

de zogenaamde wicked problems - niet alleen kunnen oplossen. Die vergen een5386

transdisciplinaire aanpak. Design wordt door Papanek gezien als “een innovatieve5387

en creatieve praktijk met de potentie om werelden te veranderen en het welzijn te5388

verbeteren”. Ontwerpers worden zelfs gezien, vanuit de aanhangers van Papanek,5389

als de cruciale mediator voor menselijke idealen.5390

Dat de inzichten van Papanek vandaag de dag nog steeds actueel zijn, toont de5391

tentoonstelling over zijn leven en werk in het Design Museum in Den Bosch, die5392

1Bron: The London encyclopaedia, or, Universal dictionary of science, art, literature, and prac-
tical mechanics, by the orig. ed. of the Encyclopaedia metropolitana [T. Curtis], 1842.
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tot begin maart 2021 te zien was. Helaas is door corona deze tentoonstelling voor5393

het grootste deel van de periode gesloten geweest. In Papanek’s wereld zijn duur-5394

zaamheid en sociale rechtvaardigheid belangrijker dan commercie en consumeren.5395

We zien die trend ook het laatste decennium ontstaan: in plaats van meer meer5396

meer, zijn er veel initiatieven gericht op duurzaamheid zoals de energietransitie,5397

het hergebruik van materialen etc. Alles om onze planeet te laten bestaan.5398

16.3 Veranderde rol design(ers)5399

De lidstaten van deVerenigdeNaties hebben zeventien duurzaamheidsdoelen (Sustai-5400

nable Development Goals, in het kort SDGs) vastgesteld (zie: figuur 1).5401

5402

Figuur 1: Duurzaamheidsdoelen Verenigde Naties (SDGs)5403

5404

De SDGs zijn een wereldwijde oproep om in 2030 een einde te maken aan de5405

armoede in de wereld, te streven naar een gezonde planeet om op te leven met zijn5406

allen en vrede voor iedereen. De duurzaamheidsdoelen zijn grote vraagstukken5407

die we niet in ons eentje kunnen aanpakken en oplossen. De vraag is of we die5408

doelen überhaupt kunnen bereiken. Kan design daar een rol in spelen?5409

Design is daar niet dé oplossing voor, maar – zoals Papanek aangaf – designers5410

kunnen een rol inspelen, mediëren, in de aanpak, met hun achtergrond, kennis en5411

kunde. Dan is het goed te kijken naar de veranderde rol van designers. Een jaar5412

of drie geleden heb ik een schetsje gemaakt in de aanloop naar de Dutch Design5413

Week, toen een groep bijeen was om te brainstormen over de rol van designers5414

(zie: figuur 2).5415
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5416

Figuur 2: Schets veranderende rol design(ers)5417

5418

De afgelopen periode hebben we de ontwerpende disciplines zien verschuiven van5419

het ‘traditionele’ design, namelijk - kort door de bocht - de esthetisch vormgegeven5420

lamp, stoel of tafel naar een rol om maatschappelijke uitdagingen mede vorm te5421

geven.5422

Tijdens de Dutch Design Week, die jaarlijks plaatsvindt in Eindhoven, ligt - in5423

tegenstelling tot andere design events wereldwijd – de focus op onderzoek in en5424

door design, naast prachtig vormgegeven producten.5425

Als je grofweg twee assen tekent met op de horizontale as aan de ene kant de5426

burger en aan de andere kant de (impact op de) maatschappij, en op de verticale5427

as aan de ene kant concepten en de andere producten (zie: figuur 2) dan kun je5428

grofweg vier gebieden onderscheiden: artistiek design, (creatief) product design,5429

innovatief en speculatief design. De twee blokken aan de linkerkant vormen meer5430

het ‘traditionele’ design. Aan de rechterkant van het schema bevinden zich de5431

designpraktijken - waaronder speculatief design - die zich meer richten op maat-5432

schappelijke impact. Bij het artistieke design kun je denken aan bijvoorbeeld het5433

werk van Iris van Herpen die exclusieve 3D geprinte modewerken heeft gemaakt,5434

die onder andere in het Groninger Museum te zien waren. (Creatief) product de-5435

sign behelst onder andere de prachtige meubelen van Charles & Ray Eames, die5436

in grote producties worden geleverd.5437

16.4 Speculatief design5438

Speculatief design is een ontwerpmethode waarbij ideeën maar ook concepten5439

worden ontwikkeldmet als uitgangspunt vaak de toekomst in relatie tot grotemaat-5440

schappelijke uitdagingen. Ik licht dat toe aan de hand van drie voorbeelden van5441

designers (zie: figuur 3).5442
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5443

Figuur 35444

5445

Als eerste het werkOutrospectre van FrankKolkman (2017), vervolgens deKunst-5446

matige Baarmoeder (2018) van Next Nature samen met Lisa Mandemaker en5447

Máxima Medisch Centrum, en het werk 0.0146 seconds van Julia Janssen over5448

data privacy.5449

Maar voordat ik inga op de voorbeelden vanuit speculatief design, grijp ik terug5450

op Yuval Noah Harari’s werk Sapiens: A brief history of humankind (2015. Harari5451

beschrijft hoe sapiens na de cognitieve revolutie in staat was om gedrag snel aan5452

te passen en door te geven zonder dat dat kwam door omgevingsfactoren of genen.5453

Dat zien we ook gebeuren bij deze voorbeelden.5454

Outrospectre5455

Frank Kolkman – die zichzelf experimenteel ontwerper noemt - kreeg in 2017 als5456

designer-in-residence het themamee technologie in de zorg. Hij richtte zich op het5457

einde van het leven. Tijdens zijn onderzoek kwam hij erachter dat het van het einde5458

leven soms nodeloos wordt verlengd door medicalisering en inzetten van techno-5459

logie, zonder toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven. Hoe kan het zijn5460

dat we het leven trachten te blijven rekken? Zijn we bang voor de dood? Hij kwam5461

in contact met mensen die een bijna-dood ervaring hadden gehad, en die minder5462

bang zijn voor de dood. Frank Kolkman dacht: “Daar kan ik iets mee”. Hij raakte5463

erdoor gefascineerd. Zou je de medicalisering en technologisering aan het einde5464

van het leven kunnen verminderen ten bate van de kwaliteit van leven, als men-5465

sen minder bang zijn voor de dood? Kalkman bouwde de installatie Outrospectre,5466

waarmee een out-of-body ervaring wordt gesimuleerd. De deelnemer krijgt een5467

Augmented Reality (AR) bril op, en staat voor een robothoofd - met robotogen en5468

robotoren – op een rijdend onderstel op rails.5469

De deelnemer kijkt door de AR-bril via het robothoofd door de robotogen en luis-5470

tert via de robotoren. Het robothoofd kijkt naar de achterkant van de deelnemer, en5471

schuift langzaam over de rails naar achteren. Kijken door de AR-bril lijkt het alsof5472

je steeds verder van jezelf verwijderd raakt, alsof je uit je eigen lichaam treedt. Dat5473

de ervaring vergelijkbaar is met een echte bijna dood- of out of body-ervaring be-5474

aamde een van de deelneemsters die de installatie ‘onderging’. Zelf had zij een5475

dergelijke ervaring gehad toen zij een zwaar auto-ongeluk kreeg. Outrospectre gaf5476

haar hetzelfde gevoel dat zij ook had gehad tijdens het ongeluk.5477

Outrospecre ontwerpt een ervaring, en draagt die ervaring tevens over op de men-5478

sen die eromheen staan. Tijdens een Dutch Design Week komen tienduizenden5479

bezoekers langs, er is veel media aandacht en op deze manier wordt de rol van5480
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technologie (in de zorg bij het einde van het leven) op een totaal andere wijze5481

belicht. Willen we het einde van het leven eindeloos rekken, omdat het kan met5482

technologie? Waar liggen de grenzen? Wat willen we als samenleving?5483

Kunstmatige Baarmoeder5484

Het volgende voorbeeld betreft de Kunstmatige Baarmoeder, gemaakt in opdracht5485

voor de Embassy of Health tijdens de Dutch Design Week 2018 door Máxima5486

Medisch Centrum, in samenwerking met Next Nature en ontwerpster Lisa Man-5487

demaker. Onderzoek naar de kunstmatige baarmoeder vindt over het algemeen5488

plaats achter de gesloten deuren van het laboratorium, en wordt gepubliceerd in5489

wetenschappelijke bladen, ver weg van het brede publiek. Guid Oei is onderzoe-5490

ker op het gebied van een kunstmatige baarmoeder. Hierbij wordt onderzocht of5491

een kunstmatige baarmoeder kun dienen als vervanging van de beademing of een5492

couveuse, wat een veel natuurlijkere omgeving zou zijn voor een te vroeg geboren5493

baby. Máxima Medisch Centrum wilde het werk over de kunstmatige baarmoe-5494

der graag tonen, maar wetenschappelijke publicaties aan de muur hangen om het5495

publiek te laten zien wat er speelt werkt uiteraard niet.5496

Samen met Next Nature en Lisa Mandemaker is een ontwerp gemaakt waar de5497

up-to-date kennis van wat er gebeurt op dit gebied qua technologie en technolo-5498

gieontwikkeling werd tentoongesteld in de centrale hal van de Embassy of Health5499

tijdens de Dutch Design Week 2018. Technologisch en wetenschappelijk gezien5500

geen makkelijk onderwerp, met veel ethische kanten. Door het speculatieve ont-5501

werp werd het onderwerp toegankelijk gemaakt voor een breed publiek, zodat de5502

discussie kan worden gevoerd over wat er technisch gezien mogelijk is, wat zijn5503

de behoeften zijn, en wat de ethische grenzen zijn.5504

0.0146 seconds5505

Als laatste casus het werk 0.0146 seconds van Julia Janssen over het zeer actuele5506

onderwerp van data privacy. We zijn door veel deskundigen de afgelopen pe-5507

riode uitgebreid gewaarschuwd over wat grote technologiegiganten als Google,5508

Facebook, Amazone maar ook Apple ons ‘aandoen’ met het gebruik en delen van5509

onze online gegevens. Velen van ons zijn geneigd om dat af te doen met “Ik heb5510

toch niets te verbergen”. Met haar installatie 0,0416 seconden laat Julia Jans-5511

sen ons op een ongemakkelijke manier zien hoe onwetend wij als internetgebrui-5512

kers eigenlijk zijn.5513

Als je de website van een vertrouwd dagblad als het Engelse Daily Mail bezoekt,5514

en op de cookies klikt met de knop ’got it’, dan accepteer je het ongelofelijke –5515

maar wel ware – aantal van 835 privacybeleidsbepalingen van bedrijven die jouw5516

data weermogen hergebruiken. Dit zogenaamde Trusted Third-Party HostingNet-5517

werk is een juridische constructie voor het verzamelen en delen van persoonlijke5518

gegevens door en tussen bedrijven.5519

Het lezen van al die juridische documenten zou bijna 275 uur in beslag nemen. We5520

nemen ze als vanzelfsprekend aan en accepteren ze in slechts 0,0416 seconden.5521

Maar wat betekent ’toestemming’, als één klik gelijk is aan 835 keer accepteren?5522

Zij heeft een briljante opstelling ontworpen, te bezoeken onder andere tijdens de5523

Dutch Design Week 2019, waar bezoekers 15 min konden voorlezen uit de ‘en-5524

cyclopedie’ van juridische privacybeleidsregels waarmee je instemt. Je weet niet5525
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waarvoor je toestemming geeft, totdat je het leest. De kunsten als instrument, zou5526

je kunnen stellen, om te tonen welke rol technologie kan spelen.5527

16.5 Noodzaak tot transdisciplinair samenwerken5528

Als we teruggaan naar Papanek en zijn Design fort he Real World, en we grote5529

maatschappelijke uitdagingenwillen aanpakken zoals klimaatverandering, gezond-5530

heid & welzijn, dan kunnen we dat niet als individu. Als collectief weten we meer5531

dan de verzamelaars en jagers die we eens waren, stelt ook Harari. Zij konden5532

(nog) geen vliegtuigen of andere hoogwaardige technologie ontwikkelen. Hier5533

komt het belang van transdisciplinaire samenwerking om de hoek kijken. Trans-5534

disciplinair wordt vaak over één kam geschoren met inter- of multidisciplinair,5535

maar dat zijn verschillende aanpakken.5536

Bij een transdisciplinaire samenwerking werk je niet alleen tussen disciplines (in-5537

terdisciplinair) en met verschillende disciplines (multidisciplinair) maar je ver-5538

bindt die ook nog eens met de maatschappij (zie: figuur 4).5539

5540

Figuur 4: Architectures of adaptive integration in large collaborative projects.5541

Wright Morton, Eigenbrode and Martin (2015)5542

5543

En juist dat laatste is van belang bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen,5544

en ook bij de voorbeelden die ik hiervoor heb toegelicht. Graag had ik hier een5545

scan van het brein laten zien met de gedeelten van de hersenen die oplichten als5546

er multidisciplinair wordt samengewerkt. Dat is er (nog?) niet.5547

Wel is gekeken naar de belangrijkste bouwstenen voor demindset om te co-creëren5548

(zie: figuur 5).5549
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5550

Figuur 5: Mindset voor cocreatie (© Waag)5551

5552

Deze klinken wellicht als een open deur maar in samenwerkingsverbanden missen5553

de bouwstenen regelmatig. Voor de bouwstenen van een mindset om te cocreeren5554

gaat het onder andere om: een experimenteel karakter hebben, flexibel zijn, op-5555

timistisch, kritisch maar niet te negatief, sensitief zijn, onzekerheid omarmen, en5556

iemand anders wereld trachten te begrijpen, en het tastbaar maken van zaken is5557

van belang.5558

We hebben de verschillende kennis en kunde van elkaar nodig, om te komen tot5559

creatie en innovatie. Er is een bekende quote die - sommigen zeggen ten onrechte5560

- wordt toegeschreven aan Henry Ford: “If I had asked people what they wanted,5561

they would have said faster horses.” We hebben creativiteit – wat de definitie daar5562

ook van mag zijn – nodig om te komen tot innovatie. Anders was zoiets als de5563

auto er nooit gekomen.5564

Bij transdisciplinair werken gaat het erom om de juiste stakeholders samen te bren-5565

gen, die in multidisciplinaire teamswerken op een transdisciplinaire wijze. Maken5566

is daarbij, zoals al eerder gesteld, van belang. Dat stimuleert andere delen van de5567

hersenen maar vormt tevens een universele taal. In veel van de projecten waarbij5568

ik betrokken was – en je zag het ook in de voorbeelden die ik toonde vanuit spe-5569

culatief design - wordt het duidelijker waarover je het hebt als je ideeën tastbaar5570

maakt. Daardoor kun je er makkelijker over praten en snappenmensen beter wat er5571

wordt bedoeld dan je alleen in taal uit te drukken. Zoals bijvoorbeeld Frank Kolk-5572

man deed met de out-of-body-ervaring. Door de ervaring te ondergaan, maakt het5573

onderdeel uit van je lichaam en geest.5574

16.6 Citizen science als aanpak5575

Om tot nieuwe praktijken te komen, kan het helpen om (ver) in de toekomst te5576

kijken. Op die manier kijk je met een andere blik naar de wereld, en ook naar5577

duurzaamheidsdoelen (SDGs) waarover ik het eerder heb gehad. Tijdens een van5578

mijn corona-wandelingen door Amsterdam kwam ik de zeventien SDGs tegen als5579

hinkel pad voor het Koninklijke Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Wat we5580

als wereld nastreven is al in de maatschappij ‘neergelegd’ (zie: figuur 6). Zo5581

worden de vrij beleidsmatige SDGs onderdeel van onze maatschappij.5582
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5583

Figuur 6: Duurzaamheidsdoelen ‘op straat’5584

5585

De uitdagingen zoals werken aan energietransitie, klimaatverandering en derge-5586

lijke zijn complex. Michiel van der Pol heeft in zijn tekening vastgelegd hoe lastig5587

het is om aan deze uitdagingen te werken, deze complexe maatschappelijke pro-5588

blemen (zie: figuur 7).5589

5590

Figuur 6: Maatschappelijk uitdagingen-citizen science. © M. v.d. Pol5591

5592

De verbinding met de burgers en de maatschappij is het uitgangspunt van Citizen5593

Science. Een definitie geven van Citizen Science is niet eenduidig: er bestaan5594

inmiddels minstens dertig verschillende definities. Handzamer en praktischer om5595

mee te werken zijn de tien principes van Citizen Science, ontwikkeld in 20155596

door de European Citizen Science Association2. Doel van citizen science is om5597

2Ecsa.citizen-science.net
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burgers in de verschillende fasen mee te nemen van het wetenschappelijke proces5598

(o.a. onderzoeksvraag opstellen, data verzamelen, analyseren en interpreteren en5599

verslag te doen van het onderzoek) om kennis te genereren die ook voor hen van5600

belang is.5601

Het achterliggende idee is om de wetenschapper uit de ivoren toren te verbinden5602

met de maatschappij, en een relatie van wederkerigheid op te bouwen en een meer5603

evenwichtige relatie onderzoeker-burger om te komen tot nieuwe type kennis (fi-5604

guur 7).5605

5606

Figuur 7: Uitdagingen Citizen Science5607

5608

Het belang van een juiste ontwikkeling en design van technologie wil ik illustreren5609

aan de hand van Code Bias, een documentaire die onlangs is verschenen. We5610

zien de Massachusetts Institute of Technology’s MediaLab studente Joy bezig met5611

een opdracht voor haar studie. Zij wil daar gezichtsherkenning als technologie5612

inzetten.5613
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5614

Figuur 8: Aankondiging Code Bias5615

5616

Ze test die technologie met haar eigen gezicht, maar die ziet haar niet. Nog een5617

keer testen, nog steeds niet. Het blijkt dat het algoritme om gezichten te herkennen5618

vrijwel uitsluitend is ontwikkeldmet blankemensen en een donker gelaat daardoor5619

niet wordt herkend. Op de poster van de aankondiging van de documentaire zie je5620

de donkere ronden van Joy’s ogen achter een wit masker. Als zij een wit masker5621

draagt, wordt zij herkend door de technologie, met een donkere huid is zij nie-5622

mand (de technologie herkent haar niet als iemand). Technologie die uiteindelijk5623

discriminerend werkt, en ontwikkeld door mensen.5624

16.7 Rol design-technologie-maatschappij5625

Een wereld zonder technologie is ondenkbaar geworden. Wat zouden we als mens5626

zijn zonder technologie? In mijn betoog heb ik aangegeven dat en hoe designers5627

een belangrijke rol kunnen vervullen in de aanpak van maatschappelijke uitda-5628

gingen. Hierbij is goed te bedenken dat technologie niet neutraal is, zoals velen5629

denken. Een bekend citaat uit “the Cyborg Manifesto” van icoon Donna Haraway5630

(1970). “Technology is not neutral. We are inside of what we make, and it is in-5631

side of us. We are living in a world of connections - and it matters which ones are5632

made or unmade.”5633

Het ontwerpen van technologie is eigenlijk het ontwerpen van de mensheid. Het5634

ontwerp van technologie is dan ook een zeer verantwoordelijke taak, stelt Peter-5635

Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van de technologie. Niet alleen de technologie5636

dient ontworpen te worden, maar ook de interactie tussen de mens en de tech-5637

nologie, stelt hij in zijn Mediation Theorie (2016). De theorie kan ontwerpers5638

ondersteunen om te anticiperen op de impact van een product op de ervaringen5639

van de gebruiker en de omgeving. Op dit gebied is nog veel werk te verrichten.5640

Filosofie van technologie kan enerzijds leren van het veld van design, zoals we5641

zagen in de voorbeelden van speculatief design, en anderzijds kan design leren5642

van filosofie van technologie zoals de Mediation Theorie.5643
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16.8 Conclusie5644

In het betoog heb ik verwoord wat de rol van design(ers) kan zijn, hoe die rol is5645

veranderd over de jaren naar onder meer speculatief design, en hoe die verbonden5646

is aan transdisciplinair samenwerken. Vervolgens ben ik ingegaan op een relatief5647

nieuwe aanpak van wetenschap namelijk die van citizen science, waarbij transdi-5648

ciplinair werken een voorwaarde is. Daarbij is het noodzakelijk om ontwerpers (te5649

gaan) betrekken voor het verantwoord ontwikkelen en ontwerpen van technologie,5650

inclusief de interactie technologie-mens-maatschappij.5651

Samenvattend:5652

• Designers kunnen bruggenbouwers zijn tussen theorie en praktijk5653

• (Speculatief) design speelt een rol in het helpen vormgeven van aanpakken5654

van maatschappelijke uitdagingen, waarbij we kijken naar onze toekomst5655

• Belang van transdisciplinaire samenwerking staat voorop5656

• Tastbaar maken van zaken is essentieel in het proces5657

• Bovenstaande vormt mede de basis voor Citizen Science, om grote maat-5658

schappelijke vraagstukken van onze tijd aan te pakken5659

• Het betrekken van burgers daarbij is cruciaal, onder andere bij de filosofi-5660

sche en ethische aspecten (citizen ethics)5661

• Designers kunnen een belangrijke rol spelen rol in de ontwikkeling van tech-5662

nologie, door het ontwerpen van niet alleen de technologie maar juist ook5663

de interactie technologie-mens—maatschappij.5664
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5665

Hersenspinsels als uitkomst van5666

evolutie5667

Hoe kunnen kunst en cultuur ontspringen aan een blind5668

proces van natuurlijke ontwikkeling?5669

Petran Kockelkoren5670

17.1 Een ander verhaal gewenst5671

Het Europese wereldbeeld, dat zijn bakermat had in het antieke Griekenland, bleef5672

tot aan zijn hoogtepunt, tijdens demoderne periode en deVerlichting, schatplichtig5673

aan Plato. Deze stamvader van de filosofie verleende in de vierde eeuw voor onze5674

jaartelling de ideeënwereld de voorrang boven demateriële werkelijkheid.Sindsdien5675

werd kennisverwerving exclusief vereenzelvigd met de uitoefening van de ratio5676

en werd cultuur gelijkgesteld aan de symbolische orde. Toen twee eeuwen ge-5677

leden het historisch besef doorbrak, werd vooruitgang bovendien voorgesteld als5678

de steeds dichtere benadering van de waarheid door middel van taal en formules.5679

Kunstenaars werken weliswaar met materie, maar ze zouden een antenne voor het5680

hogere hebben en de ideeën weten te bevrijden uit hun inkapseling in materie.5681

Het genie zou de ideeënwereld kunnen vangen in woord, klank en beeld. In de5682

19e eeuw voltrok zich een kentering in dit voornamelijk Europese wereldbeeld.5683

Feuerbach, Nietzsche en Darwin, om slechts enkele vooraanstaande hemelbestor-5684

mers te noemen, keerden de gangbare oriëntatie radicaal om. Hoe zou de wereld5685

eruit zien als we de pijl die wijst van idee naar materialisatie eens omkeren? Hoe5686

zou het zijn als de hele ideeënwereld niet meer is dan een projectie van onderop?5687

Als we de bovenwereld schrappen, tenminste als scheppende oorsprong maar niet5688

als later voortbrengsel, hoe moeten we ons dan de wording van de menselijke cul-5689

tuur met haar talen en artistieke beeldvormingen voorstellen? Stel dat alle cultuur5690
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en godsdienst menselijke bedenksels zijn, uiterst waardevol maar toch niet meer5691

dan verdienstelijke maaksels, waar komen alle cultuurschatten dan vandaan? Als5692

we de ideeënwereld de voorrang ontzeggen, blijft er maar één optie over: ze moe-5693

ten uit de natuurlijke ontwikkeling van onderop opduiken. Maar hoe moet je dat5694

achteraf denken? Zitten de menselijke cultuuruitingen al in potentie in de aanvang5695

besloten of zijn ze het verbazingwekkende product van een blinde competitie tus-5696

sen soorten? Voorlopig wil ik geen uitspraken doen over hoe het werkelijk gegaan5697

is (ontologie)maar uitsluitend een verhaal verzinnen dat een plausibele reconstruc-5698

tie geeft van hoe het zou kunnen zijn gegaan. Stel je het ontstaan van cultuur eens5699

anders dan gebruikelijk voor. Aan welke voorwaarden moet een contra-narratief5700

voldoen?5701

In de eerste plaats moet kennis voortaan niet langer worden gesitueerd in een aan5702

het lichaam ontheven sfeer, maar moet ze lichamelijk worden geaard. Aan welke5703

wetten van logica en consistentie de ratio ook gehoorzaamt, ze moet toch ontsprin-5704

gen aan een lichamelijk, zintuiglijke verankering in een natuur die zich ontwikkelt5705

langs lijnen van biologische zelforganisatie. Vervolgens mag men cultuur niet lan-5706

ger tegenover natuur stellen, alsof een symbolische orde boven de natuur zweeft,5707

maar moeten taal en beeld voortaan als exponenten worden gezien van natuurlijke5708

zelforganisatie. Vanzelfsprekend doen symbolische cultuuruitingen zich pas voor5709

op hogere graden van complexiteit van natuurlijke zelforganisatie, maar dat recht-5710

vaardigt op zichzelf nog niet de conclusie dat ze ook de hoogst mogelijke graad5711

vertegenwoordigen en zeker niet dat ze de kroon op het proces vormen.5712

Het voormalige Koloniale Museum in het Belgische Tervuren is onlangs ont-5713

Leopold. De voormalige koning had de Congo destijds als persoonlijk wingewest5714

geannexeerd. Hij voerde er een roof-bewind. Hetmuseum - sinds kort herdoopt tot5715

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - is heringericht volgens huidige maat-5716

staven. Vroeger ging het museum prat op de berschavende invloed van Europa op5717

Afrika. Nu wordt gelijkwaardigheid in het vaandel gevoerd. Daartoe moest met5718

name worden gebroken met het eerdere evolutionaire perspectief op cultuur. Eind5719

19e eeuw was het nog heel gewoon om een vitrine voor cultuurontwikkeling in te5720

richten: eerst werd de evolutie van zee naar landdieren voorgesteld, vervolgens de5721

sauriërs, dan de zoogdieren piekend in de primaten. Na de mensapen, werden de5722

Afrikaners in de rij gezet en daarna pas, verderop in de ontwikkelingsreeks dewitte5723

Europeaan. De Afrikaner vormde brug tussen aap en rationele wit-man. Dat kan5724

absoluut niet meer door de beugel. Maar hoe moeten we dan de overgang denken5725

van de natuurlijke evolutie naar de cultuurontwikkeling? De artistiek bevlogen5726

evolutietheoreticus Ernst Haeckel (1834-1919) kwam op de proppen met de reca-5727

pitulatietheorie en daarmee maakte hij zowaar diepe indruk op Darwin. De theorie5728

stelt dat ieder organisme - ook de mens - in zijn embryonale fase alle voorgaande5729

ontwikkelingsstadia van de organische evolutie herhaalt alvorens zijn geëigende5730

vorm te bereiken. Hij illustreerde deze theorie in ’Kunstformen der Natur’ een rijk5731

uitgevoerd prentenboek dat in zijn tijd razend populair werd, maar dat achteraf5732

werd ontmaskerd als een product van door hem wenselijk geachte kunstgrepen.5733

Hij foetelde door embryo’s van verschillende levensvormen en uit verschillende5734

ontwikkelingsstadia zodanig op te schalen dat de voorgestelde reeks overeenkom-5735
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stig zijn voorbarige inzichten kloppend werd gemaakt. Toch heeft deze idee in de5736

populaire verbeelding onuitroeibaar post gevat. We denken doorgaans nog steeds5737

dat culturen de natuurlijke evolutie op een hogere winding van de spiraal herhalen,5738

zodat animistische en mythische ordeningen dwingend vooraf moeten gaan aan5739

hiërarchisch georganiseerde machtsconstellaties en deze weer aan hedendaagse5740

functionele interstatelijke verbanden.Voor deze opvatting bestaat echter geen an-5741

dere grond dan de 19e eeuwse vooroordelen waar hedendaagse musea nu juist mee5742

willen en moeten breken.5743

Willen we een ander verhaal kunnen vertellen, dan moeten we dus eerst een andere5744

kentheorie in stelling brengen, namelijk een die haar uitgangspunt neemt in licha-5745

melijke interactie tussen organisme en omgeving. Vervolgens moeten we ons cul-5746

tuurbegrip daarop aanpassen en cultuur niet langer voorstellen als een louter sym-5747

bolische orde. Tenslotte moet de natuurlijke evolutie - die wordt gekenmerkt door5748

emergentie-sprongen die zich meermalen voordeden in het proces van natuurlijke5749

zelforganisatie - opnieuw worden doorgetrokken naar cultuurontwikkeling, zon-5750

der op vooringenomen wijze ook daarin opklimmende reeksen te projecteren. Ik5751

begin daarom met lichamelijk geaarde kentheorie, schakel door naar de voorstel-5752

lingswijze van ontwikkeling en grijp tenslotte van daar uit in in het cultuurdebat.5753

17.2 Het vlees van de wereld5754

Het boegbeeld van de Verlichting, de filosoof Immanuel Kant (1724-1804), be-5755

weerde dat ’Verlichting’ betekent ’je leren bevrijden uit ’zelfverschuldigde on-5756

mondigheid’. Kant meende dat te kunnen bereiken met behulp van filosofische5757

teksten. Ik heb me altijd afgevraagd of filosofie zit vast geklonken aan het me-5758

dium van de tekst. Ook de prehistorische mensen legden al rekenschap af van5759

dood en leven en van hun verhouding tot de natuur, maar zij deden dat in beel-5760

den. De rotsschilderingen in de grot van Chauvet in Frankrijk dateren van 30.0005761

jaar gelden. Het schrift is hooguit duizend jaar geleden op het toneel versche-5762

nen. Gedurende minstens 30.000 jaar filosofeerden mensen in het medium van5763

het beeld. Pas heel recent, sinds het optreden van René Descartes in de 17e eeuw,5764

werd een boedelscheiding voltrokken tussen tekst-kennis enerzijds en beeldende5765

kunst anderzijds. Tekst-kennis heet sindsdien ’objectief’ te zijn, terwijl kunst wel-5766

iswaar uitsluitsel geeft over de gemoedstoestand van de kunstenaar, maar geen5767

aanspraak mag maken op objectieviteit. Pas de laatste tijd is opnieuw een ken-5768

tering bespeurbaar. De kaalslag van het postmodernisme heeft de volstrekte re-5769

lativiteit van tekst-kennis aangetoond. Sindsdien krabbelen vanuit de kunsten en5770

de filosofie nieuwe voorvechters op, die beeldkennis en zintuiglijke, lichamelijke5771

kennis rehabiliteren. Daartoe behoren twee pioniers uit de afgelopen 20e eeuw,5772

namelijk Maurice Merleau-Ponty en Michel Foucault. Ik neem deze invalshoek5773

om vandaar te kunnen overstappen naar de drijfveren van de evolutie en de rol van5774

de hersenen daarin.5775

Merleau-Ponty was een fenomenoloog. De fenomenologie werd als wijsgerige5776

methode ontwikkeld door Edmund Husserl (1859-1938). De fenomenologie zette5777

zich van meet af aan af tegen de Cartesiaanse voorstelling van waarheidsvinding5778
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die sinds de aanvang de hele moderne periode doorspookte. Descartes vatte de5779

twee ogen op als Camera Obscura’s. De Camera Obscura is een doos, waarin5780

aan een zijde een klein centraal gaatje is geboord dat dienst doet als lens. Het5781

licht dat door het gaatje in de doos valt, werpt op de wand aan de overzijde een5782

omgekeerd beeld van het tafereel dat zich buiten de doos bevindt. Aangezien de5783

doos een één-ogige blik nabootst, is het geworpen beeld vanzelf in centraal of5784

lineair perspectief gearrangeerd. De Camera Obscura was destijds als hulpmiddel5785

voor kunstenaars ontworpen. Door de ogen met Camera Obscura’s te vergelijken,5786

introduceert Descartes een metafoor met grote gevolgen. De beelden die door5787

de ogen naar binnen worden geprojecteerd verschijnen naar zijn zeggen op een5788

scherm dat zich in de pijnappelklier bevindt. Die klier ter grootte van een erwt5789

is midden in de hersenen onder de brug tussen de beide hersenhelften gelegen.5790

De pijnappelklier vormt volgens Descartes de stuurhut van waaruit de ziel het5791

lichaamdoor de buitenwereld loodst.5792

De ziel is in de voorstyellingswijze vanDescartes onstoffelijk en onsterfelijk, maar5793

ze neemt de gedaante aan van een miniscuul evenbeeld - een ’homunculus’- van5794

de persoon. Dit miniatuur evenbeeld zit in de zetel tegenover de schermen in de5795

pijnappelklier. De ziel leest de geprojecteerde beelden op het innerlijke scherm en5796

verplaatst door middel van handels en voetpedalen het lichaam door de gerepre-5797

senteerde buitenruimte. Kennis wordt gedefinieerd als de overeenkomst tussen de5798

buitenwereld en haar representatie in de hersenen. Alleen zulk een overeenkomst5799

heet ’objectief’. De gevoelens die vervolgens door de innerlijke beelden wor-5800

den opgeroepen heten ’subjectief’. In de ogen van Descartes houd je niet van je5801

moeder maar van haar afbeelding in de herinnering.Wetenschappers zorgen voor5802

objectieve kennis door representaties te matchen en te toetsen, terwijl kunstenaars5803

slechts subjectieve reacties op representaties uitdrukken.5804

In feite denken we nog steeds zo. Ik kan u bijvoorbeeld vragen hoeveel verdie-5805

pingen de Eiffeltoren heeft. U richt de blik naar binnen, raadpleegt uw innerlijke5806

kaartenbak met geheugenplaatjes en gaat aan de hand daarvan het gesprek met mij5807

aan. We komen tot overeenstemming door onze representaties met elkaar te ver-5808

gelijken. Toch is dit niet meer dan een conventionele constructie. In werkelijkheid5809

is er geen innerlijk vertrek in uw hoofd. We praten alleen maar alsof het wel zo is5810

om onze communicatie te vergemakkelijken5811

De logicus en mathematicus Edmund Husserl ontwikkelde rond 1900 de fenome-5812

nologie als een alternatieve methode voor kennisverwerving. Hij verfoeide het5813

camera-obscura model van het bewustzijn, volgens hetwelk het bewustzijn pas-5814

sief indrukken uit de buitenwereld registreert. Hij ondergraaft de metaforische5815

model van Descartes. Volgens Husserl is het bewustzijn geen passief orgaan voor5816

de registratie van indrukken uit de omgeving, maar eerder actief betrokken bij5817

het construeren van betekenis. Het bewustzijn is bovendien geen innerlijk ver-5818

schijnsel. Het bevindt zich niet in de hersenen maar op het ontmoetingsvlak tus-5819

sen binnen en buiten, bij de dingen. Het is daar gelocaliseerd waar de aandacht5820

op is gericht. Husserl kreeg vele gerenommeerde navolgers, waaronder Maurice5821

Merleau-Ponty.5822

Husserl profileerde zich als de filosoof van het bewustzijn. Hij was van professie5823
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echter mathematicus en logicus, dus hij was vooral geïnteresseerd in de herkomst5824

van abstracte ideeeën en denkprocessen. Merleau-Ponty verschoof de aandacht5825

naar het lichaam. Voor Husserl reikt het bewustzijn actief - ’intentioneel’ - uit5826

naar de wereld. Merleau-Ponty vat dat ’uitreiken naar’ heel letterlijk lichamelijk5827

op. Dat houdt tevens in dat achter het lichamelijke gebaar van de uitgestrekte arm5828

niet nog eens een bewustzijnsinstantie in het hoofd hoeft te worden gesitueerd die5829

het uitreiken doet. Zo zegt Merleau-Ponty dat mijn gebalde vuist niet de expressie5830

vormt van een innerlijke woede, maar dat de woede en de vuist een en hetzelfde5831

zijn. Er zit niets achter onze intentionele acten; zij zijn wat ze schijnen. Het onder-5832

scheid tussen wezen en schijn moet op de helling om ons lichamelijke bewustzijn5833

te kunnen begrijpen. En de ’doener’ in de innerlijke cockpit wordt als overbodig5834

verzinsel overboord gezet.5835

In een volgende stap laat Merleau-Ponty zien dat de intentionele acten van het5836

lichamelijke uitreiken (waar dus niets en niemand meer achter zit, laat staan een5837

zelfstandige ziel) ook kunnen worden verlengd met hulpstukken. Beroemd is zijn5838

voorbeeld van de blinde die zich tastend een weg baant door zijn stok als voelspriet5839

te gebruiken. Zijn bewustzijn heeft zich uitgebreid door de stok in te lijven. Het5840

inlijven van artefacten vereist een leerproces. Merleau-Ponty geeft het voorbeeld5841

van een vrouw met een veer op haar hoed. Aanvankelijk zal ze onnodig diep buk-5842

ken ommet de hoed getooid door een deursponning te geraken, maar weldra is een5843

precies gepast knikje door de knieën al voldoende. De veer maakt nu onderdeel uit5844

van haar lichaam zoals ze het beleeft. Ze hoeft er met andere woorden niet meer5845

bij na te denken. Lichaam en veer zijn één geworden. Datzelfde proces wordt5846

doorlopen bij de inlijving van gereedschap. De hamer maakt deel uit van mijn li-5847

chamelijke slagkracht. De intentionele aandacht bevindt zich op het punt waar de5848

hamer de spijker raakt en niet in een verondersteld innerlijk sturingscentrum dat5849

de hamer hanteert. Wat voor hamers geldt, gaat later in de techniekontwikkeling5850

ook op voor boormachines, telescopen en satellietverbindingen. De waarneming5851

wordt telkens gemedieerd door de ingelijfde technieken. Maar de aandacht is in-5852

tussen dáár, aan de andere kant van de lens of de monitor. Het vasthouden van5853

gemedieerde aandacht vergt een cultureel leerproces, maar daarin zijn we inmid-5854

dels al zo bedreven dat het niet eens meer opvalt. We zijn immers steeds met5855

ons bewustzijn bij het waargenomene en in het engagement met de dingen niet5856

teruggericht op een vermeende actor ergens binnenin.5857

In de geschetste visie zijn er geen actor-kernen meer, maar alleen een netwerk5858

waarin organismen en apparaten met elkaar zijn vervlochten. Voor dat netwerk in-5859

troduceerde Merleau-Ponty in zijn laatste geschriften de term: la chair du monde:5860

’het vlees van de wereld’. Daarmee bedoelde hij dat tenslotte alle lichamen zijn5861

vervlochten met elkaar en met hun ingelijfde artefacten. Pas in dat organische5862

weefsel tekenen zich afzonderlijke objecten af en actiecentra die daar gebruik van5863

maken, maar beide tegenhangers worstelen zich tijdelijk vrij uit de oersoep om5864

uiteindelijk weer ononderscheiden erin terug te vallen. Merleau-Ponty zette de5865

fenomenologie van Husserl voort, maar met volledige aandacht voor het aandeel5866

van het lichaam in zijn levende verwevenheid met de wereld.5867

Achteraf gezien blijven we wel zitten met de kater van de afgeserveerde ziel. De5868
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notie dat er een kern in ons schuilgaat, dat er zich een actiecentrum binnen in ons5869

bevindt, een punt waaraan onze wil ontspringt, ons vermogen tot zelfbeschikking,5870

dat cluster van ideeën maakt hert zelfbesef van de Europeaan uit. Zijn we dat nu5871

kwijt? Is met de dood van god nu ook het zelf afgelegd? Dat niet, maar we moeten5872

dat zelf voortaan als een product van intentionalieit leren zien en niet als de bron5873

ervan. Husserl bleef in zoverre Cartesiaan dat hij nog steeds van een aangeboren5874

zelf uitging, alleen noemde hij dat op Kantiaanse manier ’het transcendentaal ego’.5875

Maar Sartre stelde zich al in 1936 tegen zijn leermeester Husserl teweer door een5876

klein essay de wereld in te sturen, met als titel ’La transcendance de l’ego’, in5877

het Nederlands vertaald als ’Het ik is een ding’. Daarmee bedoelde hij dat het ik5878

een maaksel is, een culturele uitvinding die vooral in Europa tot grote hoogte is5879

opgestuwd, maar die desondanks een bedenksel achteraf (een epifenomeen) blijft.5880

Om zo’n innerlijke stuurman in het zadel te helpen moeten er allerlei culturele5881

voorwaarden zijn vervuld. We moeten in de gedachtenstroom een punt construe-5882

ren dat zich voortaan met terugwerkende kracht opwerpt als zowel voortbrenger5883

als sluiswachter van de stroom. Evolutionair gezien komt deze vorm van eenpun-5884

tig zelfbesef pas heel laat op de proppen en niet eens in alle culturen. Men kan5885

ook zonder goed uit de voeten komen, zoals Aziatische constructies bewijzen, die5886

het zelf veeleer formeren rond een innerlijke leegte. Wat ons tegenwoordig als5887

taak rest, is om het evolutionaire proces zo te doorgronden en voor te stellen dat5888

deze mogelijkheden er allemaal in besloten liggen, want dat ze zich hebben voor-5889

gedaan en dat ze zelfs nog steeds gedijen, is onmiskenbaar. Maar we kunnen niet5890

plompverloren bij het denken beginnen. Als we deze culturele verschijnselen wil-5891

len doorgronden, moeten we voortaan bij onze uitleg ervan wel bij het lichaam en5892

de daarin werkende processen van zelforganisatie aanvangen.5893

17.3 Het gedisciplineerde vlees.5894

Dat kennis en kunst beide ontspringen aan de wereld van het vlees en niet met een5895

antenne worden onttrokken aan vermeende zelfstandig bestaande hogere sferen,5896

is mooi en prachtig, maar dat moeten we ons niet al te idyllisch voorstellen. Men-5897

selijke lichamen worden gevormd en gekneed door cultuur en maatschappelijke5898

instituties. Het lichaam wordt gedisciplineerd en vaak ronduit geknecht. Michel5899

Foucault heeft de machtsverhoudingen in kaart gebracht die een rol spelen bij de5900

vorming van het menselijke subject.5901

Het subject-zijn is voor Foucault geen onvervreemdbare aangeboren menselijke5902

eigenschap. Foucault spreekt liever van ’subjectivatie’. Er zijn verschillende ma-5903

nieren waarop je tot subject wordt gemáákt. In eerste instantie hangt subjectivatie5904

af van de gesproken taal (het ’vertoog’ waarin je na de geboorte terecht komt).5905

Voor Foucault bestaat het zelfbesef aanvankelijk louter en alleen in de taal waarin5906

je jezelf leert benoemen, maar later krijgt hij meer oog voor materiële invloe-5907

den die aangrijpen op het lichaam, met name voor de materiële inrichting van5908

de leefomgeving zoals de compartimentalisering van woningen, overheidsgebou-5909

wen, gevangenissen, ziekenhuizen. Zowel in de taal als in de materiële omgeving5910

gaan anonieme machtsverhoudingen schuil, in de vorm van afgedwongen in- en5911
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uitsluitings-mechanismen en van ambtelijke doorsluizing van het kastje naar de5912

muur.5913

Machtsuitoefening heeft vele gezichten. Volgens Foucault valt macht tegenwoor-5914

dig niet meer te situeren in een denkbeeldige bovenlaag waar dictators en eraan5915

gelieerde grootindustriëlen een bevolking onderdrukken en in de tang houden. De5916

macht was bij Foucault nooit de macht van de heerser die boven zijn onderdanen5917

troont en hen onderwerpt aan beloningen en straffen naar willekeur, maar betrof5918

veeleer anoniememachten die schuil gaan in de stigmatisering als patiënt of crimi-5919

neel, in Kafkaëske ambtelijke procedures, in de architectuur en de inrichting van5920

opvoedingsinstituten en revalidatieklinieken. Macht is overal werkzaam en ano-5921

niem gedistribueerd. Ze gaat schuil in de sportieve opvoeding op het schoolplein,5922

in lichaamsdisciplines zoals die worden vereist om gereedschappen en apparaten5923

efficiënt te kunnen hanteren, in militaire drill-methoden zoals in de pas lopen en5924

het geweer presenteren. Macht produceert in de eerste plaats dociele lichamen,5925

die de behuizing moeten vormen voor een sociaal acceptabele ’zelf’-manifestatie.5926

Laat dat nog ruimte voor tegenwerking? Hoe kun je je verzetten tegen anonieme5927

machten waarvan je afhankelijk bent om jezelf te worden? Een interviewer vroeg5928

eens aan Miles Davis hoe het voelt om een wereldberoemde zwarte trompetist te5929

zijn. Dat betekent dat je je in elk zaaltje waar je optreedt eerst ervan vergewist5930

dat er een achteruitgang is, antwoordde hij. Maar wat gebeurt er als er nergens5931

een ontsnappingsweg is? Dat probleem hield Foucault wakker, zoals zijn oeuvre5932

getuigt.5933

Kan het lichaam uit zijn ketenen worden bevrijd? Foucault heeft in zijn jonge5934

jaren veel geleerd van Wilhelm Reich, de meest opstandige leerling van Sigmund5935

Freud. Reich zonderde zich af van Freud door te zeggen dat het onbewuste geen5936

narratieve structuur heeft (en dat je het dus niet in taal en versprekingen op het5937

spoor kunt komen) maar dat daarentegen het lichaam zèlf het onbewuste is. Iedere5938

cultuur schept zijn eigen lichamen, beweerde hij al. Die ideeën heeft Foucault5939

behouden. Maar Reich meende ook dat je in verzet kunt komen door het juk van5940

de cultuur af te schudden. Dan zou de genezende en bevrijdende sexuele energie5941

weer vrijkomen. Die opvatting verwierp Foucault. Als er niet boven je iemand5942

is die opzettelijk macht over je uitoefent en de macht daarentegen door en door5943

geïnternaliseerd is, in die mate zelfs dat het subject-kunnen-worden ervan afhangt,5944

dan kun je ook niet in het lichaam een buitenpositie ten opzichte van de macht5945

innemen. Er is geen Archimedisch punt dat niet bij voorbaat al door het proces5946

van lichaamsdisciplinering is bepaald.5947

Wat kun je zelf als enkeling doen? Het zelf is tot diep over de oren verwikkeld in5948

fysieke disciplineringsprocessen waaraan het zijn ontstaan te danken heeft. Hoe5949

kun je ooit een vrije positie daartegenover betrekken? Demacht heeft in Foucault’s5950

opvatting een dubbel gezicht. Hij legt niet alleen een keurslijf op, maar faciliteert5951

tezelfdertijd ook de vorming van de eigen subjectiviteit. Achter de anonieme pro-5952

cedurele uitoefeningen van macht zit geen aanwijsbare tiran of boze kanselarij,5953

maar ze verlopen geruisloos en efficiënt zonder stuurlui die iemand kwaad willen5954

berokkenen. Als je geconfronteerd met zulke machten je vrijheid wil bevechten is5955

er niemand die je persoonlijk aansprakelijk kunt stellen. Macht valt niet langer aan5956
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te vechten door oppositie tegen vermeende machthebbers buiten je. Integendeel,5957

je bent zelf het product van zulke machten en als je je ertegen teweer wilt stellen5958

moet je bij jezelf beginnen in het volle besef dat ook je zelfcorrectie van meet af5959

aan al door hun machtiging is gefaciliteerd en daarmee tevens gecorrumpeerd. Je5960

zit er van meet af aan tot over je oren in en moet toch een aangrijppunt voor verzet5961

zien te vinden.5962

Er is maar één uitweg: sociale judo. Je moet meebewegen met de machtsme-5963

chanismen om ze van binnenuit met een onverwachte tegenbeweging te kunnen5964

vloeren. Waar haal je je standpunt vandaan? Niet van buiten, maar uit rivalise-5965

rende disciplineringen waaraan je ook bloot staat. De geschiedenis van machts-5966

uitoefening door disciplinering volgt niet een lineair traject. Systemen van ken-5967

nis volgen elkaar op in de tijd, maar niet volgens een vooropgestelde volgorde5968

waarin ze elkaar aflossen. Er is nooit slechts één disciplinevorm of normaliserend5969

kennis-systeem (epistémé) in de lucht. Disciplineringen doen zich in gelijktijdige5970

veelvouden voor. Op grond van zulke schiftende machten meent Foucault dat je5971

je ondanks alles toch vrij kunt leren verhouden tot disciplinering en normalise-5972

ring. Het is alsof je een rivier overdekt met kruiend ijs moet oversteken. Door5973

van schots naar schots te springen kun je de machten die naar je grijpen te slim af5974

zijn. Dat vereist oefening in gracieus bewegen. Je moet telkens in de dynamiek je5975

evenwichtspunt zien te hervinden. ’Het geeft niet meisjes, als jullie vallen, als je5976

maar mooi valt’, zei de balletdanseres Isidora Duncan tegen haar pupillen. Dat is5977

ook Foucault op het lijf geschreven. Alles draait om zelfstilering. ’Het leven als5978

kunstwerk’, met dat devies verliet Foucault tenslotte het toneel.5979

17.4 Heeft de geschiedenis een richting?5980

De omvattende wereld van het vlees differentieert en individueert zich met behulp5981

van biomachten tot menselijke subjecten van vlees en bloed die zichzelf kunstzin-5982

nig stileren. Alles bij elkaar opgeteld, lijkt dat een redelijke benadering van waar5983

het evolutieproces uiteindelijk toe kan leiden. Mensen kunnen zelfs een sturings-5984

centrum in zichzelf installeren en dat vervolgens met terugwerkende kracht het5985

eeuwige leven toekennen. Deze hele wordingsgang wordt nu echter van onderop5986

gedacht en doet geen beroep op de inbreuk van spirituele dimensies van bovenaf.5987

Integendeel: het menselijk bestaan culmineert weliswaar in metafysische kunst,5988

maar dat rechtvaardigt niet het poneren van zelfstandige vooraf bestaande meta-5989

fysische regionen. Zulke terechte reserves laten echter nog een boel te verklaren5990

over. Hoe is het immers mogelijk dat een evolutie die begint in het vlees uitmondt5991

in de spirituele dimensies van Johann Sebastian Bach en Piet Mondriaan?5992

Het eerste bewijs van eencellig leven op aarde stamt van 3,5 miljard jaar geleden.5993

De eerste landdieren verschenen 450 miljoen jaar geleden. De eerste moderne5994

mensen manifesteerden zich tussen 300.000 en 200.000 jaar geleden. Via welke5995

tussenstappen geraken we van de eerste eencelligen tot het schrift en tot de artis-5996

tieke zelfstilering? Deze vraag hebben tal van wijsgeren van oudsher al op de een5997

of andere manier geprobeerd te beantwoorden. Meestal komt het antwoord erop5998

neer dat je wat er op het eind uitkomt in het begin al in potentie aanwezig veron-5999
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derstelt. Voordat ik te rade ga bij de evolutietheorie van Charles Darwin, sta ik6000

even stil bij twee stations op de filosofische weg: Aristoteles en Hegel. Alleen op6001

die route bereiken we tenslotte opheldering van de relatie tussen ons brein en de6002

kunst die eraan ontspringt.6003

Aristoteles (384-322 BC) was de eerste empirische wetenschapper ooit. Hij in-6004

ventariseerde talloze plant, vis, vogel en zoogdiersoorten en bracht ze onder in een6005

alomvattend kosmologisch schema ’per genus proximum et differentiam specifi-6006

cam’, dat wil zeggen op basis van overeenkomsten en kenmerkende verschillen.6007

Binnen die begippen-piramide muntte Aristoteles de term teleologie. Elk exem-6008

plaar van een onderscheiden soort heeft het in zich om zich in zijn groeiproces te6009

ontplooien tot de volledige uitdrukking van wat het betreffende soortbegrip be-6010

helst. Dat is het door het leven inherent nagestreefde doel. Telos betekent doel in6011

het antieke Grieks. Teleologie betreft dus de inherente doelgerichtheid van biolo-6012

gische ontwikkelingen. Elke eikel heeft het in zich uit te groeien tot een eik.6013

Aristoteles poneerde de inherente doelgerichtheid van de natuur, oftewel haar ’te-6014

leologie’. In elke eikel zit de volgroeide eik verborgen en hij hoeft alleen te wor-6015

den geactualiseerd. Het nadeel van deze opvatting is dat de oude Grieken geen6016

begrip van ’oneindigheid’ hadden. Oneindigheid konden zij niet denken. De al-6017

les omvattende kosmos was in het Griekse denken eindig. Er zat een buitenste6018

ring om alles heen. De hele kosmos, inclusief de natuur, was binnen een gesloten6019

kring gevangen. Rond de aardkring werden een aantal concentrisch hemelsferen6020

gegroepeerd die reiken tot de buitenste schil. Daarbuiten heerst slechts chaos.6021

Binnen de kring vallen het goede, het ware en het schone samen. Het is dus niet6022

alleen onvermijdelijk dat een eikel een eik wordt, maar het is ook goed en mooi,6023

dus nastrevenswaardig. Er was in het Griekse denken geen sprake van variabiliteit6024

en wording van nieuwe opties. Een ongewis ’doel zoeken’ (zoals geponeerd door6025

de latere evolutietheorie) was er niet bij.6026

Voor de lotsbestemming van mensen is realisatie van het eigen telos een norma-6027

tieve richtlijn. Je voegt je in de wordingsgang van de kosmos. De doeleinden6028

van alle wezens lagen wat Aristoteles betreft bij voorbaat vast. In het begin der6029

tijden waren alle elementen door elkaar geschud, zoals in een sneeuwbol, en de6030

teleologie zorgt ervoor dat alles op de lange duur weer op zijn plaats valt. Als alle6031

wezens hun doelen hebben geactualiseerd is de ontwikkelingsgang voltooid en zal6032

de hele wereld voortaan tijdloos in rust verkeren. De eindtoestand van volmaakte6033

harmonie is dan bereikt. De teleologie van Aristoteles voltrekt zich dus in een ge-6034

sloten systeem met een voorbestemde eindtoestand. Die opvatting van teleologie6035

delen we tegenwoordig niet meer.6036

Ruim tweeduizend jaar later, komt Hegel (1770-1831) met een nieuwe kosmo-6037

logische visie. Hoe is het mogelijk dat uit de natuurlijke ontwikkeling de zelf-6038

reflectieve levensvorm van de mens naar voren treedt? Dat kan weer alleen als6039

die potentie er vanaf het prilste begin in zat en zich eerst moet ontwikkelen tot6040

volwaardig zelfbegrip. Hegel spreekt van de zichzelf realiserende idee. De drijf-6041

veer van de geschiedenis is de dialectiek, de telkens zichzelf overstijgende wis-6042

selwerking tussen geest en materie en tussen de idee en zijn belichaming. Om die6043

dialectiek te kunnen uitdrukken moest Hegel cursief leren spreken: de lichame-6044
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lijke geest is een lichamelijke geest. Vanwege de inherente dialectiek vormt deze6045

uitspraak geen tautologie maar veeleer de benoeming van de drijfveer van histo-6046

rische processen. De nog niet tot volledig tot zelfontplooiing gekomen geest van6047

den beginne veruitwendigt zichzelf in de materie, maar vervreemdt zichzelf daar-6048

door ook van zichzelf. Pas door een ontwikkelingsgang via stadia in de natuur en6049

tijdperken in de menselijke geschiedenis, bereikt de geest tenslotte volledig zelfin-6050

zicht in de rationeel filosoferende mens. Die zelfrealisatie voltrekt zich eerst door6051

de natuur heen en vervolgens op menselijk niveau nog eens in de sociale geschie-6052

denis. In de filosofie van Hegel zelf breekt de absolute geest pas door naar een6053

volledig rationeel zelfbegrip. In Hegels dialectiek vormen de kunsten slechts een6054

beeldend - dus nog niet helemaal doordacht - voorstadium van zulk een volledig6055

begrippelijke zelfreflectie.6056

De Hegeliaanse snoeverij klinkt misschien wel erg zelfgenoegzaam, maar toch6057

biedt Hegel’s denkschema ten opzichte van Aristoteles een interessante wending.6058

Het betreft namelijk geen gesloten systeem met chaos erbuiten, maar een systeem6059

dat op elk dialectisch ontwikkelingsmoment zijn chaotische tegenbeeld moet in-6060

corporeren om een stap voorwaarts te kunnen doen. De voorgestelde zelfontplooi-6061

ing van de geest gaat op dialectische kruispunten telkens opnieuw door een mo-6062

ment van alteriteit, asymmetrie, heteronomie oftewel andersheid - of hoe je ook6063

noemen wilt - heen. Hoezeer het Hegelse systeem ook een noodzakelijk traject6064

volgt, het is niet een bij voorbaat rechtlijnige invuloefening zoals bij Aristoteles.6065

De natuur is niet doel-gehoorzamend maar doel-zoekend, op weg naar het uitein-6066

delijke zelfbegrip. Niettemin lijkt de geschiedenis in Hegel zelf tot zijn eindpunt6067

te zijn gekomen. Meer dan volledig zelfbegrip is niet haalbaar.6068

Bij Aristoteles vinden we nog geen echt historisch besef. De geschiedenis on-6069

vouwt zich voorspelbaar plichtmatig. Het Hegelse systeem is daarentegen door en6070

door historisch gedacht. De absolute geest belichaamt zich om tenslotte tot zelf-6071

begrip te geraken. Het menselijke brein is de kroon op het werk. Het menselijke6072

brein zou de zelfbelichaming vormen die het pas mogelijk maakt dat de geest zich6073

redelijk over zichzelf terug buigt. Maar als dat tenslotte lukt, is het verhaal ook6074

afgelopen. De Amerikaanse politicoloog en socioloog van de globalisering Fran-6075

cis Fukuyama publiceerde in 1992 The End of history and the last man. Dat boek6076

bood zijn interpretatie van de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ondergang6077

van het Sovjetunie. Volgens hem had het (neo)liberale kapitalisme gezegevierd6078

en was Hegels kijk op de geschiedenis daardoor pas definitief bezegeld. Er moet6079

meer aan de hand zijn dan Hegel en Fukuyama dachten. Hoezeer de Hegelse dia-6080

lectiek ook doortrokken schijnt te zijn van het haasje over tussen orde en chaos,6081

uiteindelijk blijft ook Hegel - net als Aristoteles - gevangen in de cirkelgang van6082

potentialiteit naar voltooide realisatie. De geschiedenis valt volgens Fukuyama6083

stil in de actualiteit. Deze cirkel moet en zal in het denken worden doorbroken.6084

Hoe dat kan, daarvoor raadplegen we Charles Darwin.6085
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17.5 De drijfveren van de evolutie6086

Het Hegelse systeem werd door Darwin (1809-1882) in de schaduw gesteld. Dar-6087

win brak met alle denken in termen van potentie-actualisering en voorgekookte6088

doelgerichtheid. Zijn idee van de evolutie van de soorten bracht een ware revo-6089

lutie teweeg in het denken over de dynamiek van de geschiedenis. In The Origin6090

of Species (1859) presenteerde hij zijn idee van ’natuurlijke selectie’. In de con-6091

currentie tussen soorten prevaleert het recht van de sterkste. De slogans ’struggle6092

for life’ en ’survival of the fittest’ zijn al zo ingeburgerd dat tegenwoordig vrij-6093

wel iedereen ze klakkeloos aanvaardt. Toch aarzelde Darwin zelf of hij daarmee6094

wel de juiste motor van de evolutie had aangewezen. Wat heet immers ’the fit-6095

test’? Algemeen wordt aangenomen dat de meest efficiënte en het best aan de6096

omgeving aangepaste variant van een soort betreft. Toch blijft de gedachte Dar-6097

win achtervolgen dat het natuurlijke aanpassingsproces - in zijn enorme diversiteit6098

aan oplossingen en met zijn nodeloos teveel aan kleur en klank - vaak ver voorbij6099

louter aanpassing voert. De complexiteit van het oog jaagt hem de koude rillingen6100

over de rug, zo schrijft hij een jaar na de publicatie van The Origin of Species in6101

een brief aan een bevriende hoogleraar. En in een volgende brief zegt hij: ’De6102

aanblik van een veer uit een pauwenstaart maakt me telkens misselijk als ik ernaar6103

kijk’!6104

In onze tijd werden de reserves vanDarwin bevestigd door nader onderzoek. ’Aan-6105

passing’ veronderstelt een stabiele omgeving waarnaar het organisme zich moet6106

leren plooien. Toen James Lovelock in de jaren zestig van de vorige eeuw in op-6107

dracht van de NASA onderzocht hoe je kunt waarnemen of er zich op andere pla-6108

neten dan de onze eveneens leven voordoet, ontdekte hij dat je dat kon zien aan het6109

voorkomen van een atmosfeer ver buiten het chemische evenwicht. Hoe komt het6110

dat de atmosfeer rond de aarde zo bij uitstek levensvriendelijk is? Hebben wij het6111

hier nu zo geweldig getroffen? Welnee, het is het samenspel van levenssoorten op6112

aarde die de samenstelling van de atmosfeer heeft veroorzaakt en verder in stand6113

houdt. Buiten deze levensactiviteit zou een chemische kettingreactie de atmosfeer6114

al snel tot barre omstandigheden reduceren, geheel in overenstemmingmet natuur-6115

kundige waarschijnlijkheid. De bacteriën, algen, planten, dieren en mensen hou-6116

den echter door gezamenlijke inspanning zelf hun uitzonderlijke bestaanscondities6117

op peil. Het begrip ’aanpassing’ behoeft dus op zijn minst nuancering. Het orga-6118

nisme past zich immers niet slechts aan bestaande omstandigheden aan, maar past6119

deze ook aan zichzelf aan. Dat betekent dat er in de evolutie buitengewoon crea-6120

tieve krachten werkzaam zijn, die ver aan efficiëntie en nutsmaximalisatie voorbij6121

voeren. Dat is ook precies wat Darwin al uit zijn slaap hield.6122

Het schoolvoorbeeld van evolutionaire overdrijving is de prieelvogel, een zangvo-6123

gel die voorkomt in Australië, Nieuw-Guinea en enkele tussenliggende eilanden.6124

Om het wijfje te lokken en te behagen bouwt hij boogvormige priëlen (’bowers’)6125

die hij versiert met bloemen en verzamelde objecten die hij ook nog eens verft6126

met bessensap. De priëlen vormen geen nesten, maar uitsluitend opgedirkte podia6127

voor zijn baltsdans. De natuurlijke selectie heeft in dit geval wel een merkwaardig6128

toegespitste koers begunstigd. Hetzelfde geldt voor de pauwenstaart, die toch nau-6129
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welijks als camouflage-uitdossing kan dienen en de vogel bovendien makkelijk te6130

vangen maakt. Om die redenen gaf Darwin zijn Origin of Species twaalf jaar later6131

een opvolger met het boek The Descent of Man uit 1871. In dat boek poneert Dar-6132

win in plaats van aanpassing en competitie ineens een esthetisch criterium voor6133

natuurlijke selectie. De vrouwelijke helft van de soort kiest haar teeltpartner op6134

basis van schoonheid, ofwel van zijn uiterlijk of zijn zang ofwel van zijn bouwsels,6135

zoals vogelnesten, beverdammen en de kunstige creaties van de prieelvogel.6136

Darwin’s esthetische draai bleef niet onomstreden. De dominante stroming in het6137

darwinisme bleef het primaat van de competitieve selectie benadrukken. De es-6138

thetische voorkeur van het vrouwelijke geslacht werkt ten gunste van de sterkste6139

mannetjes, want demooiste zijn tevens de levenskrachtigste en de best aangepaste,6140

zo luidt hun oordeel. Biologisch nut blijft de dienst uitmaken, ook bij kunstige6141

dansjes. Darwins rivaal én bondgenoot A.R.Wallace bleef door hameren op het6142

competitieve voordeel die esthetische kenmerken opleveren. Hij heeft in eerste6143

instantie het pleit gewonnen. Esthetiek krijgt doorgaans in de natuurlijke selectie6144

een ondergeschikte status toegekend. Een nog steeds groeiende minderheid van6145

evolutionisten legde zich daar echter niet bij neer. Zij zagen in Darwin’s wen-6146

ding naar de esthetiek eerder een voortzetting van de vitalistische traditie in de6147

filosofie die zich uitstrekt van Schopenhauer’s De Wereld als Wil en Voorstelling,6148

via Nietzsche’s Wil tot Macht, tot Bergson’s Elan Vital. In dat perspectief moe-6149

ten we aanpassing en natuurlijke selectie voortaan niet langer beschouwen als de6150

exclusieve drijfveren van de evolutie. Door deze beide mechanismen heen zoekt6151

veeleer de esthetische drang zijn uitweg. Deze stuwende kracht zet aan tot het6152

voortbrengen van een exces aan betekenisexpressie en betekenisverstaan in ein-6153

deloze variaties.6154

Levensvormen willen verstaan en verstaan worden, desnoods door middel van op-6155

schepperij met pluimen en kleuren. Het leven is een escalerende fontein, maar het6156

wordt bij alle verspilling in toom gehouden door de natuurlijke selectie. Selectie6157

is geen stuwend maar een limiterend beginsel. De motor van de evolutie is de es-6158

thetische drang, terwijl de natuurlijke selectie hoogstens uitwiedt wat zichzelf niet6159

redt. De kunsten der mensen vormen een exponent van het evolutionaire estheti-6160

sche exces dat grenzen overschrijdt en verlegt. De filosoof die deze opvatting het6161

dichtste benadert is Georges Bataille (1897-1962). Volgens hem wordt de evolutie6162

aangedreven door het streven naar surplus, naar exces en overtolligheid. Op alle6163

treden in de evolutie zie je imponeergedrag, bluf en borstgetrommel ontwikkeld6164

worden. Mensen kunnen bovendien zwelgen en zich laten gaan. Als er in de denk-6165

wijze van Bataille al sprake mag zijn van richting in de geschiedenis, dan verloopt6166

het wordingsproces rusteloos zonder eindstand, tegen de keer van de entropie in,6167

steeds omhoog naar de overtreffende trap: transformatie, transcendentie.6168

De opvatting van Bataille lijkt in te druisen tegen een onverbiddelijke natuurwet:6169

de tweede wet van de thermodynamica die stelt dat ieder systeem vanzelf in steeds6170

grotere wanorde vervalt als het aan zichzelf wordt overgelaten. Het begrip ’en-6171

tropie’ geeft de maat van wanorde en verval in een systeem aan. Ieder systeem6172

verliest geleidelijk warmte en verdwijnt tenslotte in de kosmische kou. De zelf-6173

organisatie van het leven lijkt echter tegen de cascade van de entropie op te klim-6174
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men, zoals een zalm op weg naar zijn paaigronden zelfs tegen watervallen omhoog6175

tornt. Uiteindelijk verliezen individuele levens toch de strijd, want niemand on-6176

loopt tenslotte de warmtedood, maar dat neemt niet weg dat levenvormen in de6177

loop van de evolutie tegendraads steeds complexere biologische systemen hebben6178

gevormd om de entropie te trotseren. In de mens brengt de bereikte overtreffende6179

trap een enorme rijkdom aan ideeën en beelden voort. Niettemin worden we in-6180

tussen voortgedreven door materiële en biologische factoren die ons bergafwaarts6181

voeren. Op die gistende grondslag van natuurlijke tegenstrijdigheden woekeren6182

talrijke culturele werelden, religieus, artistiek, filosofisch.6183

Hetmenselijke brein is evolutionair gezien het equivalent van het uitgedoste toneel6184

van de prieelvogel. Het brein vormt zowel de genetisch bepaalde neerslag van6185

wat de esthetische drang vermag, als ook het noodzakelijke substraat voor verdere6186

verrijking. Het brein is een woekergezwel, het is de organische uitdrukking van6187

het teveel dat tegen alle verval in meer wil worden.6188

17.6 Wij zijn niet ons brein6189

In de laatste decennia is de neurofysiologische verklaring van demenselijke kunst-6190

productie en kunstappreciatie enorm in opmars. Semir Zeki is professor neuro-6191

esthetica aan het University College in Londen en pionier in het vak. Eric Kandel6192

was hoogleraar biochemie en biofysica, in welke hoedanigheid hij in 2000 de No-6193

belprijs won, maar ontpopte zich daarna als neuro-estheticus en kunstkenner. Dick6194

Swaab is neurobioloog en maakte de oversteek naar de neurofysiologische verkla-6195

ring van de artistieke creativiteit. Zijn beroemde of beruchte uitspraak luidt: ’Wij6196

zijn ons brein’. Er zijn meer spraakmakende specialisten werkzaam op dit gebied,6197

maar ik noem wat ze gemeen hebben. Ze menen allen de esthetiek te kunnen her-6198

leiden tot hersenfysiologie. Ze weten precies te vertellen hoe visuele indrukken6199

via de fysiologie van het oog worden getransporteerd naar welke hersendelen en6200

hoe dergelijke innervaties vervolgens weer in vaste hersenpatronen worden ver-6201

werkt. In hun ogen kent de kunst zodoende geen geheimen meer. Toch maken de6202

neurofysici het zichzelf erg gemakkelijk, zoals zal blijken als we nu terugkeren6203

naar het begin van ons verhaal en ons de fenomenologie van Merleau-Ponty weer6204

in herinnering roepen.6205

De opvattingen van Merleau-Ponty hebben tegenwoordig weer veld gewonnen.6206

Met name in de hedendaagse verhitte debatten over de neurofysiologie wordt tel-6207

kens terug gegrepen naar zijn fenomenologie. Andy Clark en David Chalmers6208

verkondigden in 1998 hun theorie van de Extended Mind . Volgens hen resideert6209

de geest of het bewustzijn niet langer in het hoofd maar heeft wat we daarmee aan-6210

duiden zich als een olievlek uitgebreid in de wereld. Terwijl Merleau-Ponty het6211

in zijn voorbeelden van uitgebreide zintuiglijkheid nog bij gereedschappen hield6212

die ofwel in de hand vastgehouden of aan het lijf gekoppeld werden, daar wijzen6213

deze auteurs op externe apparaten waarnaar het bewustzijn wordt verplaatst. Ons6214

geheugen bevindt zich al lang niet meer in ons hoofd, maar zit in onze agenda of is6215

gevirtualiseerd aanwezig in ons notebook. Met deze stellingname zetten de beide6216

auteurs zich af tegen de ver gaande pretenties van de hedendaagse neurofysici, die6217
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zij een domme voortzetting van het Cartesianisme verwijten.6218

De neurofysici menen namelijk te kunnen aantonen in welke hersendelen respec-6219

tievelijk het initiatief, de uitvoering en het archiveren van al onze daden, gevoelens6220

en gedachten plaatsvinden. Ze kunnen de zenuwactiviteit weliswaar niet op zich-6221

zelf volgen, maar met behulp van een mri-scan kunnen ze zien welke hersendelen6222

bij wat voor activiteit verhevigd worden doorbloed. Daarbij wordt verondersteld6223

dat aan doorbloeding een geactiveerd circuit van informatievurende neuronen en6224

transmittors beantwoordt. Wat vanwege de beperkingen van de technische regi-6225

stratie nu nog aan het verhaal ontbreekt, zijn de tussenliggende causale schakels6226

die van doorbloeding, via zenuwactivering naar de inhoud van verbeelding en ge-6227

dachten leiden. De neurofysici zijn er echter van overtuigd dat de invulling van de6228

ontbrekende schakels tussen neurotransmissie en bewustzijnsmanifestaties slechts6229

een kwestie van tijd en verder onderzoek is. Clark en Chambers achten dit neu-6230

rofysiologische verhaal slechts een reprise van het door hen verfoeide Cartesia-6231

nisme. In plaats van representaties die in het hoofd worden geprojecteerd door de6232

camera obscuras van de ogen, worden doorbloedingspatronen van zenuwbanen in6233

de hersenen gevisualiseerd. In plaats van een beeld op een innerlijk scherm ver-6234

schijnt een corresponderend innervatiepatroon. Vervolgens worden de hersenen6235

aangewezen als de bron van álle bewustzijnsactiviteiten: Wij zijn ons brein!, alsof6236

de aangetoonde doorbloedingen op wilsacten binnenin wijzen. De these van de6237

extended mind verlegt de bewustzijnsactiviteit daarentegen radicaal naar buiten.6238

Het bewustzijn heeft zich verplaatst naar onze technische verlengstukken en hun6239

interfaces met de wereld.6240

De Californische filosoof en neurowetenschapper Alva Noë noemt zich een over-6241

tuigd externalist. Ook hij beroept zich op de fenomenologie van het lichaam en6242

spreekt in zijn boek We zijn toch geen brein? over ’de verlengstukken van het6243

lichaam’ . Die verlengstukken moeten volgens hem ’enactivistisch’ worden in-6244

gezet: betekenisontsluiting vindt uitsluitend plaats in lichamelijke actie en niet in6245

passieve beschouwing van afbeeldingen. Noë verwijt de neurofysiologen dat ze6246

het verschil niet zien. Zij zien de wereld slechts als een bron van prikkels die6247

via de zenuwen naar binnen worden getransporteerd. Voor hen maakt het niet uit6248

of de bron een levende hond is of een afbeelding van een hond. Ze meten bij6249

voorkeur de hersenactiviteit die optreedt bij het zien van foto’s. Noë zegt gek-6250

scherend: ’sommige wetenschappers bazuinden zelfs het bestaan van ’grootmoe-6251

derneuronen’ rond, dat wil zeggen neuronen die alleen op zeer specifieke stimuli6252

reageren, zoals het gezicht van je oma’ (2009, p. 218). Hij verwijt vervolgens6253

de nobelprijswinnaars Hubel en Wiesel dat ze comateuze ratten gebruikten voor6254

onderzoek naar innervatiepatronen: ’Hubel en Wiesel hebben bij hun onderzoek6255

geen rekening gehouden met de modulering van het gedrag van cellen als functie6256

van de activiteit van het dier, en dat konden ze ook niet, want ze werkten uitslui-6257

tend met dieren die zich niet actief met een taak bezig hielden: hun proefdieren6258

waren bewusteloos. Dat wil zeggen dat ze onder narcose waren gebracht, ver-6259

lamd waren en kunstmatig werden beademd; stimuli werden gepresenteerd aan6260

ogen die met klemmetjes open werden gehouden, en die ogen bleven vochtig en6261

helder door middel van contactlenzen’ (idem, p. 220). Wat hij op deze benadering6262
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tegen heeft (afgezien van het lot van de ratten) is de reductie van actieve waarne-6263

ming tot de passieve receptie van louter visuele prikkels. In Strange Tools zegt6264

hij: ’Objecten zijn geen triggers voor interne gebeurtenissen in het zenuwstelsel;6265

het zijn eerder aangrijppunten of mogelijkheidverschaffers voor gedurige omgang6266

ermee. De wereld vertoont zich in de ervaring niet als een plaatje in het hoofd.6267

Ze toont zich veeleer als een speelveld of arena voor onze activiteit. Niet die van6268

de hersenen, maar ónze activiteit’ (p. 124) . Lichamelijk engagement is een voor-6269

waarde voor kennisverwerving. Juist het negeren van deze conditie veroordeelt de6270

neurofysiologie tot een regressieve herneming van Descartes’ passieve kennismo-6271

del. Zo blijven de neurofysici ondanks veel bombarie keurig binnen de lijntjes van6272

een achterhaalde kennismodel kleuren, alsof er sinds Descartes niets is gebeurd.6273

Ook de evolutie-theoretici omhelzen inmiddels enmasse het enactivistischemodel6274

van kennisverwerving. Ze leggen de kiem voor de evolutie in de sensomotoriek6275

van het organisme, dus niet in het zenuwstelsel, hoewel dat zeker wordt gecopro-6276

duceerd in de uitwisseling tussen organisme en omgeving. Ik baseer me onder6277

andere op een recent proefschrift van Marc van Duijn, getiteld The Biocognitive6278

Spectrum: Biological Cognition as Variations on Sensorimotor Coordination . En-6279

kele citaten: ’De fylogenetische basis van biocognitie ligt in de sensomotorische6280

coórdinatie: het vermogen van organismen om zich voort te bewegen en zich te6281

oriënteren... Het brede spectrum van biocognitieve mechanismen, van bacteriële6282

taxis tot menselijke cognitie, kan het beste kan worden begrepen als verschillende6283

vormen van sensomotorische coórdinatie’ (Samenvatting, p. 179). Er is hier dus6284

sprake van een spectrum of continuüm van toenemende complexiteit in de zelfor-6285

ganisatie van leven, dat de eenvoudigste bacterie verbindt met menselijke intelli-6286

gentie.6287

Toch moet je er ook in deze benadering rekening mee houden dat de evolutie6288

geen lineair parcours doorloopt, maar dat er onderweg zogenaamde ’emergen-6289

tie’sprongen optreden. Van ’emergentie’ is sprake zodra open systemen door een6290

organisatiecrisis heengaan en aan de overzijde weer opduiken met een nieuwe6291

samenstelling van eigenschappen die plotseling ook aan andere wetmatigheden6292

gehoorzamen. Het simpelste voorbeeld bestaat uit de fase-overgangen van water,6293

van vaste stof ( ijs) naar vloeistof en naar damp. Zulke herschikkingen in zelfor-6294

ganisatie treden ook op bij wissels in biotische zelforganisatie, in de sprong van6295

eencelligen naar samengestelde organismen en in de overgangen van planten, naar6296

dieren, naar mensen. Emergente eigenschappen zijn niet voorspelbaar vanuit de6297

systeemkenmerken die voorafgaan aan crisis en omslag, maar kunnen alleen wor-6298

den begrepen vanuit de nieuw intredende systematiek. Het zenuwstelsel verandert6299

mee in zulke transformatiestappen. De menselijke hersenen zijn meer dan alleen6300

een optelsom van reptielenbrein en cortex.6301

Langs het hele evolutietraject speelt bovendien ook in toenemende mate een ’epi-6302

genetische’ factor mee. Gedurende het evolutieproces kunnen succesrijke zelfor-6303

ganisaties in genetische sequenties worden vastgelegd. Dat geldt niet zonder meer6304

voor individuele leertrajecten. Die erven niet zomaar door. Maar zeker bij men-6305

sen wordt de expressie van genetische eigenschappen mede bepaald door cultuur6306

die bepaalt welke genen daadwerkelijk tot expressie komen, oftewel ’aan’ of ’uit’6307
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worden gezet. ’Epigenese’ betekent het onder culturele invloed selectief tot ex-6308

pressie brengen van genetische aanleg. Menselijke werelden worden daardoor in6309

grote diversiteit voortgebracht onder cultuurhistorische voortekens.6310

Natuurlijke selectie en epigenese leiden tezamen de biogenese van alle cognitie6311

in banen, maar ze vormen niet de drijvende kracht. De neurale bedrading en de6312

mogelijkheid tot het epigenetisch triggeren van genetische aanleg vormen welis-6313

waar de materiële neerslag en zo ook de condities van het evolutionaire proces,6314

maar ze zijn daar niet de oorsprong van. De esthetische drang - die zich voortdu-6315

rend verliest in nieuwe sensomotorische uitwisseling met de omgeving - vormt de6316

motor van de evolutie. Het brein vormt de ’hardware’ en is voorwaardelijk voor6317

expressie, maar wij zijn niet ons brein. Integendeel, gehoorzamend aan onze in-6318

trinsieke esthetische drang overstijgen we ook voortdurend de mogelijkheden van6319

ons brein zoals het tot dusver gestalte kreeg. Ons brein kookt aan een stuk door6320

over. We overschrijden onszelf onophoudelijk in kunst, wetenschap en filosofie.6321

Daar zit geen voorgebakken eenrichtingstraject in. De culturen waaieren uit in6322

talrijke richtingen. Geen een is vanzelfsprekend hoger dan een andere. Het maakt6323

deel uit van de menselijke zelfbeschaving om in de loop van de geschiedenis cri-6324

teria van intercultureel mededogen en natuurbehoud te ontwikkelen.6325
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6344

Lichaam en geest6345

Jeroen Bartels6346

18.1 Kunnenwe nogwel spreken van een lichaam/geest-6347

probleem?6348

‘Van bacterieel bewegen naar menselijke cultuur. Een evolutionair verhaal vol6349

verrassingen’ is de titel van deze bundel. Het vertellen van het evolutionaire ver-6350

haal is niet meer voorbehouden aan een handjevol individuen binnen een en de-6351

zelfde discipline. Het wordt steeds meer het resultaat van multidisciplinair onder-6352

zoek. In dit proces van samenwerking groeit ook het vermoeden dat het verhaal6353

nooit af zal zijn. Deze artikelen bieden dan ook alleen een tussentijds verslag van-6354

uit verschillende disciplines van recente ontwikkelingen. De samenwerkingmaakt6355

het, hopen we, gemakkelijker oog te krijgen voor de zwakke punten in de eigen6356

benadering, al moeten we ons daar natuurlijk niet te veel illusies over maken.6357

In dit artikel bespreek ik een paar vragen die gaan over begrippen en het gebruik6358

van deze begrippen.1 Aan het begin van de moderne tijd pleitte Descartes (1596-6359

1650) voor een nieuwe wijze van denken. Hij zocht naar een manier van denken6360

die het mogelijk zou maken natuurverschijnselen te interpreteren in mechanisti-6361

sche termen. Tegenover deze mechanistisch geïnterpreteerde natuur plaatste hij6362

het ‘denken’ of ‘de menselijke geest’ als toeschouwer van het natuurlijke gebeu-6363

ren, zonder dat deze daar nog zelf deel van uitmaakte. Sindsdien zijn we er in de6364

westerse filosofie en wetenschapsbeoefening aan gewend geraakt in begrippen-6365

tegenstellingen te denken, zoals lichaam en geest, zijn en bewustzijn, subject en6366

object, cultuur en natuur, psychisch en fysisch, innerlijk en uiterlijk, voelen en6367

denken. In de filosofische traditie die zich in de voetsporen van Descartes heeft6368

ontwikkeld, neemt het probleem van de verhouding tussen lichaam en geest een6369

belangrijke plaats in. Ik ga in op de vraag hoe we aan deze begrippen en opposities6370

van begrippen zijn gekomen en hoe zij zich in de loop van de tijd verder hebben6371

ontwikkeld. Welke veranderingen in benadering en manier van denken hebben6372

er aan bijgedragen dat ‘lichaam’ en ‘geest’ in de loop van de tijd een ingrijpend6373

1Ik bedank Sara van Epenhuysen en Frans Jespers voor hun waardevolle adviezen.
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andere betekenis hebben gekregen?6374

Eerst probeer ik te laten zien dat de traditionele lichaam/geest-tweedelingen in de6375

huidige tijd onbruikbaar zijn geworden, al vormen ze nog altijd een bron van grote6376

verwarring. Daarna bespreek ik enkele lijnen van het denken van de Nederlandse6377

filosoof Spinoza (1632-1677), die een belangrijke en boeiende bijdrage heeft ge-6378

leverd aan de verandering van de betekenis en de rol van deze begrippen. Kan6379

men bij hem nog wel spreken van een lichaam/geest-probleem? Om deze vraag6380

te beantwoorden ga ik in het bijzonder in op Spinoza’s opvattingen over de ver-6381

schillende vormen van menselijk kennen, omdat de lichaam/geest-relatie hierin6382

een centrale rol speelt. Deze rol lijkt vooralsnog geen verband te houden met het6383

thema van de evolutie dat in deze reeks artikelen wordt besproken, maar gaande-6384

weg en aan het slot zal blijken dat Spinoza ook met betrekking tot dit thema een6385

verrassend nieuw perspectief biedt.6386

18.2 De geboorte van het lichaam/geest-probleem aan6387

het begin van de moderne tijd6388

Om recentere discussies over het lichaam/geest-probleem te begrijpen is het goed6389

stil te staan bij het begin van de moderne tijd, de tijd van Michel de Montaigne6390

(1533-1592) en René Descartes, waarin we een ander zicht kregen op onszelf, en6391

de contouren van het ‘lichaam/geest-probleem dat onze aandacht sindsdien gevan-6392

gen houdt zich voor het eerst aftekenden.6393

Descartes geldt als het boegbeeld van het moderne denken. Natuurlijk zijn er al6394

eerder aanzetten voor wat later het moderne denken wordt genoemd, maar bij hem6395

vinden we voor het eerst de methode, de uitgewerkte argumentatie en de begrip-6396

pen die een andere wijze van denken aankondigen.6397

De wereld waarin Descartes opgroeit is in verwarring. Kennis die vanaf Aris-6398

toteles als onaantastbaar gold, wordt door de ontwikkeling van de natuurweten-6399

schappen ondermijnd. Tot dan toe was de zintuiglijke waarneming de basis voor6400

wetenschappelijke ontwikkeling. Als Copernicus in 1543 schrijft dat de zon niet6401

om de aarde draait, ondermijnt hij dan ook niet slechts een enkel gegeven dat tot6402

dan toe door de meeste mensen was aanvaard, maar brengt hij veel méér aan het6403

wankelen. Ook het vertrouwen dat het mogelijk is betrouwbare kennis te verkrij-6404

gen, wordt aangetast. Als oude waarheden onderuit kunnen worden gehaald, wie6405

garandeert ons dan dat de nieuwe waar zijn? Niet voor niets wint het sceptische6406

denken in deze tijd aan kracht. Volgens sceptici is het ons niet gegeven betrouw-6407

bare kennis te verkrijgen van ‘de werkelijkheid’: onze vermogens zijn daarvoor6408

eenvoudigweg niet toereikend.6409

Descartes, die grote belangstelling heeft voor de wetenschappen van zijn tijd, ver-6410

zet zich tegen deze gedachte. Als de scepticus gelijk heeft, is al onze vermeende6411

kennis op drijfzand gebaseerd en zijn wetenschappelijke discussies zinloos. Als6412

de weg van de rede onbegaanbaar wordt, rest alleen nog het recht van de sterkste.6413

Descartes wil de uitgangspunten van het sceptische denken weerleggen en wer-6414

ken aan een nieuwe filosofie, waarin recht wordt gedaan aan de ontwikkeling van6415
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de natuurwetenschappen en perspectief wordt geboden op betrouwbare kennis en6416

handelen op basis van kennis.6417

Het wordt in zijn ogen tijd om de balans op te maken van alle kennis en alle ze-6418

kerheden waarover men tot dan toe meende te beschikken. Eerst moet alles tot de6419

grond worden afgebroken, om daarna vanaf een eerste, onbetwijfelbare zekerheid6420

weer een nieuw begin te maken. De geringste reden tot twijfel is al genoeg om6421

iets opzij te schuiven. Descartes is uit op absolute zekerheid. Zijn werkwijze leidt6422

al gauw tot verbluffende resultaten. Ik beperk me tot een korte weergave van de6423

door hem gevolgde weg.6424

Eerst veegt Descartes stap voor stap alles waarvan we tot dan toe zeker waren van6425

tafel. Uiteindelijk is het misschien dan nog mogelijk dat er na zorgvuldige cor-6426

rectie een handvol globale zekerheden overblijft, maar ook deze strohalm houdt6427

geen stand. Het is immers niet uitgesloten dat alle gedachten waar we ons aan6428

vastklampen, worden ingefluisterd door een kwade geest die ons om de tuin leidt,6429

en dat ons denken als zodanig onbetrouwbaar is. Dit laatste argument stelt de6430

scepticus schijnbaar in het gelijk: er lijkt nu geen enkele zekerheid meer over te6431

blijven. Op dat moment brengt Descartes een tegenargument naar voren dat van6432

beslissende betekenis zal zijn: als alle zekerheden zijn verdwenen, blijft er in ieder6433

geval nog één gegeven over dat niet kan worden geloochend: het feit dat er wordt6434

gedacht. Wie hieraan twijfelt, doet dit door zelf ook weer te denken. We kunnen6435

er dus niet omheen dat er ‘denken’ (menen, twijfelen, zeker weten, reflecteren,6436

enz. ) is. Haast achteloos voegt Descartes hier dan nog één woordje aan toe, dat6437

ons tot in de huidige tijd nog in de nodige problemen brengt, namelijk het woord6438

‘ik’ (cogito: ‘ik denk’). De enige zekerheid die ons rest is nu dus de zekerheid6439

van het eigen bestaan.6440

Na het bereiken van deze ene zekerheid is het nog niet duidelijk of we wel iets6441

verder zijn gekomen. Na deze vaststelling sta ik opnieuw met lege handen: buiten6442

deze ene bewering is er niets meer. Ik dreig opgesloten te raken in mijn denken,6443

omdat al het andere onbetrouwbaar is geworden. Op dit punt aangekomen, wijst6444

Descartes opnieuw een uitweg. Tot nog toe waren er redenen om alle zekerheden6445

die we uit onze ervaringen meenden te kunnen afleiden in twijfel te trekken. Na6446

dit alles blijk ik echter in mijn denken nóg een zekerheid aan treffen. Deze kan6447

niet worden afgeleid uit mijn ervaringen, maar is al van meet af gegeven met en6448

verankerd in mijn denken zelf. Ik kan er dus op geen enkele wijze omheen. Ik tref6449

in mezelf, aldus Descartes, wanneer ik mijn eigen denken onderzoek, onvermijde-6450

lijk de gedachte aan van iets dat oneindig is, eeuwig en in alle opzichten volmaakt.6451

Dit idee kan ik niet zelf hebben voortgebracht, omdat ik voortdurend ervaar dat ik6452

eindig ben. Ik kan het ook niet afleiden uit enige andere werkelijkheid. Het idee6453

van een oneindige en volmaakte werkelijkheid dat ik in mijn denken aantref, kan6454

dus alleen afkomstig zijn van de oneindige en volmaakte werkelijkheid zelf die6455

we ‘God’ noemen.6456

Na deze laatste in moderne ogen wat verbazingwekkende manoeuvre is de drei-6457

ging dat ik opgesloten raak in mijn denken geweken. God is volmaakt en is dus6458

geen bedrieger die mij om de tuin leidt. Bedriegen is immers een gebrek aan vol-6459

maaktheid. Zodra ons verstand ons iets aanreikt dat we op een heldere en welon-6460
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derscheiden manier begrijpen, kunnen we er dan ook op vertrouwen niet te worden6461

bedrogen. Ik weet nu dat God bestaat en mijn denken bestaat: twee zekerheden.6462

Maar dan kan ik ook vertrouwen op een derde gegeven. Ik stuit onophoudelijk op6463

dingen die niet tot het domein van het denken behoren, maar worden gekenmerkt6464

door het feit dat ze een bepaalde uitgebreidheid hebben. De wereld van uitge-6465

breide dingen moet dan ook wel gemaakt zijn van iets dat oneindig uitgebreid is:6466

‘materie’ (res extensa). We hebben nu drie zekerheden: 1. Er is iets dat denkt, dat6467

met ‘ik’, ‘geest’ of ‘bewustzijn’ wordt aangeduid. 2. Er is een werkelijkheid van6468

‘uitgebreide dingen’. 3. Er is een God die als oneindige grootheid beide voort-6469

brengt en in stand houdt.6470

Descartes grijpt voor deze zekerheden terug op het traditionele filosofische begrip6471

‘substantie’: dat wat uit zichzelf bestaat, niets anders nodig heeft om te bestaan en6472

uit zichzelf kan worden begrepen. God bestaat zelfstandig en is zijn eigen oorzaak.6473

Ook de geest bestaat, eenmaal geschapen, zelfstandig, heeft het materiële lichaam6474

op zich niet nodig en houdt niet op te bestaan als het lichaam sterft. De materiële6475

werkelijkheid, tenslotte, bestaat eveneens zelfstandig en heeft de geest niet nodig6476

om te bestaan. Descartes komt zo uit op het bestaan van drie ‘substanties’. Met6477

behulp van deze theologisch-filosofische constructies lukt het hem voor de wereld6478

waarin we leven in het denken weer een plaats in te ruimen.6479

Wat is er tot nu toe bereikt? Descartes heeft ons met zijn filosofie het vertrou-6480

wen teruggegeven dat we betrouwbare kennis kunnen verkrijgen, mits we daarbij6481

zorgvuldig te werk gaan en alle verdere uitspraken afleiden uit deze eerste zekerhe-6482

den. Alleen al hierdoor leverde hij een ontzagwekkende bijdrage aan het moderne6483

denken en de ontwikkeling van de wetenschappen. De materiële wereld is de wer-6484

kelijkheid die we in de vorm van objecten voor ons zien, die allemaal een bepaalde6485

uitgebreidheid hebben en door ons dus kunnen worden gemeten. Descartes slaagt6486

er zo in, de natuurwetenschap van zijn tijd die zich richtte op de krachten van6487

aanstoten, afstoten, druk uitoefenen enz. van materiële dingen, te voorzien van6488

een betrouwbaar theoretisch fundament. De natuur bestaat uit materiële dingen en6489

door middel van meting zijn we in staat van deze dingen betrouwbare kennis te6490

krijgen. De geest is volgens Descartes van een andere orde dan de werkelijkheid6491

van de materiële dingen. Alleen mensen zijn volgens hem in het bezit van een6492

geest, dieren zijn dit niet. Met behulp van introspectie kunnen we betrouwbare6493

kennis verkrijgen van onze geest.6494

Descartes’ onderscheid tussen ‘materie’ en ‘geest’, het ‘uitgebreide ding’ (res ex-6495

tensa) en het ‘denkende ding’ (res cogitans), loopt uit op een algehele boedelschei-6496

ding. Aan de ene kant is er de wereld van de dingen die uitgebreidheid hebben,6497

deelbaar zijn (en dus ook uiteen kunnen vallen) en, eenmaal door God en beweging6498

gebracht, deze meegedeelde beweging behouden of doorgeven. Aan de andere6499

kant vinden we de geest die geen uitgebreidheid heeft, geen ruimte inneemt en6500

dus ook niet kan worden gelokaliseerd. De beide substanties hebben geen enkele6501

eigenschap gemeen. Mensen zijn als enige wezens de bewoners van twee geheel6502

verschillende werkelijkheden. Ze hebben een lichaam dat deel uitmaakt van de6503

materiële natuur en een geest die bestaansvorm is van de denkende substantie.6504

Uit onze ervaringen kunnen we echter opmaken dat lichaam en geest op een of an-6505
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dere wijze wel nauwmet elkaar zijn verbonden. Descartes spreekt van een ‘wissel-6506

werking’ van lichamelijke en geestelijke processen en zelfs van een ‘substantiële6507

eenheid’. Nu hij God als transcendente, scheppende kracht heeft opgenomen in6508

zijn systeem, weet hij zich verzekerd van de uiteindelijke eenheid en samenhang6509

van al het bestaande. Hierdoor kan hij tegelijk ook vasthouden aan de onsterfe-6510

lijkheid van de menselijke ‘ziel’, wat in zijn tijd niet onverstandig was.6511

Aan het begin van de moderne tijd maakt Albrecht Dürer (1471-1528) in zijn6512

kopergravures en houtsneden de constructie van het perspectief van de mens tot6513

thema. Het perspectief dat hij construeert, suggereert dat de ruimte van de wereld6514

openligt voor de toeschouwer. Wat we wereld noemen, valt in dit perspectief sa-6515

men met wat zichtbaar is voor een toeschouwer die een onbeweeglijke en tijdloze6516

plaats inneemt in het centrum. Descartes construeert een vergelijkbaar perspec-6517

tief. Na de ontdekking dat alleen in het menselijke denken een onbetwijfelbaar6518

fundament voor kennis kan worden gevonden, richt hij zich met al zijn aandacht6519

op het menselijke bewustzijn en op de vraag wat zich aan dit bewustzijn voordoet.6520

Van ‘werkelijkheid’ is van nu af alleen sprake zijn voor zover deze zich toont in6521

de spiegel van het bewustzijn en door het bewustzijn wordt gerepresenteerd. De6522

kwaliteit van de spiegel is bepalend voor de manier waarop de wereld zich aan ons6523

voordoet. Het bewustzijn en wat zich aan dit bewustzijn voordoet vormen vanaf6524

dit moment het medium van de filosofie. Door de weg van de twijfel te volgen,6525

zijn we uitgekomen op het denken zelf en op wat we al denkend helder en welon-6526

derscheiden begrijpen. Descartes beantwoordt de argumenten van de sceptici door6527

ze tot in hun uiterste consequenties serieus te nemen. Zijn filosofie getuigt van op-6528

timisme en geeft een krachtige stimulans aan de wetenschapsbeoefening van zijn6529

tijd. Zijn plan om het scepticisme te weerleggen lijkt succesvol uitgevoerd.6530

De voordelen van Descartes’ filosofie hebben evenwel ook een keerzijde. Descar-6531

tes’ model biedt geen bevredigende verklaring voor de aanwezigheid van bewe-6532

ging en dynamiek in de materiële wereld. Kort na Descartes toonde Jan Swam-6533

merdam (1637-1680) dat ook ‘dode’ materie vol leven en beweging zit. Onder de6534

microscoop blijken bloed, sperma en speeksel levende cellen te bevatten. Hoe is6535

dit mogelijk? ‘Beweging’ is immers niet afleidbaar uit het begrip ‘uitgebreidheid’6536

en kan ook niet uit het denken van de mens worden afgeleid. Er is geen andere6537

mogelijkheid dan dat zij uit God voortkomt die de materie meteen al bij de schep-6538

ping beweging meegeeft. Deze beweging wordt vervolgens eeuwig doorgegeven6539

volgens de wet van het behoud van energie. Voor wetenschappers is deze sluik-6540

route via God echter niet bevredigend.6541

Ook het tweede probleem heeft betrekking op Descartes’ materiebegrip. Wan-6542

neer we een kogel afschieten, volgt de baan van de kogel een curve die wiskundig6543

kan worden berekend. Waar komt het wetmatige karakter van alle bewegingen in6544

de natuur vandaan? De ‘intelligente’ wetten waaraan de baan van de kogel be-6545

antwoordt, kunnen we immers niet afleiden uit ‘uitgebreidheid’ van de kogel en6546

evenmin uit het denken van de persoon die de kogel schiet. Ook hier zien we het6547

belang dat men in Descartes’ tijd hechtte aan de precieze betekenis van de begrip-6548

pen die men gebruikt. Voor een antwoord neemt Descartes opnieuw zijn toevlucht6549

tot een ingreep ‘van buitenaf ’ van een oneindig, transcendent wezen, ‘God’, die6550
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alle materiële dingen in de natuur aan door hem gegeven ‘wijze’ wetten doet ge-6551

hoorzamen.6552

In de derde plaats is het op basis van de door Descartes ontwikkelde begrippen niet6553

te verklaren hoe lichaam en geest in de mens met elkaar kunnen ‘samenwerken’.6554

De geest is een mentaal iets, ‘iets’ dat denkt en ervaart. Het lichaam is een ‘uitge-6555

breid’ iets; het ervaart en denkt niet. Voor Descartes is het evident dat beide nauw6556

met elkaar zijn verbonden en samenwerken. Nemen we immers niet ‘met onze6557

geest’ besluiten die we daarna ‘met ons lichaam’ uitvoeren? Hij slaagt er ech-6558

ter niet in uit te leggen hoe dit mogelijk is. Hoe is het te verklaren dat mijn arm6559

omhoog gaat als ik dat wil? Hoe kan een geestelijke impuls mijn lichaam in bewe-6560

ging brengen? Dit is niet mogelijk zolang we uitgaan van de begrippen ‘lichaam’6561

en ‘geest’ zoals Descartes deze heeft gedefinieerd. Lichaam en geest hebben dan6562

immers geen enkel punt gemeenschappelijk. Descartes noemt hun samenwerking6563

uiteindelijk ‘een mysterie’, een conclusie die ons niet verder brengt. Beide domei-6564

nen worden van elkaar losgemaakt, terwijl de ervaring van hun verbondenheid of6565

eenheid zich elke dag aan ons aandient. Het probleem van de verhouding van geest6566

en lichaam fascineert het denken in het westen, en laat tot op de dag van vandaag6567

zijn sporen na.6568

Om het raadsel van de interactie van lichaam en geest te omzeilen, zal Julien Of-6569

fray de la Mettrie (1709- 1751) een eeuw later een andere weg kiezen. Als je een6570

dier beschouwt als een goed afgestelde machine, opgebouwd uit botten, organen,6571

zintuigen, enz., die gehoorzaamt aan de wetten van de mechanica en het uitstekend6572

kan redden zonder een aparte geest, waarom zou dit dan niet opgaan voor men-6573

sen? Waarom zeggen we niet gewoon dat psychische activiteiten voortvloeien uit6574

lichamelijke activiteiten, zonder ons nog gedrongen te voelen, aan deze fenome-6575

nen een zelfstandig, apart bestaan toe te kennen? Kunnen we ook de menselijke6576

geest niet zien als een product van het lichaam, zoals speeksel het product is van6577

onze speekselklieren? In 1748 publiceerde hij anoniem L’homme machine. Men-6578

sen zijn niet anders dan andere dieren.6579

Een verwant geluid vinden we in de huidige tijd bij wetenschappers die bij hun6580

onderzoek van het menselijk brein opmerken dat het begrip ‘geest’ heel wel kan6581

worden gemist. De machine van ons lichaam gaat volgens hen zijn gang. De geest6582

is overbodig en kijkt op zijn hoogst, zoals Victor Lamme schrijft, gezeten op een6583

bankje, vanaf de zijlijn machteloos toe.26584

Het betoog van La Mettrie in L’ homme machine is niet altijd gemakkelijk te vol-6585

gen. Er bestaat volgens hem geen geestelijke substantie. Alleen het lichaam blijft6586

dan over, en alles wat uit de activiteiten van dit lichaam voortvloeit. Geestelijke6587

activiteiten moeten worden herleid tot lichamelijke activiteiten, zoals speeksel6588

voortvloeit uit de werking van speekselklieren. Kan er hierna nog iets worden6589

gezegd over de eigen inhoud en betekenis van deze ‘geestelijke’ activiteiten? Op6590

dit punt laat het boek ons in de steek. Gezien de van Descartes overgenomen6591

mechanistische connotatie van de begrippen ‘materie’ en ‘ lichaam’ is dit ook6592

niet verwonderlijk. Het voornemen om de menselijke geest af te schaffen blijkt6593

2Dit beeld ontleen ik aan het levendige betoog van Bert Keizer (2012),Waar blijft de ziel?, Stich-
ting Maand van de Filosofie, Balans, Amsterdam, p. 44.
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nauwelijks uitvoerbaar. Op ‘lastige’ momenten zien we dezelfde geest weer op6594

kousenvoeten terugkeren. Hoe is anders te verklaren dat de homme machine, zo-6595

als La Mettrie schrijft, ‘bang wordt’, ‘vlucht’ en andere situaties ‘op wil zoeken’?6596

Waarom streeft hij ernaar ‘genoegen te scheppen’ in zijn bestaan? Waarom begint6597

een homme machine in een enkel geval zelfs een boek met de titel L’ homme ma-6598

chine te schrijven? De verklaring dat dit allemaal ‘producten’ zijn van het lichaam6599

is op de lange duur nietszeggend. Na de ‘corrigerende’ ingreep in het instrumenta-6600

rium van Descartes hebben we echter geen mogelijkheden meer om iets te zeggen6601

over de eigen aard van deze ‘geestelijke activiteiten’, en rest ons alleen nog de6602

steeds herhaalde verzekering dat dit ‘producten’ zijn van het lichaam.6603

De cartesiaanse denktraditie blijkt, ondanks de zwakheden die in de loop van de6604

tijd aan het licht zijn gekomen, nog altijd lastig te doorbreken. Ik wil daarom aan-6605

dacht schenken aan een auteur die kort na Descartes belangwekkende bouwstenen6606

heeft geleverd voor een andere benadering van de lichaam/geest-verhouding.6607

18.3 Spinoza over de relatie van lichaam en geest6608

Tussen 1661 en 1675 werkte Spinoza aan zijn manuscript van een Ethica. Toen6609

dit werk af was, bestond het uit vijf delen, te weten over God, over de aard en de6610

oorsprong van de menselijke geest, over de aard en de oorsprong van de emoties,6611

over de menselijke slavernij, met andere woorden, de macht van de emoties, en6612

ten slotte over de macht van het verstand oftewel de menselijke vrijheid van de6613

mens. Om te voorkomen dat Spinoza’s bespreking van de betrekkingen tussen het6614

lichaam van de mens en de menselijke geest zonder inleidende stappen in de lucht6615

blijft hangen, schets ik eerst de context waarin deze verhouding in de Ethica aan6616

de orde komt.36617

Spinoza heeft een praktisch doel voor ogen: hij wil een seculiere ethiek uitwer-6618

ken, een theorie van ‘het goede leven’ die duidelijk maakt hoe we kunnen leven6619

om ‘het geluk deelachtig te worden’. We kunnen echter niet zomaar beginnen bij6620

de mens zelf. Mensen zijn deel van de natuur. Zij vormen geen apart ‘rijk binnen6621

een rijk’4 dat aan eigen wetten zou gehoorzamen (zoals Descartes meende), maar6622

maken deel uit van een oneindige, omvattende werkelijkheid waarin alles in een6623

causale samenhang met elkaar is verbonden: ‘Elk individueel of eindig ding met6624

een beperkt bestaan, kan alleen door een oorzaak die ook eindig is en een begrensd6625

bestaan heeft, tot werken worden aangezet. Deze oorzaak kan op haar beurt alleen6626

tot bestaan en werken worden aangezet door een andere eindige oorzaak die ook6627

een beperkt bestaan heeft en tot bestaan en werken aangezet wordt, en zo tot in6628

het oneindige.’56629

3Voor deze tekst heb ik gebruik gemaakt van een eerdere studie: Jeroen Bartels (2019), ‘ ”Over de
macht van het verstand”. De rol van de remedies in het vijfde deel van Spinoza’sEthica’,Mededelingen
vanwege het Spinozahuis 115, Uitgeverij Spinozahuis, Rijnsburg.

4Ethica 3, woord vooraf. Ik ben bij de citaten uit de Ethica over het algemeen uitgegaan van
de vertaling van Henri Krop: Spinoza (2002), Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop, Bert
Bakker, Amsterdam (herdruk 2017, Prometheus, Amsterdam). Slechts op enkele punten ben ik van
deze vertaling afgeweken.

5Ethica 1, stelling 28.
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Spinoza begint zijn werk dan ook met definities, axioma’s en stellingen die be-6630

trekking hebben op de oneindige, allesomvattende werkelijkheid, om pas vanuit6631

dit totaalperspectief van de oneindige natuur de verschillende ‘wijzen van bestaan’6632

(modi), de ‘afzonderlijke dingen’, waaronder ook de mensen, te bespreken. Aan-6633

vaarding van dit uitgangspunt houdt in dat we elke vorm van onderscheid of twee-6634

deling tussen deze ‘werkelijkheid’ of ‘natuur’ en een werkelijkheid die daar nog6635

achter of boven zou liggen, een zg. ‘bovennatuur’, van de hand wijzen. Er is geen6636

‘boven’ of ‘achter’ de allesomvattende natuur gelegen tweede laag die de oorzaak6637

zou zijn van de werkelijkheid waar wij deel van uitmaken. Er is alleen de orde6638

van de natuur. Deze natuur is op te vatten als een oneindige energie - mits we dit6639

begrip niet uitsluitend in fysische zin verstaan - die auto-dynamisch is, oorzaak6640

is van zichzelf (causa sui). Er is dus ‘maar’ één werkelijkheid. Spinoza gebruikt6641

voor deze werkelijkheid de uit de traditie van de westerse filosofie stammende6642

term ‘substantie’: ‘Onder een substantie versta ik iets wat in zichzelf is en door6643

zichzelf wordt begrepen, dat wil zeggen een zaak waarvan het begrip niet het be-6644

grip van iets anders nodig heeft om daaruit gevormd te worden.’6 Deze substantie6645

of oneindige natuur noemt hij ook ‘God’.6646

Al wat is, is van een bepaalde aard, heeft deze aard of die, deze eigenschap of die.6647

De substantie heeft, omdat ze oneindig is, een oneindig aantal ‘wezenlijke eigen-6648

schappen’ (attributen). Op grond van onze beperkte kennis kennen wij er, in over-6649

eenstemming met de ervaring van onze eigen constitutie (‘lichaam’ en ‘geest’),6650

hiervan slechts twee: ‘uitgebreidheid’ (‘materialiteit’) en ‘denken’.7 Dit zijn geen6651

aparte werkelijkheden (zoals bij Descartes) maar twee wijzen van zijn of ‘uitdruk-6652

kingen’, expressies van één en dezelfde werkelijkheid. Het gaat om wezenlijke6653

eigenschappen van de substantie die gelijk-oorspronkelijk zijn. Bij Spinoza vindt6654

men geen reductie van ‘geest’ naar ‘materialiteit’, noch van ‘materialiteit naar6655

‘geest’.6656

Spinoza maakt hierna een onderscheid tussen de natuur als ‘voortbrengende na-6657

tuur’ en als ‘voortgebrachte natuur’. De natuur die zichzelf veroorzaakt noemt6658

hij de ‘voortbrengende natuur’ (natura naturans). Dit is de natuur als oneindige6659

productieve macht. De voortbrengende natuur is de substantie, de natuur als eeu-6660

wige bron en grond van zichzelf en van alle ‘afzonderlijke dingen’ (de modi of6661

‘bestaanswijzen’). De ‘voortgebrachte natuur’ (natura naturata) is het oneindige6662

geheel (de totaliteit) van de ‘afzonderlijke dingen’, alle bestaanswijzen (modi) die6663

door de substantie worden voortgebracht. De substantie is dus van een funda-6664

menteel andere orde dan de oneindige verzameling van alle modi, het geheel van6665

de eindige bestaanswijzen die van de substantie als bestaansgrond afhangen en6666

waarin zij zich uitdrukt.8 De substantie is atemporeel, kent geen tijd en duur. De6667

6.Ethica 1, definitie 3.
7Wij hebben dus wel kennis van de substantie, maar van de - per definitie - oneindig vele ‘naturen’

of attributen van de substantie kennen wij slechts twee attributen. De formulering van het gegeven
dat we (enige) kennis hebben laat dus tegelijk zien hoe uiterst gering deze kennis is. Als we veel
meer attributen zouden kennen, zou onze kennis echter even gering zijn: de afstand tussen twee of,
bijvoorbeeld, tweehonderd attributen en oneindig veel attributen is immers even groot.

8‘Het vermogen dat het zijn van de individuele dingen en dus ook de mens in stand houdt, is de
macht van God of van de natuur […].’ (Ethica 4, stelling 4, bewijs).
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in tijd en ruimte oneindige voortgebrachte werkelijkheid van bestaanswijzen ken-6668

merkt zich echter door maat, tijd en getal.6669

De substantie wordt vrijwel vanaf het begin ook ‘God’ genoemd. God, substantie6670

en de voortbrengende natuur vallen samen. God is de oneindige werkelijkheid of6671

energie waartoe wij ons verhouden als de grond van ons eigen bestaan: ‘Alles wat6672

is, is in God, en niets kan zonder God bestaan of worden gedacht.’9 Uit het voor-6673

afgaande wordt al duidelijk, dat de God waarvan hier sprake is, niet de God is van6674

de openbaringsgodsdiensten, niet de schepper uit vrije wil ‘van hemel en aarde’,6675

geen wezen met een oneindig verstand en een (‘ondoorgrondelijke’) wil, en geen6676

persoon die keuzes maakt of plannen heeft. De God van Spinoza is de wetmatig6677

bepaalde, oneindige natuur, de immanente grond van al wat is..6678

Ondanks Spinoza’ bewondering voor de impulsen die Descartes aan de filosofie6679

en wetenschappen heeft gegeven, vindt hij diens substantiebegrip inconsequent.6680

Descartes heeft het over drie substanties: God, de menselijke geest en de mate-6681

riële werkelijkheid. Wanneer we de term ‘substantie’ reserveren voor dat wat uit6682

zichzelf bestaat en niets anders nodig heeft om te bestaan, is er volgens Spinoza6683

maar één van deze drie in de strikte zin substantie, namelijk God (‘God oftewel de6684

natuur’10). De beide andere ‘substanties’ zijn immers door God geschapen. Spi-6685

noza’s kritische reactie op het substantiebegrip van Descartes heeft ingrijpende6686

gevolgen. In Spinoza’s visie is geen plaats voor een tweedeling tussen natuur en6687

bovennatuur. Ook voor een ander probleem dat door Descartes’ model wordt op-6688

geroepen is nu geen plaats meer. De beweging in de natuur is niet meer door God6689

bij de schepping ‘van buiten af’ aan de natuur toegevoegd, ze is inherent aan de6690

natuur zelf. Dit geldt ook voor de zg. ‘slimheid’ of ‘intelligentie’ van de wetten6691

van de natuur. Tenslotte komt ook het probleem van de verhouding van de verhou-6692

ding tussen geest en lichaam bij de mens in een ander licht te staan. De menselijke6693

geest en het menselijke lichaam vormen geen afzonderlijke werkelijkheden meer,6694

maar zijn twee ‘bestaanswijzen’ (modi) van één en dezelfde mens.6695

Spinoza sluit zijn beschouwingen over substantie en bestaanswijzen af met de6696

conclusie dat er niets volledig inert kan zijn. Bestaan is macht-om-te-bestaan of6697

energie-om-te-zijn. De substantie is louter productieve activiteit: zij is oorzaak6698

van zichzelf, oneindige macht om zichzelf voort te brengen en blijvende bron van6699

alle bestaanswijzen die uit haar voortkomen. Deze macht van de substantie komt6700

tot uitdrukking in de macht van de bestaanswijzen. De bestaanswijzen ontlenen6701

hun macht om te bestaan aan de macht van de substantie en brengen op hun beurt6702

ook weer effecten voort: ‘Er bestaat niets in de natuur, waaruit niet een gevolg6703

voortvloeit.’11 Al wat is, is dynamisch. Het heden is niets anders dan een moment6704

in een wordingsproces. ‘Elk ding streeft er zo veel mogelijk naar in zijn bestaan te6705

volharden.’12 Dit geldt bij Spinoza voor al het bestaande, zowel de anorganische6706

als de organische natuur. Dit streven (conatus13) is een expansieve macht. Het6707

9Ethica 1, stelling 15.
10Ethica 4, voorwoord.
11Ethica 1, stelling 36.
12Ethica 3, stelling 6.
13De neurowetenschapper Antonio Damasio verwijst in zijn werk regelmatig instemmend naar het

begrip conatus bij Spinoza (hij beperkt zich hierbij echter, in tegenstelling tot Spinoza, tot uitspra-
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gaat Spinoza in zijn Ethica echter niet om alles wat uit de macht van de substantie6708

volgt, maar alleen om de dingen die voor ons, mensen, van belang zijn. Hierna6709

gaat hij snel over tot de beschrijving en analyse van de eigen, specifieke plaats die6710

mensen in dit netwerk van betrekkingen innemen.6711

Spinoza haalt de mens door deze wijze van benaderen uit het centrum van de wer-6712

kelijkheid. Het is duidelijk dat mensen nu volledig en in alle opzichten deel uit-6713

maken van de natuur die hen tegelijkertijd oneindig overstijgt. Wie op een verant-6714

woorde manier wil spreken over mensen, moet hen dan ook eerst situeren binnen6715

dit geheel van de natuur.6716

De eindige modi (res particulares, de ‘afzonderlijke dingen’) zijn deel van de6717

‘voortgebrachte natuur’ die hen omsluit en van alle kanten op hen inwerkt. Ze heb-6718

ben zichzelf niet veroorzaakt, maar verhouden zich om te kunnen bestaan nood-6719

zakelijkerwijze tot andere bestaanswijzen, en kunnen alleen bestaan in en door de6720

interactie die zij aangaanmet de omgevende wereld. De ‘voortgebrachte natuur’ is6721

geen verzameling losse, inerte ‘dingen’, maar eerder een oneindig netwerk van op6722

elkaar inwerkende krachten. De modi zijn hierin de knooppunten. Alle ‘zijnden’6723

in de wereld (de ‘afzonderlijke dingen’, waaronder de mensen) bestaan slechts in6724

en door dit netwerk van krachten - zowel door de werkingen die vanuit dit netwerk6725

worden ondergaan als door de werkingen die zij zelf actief uitoefenen. Ze zijn wat6726

ze zijn door de plaats die ze in dit netwerk innemen en de aard en intensiteit van6727

hun betrekkingen met de omgevende werkelijkheid.6728

Nadat Spinoza ons heeft herinnerd aan het onderscheid tussen de enige twee attri-6729

buten van de substantie die ons bekend zijn, ‘denken’ en ‘uitgebreidheid’, stelt hij6730

vast dat wij in de werkelijkheid van de ‘voortgebrachte natuur’, de wereld waarin6731

we leven, (maar) twee typen modi of bestaanswijzen aantreffen van deze beide6732

attributen, namelijk ‘dingen’ die een bepaalde uitgebreidheid hebben en ‘mentale6733

dingen’, bestaanswijzen van het attribuut ‘denken’. Een derde type is vanwege de6734

beperktheid van ons lichaam en onze geest voor ons niet kenbaar.6735

18.4 De plaats van de mens in het geheel van de na-6736

tuur.6737

Hierna richt Spinoza zich op de eindige ‘dingen’ en de betrekkingen tussen ‘li-6738

chaam’ en ‘geest’ bij deze ‘afzonderlijke dingen’. We zagen dat ‘uitgebreidheid’6739

en ‘denken’ de enige eigenschappen zijn van de substantie die door ons worden6740

gekend. Dit betekent dat ook alle ‘eindige ‘dingen’ die uit de substantie voortko-6741

men, zich onder deze twee aspecten aan ons voordoen: als ‘uitgebreid’ ofmaterieel6742

ken over de organische natuur): ‘In brief, each cell manifested, and all cells forever so, a powerfull,
seemingly indomitable “intention” to maintain itself alive and tot sail forth. […] This indomitable
intention corresponds to the “force” that the philosopher Spinoza intuited and named the conatus. We
now understand that it is present at the microscopic scale of each living cell, and we can envision it
projected, at the macroscopic scale, everywhere we look in nature […]’. Antonio Damasio (2018),
The Strange Order of Things. Life, Feeling and the Making of Cultures, Pantheon Books, New York,
p. 35. Vgl. ook zijn eerdere studie: Antonio Damasio (2003), Looking for Spinoza. Joy, Sorrow and
the Feeling Brain, Harcourt, New York.
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‘ding’ (res extensa) en als ‘denkend ding’ (res cogitans). Spinoza gebruikt de term6743

‘lichaam’ voor alle eindige dingen van materiële aard, en ‘geest’ voor alle ‘den-6744

kende’ of mentale ‘dingen’.14 Eerst gaat hij in op de ‘lichamen’. Deze zijn van6745

elkaar te onderscheiden en ten opzichte van elkaar te rangschikken naar de rijkdom6746

en intensiteit van de betrekkingen die zij onderhouden met de omgeving. Als we6747

dit doen, komen we uit op een soort ‘zijnsladder’ waarop ‘lichamen’ een plaats in-6748

nemen naar gelang van hun complexiteit en de rijkdom van hun betrekkingen met6749

de omgevende wereld.15 Sommige lichamen zijn complexer en gedifferentieerder6750

dan andere en hebben een rijkere interactie met de buitenwereld. Wat we opmer-6751

ken over het lichaam, zo gaat Spinoza hierna door, geldt in gelijke mate ook voor6752

de ‘geest: ‘naarmate een lichaam geschikter is dan andere om veel tegelijk te doen6753

of te ondergaan, is ook de geest ervan geschikter dan andere om meer tegelijk te6754

begrijpen’.16 Er bestaan in de natuur alleen verschillen in meer en minder; geen6755

wezen is van een fundamenteel andere orde.6756

De mens, die nu pas in beeld komt, is dus alleen gradueel verschillend van de6757

andere bestaanswijzen. Hij hoort niet tot een hogere orde, met een aparte geest6758

of ‘ziel’. Het menselijke lichaam heeft alleen een grote complexiteit in vergelij-6759

king met vele andere bestaanswijzen en kent een gedifferentieerde, rijke interactie6760

met de omgevende wereld. Ditzelfde geldt ook voor zijn geest. Het menselijke6761

lichaam is een bestaanswijze van de substantie, of preciezer uitgedrukt, van het6762

attribuut (de wezenlijke eigenschap) ‘uitgebreidheid’ van de substantie, zoals de6763

menselijke geest een modus of wijze van bestaan is van het attribuut ‘denken’.6764

‘Lichaam’ verwijst naar ons lichaam voor zover dit uitgebreidheid heeft en in zijn6765

interactie met de omgevende materiële werkelijkheid werkingen uitoefent en on-6766

dergaat; de ‘geest’ van de mens, schrijft hij, is een kenactiviteit, en het object van6767

deze activiteit is dit eigen lichaam-in-interactie met de omgevende wereld. ‘Om6768

het eenvoudig te zeggen,’ concludeert Robert Misrahi, ‘de mens is voor Spinoza6769

een individueel lichaam met het bewustzijn daarvan.’17 Lichaam en geest zijn6770

geen verschillende entiteiten of werkelijkheden, maar wijzen van bestaan of ex-6771

pressies van één en dezelfde realiteit.6772

Het begrip ‘lichaam’ heeft in deze benadering een specifieke, nieuwe betekenis ge-6773

kregen. Lichamen zijn geen statische ‘dingen’ meer die alleen van buiten af in be-6774

weging kunnen worden gebracht, maar dynamische, steeds veranderende knoop-6775

punten in een netwerk van op elkaar inwerkende verhoudingen. Zij zijn wezenlijk6776

verknoopt met de materiële wereld. Zij kunnen niet anders bestaan dan in en door6777

hun interactie met de (in principe gehele) omgevende materiële wereld. Wanneer6778

we spreken over het lichaam van mensen, hebben we het over hun materiële ver-6779

schijningsvorm: hun lichaam ziet er zo en zo uit en onderhoudt deze specifieke6780

vormen van materiële interactie met de omgevende wereld. Wanneer we het heb-6781

14De betekenis deze beide termen wordt door Spinoza geleidelijk in het vervolg van de tekst ont-
vouwd.

15Vgl. Pierre-François Moreau (2004), Spinoza en het spinozisme. Een inleiding. Vertaald door
Jeroen Bartels, Damon, Budel, p. 87. (Oorspronkelijke titel: Spinoza et le spinozisme, PUF)

16Ethica 2, stelling 13, commentaar.
17Robert Misrahi (2007), 100 woorden over de Ethica van Spinoza. Nederlandse vertaling van

Frans van Zetten, Balans, Amsterdam, p. 102.
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ben over de menselijke ‘geest’, hebben we het over dezelfde mensen-in-interactie6782

met de wereld, maar nu gezien vanuit een ander, ‘mentaal’ aspect. Beide vormen6783

één werkelijkheid die op twee verschillende manieren tot uitdrukking komt.18 Ze6784

horen bij elkaar zoals een tekst en de betekenis van deze tekst bij elkaar horen,6785

maar mogen niet door elkaar worden gehaald, evenmin als de attributen van de6786

substantie met elkaar mogen worden verward. Geestelijke activiteiten zijn niet6787

‘in laatste instantie’ toch lichamelijk (het denken - inclusief voelen - is niet een6788

uitscheiding of product van het brein, zoals het speeksel het product is van de6789

werking van speekselklieren) en lichamelijke activiteiten zijn niet ‘uiteindelijk’6790

toch iets geestelijks. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden en veron-6791

derstellen elkaar noodzakelijk, maar zijn tegelijk ook van een geheel andere orde.6792

Geestelijke activiteiten kunnen dan ook niet worden gereduceerd tot lichamelijke6793

processen, noch omgekeerd. Wanneer we beide vermengen of de een tot de andere6794

reduceren, maken we, zoals Gilbert Ryle opmerkte19, een categoriefout. Volgens6795

Spinoza bestaat er tussen lichaam en geest geen causale relatie: ‘Het lichaam kan6796

de geest niet tot denken aanzetten en de geest het lichaam niet tot beweging, rust6797

of - indien dit bestaat - tot iets anders.’20 Het lichaam kan volgens hem niet de6798

‘oorzaak’ of ‘bron’ zijn van de menselijke geest en ook het omgekeerde is niet6799

mogelijk.216800

18Een verwante benadering vindt men bij Maurice Merleau-Ponty, die in zijn Phénoménologie de
la Perception (1945) wijst op de ‘motricité’ van het bewustzijn: het bewustzijn is wezenlijk iets dat in
beweging is; het is niet een ‘ik denk’, maar ‘ik kan’. Wat we waarnemen (en in het verlengde hiervan:
denken) is volgens hem onlosmakelijk verbonden met wat we doen of kunnen doen. Perceptie is alleen
mogelijk voor zover we beschikken over lichamelijke vaardigheden en in staat zijn (of zijn geweest)
ons lichamelijk te bewegen en een fysieke interactie aan te gaan met de omgevende wereld. Eenzelfde
benadering vinden we ook bij Alva Noë: bewustzijn is niet iets dat in ons zit, maar valt samen met ons
handelen in interactie met de omgevende wereld. Alva Noë (2009),Out of our Heads. Why you are not
your Brain, and other Lessons from the Biology of Consciousness, Hill and Wang, New York, p. 24.
Vgl. Jeroen Bartels, ‘Over de relatie tussen neurowetenschappen en filosofie. Neurowetenschappen
en lateralisatie: een filosofische beschouwing’. In: Joost van Baak, Jeroen Bartels, Jos Dibbets en
Charles Wildevuur (red.) (2010): Lateralisatie en cognitie. Biologische en culturele aspecten van
hersenfuncties, Uitgeverij Damon, Budel, pp. 202-215.

19Gilbert Ryle (1949), The Concept of Mind, London.
20Ethica 3, stelling 2.
21Antonio Damasio (2003) - zie ook noot 13 - sluit zich bij deze opvatting aan: ‘In strikte zin heeft

de geest het lichaam niet veroorzaakt, noch het lichaam de geest.’ (p. 187). Even eerder schrijft hij
echter dat zijn interesse uitgaat naar ‘de ontsluiering van een causaal verband tussen hersenen en geest’
(p. 169) en ook op andere plaatsen voert hij, sprekend over de relatie tussen lichaam en geest, haast
terloops de begrippen ‘wisselwerking’ en ‘causaliteit’ weer in, begrippen Spinoza uitdrukkelijk van
de hand wijst. Zo lezen we ook dat de ‘geest’ voortkomt uit of zich voordoet in biologisch weefsel -
zenuwcellen - dat dezelfde kenmerken heeft als de andere levende weefsels in het lichaam. Het men-
tale leven is dankzij de bemiddeling van de hersenen gegrondvest in het lichaam. (Damasio 2003, p.
170) ‘Ons organisme bevat een lichaam, een zenuwstelsel en een geest die uit beide voortkomt.’ (Da-
masio, 2018, p. 66). Damasio’s worsteling met begrippen is interessant, omdat we getuigen zijn van
een botsing van twee idiomen en twee denkwerelden: de cartesiaanse benadering en die van Spinoza.
In The Strange Order (2018) noemt Damasio bacteriën intelligente schepsels, ook al wordt hun intel-
ligentie niet aangestuurd door een geest met gevoelens, intenties en een bewust perspectief. De term
‘geest’ valt bij hem pas, wanneer organismen beschikken over een zenuwstelsel dat hulp biedt bij het
efficiënt laten verlopen van hun leven. Mentale verrichtingen worden door hem niet geïnterpreteerd
als vallend onder het attribuut ‘denken’, zoals bij Spinoza, maar als het product van de samenwerking
van vele delen van de hersenen en andere delen van het lichaam. Geest ‘doet zich voor’ of ‘ontstaat’
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Is dit alles niet volledig in strijd met onze dagelijkse ervaring? Hoe vaak denken6801

we niet dat we op grond van een besluit in onze geest daarna tot een (‘lichame-6802

lijke’) handeling overgaan en bijvoorbeeld op de fiets stappen? Spinoza ontkent6803

niet dat dit door iemand kan worden ervaren, hij keert zich tegen de interpretatie6804

van deze (eventuele) ervaring. Onze geest zet ons lichaam niet in beweging.226805

Ook als we menen dat we alléén met onze geest iets hebben besloten, gaat dit6806

‘geestelijke’ besluit in werkelijkheid altijd tegelijk vergezeld van lichamelijke ac-6807

tiviteiten (zowel in de hersenen en op andere plaatsen in het lichaam, als in de6808

wereld waarin we ons bewegen). Lichamelijke en geestelijke processen gaan al-6809

tijd samen en kunnen niet van elkaar worden losgemaakt. Er zijn echter geen6810

empirische gronden om aan te nemen dat een van beide de oorzaak zou zijn van6811

de ander.236812

De woorden die we gebruiken om de verhouding tussen beide aan te geven, leiden6813

misschien gemakkelijk tot misverstanden: we spreken van ‘begeleiden’, ‘gepaard6814

gaan met’, ‘correleren met’, wat de indruk kan wekken dat het om twee ‘din-6815

gen’ gaat. Het gaat evenwel om twee verschillende benaderingen of aspecten van6816

één proces: ‘De denkende en de uitgebreide substantie zijn één en dezelfde wer-6817

kelijkheid die nu eens onder het ene, dan weer onder het andere attribuut wordt6818

beschouwd’.24 ‘Lichaam’ en ‘geest’ zijn dus expressies of reële verschijnings-6819

vormen van één werkelijkheid. ‘Geest’ is bij Spinoza de zelfvoorstelling van het6820

lichaam-in-interactie-met-de-omringende-wereld. De menselijke ‘geest’ is altijd6821

betrokken op een voorwerp of ‘object’, en het object waar de ‘geest’ (of het mense-6822

lijke bewustzijn) zich op richt, is het eigen lichaam-in-interactie met de wereld.256823

De metafoor van het netwerk brengt tevens tot uitdrukking dat er geen denken6824

bestaat dat alleen in de beslotenheid van een ‘innerlijk’ of binnenwereld (‘in het6825

hoofd’) tot stand komt.6826

Omdat lichaam en geest gelijkwaardige bestaanswijzen (modi) zijn van een en de-6827

zelfde realiteit, kan aan de hand van de vormen van interactie van het menselijk6828

lichaam met de omgevende wereld nu ook een theorie worden ontwikkeld met6829

betrekking tot de genese, de eigen aard en de ontwikkelingsmogelijkheden van de6830

(‘wordt ‘geboren’) onder invloed van en bij een bepaalde graad van complexiteit en organisatie van
‘biologisch weefsel’. Het is juist deze aanname van een ‘causaal verband’ tussen hersenen (lichaam)
en geest waar Spinoza afstand van neemt. Voor een wat uitvoeriger bespreking: Jeroen Bartels (2007),
‘Grensverkeer tussen filosofie en neurowetenschappen. Spinoza, Damasio en Jaquet’, in: Joost van
Baak, Jeroen Bartels, Barend van Heusden en Charles Wildevuur (red.) (2007), Lichaam en geest. Het
lichaam/geest-probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Damon, Budel, pp. 12-33.

22Uitvoeriger argumentatie vinden we in Ethica 3, stelling 2, bewijs en commentaar (een boeiende
en verhelderende tekst).

23David Chalmers (1996) betoogt in The Conscious Mind dat wetenschappers tot nu toe nog geen
stap verder zijn gekomen in de oplossing van het zogeheten hard problem, de moeilijke vraag hoe uit
levenloze materie bewustzijn zou kunnen ontstaan. Naar zijn mening is deze vraag principieel niet
te beantwoorden +, omdat de vraagstelling niet goed is. Vgl. ook Koo van der Wal (2011), Nieuwe
vensters op de werkelijkheid. Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling, Klement/Pelckmans,
Zoetermeer, p. 117 e.v.

24Ethica 2, stelling 7; Ethica 3, stelling 2, commentaar.
25Ethica 2, stelling 13: ‘Het lichaam is het object van de idee die de menselijke geest vormt, met

andere woorden een bepaalde modus van uitgebreidheid en niets anders’; vgl.: ‘Het object van de geest
is dus het bestaande lichaam en niets anders.’ (ibid., bewijs. Zie ook het commentaar)
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menselijke geest. De weg die Spinoza schetst geeft ons daarmee de mogelijkheid,6831

uitspraken te doen over de aard en de reikwijdte van de menselijke kennis, terwijl6832

tegelijkertijd ook aan de wezenlijke en onmisbare rol van het menselijk lichaam6833

recht wordt gedaan.26 Steeds gaat het om gelijkwaardige aspecten of benaderin-6834

gen van één en dezelfde werkelijkheid die beide aan eigen wetten of regels zijn6835

onderworpen. De beide benaderingen zijn gelijk-oorspronkelijk en gelijkwaar-6836

dig.27 Ze veronderstellen elkaar en hebben elk hun eigen ‘logica’.286837

Bovenstaande karakteriseringen van de betrekkingen tussen lichaam en geest zijn6838

echter nog te globaal zolang we niet meer in detail ingaan op Spinoza’s analyse van6839

het menselijke kennen, de verschillende ‘kennissoorten’ die hij onderscheidt en de6840

mogelijkheden om onze kennis te ontwikkelen. Hoe komt de hierboven globaal6841

aangeduide gelijkheid/gelijkwaardigheid van lichaam en geest in ieder van deze6842

vormen van kennen tot uitdrukking? Spinoza’s bespreking van de onderscheiden6843

kennissoorten vindt telkens vanuit twee perspectieven plaats. Ik wil laten zien hoe6844

in combinatie met de karakterisering van een bepaald type van lichamelijke ‘stof-6845

wisseling’ met de omgevende materiële wereld telkens tegelijk ook zicht wordt6846

geboden op een met deze vorm van interactie corresponderend, ander type van6847

kennen of geestelijke interactie.6848

18.5 Over de menselijke ‘verbeelding’ (imaginatio)6849

Onze eerste vorm van kennen is de ‘verbeelding’. De interactie van ons lichaam6850

met de wereld komt in het begin ongericht, als het ware ‘op de tast’ tot stand.6851

De eerste verkenningen van ons lichaam leiden volgens Spinoza tot ‘indrukken’6852

of ‘beelden’, in de letterlijke zin van het woord: indrukken of sporen die van de6853

contacten met de buitenwereld achterblijven in het menselijke lichaam. Deze li-6854

chamelijke ‘indrukken’ (modi van het lichaam) gaan gepaard met ‘voorstellingen’6855

of ‘ideeën’ in de geest (modi van het denken). Wij lopen tegen een voorwerp aan,6856

er ontstaat daarbij een ‘indruk’ of ‘beeld’ (een lichamelijk verschijnsel) en we6857

voelen tegelijk (simul) een scherpe pijn (een mentaal verschijnsel). Of we krijgen6858

bepaalde zintuiglijke ‘indrukken’ (lichamelijke ‘beelden’) en er vormen zich te-6859

gelijk ‘voorstellingen’ of ‘ideeën’ die de ondervonden lichamelijke indrukken in6860

onze ‘geest’ tot uitdrukking brengen. Deze voorstellingen kunnen samenhangen6861

met feitelijke waarnemingen, maar ook wel met herinneringen aan eerdere waar-6862

nemingen, associaties, verhalen, hallucinaties, enz.6863

Duidelijk is dat het begrip ‘verbeelding’ hier in een specifieke betekenis wordt ge-6864

bruikt. Het is de term waarmee Spinoza de eerste vorm van materieel/geestelijke6865

interactie met de omgevende wereld aanduidt. Zoals onze materiële ‘stofwisse-6866

26Men kan bij Spinoza dan ook spreken van een rehabilitatie van het lichaam in de filosofie.
27In deze context vinden we vaak de woorden ‘gelijk’ (aequalis), ‘gelijkheid’ (aequalitas) en ‘te-

gelijk’ (simul).
28Ethica 2, stelling 7, commentaar. ‘We moeten dus, wanneer wij de dingen als modi van het

denken opvatten, de orde van de gehele natuur en het verband van de oorzaken louter door het attribuut
denken verklaren en wanneer we hen als modi van het attribuut uitgebreidheid opvatten, moet men de
orde van de natuur ook alleen door het attribuut uitgebreidheid verklaren.’
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ling’ met de omgevende wereld rijk en gedifferentieerd is, geldt dit ook voor onze6867

eerste wijze van kennen, de ‘verbeelding’. Dit wil niet zeggen dat deze vorm6868

van kennen ook adequaat is. Het object van onze geest is, zoals we eerder za-6869

gen, ons ‘lichaam en niets anders’.29 Het object van deze eerste soort kennis is6870

dus dit lichaam-in-zijn-eerste-tastende-interactie met de omgevende wereld. We6871

verkrijgen daarin wel levendige voorstellingen van de werkelijkheid, maar nog6872

geen betrouwbare kennis van de eigen structuur van de dingen, noch van het ei-6873

gen lichaam dat deze contacten aangaat. Als ik mij brand omdat ik te dicht bij6874

het vuur kom, voel ik wel een scherpe pijn, maar uit dit gevoel kan ik nog geen6875

betrouwbare kennis afleiden van wat vuur is. Onze eerste lichamelijke contacten6876

zijn toevallig, subjectief en gebrekkig en dit geldt in gelijke mate voor de mentale6877

verkenningen die deze lichamelijke contacten begeleiden. De eerste kennissoort6878

levert ons ongeordende en verwarde kennis: de ‘verbeelding’ zegt ons meer over6879

ons eigen lichaam dan over de dingen die van buiten op ons lichaam inwerken.6880

We voelen ons in onze eerste contacten met de dingen en met elkaar dan ook vaak6881

een speelbal van invloeden en krachten die we niet kennen.6882

Onze ‘verbeelding’ (imaginatio) vormt echter wel een onmisbaar en bijzonder be-6883

langrijk bestanddeel van onze kennis.30 Zij is inherent aan onze bestaansconditie.6884

‘Ze heeft haar wortels in het objectieve menselijke levensproces en wordt der-6885

halve onophoudelijk gereproduceerd en versterkt door de gewone loop van het6886

dagelijkse leven, dat nu juist bestaat uit contacten met de buitenwereld die we niet6887

in onze macht hebben.’31 De betrekkingen die we in deze eerste vorm van ken-6888

nen aangaan met de wereld zijn dan ook grotendeels passief van aard. Wie iets in6889

deze eerste ‘stofwisseling’ met de omgevende werkelijkheid ondergaat, doorziet6890

niet wat hij ondergaat. Deze eerste vorm van kennen is echter wel van cruciaal6891

belang: ze is de mogelijkheidsvoorwaarde voor alle verdere ontwikkeling van ons6892

kennen - al is ze geen voldoende voorwaarde voor het verkrijgen van ware kennis6893

- en blijft ook in de twee andere vormen van kennen die hierna worden besproken,6894

op telkens weer andere wijze van betekenis.6895

De ‘eerste kennissoort’ is tevens ook het domein van de affecten of emoties.326896

Ook in zijn bespreking van de emoties gaat Spinoza heel nauwkeurig in op de re-6897

latie van lichaam en geest. Als deel van het omvattende netwerk van materiële6898

krachten van de natuur, ondergaat ons lichaam, zo legt hij uit, vele ‘indrukken’ en6899

‘inwerkingen’ van buiten waarvan het niet zelf de oorzaak is, en oefent het tege-6900

lijk ook zelf op verschillende manieren actief invloed uit op zijn omgeving: ‘Het6901

menselijk lichaam kan op vele wijzen worden aangedaan.’33 Voor deze inwerkin-6902

gen of ‘aandoeningen’ gebruikt hij de term affectio. Deze ‘aandoeningen’ komen6903

29Zie noot 25.
30Vgl. ook Henk-Jan Hoekjen (2020), ‘Over het nut en nadeel van ratio voor het leven’, in: Mede-

delingen vanwege het Spinozahuis 116, Uitgeverij Spinozahuis, Rijnsburg, pp. 1-31, p. 4 e.v.: ‘Zonder
externe grondstof is de ratio gedoemd tot stilstand.’ (p. 9)

31Moreau (2004), p. 91
32Affectus wordt vaak vertaald met ‘affect’. Ik heb een voorkeur voor de term ‘emotie’ en deel de

argumenten die Kees Schuyt geeft voor deze vertaling. Zie Kees Schuyt (2017), Spinoza en de vreugde
van het inzicht. Persoonlijke en politieke vrijheid in een stabiele democratie, Balans, Amsterdam, pp.
191-193.

33Ethica 3, postulaten.
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tegelijkertijd ook in onze geest tot expressie. Het menselijk lichaam - een modus6904

van uitgebreidheid - en de menselijke geest - de ‘idee’ van deze modus - zijn im-6905

mers ‘een en hetzelfde, op twee manieren tot uitdrukking gebracht’.34 Net als alle6906

andere bestaande ‘dingen’, streven mensen er naar, in hun bestaan te volharden6907

en dit zoveel mogelijk te ontplooien.35 Voor zover de ‘inwerkingen’ op lichaam6908

en geest dit verlangen naar voortbestaan en expansie van ons bestaan positief be-6909

ïnvloeden en dit bevorderen, of juist belemmeren en doen afnemen, gebruikt hij6910

de term affectus (emotie). Emoties hebben dus altijd zowel op lichamelijke als op6911

geestelijke ‘aandoeningen’ of ‘inwerkingen’ betrekking.6912

Eerder wees ik op de algemene formulering dat geest en lichaam één en dezelfde6913

werkelijkheid zijn, die nu eens onder het attribuut van het denken, dan weer on-6914

der dat van de uitgebreidheid wordt beschouwd.36 Spinoza’s tekst over de emo-6915

ties maakt duidelijk hoe deze gelijkheid van lichaam en geest gestalte krijgt in de6916

‘verbeelding’. De eerdere uitspraak dat lichaam en geest expressies zijn van een6917

en dezelfde werkelijkheid wordt nu nader gespecificeerd voor het domein van de6918

verbeelding en de affecten. ‘Onder een emotie’, zo definieert Spinoza, ‘versta ik6919

de aandoeningen van het lichaam, die het handelend vermogen van het lichaam6920

vergroten, verkleinen, ondersteunen of remmen, en tegelijk [simul] de ideeën van6921

deze aandoeningen.’37 Wat er fysisch plaatsvindt, de ‘aandoeningen’ van het li-6922

chaam, en wat er mentaal plaatsvindt, het ‘idee’ van (d.i. het bewustzijn van) deze6923

aandoeningen in de ‘geest’, is ook nu een en hetzelfde ‘ding’, namelijk de emotie,6924

die op twee geheel verschillende manieren tot expressie komt. Er kan dan ook6925

geen causale relatie bestaan tussen de aandoeningen van het lichaam en dat wat er6926

tegelijk in de ‘geest’ plaatsvindt. Er is geen sprake van wisselwerking of onder-6927

linge beïnvloeding, omdat we dan zouden uitgaan van twee ‘dingen’ in plaats van6928

twee expressies of aspecten van één gebeuren.38 Volgens Spinoza zijn emoties dan6929

ook psychofysisch: zij brengen zowel lichamelijke aandoeningen als tegelijk het6930

bewustzijn van deze aandoeningen tot uitdrukking.39 Beide expressies zijn gelijk-6931

waardig en gelijk-oorspronkelijk.6932

Het gegeven dat alle emoties gelijkelijk verbonden zijn met aandoeningen van het6933

lichaam en met de ‘idee’ (het bewustzijn) van deze aandoeningen, betekent niet6934

dat beide ook altijd expliciet worden vermeld.40 In Ethica 3, stelling 11, worden6935

lichaam en geest nog beide genoemd: ‘Van alle zaken die het vermogen tot han-6936

delen van ons lichaam vergroten of verkleinen, ondersteunen of remmen, heeft6937

onze geest een idee, die zijn denkvermogen vergroot of verkleint, ondersteunt of6938

remt’. Maar vaak wijst Spinoza alleen op de veranderingen die consequenties6939

34Ethica 2, stelling 7, commentaar; zie ook p. 12, noot 24.
35Zie noot 12.
36Zie noot 24.
37Ethica 3, definitie 3.
38Zie ook Ethica 2, stelling 7, commentaar.
39Vgl. Ethica 3, stelling 28, bewijs: ‘Welnu, het streven van de geest of zijn denkvermogen is van

nature gelijk [aequalis] aan - of valt samen met [et simul natura est] - het streven of het handelend
vermogen van het lichaam […]’.

40De gegevens voor deze beschouwingen over de emoties ontleen ik aan Chantal Jaquet (2004), L’
Unité du corps et de l’esprit. Affects, actions et passions chez Spinoza, Quadrige /Presses Universitaires
de France, pp. 9-16; 121-136.
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hebben voor de menselijke geest. Natuurlijk gaan de mentale veranderingen die6940

dan aandacht krijgen, altijd gepaard met lichamelijke veranderingen die invloed6941

hebben op het handelingsvermogen van het lichaam, maar het is in de context niet6942

altijd van belang om deze laatste ook expliciet te noemen.41 Dikwijls zijn de men-6943

tale veranderingen belangrijker om te vermelden, omdat het er in de Ethica om6944

gaat, te onderzoeken hoe we onze kennis kunnen vergroten en verdiepen zodat we6945

ons tot vrijere mensen kunnen ontwikkelen. Soms worden weer alleen lichame-6946

lijke veranderingen vermeld, omdat deze in een bepaalde context van belang zijn6947

voor ons vermogen tot handelen.42 Er zijn dus grote verschillen aanwijsbaar in6948

de beschrijving van de afzonderlijke affecten. Afhankelijk van de omstandighe-6949

den en het perspectief van waaruit wij kijken, zijn sommige aspecten relevanter6950

dan andere. Dit is echter niet in strijd met de eerder verdedigde stelling van de6951

gelijkheid (potentia aequalis) van lichaam en geest, voortvloeiend uit de ‘gelijk-6952

heid’/gelijkwaardigheid van de beide attributen van de substantie waarvan lichaam6953

en geest modi zijn. Deze gelijkheid sluit immers niet uit dat in de beschrijving en6954

karakterisering van de emoties wisselende aspecten worden belicht. Integendeel,6955

wanneer we spreken van een mens als een psychofysische eenheid, impliceert dit6956

dat de mens een eenheid vormt die op twee geheel verschillende manieren tot ex-6957

pressie komt.43 Het gaat in beide gevallen om hetzelfde ‘ding’, maar beschouwd6958

als ‘materieel ding’ of als ‘denkend ding’, aspecten die gelijkwaardig zijn én van6959

een andere orde. Beide hebben hun eigen ‘logica’; de ene is niet de replica van6960

de ander. Gelijkwaardigheid houdt geen uniformiteit in, maar berust juist op het6961

gegeven dat beide expressies verschillen. De verschillen maken het Spinoza mo-6962

gelijk, in zijn betoog, wanneer nodig, van ‘register’ te wisselen en die elementen6963

naar voren te halen die voor de lezer van belang zijn. De begrippen ‘gelijkheid’,6964

‘gelijk’, en ‘correspondentie’ hebben dus niets van doen met een veronderstelde6965

één-op-één correspondentie tussen (delen van) het lichaam (of alleen de hersenen)6966

en modi van de geest (gedachten enz.), hoe strikt onmisbaar en wezenlijk de rol6967

van het lichaam en de hersenen overigens ook is. Zij hebben betrekking op de6968

eenheid en gelijkheid van de eerste, verkennende interactie van ons lichaam met6969

een nog onbekende materiële wereld, en de eerste soort kennis, de ‘verbeelding’,6970

die deze lichamelijke verkenning begeleidt. De eerste materiële interactie met de6971

wereld is dus tegelijk een eerste vorm van cognitieve ontsluiting. Onze mentale6972

verkenningen vinden niet alleen in ons hoofd plaats, noch alleen in ons (hele) li-6973

chaam, maar gaan gelijk op met de materiële interacties van ons lichaam met de6974

wereld.6975

Er zijn twee soorten emoties te onderscheiden: ‘acties’ (actieve emoties) en ‘pas-6976

41Vergelijk bijvoorbeeld Spinoza over ‘edelmoedigheid’ (generositas): ‘Onder edelmoedigheid
versta ik de begeerte waarmee eenieder probeert, louter in overeenstemming met het gebod van de
rede, anderen te helpen en tot vriend te maken.’ (Ethica 3, stelling 59, commentaar). Jaquet tekent
hierbij aan dat het, om deze (mentale) karakterisering van de ‘edelmoedigheid’ te begrijpen, niet van
belang is ook aandacht te schenken aan de fysische veranderingen die met deze emotie gepaard gaan
(Jaquet 2004, p. 14).

42Ethica 4, stelling 42, 43 en bewijs, 44 en commentaar.
43Zie noot 34: ‘[…] die men nu eens onder het attribuut van uitgebreidheid [als lichaam] dan weer

onder het attribuut van denken [als geest] opvat’.
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sies’ (passieve emoties). Bij ‘passies’ ondergaan we wat er ‘van buiten’ op ons6977

afkomt. We leven dan met gevoelens van onmacht. We spreken van ‘acties’, voor6978

zover we zelf in staat zijn actief te handelen en handelend gestalte geven aan ons6979

streven naar optimale ontplooiing. We voelen blijdschap wanneer we menen dat6980

ons vermogen tot actief handelen toeneemt, en droefheid wanneer we denken dat6981

dit geringer wordt. Of deze inschattingen juist zijn, is hier niet van belang. In6982

de ‘verbeelding’ laten we ons eerder leiden door subjectieve beleving dan door6983

kennis. Alle andere emoties worden door Spinoza afgeleid uit deze drie primaire:6984

de begeerte te volharden en zich te ontplooien in het bestaan, blijdschap en droef-6985

heid. Door mengvormen, combinaties en transformaties ontwikkelen zich daarna6986

complexere vormen en ontstaat er een rijk geschakeerd beeld van de passionele6987

huishouding die we bij onszelf aantreffen. Spinoza beschrijft deze emoties en6988

werkt een soort ‘genetische’ reconstructie uit, waarin ze worden geordend naar6989

hun ontstaan. Hij laat zien wat hen kenmerkt en hoe ze werken. Duidelijk wordt6990

daarbij dat wij tot in de kern van ons bestaan sociale wezens zijn. Het mechanisme6991

van de nabootsing (imitatio) van de emoties en de goed- of afkeuring van mede-6992

mensen (‘dingen die op ons lijken’44) speelt in zijn reconstructie een belangrijke6993

rol.6994

Op basis van de onvolledige en gebrekkige kennis van onze verbeelding streven6995

we er naar, ‘in het bestaan te volharden’. Wat dit streven naar onze inschatting6996

ondersteunt, beschouwen we als ‘goed’, en ‘kwaad’ noemen we wat dit streven in6997

de weg staat. Maar we hebben onvoldoende kennis om te echt te weten wat voor6998

goed voor ons is. Het is realistischer om te concluderen, ‘dat we niet iets begeren6999

omdat we van oordeel zijn dat het goed is, maar omgekeerd iets een goed noemen7000

wat wij begeren. We noemen daarom ook een voorwerp waarvan we een afkeer7001

hebben een kwaad. Iedereen oordeelt of bepaalt dan ook op grond van zijn eigen7002

emotie wat goed of kwaad is, beter of slechter en uiteindelijk wat het beste of het7003

slechtste is.’45 Spinoza ontwikkelt, zo blijkt, ‘niet alleen een theorie van de men-7004

selijke emoties, maar tegelijk ook een ethiek als een natuurlijk fenomeen’46 dat7005

onze interactie met de omgevende wereld noodzakelijkerwijs vergezelt. Wat we7006

onder ‘goed’ of ‘kwaad’ verstaan, is nauw verbonden met onze eigen affectieve7007

ontwikkeling. Onze emotionele of affectieve leven is de bron en grondslag van7008

onze ‘spontane’ opvattingen over goed en kwaad. Op basis van het al eerder ge-7009

noemde mechanisme van de nabootsing van de emoties, waardoor mensen zich op7010

affectief en ethisch gebied aan elkaar aanpassen, ontwikkelen zich vervolgens ge-7011

leidelijk vormen van common-sense-ethiek of moraal: collectief gedeelde beelden7012

en opvattingen met betrekking tot wat we goed en nastrevenswaardig of slecht vin-7013

den. Spinoza neemt dit domein van op de ‘verbeelding’ gestoelde common-sense7014

opvattingen over goed en kwaad als uitgangspunt om daarna te onderzoeken of er7015

wegen zijn naar een ethiek die is gebaseerd op werkelijke, betrouwbare kennis.7016

De emoties waar we ons door laten meeslepen (onze ‘passies’) zijn, zonder dat7017

44Deze prachtige formulering duikt voor het eerst op in Ethica 3, stelling 27.
45Ethica 3, stelling 39, commentaar.
46Ik volg in deze alinea het betoog van Herman de Dijn (2020), in: De andere Spinoza. De twee

wegen naar het ware geluk, Pelckmans, Kalmthout, pp. 112-114.
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we ons daar bewust van zijn, het gevolg van onze gebrekkige, partiële ervaringen7018

en daarop gebaseerde verkeerde inschattingen. De mechanismen waaraan we on-7019

derworpen zijn, zijn voor ons immers nog ondoorzichtig. Zij houden ons dan ook7020

gevangen zolang we hun werking en invloed niet begrijpen. Vergroting en ver-7021

dieping van onze kennis kunnen echter niet betekenen dat onze emoties ooit door7022

kennis worden verdrongen en vervangen: ‘De ware kennis van goed en kwaad kan7023

als zodanig geen enkele emotie remmen; zij kan dit alleen als men haar als emo-7024

tie beschouwt.’47 ‘Een emotie kan alleen geremd of vernietigd worden door een7025

tegengestelde, krachtiger emotie.’48 Het gaat er eerder om dat we de wetmatighe-7026

den waar onze emoties aan zijn onderworpen, leren kennen en daarna, geleid door7027

deze kennis, onze passieve, lijdzame opstelling geleidelijk van binnenuit weten te7028

transformeren in een meer sturende, actieve rol.7029

Zijn we echter wel in staat kennis te verkrijgen van de wetmatigheden waaraan we7030

zijn onderworpen? Hoe komen we tot verbreding en verdieping van onze kennis7031

en tot ‘tegengestelde, krachtiger emoties’? ‘In dit leven heeft vervolmaking van7032

het verstand en de rede […] het grootst mogelijke nut’, lezen we in de Ethica.497033

Maar kunnen wij wel kennis verkrijgen van het netwerk van krachten waar we zelf7034

deel van uitmaken? Kunnen we ons wel, minstens gedeeltelijk, ontworstelen aan7035

onze existentiële machteloosheid50 en ons ontwikkelen tot vrije(re) mensen?7036

18.6 De weg van de rede: van overwegende machte-7037

loosheid naar toename van vrijheid7038

Spinoza wijst na zijn behandeling van de ‘verbeelding’ twee wegen aan die naar7039

toename van kennis en vrijheid kunnen leiden: de weg van de rede of ratio (de7040

‘tweede kennissoort’) en de weg van het ‘schouwende weten’ of scientia intuitiva7041

(de ‘derde wijze van kennen’51). Beide vormen van kennen gaan gepaard met spe-7042

cifieke vormen van interactie van ons lichaam met de omgevende wereld. In onze7043

omgang met de wereld tekenen zich in de loop van de tijd patronen af die onze7044

mogelijkheden om te overleven en ons bestaan optimaal te ontplooien, vergroten.7045

Hoe kunnen we vanuit de verbeelding toegang krijgen tot deze andere vormen van7046

kennen, en wat betekent dit voor ons handelen?7047

Het is volgens Spinoza, anders dan voor Descartes, niet nodig te bewijzen dat7048

mensen tot betrouwbare, adequate kennis in staat zijn. Dit is in zijn ogen zonder7049

47Ethica 4, stelling 14.
48Ethica 4, stelling 7.
49Ethica 4, aanhangsel, hoofdstuk 4.
50Vgl. Ethica 3, stelling 59, commentaar: ‘Onbekend met onze toekomst en ons lot zijn we daarom

net als de golven van de zee die door winden uit tegenovergestelde richtingen worden opgezweept en
heen en weer worden geslingerd.’

51Vanwege de vele, zeer verschillende betekenissen in het Nederlands van de woorden ‘intuïtief’
en ‘intuïtie’, en de associaties die daardoor kunnen ontstaan met vormen van irrationeel denken, geef
ik de voorkeur aan de vertaling ‘schouwend weten’. Het woord ‘schouwend’ (of ‘aanschouwend’) laat
nog de verbinding zien met het begrip Anschauung dat later bij Kant en in het Duitse Idealisme een
belangrijke rol speelt. (notitie met dank aan Piet Steenbakkers)
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meer evident: we zien de vruchten van deze kennis iedere dag om ons heen.527050

Maar hoe hebben we ons dan ooit, minstens gedeeltelijk, kunnen losmaken van7051

de vooroordelen en vertekeningen die kenmerkend zijn voor de ‘verbeelding’, en7052

adequate kennis verkregen van de dingen?7053

Een antwoord op deze vragen vindenwe in Spinoza’s beschouwing over lichamen-7054

in-het-algemeen, waaronder het menselijke lichaam, waar we al eerder naar ver-7055

wezen.53 De complexiteit van het menselijk lichaam maakt dat dit lichaam bij7056

uitstek geschikt is de sporen van de dingen die op dit lichaam hebben ingewerkt7057

vast te houden.54 Vaak herhaalde lichamelijke contacten met de buitenwereld la-7058

ten in het lichaam blijvende ‘indrukken’ of ‘sporen’ achter; in de menselijke geest7059

- het bewustzijn dat dit lichaam-in-interactie tot object heeft - komt ditzelfde tot7060

expressie in het vermogen om dingen te onthouden. In het lichaam tekenen zich7061

zo elementen af, actiepatronen, die worden vastgehouden en het lichaam in staat7062

stellen, zich in de wereld te oriënteren en te overleven. De in het lichaam ‘inge-7063

sleten’ patronen worden tegelijk (simul) mentaal, in de ‘geest’, onthouden.7064

De imaginatio is de voorwaarde voor alle andere vormen van kennis die we even-7065

tueel nog verwerven. We kunnen onze ‘verbeelding’ dan ook nooit uitschakelen7066

of omzeilen, ook al is ze onvermijdelijk gebrekkig en verward. Als we echter aan7067

het begin van onze zoektocht naar kennis niets anders in handen hebben dan de7068

‘grondstof’ die de ‘verbeelding’ ons aanreikt, en dit materiaal zelf onvoldoende7069

basis biedt voor betrouwbare kennis, hoe hebben we dan - gezien het klaarblijke-7070

lijke succes van de wetenschappen - tóch toegang kunnen krijgen tot een andere,7071

tweede vorm van kennen, de ratio?7072

Spinoza’s opmerkingen over het vermogen van ons lichaam om sporen van zijn7073

contacten met de wereld vast te houden, geven ons een sleutel in handen. Over7074

lichamen schrijft hij ‘dat naarmate een lichaam beter in staat is om veel tegelijk te7075

doen en te ondergaan, zijn geest meer tegelijk kan begrijpen.’55 Het menselijke li-7076

chaam is dus in staat veel tegelijk te doen en te ondergaan. Volgens deze uitspraak7077

geldt hetzelfde nu ook en in gelijke mate voor de menselijke geest. Waarom kan7078

onze geest echter ook ‘meer tegelijk’ begrijpen? Wat houdt dit begrijpen precies7079

in? In de argumentatie van Spinoza kunnen we de volgende stappen onderschei-7080

den:7081

1) Door zijn complexe samenstelling kan het menselijke lichaam vele contacten7082

met de buitenwereld onderhouden en is het tegelijk in staat deze contacten, of de7083

sporen van de dingen die herhaaldelijk op dit lichaam inwerken, vast te houden.7084

‘Het menselijk lichaam heeft voor zijn instandhouding vele andere lichamen no-7085

dig, die het als het ware voortdurend opnieuw voortbrengen.‘56 Dit impliceert dat7086

demenselijke geest, die eerder werd omschreven als het bewustzijn dat dit lichaam7087

52Vgl. Ethica 1, aanhangsel: ‘[..] dat de waarheid het menselijk geslacht voor eeuwig verborgen
blijft, ware het niet dat de wiskunde, die niet over doeleinden maar slechts over het wezen en de
wezenseigenschappen van figuren handelt, de mensen een andere maatstaf voor de waarheid toont.’

53Zie Ethica 2, stelling 13, postulaten IV, V en VI. Vgl. hiervoor ook Moreau (2004), p. 89.
54De tekst van Spinoza sluit niet uit dat andere lichamen ook in een bepaalde mate hiertoe in staat

zijn.
55Ethica 2, stelling 13, commentaar.
56Ethica 2, stelling 13, postulaat IV (vgl. ook postulaat V).
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tot object heeft57, in staat is veel dingen tegelijk te onthouden.587088

2) De geleidelijke vorming van het vermogen ‘veel dingen tegelijk te vast te hou-7089

den’, heeft zowel voor ons lichaam als onze geest ingrijpende gevolgen. Onze7090

geest krijgt hierdoor de mogelijkheid tot, zoals de Dijn formuleert, het maken van7091

een ‘sprong naar het niveau van de rationele kennis […] vanuit het platform van7092

de kennis van de eerste soort.’59 Hij kan, zo formuleert Spinoza, nu ‘van binnen-7093

uit, namelijk op grond van het feit dat hij een aantal dingen tegelijk beschouwt7094

[...] hun overeenkomsten, verschillen en tegenstrijdigheden nagaan. Wanneer de7095

geest op deze of andere wijze wordt beïnvloed, beschouwt hij de dingen helder en7096

onderscheiden […].’607097

3) Door deze ‘sprong’ overschrijden we een grens, een breuklijn, en krijgen we7098

toegang tot een andere wijze van kennen: de rede. Terwijl de ‘verbeelding’ nog7099

is aangewezen op onze toevallige, momentane contacten met de wereld en uit-7100

sluitend betrekking heeft op contacten van ons lichaam in het hier en nu met een7101

singulier object, berust de rede op begrippen, notiones communes, die ons in staat7102

stellen te zien en te begrijpen wat aan alle dingen (bijvoorbeeld alle lichamen of7103

alle menselijke lichamen) gemeenschappelijk is. ‘Wanneer de geest ongehinderd7104

[…] de consequenties van deze noties ontwikkelt, is de ratio en haar wetenschap7105

geboren’.61 Onze kennis wordt niet langer meer alleen gevoed door de losse ‘in-7106

drukken’ die de ‘verbeelding’ ons ad hoc aanlevert, maar berust nu op wat eigen7107

en gemeenschappelijk is aan de dingen ‘zoals ze zijn.’62 De ‘gemeenschappelijke7108

begrippen’ in het ‘denken’ komen overeen met (‘corresponderen met’) gemeen-7109

schappelijke eigenschappen in de wereld van de ‘uitgebreidheid’.7110

4) We spreken van een ‘sprong’ omdat de rede niet kan worden afgeleid van de7111

‘verbeelding’. De ‘verbeelding’ is wel noodzakelijke voorwaarde voor de rede,7112

maar de rede ligt niet in het verlengde van de imaginatio. De begrippen die we7113

met de ratio vormen, stammen niet uit de ‘verbeelding’ maar zijn het gevolg van7114

de eigen activiteit van de rede die, ‘vele dingen tegelijk’ beschouwend, zich nu7115

richt op hun overeenkomsten, verschillen en tegenstrijdigheden. We beginnen be-7116

grippen te vormen die ons in staat stellen, de waargenomen patronen en sporen7117

in een samenhang te plaatsen en de processen en wetmatigheden te achterhalen7118

die aan deze patronen ten grondslag liggen. De begrippen van de rede maken het7119

mogelijk, de waargenomen patronen en sporen te interpreteren als door wetten7120

bepaalde processen. Op deze wijze wordt de kloof overbrugd die de ‘verbeel-7121

ding’, die onze ad hoc contacten met de werkelijkheid-van-nu vergezelt, geschei-7122

den houdt van de ratio waarmee wij (aspecten van) de dingen en de betrekkingen7123

57Zie noot 25.
58Ethica 2, stelling 14, bewijs: ‘Het menselijk lichaam wordt immers […] op een groot aantal

manieren door externe lichamen aangedaan en is geschikt gemaakt om op de lichamen erbuiten op
zeer veel manieren in te werken. Welnu, alle dingen die zich in het menselijke lichaam voordoen […]
moet de menselijke geest waarnemen. Demenselijke geest kan dus een groot aantal dingen waarnemen
en de grootte van dit vermogen is enzovoort.’

59Vgl. voor deze passage Herman de Dijn (2009), Spinoza. De doornen en de roos, Pelck-
mans/Klement, Kapellen, p. 78, 79.

60Ethica 2, stelling 29, commentaar; vgl. Ethica 2, stelling 38, bijkomende stelling.
61De Dijn (2009), p. 79. Vgl. ook Hoekjen (2020), p. 4 e.v.
62Zie voor de formulering ‘zoals ze zijn’ hieronder, noot 111.
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tussen de dingen trachten te begrijpen ‘zoals ze zijn’. We ontdekken met vallen7124

en opstaan de processen en wetmatigheden die aan deze patronen ten grondslag7125

liggen. De werkelijkheid, zo wordt nu zichtbaar, wordt beheerst door wetten. Alle7126

dingen hebben oorzaken die hen hebben gemaakt tot wat ze zijn. We spreken van7127

rationele, wetenschappelijke kennis, van begrijpen, wanneer we in staat zijn zicht7128

te krijgen op het netwerk van oorzaken en effecten waarin de dingen zijn opgeno-7129

men, en hen al argumenterend begrijpen vanuit hun oorzaken.7130

In de Ethica gaat het echter niet om wetenschappelijke kennis in het algemeen,7131

maar om de ontwikkeling van een ethiek, een wetenschappelijke theorie over een7132

voormensen juiste of goedemanier van leven. Zolangwe ons passief latenmeesle-7133

pen door onze emoties, ervaren we onze machteloosheid als kwetsbare bestaans-7134

wijzen (modi) in een werkelijkheid die ons oneindig overstijgt en van alle kanten7135

op ons inwerkt.63 Gemotiveerd door ons streven naar zelfbehoud en ontplooi-7136

ing, zoeken we naar wegen om ons van deze machteloosheid te bevrijden en meer7137

greep te krijgen op ons bestaan. Zoals we met behulp van de ratio kennis kunnen7138

verkrijgen van de wetten die gelden voor ons fysieke bestaan, zo is het ook mo-7139

gelijk kennis te verkrijgen van de causale patronen van ons geestelijke leven. We7140

blijven de gevangenen van onze emoties zolang we hun werking en hun invloed7141

op ons niet kennen. ‘Ik zal dus’, zo schrijft Spinoza, ‘de natuur en de kracht van de7142

emoties en de macht van de geest daarover, volgens dezelfde methode behande-7143

len, als in het voorafgaande God en de geest, en ik zal de menselijke handelingen7144

en begeerten beschouwen als betrof het een vraagstuk van lijnen, vlakken of li-7145

chamen.’647146

Wat Spinoza hierna schrijft over de tweede kennissoort gaat echter niet zozeer over7147

het doel van de zoektocht, de ontplooide macht van de menselijke rede, maar eer-7148

der over de weg die we moeten gaan om dit doel te benaderen. De tekst staat nog7149

in het teken van de onmacht van de rede.65 Beschreven worden de verschillende7150

fases van ontwikkeling van de rede: het ontdekken van verbanden, patronen, wet-7151

matigheden. Het proces begint aarzelend, met vallen en opstaan, uitgaande van de7152

feitelijke, beperkte mogelijkheden en inzichten waarover mensen beschikken. De7153

weg wordt realistisch beschreven en is goed te volgen. We bevinden ons vaak in7154

benarde omstandigheden, hebben onvoldoende greep op de situatie waarin we ons7155

bevinden en zijn onderhevig aan tegenstrijdige impulsen. We lijden aan emoties7156

die ons op sleeptouw nemen en we weten niet waarheen.66 Spinoza beschrijft de7157

weg vanuit onze onderworpenheid aan onze passies naar een leven gericht op de7158

vorming van een krachtiger zelf-macht. Voorlopig opereren we echter nog in het7159

uitgestrekte gebied tussen de machteloosheid van de imaginatio en de macht van7160

63Ethica 4, axioma 1: ‘Er bestaat in de werkelijkheid geen individueel ding, dat niet door een ander
in vermogen en kracht wordt overtroffen. Welk individu men ook neemt, er bestaat altijd een ander
met een groter vermogen dat het kan vernietigen.’

64Ethica 3, woord vooraf.
65Het vierde deel, waarin de weg naar de rede wordt beschreven, heeft als titel ‘De menselijke

slavernij, met andere woorden de macht van de emoties.’
66Ethica 3, stelling 59, commentaar: ‘Onbekend met onze toekomst en ons lot zijn we daarom net

als de golven van de zee die door de winden uit tegenovergestelde richtingen worden opgezweept en
heen en weer geslingerd’.
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de rede, en ervaren we dat we niet de kracht hebben om te realiseren wat in onze7161

ogen nastrevenswaardig is.677162

Deze ervaringen van onmacht zijn kenmerkend voor de overgangsfase waarin we7163

ons bevinden. We worden geconfronteerd met de breekbaarheid en hachelijkheid7164

van ons bestaan en onze tekortschietende kracht om te realiseren wat ons nastre-7165

venswaardig voorkomt. Het rationele dat we ons voor ogen houden, neemt in deze7166

fase over het algemeen de vorm aan van een ideaal van redelijkheid dat ‘veel meer7167

op de verbeelding stoelt dan op de werkelijkheid’68, en van geboden en regels (dic-7168

tamina, regulae), de zgn. ‘voorschriften van de rede’, waar we ons met onze rede7169

wel naar willen richten, maar die we in het dagelijkse leven toch dikwijls weer7170

gedwongen zijn los laten omdat de macht van onze ‘passies’ nog te sterk is. De7171

redelijkheid die we voor ogen hebben is nog grotendeels ‘abstract’: een werke-7172

lijkheid die buiten ons staat en die we ons niet eigen kunnen maken. De gegeven7173

voorschriften hoeven echter niet zozeer rationeel begrepen te worden, ze vragen7174

in de eerste plaats om gehoorzaamheid. Dit wil niet zeggen dat we het even goed7175

zonder de ratio en haar abstracte idealen en richtlijnen kunnen stellen. Zij wijzen7176

ons een richting.69 We zetten wel degelijk stappen op de weg naar de rede, ook al7177

is de kracht van de rede in aanvang nog gering in vergelijking met die van onze7178

passies.7179

De ‘voorschriften van de rede’ (dictamina rationis) berusten op ervaringen die7180

hun waarde in de loop van de geschiedenis hebben bewezen. Het zijn vormen van7181

redelijkheid die in verhalen, wetgevingen, voorschriften en verordeningen zijn7182

neergeslagen en door geschriften, instellingen, opvoeding, onderwijs, politieke7183

systemen en religieuze tradities aan ons zijn overgeleverd. Spinoza wijst hierbij7184

op de onmisbare rol van politieke structuren en staten, als noodzakelijke, ‘objec-7185

tieve’ instrumenten ter ondersteuning en bevordering van redelijk gedrag.70 Staten7186

hebben de bevoegdheid ‘een gemeenschappelijke leefwijze voor te schrijven, wet-7187

ten uit te vaardigen en deze niet door de rede, die geen hartstochten kan remmen7188

[…] maar door straffen te handhaven.’71 Het gaat om stappen en hulpmiddelen7189

met een beperkte reikwijdte, omdat de macht van de passies zich niet gemakke-7190

lijk laat intomen. Toch boeken we vooruitgang wanneer we de voorschriften van7191

de rede volgen. Ook religieuze tradities kunnen een belangrijke bijdrage leveren7192

- mits zij niet worden overwoekerd door machtshonger en belangen die vreemd7193

zijn aan de boodschap van het geloof - omdat de kern van deze overleveringen7194

neerkomt op het geven van praktische leefregels en voorschriften die leiden naar7195

67Spinoza citeert verschillende keren Ovidius (Metamorfosen, VII, r. 20-21): ‘Ik zie het betere,
keur dat ook goed, maar doe toch het slechtere.’ Vgl. Ethica 4, voorwoord.

68Ethica 4, stelling 62, commentaar.
69‘Aangezien de rede niets van ons verlangt wat tegen de natuur ingaat, eist zij dat iedereen zich-

zelf liefheeft, het eigenbelang zoekt, dat wil zeggen, wat hen werkelijk voordeel biedt, en in feite alles
nastreeft wat de mens tot een grotere volmaaktheid brengt; kortom dat iedereen zoveel mogelijk naar
zelfbehoud streeft.’ (Ethica 4, stelling 18, commentaar). Verderop in de tekst leest men dat dit stre-
ven naar zelfbehoud tegelijk ook inhoudt dat mensen die hun eigenbelang zoeken ‘voor zich alleen
verlangen, wat ze ook voor andere mensen begeren’: voor ons zelfbehoud is het bestaan van en de
verbondenheid met andere mensen onontbeerlijk.

70Ethica 4, stelling 35, bijkomende stelling 1.
71Ethica 4, stelling 37, commentaar 2.
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een moreel verstandige wijze van leven.72 We kunnen zo leren welke emoties een7196

gunstige voedingsbodem vormen voor dit proces. Onmisbaar is in ieder geval het7197

leven in gemeenschap met andere mensen: ‘Niets van de individuele dingen in7198

de werkelijkheid heeft meer nut voor een mens dan een mens die onder leiding7199

van de rede leeft. Want het nuttigst voor een mens is wat het beste bij zijn natuur7200

past […], dat wil zeggen (zoals evident is) een mens.’73 Vandaar het belang van7201

maatschappelijke verbanden, van solidariteit en vriendschap met de daarmee ver-7202

bonden ‘edelmoedigheid’ (generositas) tussen mensen die zich laten leiden door7203

de rede.7204

We wezen al eerder op het vermogen van het menselijke lichaam om indrukken of7205

sporen van zijn contacten met de omgevende wereld vast te houden - sporen die7206

we tegelijk ‘in onze geest’, mentaal, onthouden. De overwegingen van Spinoza7207

over het belang van de ‘voorschriften van de rede’ liggen geheel in het verlengde7208

van deze gedachte. Door gehoor te geven aan en ons te voegen naar deze voor-7209

schriften en leefregels, ‘slijpen’ we andere, nieuwe sporen in ons lichaam ‘in’ en7210

maken we ons daarmee tegelijk een nieuwe levenshouding, een nieuwe manier7211

van denken en andere vormen van gedrag eigen. Ik licht dit toe met een wat lan-7212

ger citaat: ‘Zolang wij geen perfecte kennis van onze emoties hebben, is dus het7213

beste wat wij kunnen doen een juiste levenswijze of met andere woorden bepaalde7214

leefregels bedenken. We moeten het in het geheugen prenten en ze voortdurend7215

in veel voorkomende, bijzondere situaties in ons leven toepassen, zodat onze ver-7216

beelding dikwijls door hen wordt aangedaan en wij hen steeds voor ogen hebben.7217

We hebben bijvoorbeeld als leefregel aangenomen […] dat men haat door liefde7218

of edelmoedigheid moet overwinnen en niet met haat moet beantwoorden. Om7219

dit gebod van de rede waar het te pas komt steeds voor ogen te hebben, moet men7220

zich dikwijls op het gewone onrecht van de mensen bezinnen en erover nadenken7221

hoe en langs welke weg dit het beste door edelmoedigheid afgeweerd wordt. Zo7222

verbinden wij het beeld van onrecht met de voorstelling van deze leefregel en staat7223

hij ons steeds voor ogen […], wanneer ons onrecht wordt aangedaan.’74 Met be-7224

hulp van de in ons lichaam geleidelijk krachtiger en bewuster ingeslepen sporen en7225

patronen, en van ons geheugen dat deze patronen onthoudt, is het dus tegelijker-7226

tijd mogelijk de invloed van de rede, die eerder voor ons slechts betekenis had in7227

de vorm van abstracte voorschriften en idealen die we ons nog niet eigen konden7228

maken, gaandeweg te versterken. Het lukt ons geleidelijk meer zicht te krijgen op7229

de wetmatigheden van de processen waaraan we tot dan toe passief onderworpen7230

waren en, op geleide van de rede, handelend een actievere rol op ons te nemen.7231

Spinoza noemt deze weg naar een groter macht van onze rede en naar toename7232

van vrijheid niet moeilijk, omdat de algemene regels en voorschriften voor een7233

juiste levenswijze tamelijk gemakkelijk zijn te begrijpen. Het is op zich ook niet7234

zo moeilijk om gehoor te geven aan regels en voorschriften die ons redelijk voor-7235

komen.7236

72Deze gedachte wordt door Spinoza verder uitgewerkt in zijn Theologisch-politiek traktaat (Spi-
noza 1997, Theologisch-politiek traktaat. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van verklarende aante-
keningen voorzien door F. Akkerman, Wereldbibliotheek, Amsterdam).

73Ethica 4, stelling 35, bijkomende stelling 1.
74Ethica 5, stelling 10, commentaar.
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We moeten hierbij steeds voor ogen houden dat kennen en kunnen, begrijpen en7237

handelen bij Spinoza één zijn. Het zijn verschillende aspecten of wijzen van bena-7238

deren van één en hetzelfde. Vermeerdering van kennis impliceert dat ons zicht op7239

het netwerk van krachten waarin we ons bevinden groter wordt én dat we ons zó in7240

dit veld weten te bewegen dat ons handelingsvermogen toeneemt. Kennis en door7241

kennis geleid handelen vormen een eenheid: lichamelijke processen en geestelijke7242

processen zijn bestaanswijzen of expressies van één werkelijkheid. Dit geldt niet7243

alleen voor de ‘verbeelding’ maar eveneens voor rede.7244

De weg van de rede die we beschreven kan dus onder gunstige voorwaarden naar7245

een toename van inzicht leiden in wat werkelijk in ons eigen belang is. We ont-7246

dekken dat het bestaan van andere mensen voor ons eigen bestaan onontbeerlijk7247

is en dat we geen zicht hebben op ons werkelijke eigenbelang zolang dit niet het7248

belang van alle anderen insluit. Ons zicht op wat tot ons welbegrepen eigenbelang7249

hoort, neemt zo onder gunstige affectieve condities toe en omvat geleidelijk gro-7250

tere delen van de realiteit. We raken tenslotte doordrongen van het besef dat ons7251

welbegrepen eigenbelang de zorg omvat voor de gehele samenleving waarvan we7252

deel uitmaken en van de ons omgevende werkelijkheid die ons tegelijk oneindig7253

overstijgt. In de loop van deze ontwikkeling dringt het besef door dat het geheel7254

van de natuur van vitaal belang is voor ons voortbestaan en dat we niet meer dan7255

knooppunten zijn in een oneindige netwerk van op elkaar inwerkende krachten7256

van de natuur. Dat we desalniettemin nog vaak ‘het slechtere doen’, terwijl we7257

toch ‘het betere weten’75, hangt samen met het gegeven dat de macht van onze7258

rede nog gering is en in veel gevallen niet opgewassen tegen de kracht van onze7259

passies.7260

Is er een stabielere en zekerder weg naar kennis en vrijheid te vinden?7261

18.7 Naar een radicale verandering van perspectief7262

In het laatste, vijfde deel van de Ethica zien we dat de weg van de verbeelding7263

naar de ratio, die tot dan toe werd besproken, onder gunstige voorwaarden kan7264

uitkomen op een weg die werkelijk naar vrijheid leidt: ‘Ik kom ten slotte tot het7265

tweede gedeelte van de zedenleer, dat handelt over de leefwijze, of de weg die7266

naar vrijheid leidt. In dit onderdeel zal ik dus de macht van de rede behandelen7267

door te laten zien dat de rede de passies kan beïnvloeden, en verder wat geestelijke7268

vrijheid en gelukzaligheid inhoudt.’76 De machtsverhoudingen zijn nu blijkbaar7269

veranderd in het voordeel van de rede, en de macht van de rede is een reële, sta-7270

biele macht geworden. Het laatste deel van de Ethica is getiteld ‘De macht van de7271

geest of de menselijke vrijheid’. Hoe ziet deze weg die naar vrijheid leidt er uit?7272

De gedachte dat we iets begrijpen wanneer we de bewerkende oorzaak (causa ef-7273

ficiens) ervan achterhalen, betekende tot nu toe dat voor de verklaring van ieder7274

zijnde gezocht werd naar andere zijnden die dit ene veroorzaken. Dit leidt uitein-7275

delijk tot de interpretatie van de natuur als een oneindig netwerk van op elkaar7276

75Zie noot 67.
76Ethica 5, woord vooraf.
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inwerkende krachten waarin alle eindige ‘dingen’ zijn opgenomen.7277

In het vijfde deel wordt dit zoeken naar een verklaring vanuit de bewerkende oor-7278

zaak tot in zijn uiterste consequenties doorgetrokken. Als alle eindige dingen wor-7279

den veroorzaakt door andere eindige dingen waarmee ze in een oneindig netwerk7280

zijn verbonden, waardoor wordt dit netwerk dan zelf veroorzaakt? In het laatste7281

deel van de Ethica breekt, op basis van ons klaarblijkelijke vermogen tot reflec-7282

tie op ons bestaan-in-interactie-met-de-wereld, het inzicht door dat de ‘voortge-7283

brachte natuur’, waaronder de mensen, niet in zichzelf kan zijn gefundeerd, maar7284

haar grond of oorzaak vindt in een werkelijkheid die oorzaak van zichzelf (causa7285

sui77) is: de ‘voortbrengende natuur’ of substantie.78 Het gaat bij dit inzicht om7286

het zien van een wezenlijke, funderende relatie die zich tot dan toe aan ons zicht7287

onttrok, namelijk de relatie tussen de substantie en de afzonderlijke zijnswijzen7288

(modi), een inzicht dat tegelijk inzicht is in de immanentie79 van deze laatste oor-7289

zaak. Nu wordt duidelijk dat de blijvend dragende grond van ons in tijd en ruimte7290

zich voltrekkende bestaan-in-interactie met de voortgebrachte natuur de oneindige7291

‘voortbrengende natuur’ is van de substantie. Het einde van de Ethica sluit zo met7292

deze gedachte weer aan bij de stelling die we al in het begin van de Ethica vonden:7293

‘Alles wat is, is in God, en niets kan zonder God bestaan of worden gedacht’.807294

Geen enkele bestaanswijze kan zonder God of de substantie bestaan. Aan het einde7295

van de Ethica keert deze zelfde gedachte weer terug, nu echter als een inzicht dat7296

mensen zich ten slotte na een lange odyssee (voor een groot deel) zelf hebben ei-7297

gengemaakt.7298

De radicalisering van de zoektocht naar de verklarende oorzaak gaat gepaard met7299

een grondige wijziging van perspectief en een kwalitatieve omslag. Ging de be-7300

schouwing tot nu toe uit van het individuele eigenbelang van de persoon die zich7301

op weg begeeft - zonder dat daarbij evenwel de gedachte van Descartes werd over-7302

genomen dat de mens zich in het centrum van de werkelijkheid bevindt en de maat7303

aller dingen is - geleidelijk wordt dit individuele perspectief verbreed en verdiept,7304

gaat het steeds meer domeinen van de werkelijkheid omvatten, tot het tenslotte op7305

de ‘voortgebrachte natuur’ als geheel wordt betrokken. In het laatste deel van de7306

Ethicamondt de zoektocht van de ratio uit in de erkenning en aanvaarding van de7307

uiteindelijke grond van ons bestaan, waaraan alles wat is ontspringt. Het accent7308

van de beschouwing ligt nu niet meer op de persoon die zoekt, maar verplaatst zich7309

naar deze laatste grond. Het inzicht dat ik als eindige bestaanswijze uitdrukking7310

ben van en gedragen wordt door de oneindige substantie, heeft na de argumenta-7311

tieve weg die in de voorafgaande tekst over de rede werd gevolgd en tot dit inzicht7312

heeft geleid, geen verdere argumentatie meer nodig. Het wordt een onmiddellijk,7313

stabiel inzicht dat ons vrijheid en geluk schenkt.7314

De beschrijving van onderop van de ontwikkeling van de ratio of rede die we tot7315

nu toe volgden, en de beschrijving van dit uiteindelijke onmiddellijke zien, van het7316

‘schouwende weten’ (de ‘derde kennissoort’), zijn op drie belangrijke punten van7317

77Ethica 1, definitie 1.
78Vgl. hierboven, pp. 7-9.
79Vgl. p. 8.
80Ethica 1, stelling 15; zie p. 8.
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elkaar verschillend. Er is in de eerste plaats sprake van een radicale verandering7318

van perspectief. Het accent ligt niet meer op de beschrijving vanuit het gezichts-7319

punt van duur en tijd, en de werkelijkheid van de modi, maar op die vanuit het7320

gezichtspunt van de eeuwigheid en de substantie. De mens ervaart zichzelf als7321

eindige bestaanswijze van de oneindige, onpersoonlijke substantie, en als gedra-7322

gen en voortgebracht door een oneindige werkelijkheid die ontheven is aan tijd7323

en ruimte.81 In de tweede plaats zijn we getuigen van een verandering van object,7324

een overgang van de abstracte, algemene kennis (van de tweede kennissoort) van7325

de natuur naar de kennis van onze eigen plaats en ons emotionele leven binnen7326

de natuur. Het singuliere waarvan eerder in de kennis van de rede werd geabstra-7327

heerd, keert nu weer terug en krijgt een belangrijke plaats in de derde wijze van7328

kennen, waarin het wordt begrepen als uitdrukking en effect van de substantie.7329

Na een lange en moeitevolle weg keren we zo in het schouwende weten terug (re-7330

flectie: ‘terug-buiging’) naar ons eigen bestaan, waarvan in de tweede kennis nog7331

werd geabstraheerd. In de derde plaats zijn we getuigen van een overgang van dis-7332

cursieve kennis naar een niet-discursief, onmiddellijk inzicht. Het ‘schouwende7333

weten’ van de grond van ons bestaan impliceert de positieve aanvaarding van en7334

liefde voor deze grond, door Spinoza de ‘verstandelijke liefde tot God’ (amor Dei7335

intellectualis82) genoemd, die tegelijk ook de liefdevolle aanvaarding van ons ei-7336

gen bestaan inhoudt. Met de ontwikkeling van deze laatste soort kennis vormt7337

zich een nieuwe wijze van kennen die de moeizame arbeid van de rede blijvend7338

veronderstelt, en tegelijk voltooit en bekroont.7339

Hoe kon de menselijke geest, die eerder nog als verward en onmachtig werd be-7340

schouwd, zich uiteindelijk tot deze reële macht ontwikkelen? Ons intellect, zo7341

lezen we in het laatste deel van de Ethica, wordt pas een stabiele macht, wanneer7342

we eenmaal zelf hebben ervaren dat de laatste grond van ons en van onze emoties7343

wordt gevonden in ‘God’83 of de ‘substantie’: ‘Wie zichzelf en zijn emoties hel-7344

der en welonderscheiden kent, heeft God lief. Deze liefde is groter, naarmate hij7345

zichzelf en zijn emoties beter kent.’84 Deze formulering laat de indrukwekkende7346

afstand zien die inmiddels tussen het eerste en het laatste deel van de Ethica is7347

afgelegd. In het eerste lazen we: ‘Alles wat is, is in God en niets kan bestaan of7348

worden gedacht zonder God’.85 In de stellingen 14 en 15 van het vijfde en laatste7349

deel worden de consequenties zichtbaar die hieruit voortvloeien voor ons eigen7350

bestaan en die we na een moeizame weg aan het einde van de zoektocht ten slotte7351

81Vgl. voor uitvoeriger commentaar: De Dijn (2009), pp. 111-116.
82Vgl. Ethica 5, stellingen 32, 35 en 36.
83Het gaat in deze formuleringen altijd om ‘God’ als de ‘voortbrengende natuur’, de oneindige,

immanente (en onpersoonlijke) energie, waarvan wij eindige expressies zijn. De voortgebrachte natuur
is wat ze is door de voortbrengende natuur, maar is zelf niet de voortbrengende natuur. De Ethica van
Spinoza is geheel gebouwd

84op dit radicale onderscheid tussen God (oftewel de absoluut oneindige substantie – vgl. Ethica 1,
definitie 6) en de modi. God kan niet worden begrepen vanuit en ‘in het verlengde van’ de modi. Alle
wegen naar een antropomorf godsbeeld zijn hierdoor afgesneden. God is geen (oneindige) persoon,
heeft geen emoties, geen verstand en geen wil, heeft ons dan ook niet lief (en haat ons evenmin). Ethica
1, stelling 17, commentaar; zie ook Bartels (2019), p. 34, 35; Hoekjen (2020), p. 28.
Ethica 5, stelling 15.
85Ethica 1, stelling 15.
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zelf met de macht van onze geest (en dus tevens van ons handelen) hebben leren7352

zien en begrijpen. Zodra het inzicht van deze stellingen tot ons is doorgedrongen7353

en we de macht van onze geest - die gelegen is in het begrijpen - zelf hebben erva-7354

ren, begint de weg waar het laatste deel van de Ethica zich op richt, de weg van de7355

macht van het verstand oftewel de weg die naar vrijheid leidt. Zodra we inzien dat7356

alles wat we ervaren en zijn, zijn oorsprong vindt in God of de substantie en door7357

ons dan ook op deze grond moet worden betrokken, en dat dit in de eerste plaats7358

voor ons eigen bestaan en affectieve leven zelf geldt, opent zich de ruimte om de7359

macht van dit weten en een door dit weten geleid handelen bewust en systematisch7360

in zoveel domeinen van ons leven in te zetten en gestalte te geven.7361

Terwijl de macht van de emoties en de onmacht van de rede vóór deze perspec-7362

tiefverandering nog niet zijn overwonnen en het streven naar kennis en vrijheid7363

gestalte krijgt vanuit een positie van onmacht, waarin de imaginatio en onze pas-7364

sieve emoties het initiatief hebben en een leidende rol spelen, hebben de verhou-7365

dingen zich nu in het voordeel van de rede gewijzigd.86 Voor zover ons weten zich7366

tot schouwend weten heeft geëvolueerd zijn we aan dit streven van onszelf vanuit7367

een positie van onmacht en niet-weten voorbij.7368

We blijven niettemin altijd verlangende, strevende mensen, maar naarmate de7369

macht en de vrijheid van onze geest toenemen, veranderen de aard en kwaliteit7370

van dit streven. We kunnen nu meer uitgaan van de kracht van onze geest die7371

gelegen is in het schouwende weten, en er naar streven, deze zojuist verworven7372

macht en vrijheid methodisch en systematisch in zoveel mogelijk domeinen van7373

ons leven door te laten dringen en tot uitdrukking te brengen. Dit is de betekenis7374

en functie van de remedies: de remedies zijn praktisch-meditatieve technieken die7375

onmiddellijk verbonden zijn met en voortvloeien uit de inzichten van het schou-7376

wende weten, die in de hierboven geciteerde stellingen 14 en 15 werden verwoord.7377

Het gaat om technieken die we inzetten om de gewonnen inzichten naar vermo-7378

gen in alle hoeken en gaten van ons feitelijke, dagelijkse gedrag tot uitdrukking te7379

brengen. Eindelijk zijn we de opvoeders van onszelf geworden. Terwijl we met7380

de dictamina, de ‘voorschriften van de rede’, externe geboden als het ware als een7381

anker voor ons uitgooiden, om onszelf vervolgens, aan deze geboden gehoor ge-7382

vend, moeizaam langs het ankertouw naar voren te werken, vormen de remedies7383

geen middelen meer om iets anders te bereiken dat buiten ons ligt, maar zijn ze7384

uitdrukking van de al gerealiseerde vrijheid en macht van onszelf. Voor het eerst7385

leven we niet meer onder het bewind van de gehoorzaamheid, maar voor een groot7386

deel ‘op eigen gezag’, onder leiding van de rede.7387

Dit is ook de reden waarom Spinoza deze laatste weg naar vrijheid ‘buitenge-7388

woon moeilijk’ (perardua)87 noemt, in tegenstelling tot de eerdere weg van de7389

‘voorschriften van de rede’. De weg is niet moeilijk omdat de formulering van de7390

86Vgl. Herman de Dijn (2010), ‘Ethiek als geneeskunde van de geest (EV P1 – 20)’, in : Filosofie,
jaargang 20, nummer 3, mei/juni 2010, p. 1.

87Ethica 5, stelling 42, commentaar: ‘Ook al zou de door mij gewezen weg tot deze dingen zeer
moeilijk [perardua] zijn, toch kan men haar vinden. En werkelijk: wat zelden wordt bereikt, moet
moeilijk zijn. Waarom zou anders een heil dat voor het grijpen ligt en dat men zonder moeite deelachtig
kan worden, door bijna iedereen worden veronachtzaamd? Alles wat voortreffelijk is, is echter even
moeilijk als zeldzaam.’
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remedies zelf moeilijk te begrijpen zou zijn, maar omdat het voor ons niet meer7391

mogelijk is op een extern gezag terug te vallen. We lopen voor het eerst volledig7392

‘los’, op eigen benen. De remedies vergen van ons dat we de macht van onze geest7393

in ons dagelijkse leven gestalte geven, dat we afstand nemen van vertrouwde denk-7394

en handelingspatronen die eerder nooit waren overdacht, hen in het licht van onze7395

nieuw verworden kennis aan een kritisch onderzoek onderwerpen en waar nodig7396

wijzigen. Spinoza stelt in de remedies kortom een praktisch-meditatieve training7397

van lichaam en geest voor die berust op het volgehouden inslijpen en eigen maken7398

van een nieuwe levenshouding en levenspraktijk.7399

Dat deze ‘training’ niet gemakkelijk is, kunnen we aan de hand van twee voor-7400

beelden laten zien.7401

(1) Wie het pad van de remedies volgt, breidt, zoals we zagen, zijn mogelijkheden7402

uit om het eigen emotionele leven met een objectiverende blik te bezien en kri-7403

tisch te onderzoeken. Langs deze weg kan de macht die de passieve emoties op7404

ons uitoefenen, actief worden verkleind en onze eigen macht met betrekking tot7405

deze emoties worden vergroot. Geestelijke werkzaamheden en lichamelijke han-7406

delingen blijken ook hier onverbrekelijk met elkaar verbonden. Door met behulp7407

van de remedies met een kritische blik te kijken naar - het voorbeeld is van De7408

Dijn - onze eigen gevoelens van verontwaardiging of verdriet over wat iemand7409

ons heeft aangedaan en het patroon van onze eigen reacties kritisch tegen het licht7410

te houden, is het weliswaar niet mogelijk onze passieve emoties volledig uit te7411

schakelen, maar een dergelijke onderzoekende instelling ‘kan’, zoals de Dijn for-7412

muleert, ‘de trein van emoties en verlangens die er normaal mee samenhangt wel7413

loskoppelen en een andere reeks van beschouwingen doen volgen’.88 Met behulp7414

van de meditatieve technieken die in de remedies worden ontvouwd, kunnen we7415

andere gewoontes vormen en ‘inslijpen’. Opvallend is dat in elke van deze re-7416

medies de eigen ervaringen (die bij Spinoza behoren tot de eerste kennissoort, de7417

‘verbeelding’) en de ratio weer een belangrijke, actieve rol gaan spelen.89 Waar7418

we eerder in de eerste kennissoort door onze ‘verbeelding’ en de associaties en7419

verbindingen die door haar werden gelegd werden misleid en meegesleept, kun-7420

nen we nu op basis van onze schouwende kennis deze ervaringskennis juist te hulp7421

roepen om onze zelfkennis te vergroten en ons handelingsvermogen te versterken.7422

De ‘verbeelding’ is in deze nieuwe setting in plaats van een onbetrouwbare met-7423

gezel een krachtig en waardevol hulpmiddel geworden: ‘We moeten hen in het7424

geheugen prenten’, zo lezen we, ‘en ze voortdurend in veel voorkomende, bijzon-7425

dere situaties in ons leven toepassen, zodat onze verbeelding dikwijls door hen7426

wordt aangedaan en wij hen steeds voor ogen hebben. We hebben bijvoorbeeld7427

als leefregel aangenomen […] dat men haat door liefde of edelmoedigheid moet7428

overwinnen en niet met haat moet beantwoorden. Om dit gebod van de rede waar7429

het te pas komt steeds voor ogen te hebben, moet men zich dikwijls op het gewone7430

onrecht van mensen bezinnen en erover nadenken hoe en langs welke weg dit het7431

beste door edelmoedigheid afgeweerd wordt. Zo verbinden wij het beeld van on-7432

recht met de voorstelling van deze leefregel en staat hij ons steeds voor ogen […]7433

88De Dijn (2010), p. 24.
89Ethica 5, stelling 4, commentaar, en stelling 11, 19 en 20.
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, wanneer ons onrecht wordt aangedaan.’90 Zo zien we ook, dat onze liefde voor7434

het bestaan en voor de ‘grond’ van dit bestaan krachtig wordt versterkt en geïnten-7435

siveerd, door ons - met behulp van de imaginatio - voor ogen te houden dat andere7436

mensen deze liefde met ons delen.917437

De hier bedoelde mentale training is tegelijk ook een training van ons handelen en7438

gedrag. We gaan na waar we moeten veranderen in ons handelen. We gebruiken7439

onze verbeeldingskracht, levenservaring en rede om te achterhalen welke andere7440

vormen van gedrag we kunnen ontwikkelen. Een andere mentale houding is im-7441

mers niet mogelijk zonder een ander gedrag.927442

Op beide gebieden komen dit soort veranderingen niet zonder grote inspanning7443

tot stand. Ze vergen van ons dat we oude vanzelfsprekendheden doorbréken en7444

nieuwe reacties aanleren en ons eigen maken. Dit vraagt tijd en is onmogelijk7445

zonder kennis van de achtergronden en motieven die de ander bewegen tot wat hij7446

of zij doet, en van de achtergronden en motieven die ons ertoe brengen te doen7447

wat wij doen. Beide zijn niet gemakkelijk te verwerven.7448

(2) Een tweede voorbeeld. Over onze houding ten opzichte van de dood merkt7449

Spinoza op: ‘Een vrij mens denkt in het geheel niet aan de dood, en zijn wijsheid7450

bestaat niet uit een denken aan de dood, maar aan het leven’93 - een stelling die7451

door velen wordt bewonderd en waar veel mensen vermoedelijk mee instemmen,7452

een uitspraak die geschikt lijkt voor succesagenda’s. De tekst maakt deel uit van7453

een groepje stellingen waarin Spinoza het ideaal schetst van de vrije mens. Wan-7454

neer Spinoza over de derde vorm van kennen schrijft, gaat het echter niet meer7455

over voorbeelden of idealen, maar over de graduele verwerkelijking van wat eer-7456

der nog als een min of meer buiten ons blijvend, abstract ideaal werd ervaren. Nu7457

wordt duidelijk wat Spinoza bedoelt met zijn uitspraak, dat de weg van de derde7458

kennissoort ‘zeer moeilijk’ (perardua) is. Dat die weg moeilijk is, betekent niet7459

dat alleen een kleine elite van geleerden deze weg zou kunnen bewandelen. Het7460

gaat niet om geleerdheid. Spinoza constateert slechts een empirisch feit: we ko-7461

men maar weinig mensen tegen die zo’n mate van vrijheid en daarmee van geluk7462

bereiken: ‘Ook al zou de door mij gewezen weg tot deze dingen zeer moeilijk7463

begaanbaar zijn, toch kan men haar vinden. Waarom zou anders een heil dat voor7464

het grijpen ligt en dat men zonder moeite deelachtig kan worden, door bijna ieder-7465

een worden veronachtzaamd?’94 De weg is wel degelijk begaanbaar en dit geldt7466

zonder twijfel voor iedereen, maar het doel van (een hoge mate van) vrijheid kan7467

niet zonder geduldig volgehouden inspanning worden bereikt (we moeten immers7468

heel veel afleren en heel veel aanleren). Bovendien zijn hiervoor ook gunstige7469

voorwaarden nodig, die we lang niet altijd zelf in de hand hebben. Aan het einde7470

90Ethica 5, stelling 10, commentaar.
91Ethica 5, stelling 20.
92Vgl. Spinoza (2002), Verhandeling over de verbetering van het verstand. Vertaald, ingeleid en

van een nawoord voorzien door Theo Verbeek, Historische Uitgeverij, Groningen, p. 27, 28: ‘Lang
ging ik dus bij mezelf te rade om te zien of het wellicht mogelijk was, tot een andere leefregel te komen,
of althans zekerheid omtrent zulk een regel te verwerven, zonder al meteen mijn leven te veranderen
en van de gewone regels af te wijken. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd, maar tevergeefs.’

93Ethica 4, stelling 67.
94Ethica 5, stelling 42, commentaar.
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van het vierde deel van de Ethica leest men dan ook de nuchtere, wat onderkoelde7471

constatering: ‘Wij zijn dus niet in alle gevallen in staat de uitwendige dingen voor7472

ons bruikbaar te maken.’957473

Spinoza gelooft niet in een persoonlijk voortleven na de dood.96 Hoewel er in de7474

natuur niets in absolute zin slecht is, omdat alles wat plaatsvindt voortvloeit uit de7475

wetten van de natuur, beschouwen wij op grond van ons streven naar zelfbehoud7476

de menselijke dood wél als een kwaad. De dood maakt immers een einde aan ons7477

leven. Dat dit voor ons meestal ‘slecht’ is, is moeilijk te ontkennen, maar daarmee7478

is nog niet veel gezegd. De vrije mens, lezen we, laat zich niet leiden door angst7479

voor de dood: ‘Hoe meer zaken de geest begrijpt met de tweede en derde soort7480

kennis, des te minder heeft hij te lijden van emoties die slecht zijn, en des te min-7481

der heeft hij angst voor de dood.’97 Aangezien menselijke lichamen tot zeer vele7482

dingen in staat zijn, zo lezen we even verderop, lijdt het geen twijfel dat zij ook7483

een geest kunnen hebben die veel kennis heeft van God, van zichzelf en de wereld7484

om hen heen, en nauwelijks [vix] angst heeft voor de dood.98 ‘Let wel: nauwe-7485

lijks’, tekent Piet Steenbakkers hierbij aan. ‘Omdat de vrije mens als zodanig niet7486

bestaat, en wij altijd aan passies onderworpen blijven, is het een kwestie van gra-7487

datie: naarmate een mens vrijer, dat wil zeggen, redelijker is, neemt de angst voor7488

de dood af, zonder evenwel ooit geheel te verdwijnen.’99 Dit is een gedachte die7489

we in de loop van de Ethica al eerder tegenkwamen: emoties, zoals angst voor de7490

dood, kunnen niet door kennis worden verdrongen of vervangen: ‘Een emotie kan7491

alleen geremd of vernietigd worden door een tegengestelde, krachtiger emotie.’1007492

De beste remedie tegen onze lijdzaamheid is dat onze hoogste en grondigste vorm7493

van kennen uiteindelijk zelf een emotie wordt, die het mogelijk maakt een ander7494

licht te werpen op onze eerdere min of meer als vanzelfsprekend ervaren emoties7495

en daarmee verbonden gedragspatronen: ‘De geest is in dat geval in staat heldere7496

en welonderscheiden ideeën te vormen en andere daaruit af te leiden […] Hij is7497

dus ook […] in staat de lichamelijke inwerkingen overeenkomstig hun relatie met7498

het verstand ordelijk te rangschikken.101 De macht van onze geest doet zich dan7499

uiteindelijk als vanzelf gelden. De weg om dit te bereiken, is de weg die in de7500

Ethica ‘van onderop’ begint, bij de realiteit van ons feitelijke, daadwerkelijke le-7501

ven, en via de ‘verbeelding’ en de stadia van mogelijk verdere ontwikkeling van7502

ons weten en handelen naar een leven kan voeren dat zich in sterkere mate laat7503

leiden door de rede. Onder gunstige voorwaarden leidt deze ontwikkeling van7504

onze kennis naar de scientia intuitiva, het schouwende weten. Deze laatste ont-7505

95Ethica 4, aanhangsel, hoofdstuk 32.
96De gegevens van de hierna volgende passage ontleende ik aan Piet Steenbakkers (2013), ‘Over de

dood van Spinoza en Spinoza over de dood’, Mededelingen vanwege het Spinozahuis 105, Uitgeverij
Spinozahuis, Voorschoten, p. 16 e.v.

97Ethica 5, stelling 38.
98Vgl. Ethica 5, stelling 39, commentaar.
99Steenbakkers (2013), p. 19. Wat opvalt, aldus Steenbakkers, is dat Spinoza de dood op zich als

een kwaad ziet, gezien vanuit het menselijke streven naar voortbestaan - en niet zoals de platonische
traditie als iets begerenswaardigs, of als de stoïsche en epicurische traditie als iets onverschilligs, iets
wat ons niet aangaat.

100Ethica 4, stelling 7.
101Ethica 5, stelling 10, bewijs.
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wikkeling vergt volgehouden inspanning. Wat we op deze weg ervaren, is dat de7506

angst voor de dood nooit helemaal wordt weggenomen, maar dat we wel degelijk7507

een grotere vrijheid kunnen bereiken. Wel kunnen we lichamelijke inwerkingen7508

‘overeenkomstig hun relatie met het verstand ordelijk […] rangschikken’, dat wil7509

zeggen - en dat is een aanzienlijke winst - in ons leven hanteerbaarder maken.7510

We kunnen leren naast onze angst nu een veel krachtiger, actieve emotie te plaat-7511

sten: de amor Dei intellectualis, de verstandelijke liefde voor de grond van ons7512

bestaan, die tegelijk de liefde voor ons feitelijke eigen bestaan is, met inbegrip van7513

de inherente grenzen van dit bestaan.7514

18.8 De eenheid van lichaam en geest in het schou-7515

wende weten7516

.7517

Opvallend is dat we in de behandeling van de kennissoorten, zowel bij de ‘ver-7518

beelding’ als bij de rede en het schouwende weten, in wisselende contexten en op7519

onderscheiden niveaus steeds stuiten op dezelfde basiselementen en dezelfde ba-7520

sisstructuur: op ‘indrukken’, ‘sporen’ of veranderingen in het menselijke lichaam7521

die vergezeld gaan van daarmee corresponderende ‘voorstellingen’ of ‘ideeën’ van7522

de menselijke geest. In de eerste kennissoort zagen we dat de contacten van ons7523

lichaam met de omgevende wereld vluchtige, momentane ‘sporen’ achterlaten in7524

het lichaam. De mentale ‘voorstellingen’ die met deze toevallige contacten over-7525

eenkomen, brengen deze ‘sporen’ tegelijk tot expressie: de ‘verbeelding’ levert7526

ons levendige en kostbare, maar tegelijk ook vluchtige, verwarde en verbrokkelde7527

kennis. Op de weg die leidt naar de rede komen we dezelfde basiselementen en7528

-structuur tegen, maar nu in een andere context en op een ander niveau: door ge-7529

hoor te geven aan de voorschriften van de rede, slijpen we geleidelijk grondiger7530

‘sporen’ en handelingspatronen in en maken we ons tegelijk met deze ‘training’7531

van het lichaam ook andere manieren van denken en een nieuwe levenshouding7532

eigen.102 Op grond van onze toegenomen ervaring en kennis trachten we soms al7533

min of meer bewust van deze methoden van toe-eigening gebruik te maken. Het7534

schouwende weten, ten slotte, stelt ons in staat, deze werkwijze met behulp van7535

de praktisch-meditatieve technieken van de remedies bewust en op methodische7536

en systematische wijze in te zetten om onze verworven kennis in zoveel mogelijk7537

facetten van ons dagelijkse handelen tot expressie te brengen en te consolideren.7538

De eenheid van lichaam en geest krijgt zo in elk van de kennissoorten die door7539

Spinoza worden onderscheiden op een eigen, specifieke wijze gestalte.7540

Hoe zit het echter met de gewonnen inzichten van het schouwende weten zelf?7541

Spinoza noemt deze kennis aan het einde van de Ethica immers de hoogste vorm7542

van weten omdat onze geest nu de dingen kent ‘onder het gezichtspunt van de eeu-7543

wigheid’ (sub specie aeternitatis)103. Bij de eerste kennissoort werd al opgemerkt7544

102Zie p. 22.
103Dit is op zich al een verworvenheid van de kennis van de rede, de tweede kennissoort: ‘Het ligt

in de natuur van de rede om de dingen onder een aspect van de eeuwigheid te beschouwen’ (Ethica
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dat de menselijke geest ‘de idee’ (het bewustzijn) is van het feitelijk bestaande,7545

aan tijd en plaats gebonden menselijke lichaam. Dit lichaam is weliswaar inge-7546

bed in het causale netwerk van alle elkaar beïnvloedende en op elkaar inwerkende7547

lichamen, maar in de eerste kennissoort onttrekt dit gegeven zich nog geheel aan7548

ons zicht. Bij de tweede kennissoort zien we dat we kennis krijgen van patronen en7549

wetmatigheden; we ontwikkelen theoretischemodellen die ons streven naar kennis7550

richting geven en ondersteunen, maar het gaat nog altijd om algemene benaderin-7551

gen en modellen. De kennis die we ontwikkelen komt echter al in wisselende mate7552

in ons gedrag en ons handelen tot uitdrukking. De hoogste vorm van kennen, het7553

schouwende weten, zou ons echter de dingen zelf - en dit geldt in de eerste plaats7554

voor de werkelijkheid van ons eigen bestaan - doen kennen ‘tot in hun grond’7555

of eerste oorzaak: als bestaanswijzen (modi) en expressies van de substantie die7556

eeuwig is. De dingen die we in het licht van de substantie als bestaanswijzen en7557

uitdrukkingen van de substantie zien, delen in de eeuwigheid van de substantie,7558

en eeuwig is volgens Spinoza ook onze geest zelf voor zover hij zich deze wijze7559

van kennen heeft eigen gemaakt.1047560

Dreigt met deze laatste uitspraken de gedachte van de eenheid van lichaam en7561

geest die tot nu werd verdedigd niet te worden losgelaten? Gaan lichaam en geest7562

hier niet uiteindelijk gescheiden wegen? Dit zou zonder meer het geval zijn, als7563

men onder de eeuwigheid van de geest zou verstaan dat de menselijke geest na7564

de dood van het lichaam, en onafhankelijk van het lichaam, in een ‘hiernamaals’7565

blijft voortbestaan. Voor Spinoza is dit echter een absurde gedachte. Het begrip7566

‘eeuwigheid’ heeft bij hem immers in deze context niet te maken met eeuwige7567

duur (al-tijd), maar met de oneindige werkelijkheid die niet in tijd, duur en ruimte7568

valt uit te drukken. Maar wat houdt deze manier van kennen die eeuwig wordt ge-7569

noemd, dán precies in en wat is de rol van het lichaam in deze vorm van kennen?7570

Laten we, om wat meer greep te krijgen op deze vragen, opnieuw kijken naar wat7571

Spinoza schrijft over de verschillen tussen de weg van de ratio en het ontstaan en7572

de ontwikkeling van het schouwende weten. Volgens Spinoza kunnen we twee7573

verschillende vormen van kijken naar en kennen van de dingen onderscheiden.1057574

De eerste manier van kijken, waarin we de dingen (met inbegrip van onszelf) zien7575

‘in relatie met een bepaalde tijd en plaats’, is onverbrekelijk verbonden met ons7576

eigen tijdelijke, daadwerkelijke bestaan-in-interactie-met-de-omgevende-wereld.7577

Onze geest brengt daarin, al voorstellend en denkend, tot uitdrukking wat ons in7578

de tijd levende lichaam, als knooppunt in een oneindig netwerk van betrekkingen,7579

tegelijkertijd actief doet en passief ondergaat, en tracht de patronen en wetten te7580

achterhalen waaraan al wat we ervaren in relatie tot een bepaalde tijd en plaats is7581

2, stelling 44, bijkomende stelling 2), omdat de rede de dingen al in hun noodzakelijkheid begrijpt.
De kennis van het schouwende weten gaat hier bovenuit en bekroont de kennis van de ratio door de
dingen als modi direct te verbinden met de grond of oorzaak van hun bestaan, de substantie of ‘de
noodzakelijkheid van Gods eeuwige natuur’(t.a.p.). Deze kennis leidt de geest volgens Spinoza tot de
grootst mogelijke gemoedsrust, te weten ‘blijdschap samen met de idee van God als haar oorzaak. […]
Dit noem ik de verstandelijke liefde tot God.’ (Ethica 5, stelling 32, bewijs en bijkomende stelling).

104Vgl. Ethica 5, stelling 23: ‘Demenselijke geest kan niet in alle opzichten tegelijk met het lichaam
worden vernietigd, maar er blijft altijd iets bestaan dat eeuwig is.’; Ethica 5, stelling 39: ‘Wie een
lichaam heeft dat tot veel in staat is, heeft een geest die grotendeels [maxima pars] eeuwig is.’

105Zie Ethica 5, stelling 29, commentaar.
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onderworpen. Over deze manier van bekijken gaat het, wanneer de ontwikkeling7582

van de ratio wordt besproken. ‘Het is een weten waarin we de dingen op een neu-7583

trale, afstandelijkemanier proberen te beschouwen en niet meer volgens de catego-7584

rieën van het dagelijkse leven, gekenmerkt door de illusies van antropocentrisme,7585

finalisme en uitmondend in antropomorfistische ideeën over de godheid.’106 De7586

tweede manier van kijken heeft opnieuw betrekking op ditzelfde feitelijke bestaan7587

van de dingen (en onszelf), maar nu gezien vanuit een radicaal ander gezichts-7588

punt, vanuit het gezichtspunt van de eeuwigheid (sub specie aeternitatis) of in het7589

licht van de substantie, en begrepen als bestaanswijze (modus) en uitdrukking van7590

de substantie, die de blijvende ‘grond’ is van mijn en alle bestaan. Over deze laat-7591

ste manier van kijken gaat het, wanneer in de Ethica over het schouwende weten7592

wordt gesproken.7593

Het gaat bij de ratio en het schouwende weten, dus over twee manieren van kijken7594

naar hetzelfde. Om ‘rationele’ kennis te verkrijgen van ons in tijd en ruimte ge-7595

situeerde, individuele bestaan is het, zoals we zagen, nodig ‘gemeenschappelijke7596

begrippen’ te vormen en afstand te nemen van, te abstraheren van singuliere ele-7597

menten.107 Met de rede richten we ons immers op universele wetten. In het schou-7598

wende weten gaat het echter om iets heel anders, hoewel we ons in de ethica blij-7599

ven richten op hetzelfde object: ons eigen bestaan. Nu is er geen sprake meer van7600

abstractie van tijd, plaats en singuliere vormen van interactie met de omgevende7601

werkelijkheid, er wordt nu niets meer abstraherend ‘in mindering gebracht’ of7602

‘weggenomen’: het gaat om hetzelfde feitelijke (‘daadwerkelijke’) bestaan. Pro-7603

beerden we met de ratio al zo goed mogelijk afstand te nemen van onze dagelijkse7604

denkpatronen en vanzelfsprekendheden om de situatie waarin we onszelf bevin-7605

den kritisch te kunnen onderzoeken, in het schouwende weten wordt deze afstand7606

nu in principe tot in het oneindige uitgebreid. Het schouwende weten richt zich7607

weer op de ‘individuele dingen’108 en in het bijzonder op ons eigen bestaan, maar7608

dit bestaan toont zich nu in een nieuw licht, namelijk als specifieke bestaanswijze7609

(modus) en expressie van de oneindige, onpersoonlijke substantie, de grond van7610

ons bestaan. Spinoza gebruikt in deze context uitdrukkelijk de term ‘God’109, om7611

met dit woord tot uitdrukking te brengen dat we ons in het schouwende weten7612

als bestaanswijzen verhouden tot deze substantie als de immanente grond van ons7613

eigen bestaan. Het accent ligt niet meer op de beschrijving vanuit de in tijd en7614

ruimte geplaatste werkelijkheid van mijn bestaan, maar op de beschrijving vanuit7615

het gezichtspunt van de substantie of ‘voortbrengende natuur’, die de grond is van7616

mijn (en alle) bestaan en in relatie tot dit bestaan dan ook vanzelfsprekend het pri-7617

maat heeft.7618

Wanneer Spinoza schrijft over het schouwende weten, gaat het dan ook niet over7619

kennis van een andere, ‘hogere’ werkelijkheid. Het gaat over dezelfde werkelijk-7620

heid die ook het object is van de tweede kennissoort, maar deze keer zien en aan-7621

106De Dijn (2009), p. 109. Zie hierbij ook Ethica 1, aanhangsel.
107Zie p. 18, 19.
108Vgl. Ethica 5, stelling 36, commentaar: ‘[…] wat de kracht is van de kennis van de individuele

dingen die ik schouwend of van de derde soort genoemd heb […].’
109Vgl. noot 83; vgl. ook hierboven, p. 7, 8.
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vaarden we haar ‘eindelijk’ (tandem110) in de ware verhoudingen of proporties en7622

in het juiste perspectief, sub specie aeternitatis, dat wil zeggen: onder het aspect7623

van de eeuwigheid of in het licht van de substantie, als uitdrukking en modificatie7624

van de substantie. De nieuwewijze van kennen, het schouwendeweten, geeft zicht7625

op de oneindige werkelijkheid die al van meet af de grond was van de dagelijkse7626

realiteit van ons handelen waar de aandacht van onze rede zich op richtte. We7627

krijgen echter pas zicht op deze grond naarmate we ons tot vrijere mensen hebben7628

ontwikkeld. Alles draait in het schouwende weten dus om de relatie tussen eindig7629

en oneindig, de eindigheid van mijn bestaan en de oneindigheid van de grond van7630

mijn en alle bestaan. Door onszelf te ervaren als eindige bestaanswijzen van de7631

oneindige natuur, en door ons handelen te plaatsen ‘in het kader van de onper-7632

soonlijke Natuur, zien we onszelf in onze concreetheid “zoals we echt zijn”, naar7633

onze ware plaats in het geheel, als een concrete modificatie van de onpersoonlijke7634

en doelloze natuur.’111 De werkzaamheid van het schouwende weten toont zich7635

dan ook uitsluitend in en door onze feitelijke ervaringen en ons dagelijkse han-7636

delen – zoals het licht van de zon voor ons uitsluitend zichtbaar wordt wanneer7637

dit valt op onszelf of op voorwerpen om ons heen. We kunnen dit weten niet tot7638

uitdrukking laten komen buiten onze daadwerkelijke interactie met en liefde voor7639

de mensen en de wereld waarin we leven om. Het schouwende weten toont zich7640

slechts in de manier waarop wij handelen, in de intensivering en verdieping van7641

ons handelen en onze vrijere levenspraktijk en levenshouding, niet als gevolg van7642

onze kennismaking met iets ‘mysterieus’ en ‘hoogs’, maar voortvloeiend uit de7643

kennis van de werkelijkheid waar we zelf toe behoren en uit de macht van ons7644

eigen verstand: ‘Naarmate we de individuele dingen beter begrijpen, begrijpen7645

we God beter.’112 Naarmate we onszelf als ’individueel ding’ beter begrijpen en7646

liefhebben, groeit ons besef dat niet wij de grond zijn van ons bestaan, maar ons7647

bestaan een tijdelijke uitdrukking en bestaanswijze is van een eeuwige werkelijk-7648

heid die ons voortbrengt, van binnen uit, immanent, draagt en tegelijk oneindig7649

overstijgt.7650

De kern van Spinoza’s beschouwing over de weg die mensen kunnen volgen naar7651

(grotere) zelf-macht en vrijheid is, zo kunnen we concluderen, geconstrueerd rond7652

de begrippen ‘substantie’, ‘immanentie’, en de relatie ‘oneindig’/‘eindig’. De7653

derde wijze van kennen, het schouwende kennen, is na de abstraherende arbeid van7654

de rede weer gericht op het particuliere en concrete. De afzonderlijk bestaande,7655

eindige modi, en in de Ethica in de eerste plaats mijn eigen concrete bestaan, wor-7656

110Vgl. Ethica 5, woord vooraf.
111De Dijn (2019), p. 114.
N.B.: De formuleringen ‘onze ware plaats’, ‘zoals we echt zijn’ en ‘ware kennis’ zijn voor he-

dendaagse oren altijd wat problematisch. Wanneer weten we dat iets ‘waar’ is, en wanneer kunnen
we zeggen dat we ‘echt’ zijn? Spinoza omschrijft nauwkeurig onder welke strikte voorwaarden door
hem de term ‘waar’ wordt gebruikt. ‘Slechts wanneer het inherent eeuwige - absoluut tijdloze en on-
deelbare - aspect van de zich in de tijd manifesterende eindige dingen wordt ingezien, is er volgens
Spinoza sprake van ware kennis. En die ware en eeuwige kennis kan innerlijk worden genoemd omdat
de kennende geest op dat moment zelf ook deelheeft aan de absoluut tijdloze goddelijke substantie.’
(Hoekjen 2020, p. 8 en 9). Zie ook hieronder, p. 34 en noot 115.

112Ethica 5, stelling 24. Vgl. ook stelling 25: ‘Het opperste streven van de geest en zijn opperste
deugd is het begrijpen van de dingen met de derde soort kennis’.
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den in dit weten begripsmatig in verbinding gebracht met hun laatste grond, de7657

substantie. Dit zicht op en besef van de oneindigheid van de substantie, waar-7658

toe we ons als bestaanswijze verhouden, is volgens Spinoza strikt onontbeerlijk7659

om ons bestaan en de werkelijkheid waarin we leven eindelijk ‘adequaat’, dat wil7660

zeggen ’in de juiste verhoudingen’ of ‘tot in hun grond’ te zien en ons een met dit7661

inzicht overeenkomende levenshouding en -praktijk eigen te maken. We beseffen7662

dat wij als bestaanswijzen, in relatie met alle andere modi, delen in de oneindige7663

macht van de natuur en begrijpen ons eindige bestaan in het licht van de oneindige,7664

immanente substantie. Dit gaat gepaard met een steeds verder reikende herziening7665

van al onze illusies met betrekking tot de vermeende belangen van ons imaginaire7666

‘ik’ die in laatste instantie berusten op een gebrek aan (zelf)kennis. Naarmate we7667

dit ‘ik’ grondiger weten te relativeren, worden we doordrongen van de betrekke-7668

lijkheid van ons bestaan, van ons oneindig gerelateerd zijn en, daarmee onverbre-7669

kelijk verbonden, van de onophefbare waarde113 en gelijkwaardigheid van mede-7670

mensen (zowel in het persoonlijke leven als op sociaal, economisch, politiek en7671

cultureel gebied). We hebben deel aan de kennis van de hoogste soort, de kennis7672

die ons de dingen toont als modi van de substantie. Dit is volgens Spinoza de weg7673

die mensen leidt tot de grootste gemoedsrust en werkelijk geluk.7674

Hiermee lijkt echter de vraag die we eerder114 stelden terug te keren. Wanneer7675

onze geest eenmaal deze hoogste vorm van kennen bereikt en zich tot een (rela-7676

tief) zelfstandige, innerlijke macht115 ontwikkelt, begeeft hij zich dan niet buiten7677

de orde van de tijd en is hij dan niet onvermijdelijk gevrijwaard van alle externe7678

invloeden? Wordt in het schouwende weten dan niet de tot op dit moment con-7679

sequent volgehouden idee van de eenheid van lichaam en geest uiteindelijk weer7680

losgelaten? Spinoza trekt een andere conclusie. In een van de laatste stellingen7681

van zijn Ethica vinden we de al eerder geciteerde stelling: ‘Wie een lichaam heeft7682

dat tot veel in staat is, heeft een geest die grotendeels [maxima pars] eeuwig is.’1167683

Ook voor het schouwende weten geldt dan ook wat we al opmerkten117 over de7684

‘verbeelding’ en de rede: bij alle kennissoorten stuiten we op dezelfde basisele-7685

menten en -structuur. Deze basisstructuur wordt al geformuleerd in de tekst waarin7686

in de Ethica voor de eerste keer de relatie van menselijk lichaam en de geest van7687

de mens ter sprake komt: ‘Het lichaam is het object van de idee die de menselijke7688

113Niets is er volgens Spinoza in absolute zin goed (of ‘van waarde’) of slecht. We beschouwen
iets alleen maar als goed of slecht, voor zover we van mening zijn dat iets voor ons goed of slecht
is. De oorsprong van onze waardebepalingen is dus gelegen in ons eigenbelang, dat wil zeggen in
ons eigen verlangen naar voortbestaan en ontplooiing. In deze laatste ‘relatieve’ betekenis spelen de
termen echter in de Ethica een belangrijke rol. Wat voor dit voortbestaan uiteindelijk het nuttigst is,
is de ontwikkeling van de menselijke rede (de tweede en derde wijze van kennen). Om deze verdere
ontwikkelingmogelijk temaken, zijn de betrekkingenmetmedemensen - die immers ook het vermogen
tot denken hebben en de mogelijkheid hun rede te ontwikkelen - van wezenlijke betekenis: ‘niets van
de individuele dingen in de werkelijkheid heeft meer nut voor de mens dan een mens die onder leiding
van de rede leeft. Want het nuttigst voor een mens is wat het beste bij zijn natuur past […] dat wil
zeggen (zoals evident is), een mens.’ (Ethica 4, stelling 35, bijkomende stelling 1).

114Vgl. p. 31.
115Zie voor de term ‘innerlijk’ Ethica 2, stelling 29, commentaar. Zie noot 111.
116Ethica 5, stelling 39; zie ook noot 104. Vgl. voor deze alinea Jeroen Bartels (2010), ‘Notities bij

het vijfde deel van Spinoza’s Ethica’, in Filosofie, jaargang 20, nummer 3, mei/juni 2010, pp. 31-34.
117Zie p. 29.
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geest vormt, met andere woorden een bepaalde, actueel bestaande modus van uit-7689

gebreidheid en niet anders.’118 Ook bij de derde kennissoort vormen lichaam en7690

geest een eenheid - bij deze kennis gaat het nu echter om een lichaam ‘dat tot7691

veel in staat is’ en een geest die dit lichaam, gezien in het licht van de substan-7692

tie, tot object heeft en dus ‘grotendeels eeuwig is’. Lichaam en geest blijken op7693

alle niveaus onverbrekelijk met elkaar verbonden: zij vormen steeds een eenheid7694

die vanuit twee perspectieven of aspecten wordt benaderd. Vermeerdering van de7695

macht van het lichaam is tegelijk vermeerdering van de macht van de geest.7696

Wat betekent nu de uitspraak dat onze geest ‘grotendeels eeuwig’ is? De substan-7697

tie wordt eeuwig genoemd omdat zij niet wordt begrensd door tijd. Ze wordt niet7698

gedefinieerd door de tijd maar door het feit dat zij noodzakelijk (en dus niet be-7699

grensd door tijd) bestaat. Dit geldt eveneens voor het weten dat we een modus of7700

expressie zijn van de eeuwige substantie omdat ook dit weten niet door tijd wordt7701

begrensd en niet in tijd valt uit te drukken. De eeuwigheid van deze kennis heeft7702

dus te maken met de eeuwigheid van het object, met dat wat geweten wordt. We7703

raken met het schouwende weten aan een dimensie die ons persoonlijke bestaan,7704

dat gebonden is aan plaats en bestaan, oneindig overstijgt.119 Ik, als persoon die7705

van de ratio overgaat naar de derde soort kennen, leef echter onherroepelijk in de7706

tijd en heb zelfs de ervaring nu (pas) te beginnen met het bestaan en het kennen7707

van mezelf en de dingen onder het aspect van de eeuwigheid. Spinoza beschrijft7708

deze ervaring tijdens ons leven dan ook als die van een nieuw begin, een wederge-7709

boorte.120 De eeuwigheid waarop we ons richten wordt niet door tijd begrensd en7710

heeft geen relatie met de tijd, maar mensen die dit zicht op de werkelijkheid in de7711

loop van hun leven verkrijgen, blijven onherroepelijk in-de-tijd-levende, sterfe-7712

lijke wezens. Het schouwende weten begint voor hen op een bepaald moment, net7713

zoals het hun ookmaar een beperkte tijd gegeven is om deze dimensie in hun leven7714

te ervaren, namelijk ‘zolang het lichaam blijft bestaan’.121 De eeuwigheid wordt7715

voor hen zichtbaar en breekt voor hen door in de tijd. In zover onze geest in het7716

schouwende weten het besef heeft deel te zijn de oneindige werkelijkheid van de7717

substantie, deelt hij in deze eeuwigheid. De paradox is niet dat wij, mensen, tege-7718

lijk sterfelijk en onsterfelijk zouden zijn. De paradox is dat wij alleen tijdens ons7719

eindige leven weet hebben van de werkelijkheid die ons zowel draagt als oneindig7720

overstijgt - zoals een druppel alleen tijdens zijn bestaan weet zou hebben van de7721

oceaan die hem draagt en zou beseffen ‘voor het grootste deel’122 opgenomen te7722

zijn in de oneindigheid van de oceaan. Ook de ervaringen van het schouwende7723

weten zijn dus strikt ondenkbaar zonder de aanwezigheid en de activiteiten van7724

een lichaam dat ‘tot zeer vele dingen in staat is’.1237725

In overeenstemming met deze blijvende lichamelijke verankering kunnen dan ook7726

de banden tussen de ‘verbeelding’ en de ratio en het schouwende weten nooit wor-7727

118Ethica 2, stelling 13; vgl. ook p. 10, noot 17 en 25.
119Zie noot 111.
120Ethica 5, stelling 31, commentaar.
121Vgl. Ethica 5, stelling 23, bewijs en commentaar.
122Ethica 5, stelling 39: ‘Wie een lichaam heeft dat tot veel in staat is, heeft een geest die grotendeels

eeuwig is.’
123Ibid., commentaar.
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den verbroken. Ook al kunnen we met behulp van de rede en het schouwende we-7728

ten onze onvrijheid en afhankelijkheid van de imaginatio terugdringen en ‘voor7729

een groot deel’ verminderen, onze eerste wijze van kennen blijft ook op de andere7730

niveaus van kennen van cruciaal belang. We zijn van het begin tot het einde van7731

ons bestaan lichamelijke en sterfelijke wezens en de blijvende uitgangspositie van7732

ons kennen is dientengevolge altijd ‘plaatselijk, gedeeltelijk en gebrekkig’ omdat7733

we gesitueerd zijn in tijd en ruimte.124 Onze kennis en ons vermogen tot handelen7734

nemen ongetwijfeld toe als we ons de nodige inspanningen getroosten, maar ons7735

streven naar kennis en vrijheid kan principieel niet tot vervulling komen: zolang7736

we leven is onze ontwikkeling nooit ‘voltooid’. We staan, integendeel, onze ont-7737

wikkeling juist in de weg zolang we vasthouden aan de illusies van een volledige7738

macht over onze emoties en een absolute vrijheid. Ook in het laatste gedeelte van7739

de Ethica waarin Spinoza de hoogste vorm van kennen, het schouwende weten,7740

behandelt, blijft hij dan ook consequent schrijven in termen van transities, (mo-7741

gelijke) overgangen van minder naar meer, (mogelijke) toename en progressie.1257742

Daarnaast zijn hiervoor ook gunstige voorwaarden nodig, die we lang niet altijd7743

zelf in de hand hebben. We zijn voorgoed ‘eeuwige beginners’.1267744

Toch ervaren we dat er vooruitgang mogelijk is. Ook al kan onze geest op de lange7745

weg naar de ratio nog gemakkelijk worden afgeleid en terugvallen, het is moge-7746

lijk geleidelijk een grotere stabiliteit te bereiken waarin onze geest zich niet meer7747

voortdurend laat meeslepen door zijn emoties en de wisselingen van het ‘lot’. Met7748

het schouwende weten ontwikkelt onze geest zich tot een eigen relatief-autonome7749

macht. Wanneer we niet meer door passieve emoties op sleeptouw worden geno-7750

men, doet de macht van de geest zich haast als vanzelf gelden: ‘De geest is in dat7751

geval in staat heldere en welonderscheiden ideeën te vormen en andere daaruit af7752

te leiden […] Hij is dus ook […] in staat de lichamelijke inwerkingen overeen-7753

komstig hun relatie met het verstand ordelijk te rangschikken.’127 We ontdekken7754

dan dat we in staat zijn door toedoen van kennis een nieuw licht te werpen op7755

eerdere, min of meer als vanzelfsprekend ervaren emoties en daarmee verbonden7756

gedragspatronen. We kunnen hen nu actief met andere zaken verbinden en een7757

andere richting geven. ‘Dit betekent’, zo licht de Dijn toe, ‘dat we nu ook in een7758

ander perspectief zitten wat het lichaam betreft. De rerum imagines, de hersen-7759

processen, drukken feilloos (ad amussim) de orde en aaneenschakeling uit van de7760

gedachten in de geest (Ethica 5, stelling 1128). Dit is Spinoza’s interpretatie van7761

mens sana in corpore sano.’129 Deze laatste woorden variëren op uitspraken die7762

we eerder al bij ieder van de besproken kennissoorten tegenkwamen: wat we op-7763

merken over het lichaam, gaat in gelijke mate op voor de geest. Als de geest zich7764

124Moreau (2004), p. 89. Vgl. ook Hoekjen (2020), p. 4
125Zie Ethica 5, stellingen 24, 26, 38, 39 en 40, met de telkens terugkerende formulering ‘Quo […],

eo magis […]’ (‘naarmate […], des te meer […]’).
126Edmund Husserl (1859-1938) noemde mensen in hun pogen tot het wezen van de verschijnselen

door te dringen ’ewige Anfänger’.
127Ethica 5, stelling 10 en bewijs.
128Ethica 5, stelling 1: ‘De ordening en aaneenschakeling van gedachten en ideeën van de dingen in

de geest, zijn precies gelijk aan die van de lichamelijke aandoeningen, met andere woorden, de beelden
van de dingen [rerum imagines: beelden, ‘sporen’] in het lichaam.’

129De Dijn (2010), p. 26.
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in het schouwende weten tot een (relatief) zelfstandige macht ontwikkelt, houdt7765

dit tegelijk in dat ook het lichaam ten opzichte van de omgevende wereld een gro-7766

tere relatieve autonomie verwerft.7767

Het object van onze geest is, zoals we zagen130, het eigen lichaam-in-interactie-7768

met-de-wereld. De toegenomenmacht van de geest in het schouwendeweten komt7769

niet alleen in het gehele menselijke lichaam tot uitdrukking maar eveneens in de7770

geleidelijk complexere en rijkere vormen van interactie die dit lichaam aangaat7771

met de wereld. Naarmate we meer in staat zijn ‘de lichamelijke inwerkingen over-7772

eenkomstig hun relatie met het verstand ordelijk te rangschikken’131 en een ander7773

licht te werpen op eerdere als vanzelfsprekend ervaren emoties en gedragspatro-7774

nen, zien we scherper wat in deze interactie werkelijk voor ons van belang is.1327775

We slagen er vaker in, ons heldere ideeën te vormen van ons leven, ons hande-7776

len en onze emoties, en deze ideeën te betrekken op wat we hebben leren zien als7777

de grond van ons bestaan, op ‘God’, de oneindige voortbrengende natuur. Het7778

vermogen om het eigen bestaan en handelen in de juiste proporties te zien, sub7779

specie aeternitatis, wordt hierdoor groter en komt tegelijk tot uitdrukking in ons7780

persoonlijke en maatschappelijke handelen. In ons leven stuiten we op vele be-7781

langen: zaken die we nastreven omdat we ze voor ons voortbestaan van belang7782

achten. Over het algemeen hebben we te maken met een wirwar van kortetermijn-7783

en langetermijnbelangen die veelal met elkaar in strijd zijn en elkaar in de weg7784

zitten. We offeren gaarne belangen op de wat langere termijn op voor wat ons een7785

onmiddellijk voordeel lijkt op te leveren. We vinden ogenschijnlijke welvaart niet7786

zelden belangrijker dan sociaal welzijn. Economische belangen op korte termijn7787

krijgen in het huidige bestel vaak de voorkeur boven die op de langere termijn.7788

We blijken niet of nauwelijks in staat, economische belangen en milieubelangen,7789

of nationale en internationale belangen tegen elkaar af te wegen. We zijn geneigd7790

ons vast te klampen aan deelrationaliteiten en deelbelangen zonder de dingen in7791

hun onderlinge verband te zien en te onderzoeken wat ons werkelijke belang is.7792

Naarmate het schouwende weten ons meer in staat stelt, ‘de lichamelijke inwer-7793

king overeenkomstig hun relatie met het verstand ordelijk te rangschikken’133,7794

wordt ons vermogen groter ook onze vermeende belangen te rangschikken ‘over-7795

eenkomstig hun relatie met het verstand’, en de verschillende deelterreinen in hun7796

samenhang en in onderlinge proporties te zien. De radicale verandering van per-7797

spectief die optreedt bij het schouwende weten impliceert dan ook tegelijk een7798

grondig andere oriëntatie van ons persoonlijke en maatschappelijke handelen.7799

Lichaam en geest zijn geen verschillende werkelijkheden, maar twee bestaans-7800

wijzen of expressies van één realiteit.134 Zoals onze geest zich tot een relatief-7801

autonome, eigen macht kan ontwikkelen, zo kan ook ons lichaam zich voor een7802

130Zie p. 10.
131Vgl. noot 127.
132Ethica 4, stelling 18, commentaar: ‘Aangezien de rede niets van ons verlangt wat tegen de natuur

ingaat, eist zij dat iedereen zichzelf liefheeft, het eigenbelang zoekt, dat wil zeggen, wat hem werkelijk
voordeel biedt, en in feite alles nastreeft wat de mens tot een grotere volmaaktheid brengt; kortom dat
ieder zo veel mogelijk naar zelfbehoud streeft.’

133Zie noot 127.
134Zie Ethica 2, stelling 7, commentaar; stelling 11 en 13; vgl. p. 10 en 11.
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deel losmaken van zijn passieve afhankelijkheid van ‘inwerkingen’ van de omge-7803

vende lichamen. Het brengt nu zijn eigen potenties tot ontwikkeling en komt tot7804

actief handelen op terreinen die eerder zelfs nog niet of nauwelijks werden wáár-7805

genomen. Het wordt in de huidige tijd steeds duidelijker dat we ons op mondiaal7806

niveau moeten bezighouden met de economische spanningen en snel toenemende7807

milieuproblemen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Ook het pro-7808

bleem van de politieke vluchtelingen en de klimaatvluchtelingen is een nijpend7809

mondiaal probleem dat een wereldwijd antwoord vergt. Vrijheid houdt ook op7810

deze terreinen niet in dat we kunnen ontsnappen aan de algemene wetmatigheden7811

van de natuur, of deze straffeloos kunnen negeren; het zijn integendeel juist deze7812

wetten en onze kennis van deze wetten, die ons in staat zullen stellen, ons vermo-7813

gen tot zelfstandig, actief handelen te ontwikkelen en tot vrije(re) mensen135 uit te7814

groeien.7815

Onze dagelijkse ervaringen tonen zich in het schouwende weten in een ander licht.7816

We kijken met nieuwe ogen kijken naar onszelf en naar de wereld waar we deel7817

van zijn. Het nieuw gewonnen perspectief geeft het leven dat wij leiden volgens7818

Spinoza pas de aan dit leven toekomende volle waarde en betekenis: ‘Naarmate7819

iemand zich dit soort kennis meer heeft eigen gemaakt, wordt hij zich meer van7820

zichzelf en van God bewust, dat wil zeggen, is hij volmaakter en gelukkiger.’1367821

Ditzelfde leven blijft echter met en door het nieuw verworven perspectief onher-7822

roepelijk aan plaats en tijd gebonden, onvolmaakt, en dus ook voor een deel onvrij.7823

Maar het kent nu wel een grotere vrijheid.7824

We hebben gezien hoe lichaam en geest van de mens in de Ethica van Spinoza7825

in de drie vormen van kennen - verbonden met handelen - die door hem worden7826

onderscheiden, een eenheid vormen die werkzaam is en tot uitdrukking komt in7827

al de vormen van interactie die we met elkaar en de wereld aangaan. De weg die7828

Spinoza kiest is daarom zo boeiend, omdat hij tot in detail laat zien dat het bij het7829

onderscheid tussen lichaam en geest gaat om een onderscheid tussen aspecten of7830

benaderingen van één werkelijkheid. Belangrijk daarbij is dat hij zijn beschou-7831

wingen over de mens vooraf laat gaan door een beschouwing over de meest al-7832

gemene begrippen waarover de westerse traditie van de filosofie beschikt: over7833

‘substantie’, ‘attributen’, ‘bestaanswijzen’, het streven naar voortbestaan en ex-7834

pansie (conatus), eenheid en veelheid. Met behulp van deze begrippen maakt hij7835

de omvattende eenheid zichtbaar waarvan wij deel uitmaken en toont hij dat men-7836

sen in de wereld geen geprivilegieerde uitzonderingspositie innemen, maar in alle7837

fasen van hun ontwikkeling verweven blijven met de omgevende werkelijkheid7838

en deel zijn van een oneindig netwerk van op elkaar inwerkende krachten.7839

Spinoza kon in zijn tijd nog niet denken in termen van evolutie, maar komt met7840

zijn denken over de conatus137, het ‘streven’ van al wat bestaat naar voortbestaan7841

en een zo rijk mogelijke expansie van dit bestaan, wel dicht in de buurt. Met de ge-7842

135Vgl. de definities van ‘vrij’ versus ‘gedwongen in Ethica 1, definitie 7: ‘Men noemt “vrij” iets
wat alleen krachtens de noodzaak van zijn eigen natuur bestaat en dat alleen door zichzelf tot handelen
aangezet wordt. Noodzakelijk, of liever “gedwongen” noemt men iets wat door een andere zaak tot
een welbepaalde wijze van bestaan en handelen wordt aangezet.’

136Ethica 5, stelling 31, commentaar.
137Zie p. 8 en 9, noot 11, 12 en 13.
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dachte van de zelfveroorzaking van de natuur en zijn kritiek op het lichaam/geest-7843

dualisme van Descartes heeft hij - achteraf gezien - enkele belangrijke obstakels7844

weggenomen en de weg geëffend voor het huidige denken over evolutie. De ont-7845

wikkeling die hij schetst, loopt van de eerste, ‘eenvoudige’ vormen van interactie7846

tussen ‘lichamen’138, via complexere en rijkere vormen van ‘stofwisseling’, tot7847

zij uiteindelijk uitkomt bij de contouren van een seculiere ethiek, een evolutionair7848

gesproken laat product van menselijke cultuur, van reflectie van mensen op hun7849

eigen bestaan. Daarommaakt dit verhaal over de verhouding van lichaam en geest7850

in de Ethica van Spinoza met recht deel uit van de reeks beschouwingen rond het7851

thema ‘Van bacterieel bewegen naar menselijke cultuur. Een evolutionair verhaal7852

vol verrassingen’.7853

Een van deze verrassingen was voor mij persoonlijk de ontdekking hoe grondig7854

en hoe vruchtbaar Spinoza’s kritiek is op de dualistische mens- en wereldopvat-7855

tingen waarmee hij in zijn tijd werd geconfronteerd en die tot in onze tijd nog7856

altijd doorwerken. Voor een tweedeling van lichaam en geest is er in zijn den-7857

ken geen plaats meer. Lichaam en geest vormen twee volstrekt gelijkwaardige en7858

gelijk-oorspronkelijke expressies van één werkelijkheid. Met deze zorgvuldig uit-7859

gewerkte, geheel nieuwe benadering van de lichaam/geest-verhouding biedt Spi-7860

noza een vruchtbaar alternatief voor de nog altijd gebruikelijke vraagstelling hoe7861

we ons de overgang van fysisch/biologische evolutie naar mentale evolutie moe-7862

ten voorstellen. In de benadering van Spinoza is er geen afzonderlijke, raadselach-7863

tige139 ‘geboorte’ van de geest in de loop van de geschiedenis als noodoplossing7864

meer nodig.7865
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