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Direct zien hoe het moet



“Het gebruik van gereedschap maakt het een deel van je eigen lichaam, zoals je 
gedachten zich verplaatsen van je hersenen naar je handen. Voor ons is het 

gereedschap het puntje van ons lichaam”.  
Tsunekazu Nishioka 

 
(Voorzitter van de timmerlieden die de altaars en tempels in Japan maken, 1988)  



Analyse versus 
Proces

Analyse: een wetenschappelijk methode om inzicht te 
krijgen in en verklaringen te vinden voor systemen in de 

natuur

Proces: Een ontwikkeling in de natuur waarlangs 
systemen tot stand gekomen zijn
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Systemen verklaren of maken

Bottom-Up

Top-Down

Verklaar de eigenschappen en bouw van een systeem vanuit de functie 
richting de onderdelen en hun samenhang 

Ontwerp en maak het systeem vanuit de functie eisen en het geheel en 
zoek of maak de onderdelen erbij

Verklaar de eigenschappen en bouw van een systeem vanuit de 
aanwezigheid van de onderdelen 

Maak het systeem door samenvoegen van onderdelen en krijg zo nieuwe 
systeem eigenschappen
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Bottom-Up

Maak het systeem door samenvoegen van onderdelen en krijg zo nieuwe 
systeem eigenschappen   
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Top-Down

Ontwerp en maak het systeem vanuit de functie eisen en het geheel en 
zoek of maak de onderdelen erbij   
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Evolutie
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Evolutie

Heeft geen overzicht en gaat gepaard met veel 
willekeurige stappen

Is daarom per definitie geen Top-Down proces

Maar door de aanpassingen lijkt het daar voor de onderzoeker 
soms wel op 

(discussie in de US over “intelligent design” met creationisten)
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sensomotorische coördinatie

Chemotaxis:  
organisme gaat via gradient af  
op het voedsel, dankzij die verbinding

Actie in organisme is verbonden 
met sensoriek

Er bestaat geen overzicht 
of geheugen van het afgelegde pad

De moleculaire samenstelling 
van het doel  heeft voor het 
organisme een “valentie” (waarde)

Het enige geheugen is de verandering 
van concentraties in de cel



sensomotorische coördinatie

Actie in organisme is verbonden 
met sensoriek

De moleculaire samenstelling 
van het doel  heeft voor het 
organisme een “valentie” (waarde)



Sensomotorische 
Coördinatie

In de evolutie moet alles 
blijven functioneren

Dus als er iets ontstaan is dat 
complexer is, is dat vaak door 
voortbouwen en toevoeging van 
wat er al is

De bestaande functies 
blijven vaak intact



Sensomotorische 
Coördinatie

Zelfs op ruggenmerg niveau bestaat 
die coördinatie

Ook in de hersenstam



Sensomotorische 
Coördinatie

Middenhersenen, Cerebellum en

Limbisch Systeem (stemmingen, emoties)

En daarboven op Corticale Netwerk

Modulen



“Trial and Error”

De lange route van aanpassingen hebben geleid tot 
Homo Erectus en daarna tot Homo Sapiens

Belangrijk daarin: omgevingen die veranderen stimuleren 
aanpassingen en kunnen soms uitbreiding van het organisme 
geven



De Mens
Bij de mens zien we anticipatie 
en herkennen van mogelijkheden 
tot actie (affordance)

Dit hangt samen met complexiteit van de cortex 
(net als bij vogels)

Een extra mogelijkheid 
ontstaat bij gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen



Neuro Imaging
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Correlaten van activiteit met stimulus of functie



Neuro Imaging
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Stimulatie

Orgasme



Beelden in het brein
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Het Cartesiaanse Theater



Beelden in het brein
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In een experiment, liet Stephen M. Kosslyn van Harvard 
University zien dat voorstelling van beelden en beelden 

echt zien grotendeels dezelfde delen van het brein 
activeert



De Mens
Gereedschap gebruik kan opgeslagen worden in het brein 
als een reeks toestanden (cinematografische interpretatie*)

Die toestanden ontstaan door het hanteren van 
gereedschappen en het zien gebruiken ervan

Ook kan er dialectiek bij komen: er wordt 
geredeneerd en geabstraheerd (dat doen vogels niet)

Freeman, Walter J (2006). „A cinematographic hypothesis of cortical dynamics in 
perception”  



Technische hulpmiddelen
Gereedschap maken en gebruiken vergt intelligentie van 
het soort dat verder gaat dan sensomotoriek bij dieren.

Het vereist ook begrip over de materialen die gebruikt worden. 
“Trial and error” gaat niet snel genoeg, dus inzicht is vereist.

Vermoedelijk had Homo Erectus het begin van 
dat inzicht.



Perceptuele Functiemogelĳkheden

Ten eerste moet manipulatieve haalbaarheid 
ingeschat worden (zonder na te denken)

Daarna kan er rationalisatie ontstaan: de semantiek 
van materiële begrippen (uniek voor de mens)

Hier wordt dus een beslissend verband gelegd 
tussen taal en het gebruik van gereedschap



Delen van het menselijk 

Frontale lob Pariëtale lob

Occipitale lob

Temporale lob

Ruggemerg

Cerebellum
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Manipulatieve en rationele 
leerervaringen

Deze twee vormen dienen samen te komen



Menselĳke hulpmiddelen

Functionele actiemogelijkheden (affordances) 
zien in de omgeving is de sleutel

Organismen kunnen hier gebruik van maken, 
afhankelijk van hun cognitie en lichaamsbouw

Zodra er hulpmiddelen tussen komen is exploratie en 
bewuste aanpassing noodzakelijk



Neurale basis van menselĳk 
gereedschap gebruik

Convergentie op de aSMG is nodig van 
verschillende delen van de dorsale en 
ventrale visuele gebieden

Hand-gereedschap-object informatie 
wordt verschaft door het achterste deel 
van de pariëtale cortex

Semantische informatie wordt verschaft 
via de temporale kwab

aSMG = voorste deel (anterieur) van de supramarginale winding (gyrus) 



Human brain activity during stone tool production 
tracing the evolution of cognition and language  

Shelby Stackhouse Putt 



Corticale Netwerk Modules

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 
bestaan binnen of tussen modules. Een hoog verbonden knooppunt 
wordt een spil genoemd (hub) en deze verbinden zich primair met 
andere knooppunten in dezelfde module (provinciale spil) of met 
knooppunten die tot verschillende modules behoren (connectorenspil)  



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  
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