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Voorwoord 
 
De materiële wereld heeft ons denken voortgebracht, en met ons 
denken en onze kennis onderzoeken we de wereld. De wereld nemen 
we niet alleen waar met de zintuigen, maar ook met onze kennis. De 
steeds groeiende hoeveelheid opgeslagen kennis over de meest uit-
eenlopende menselijke activiteiten en door ons zelf opgedane kennis 
bepalen onze waarneming. Kennis geeft inhoud aan ons bewustzijn 
en is de grens van onze waarneming. Dit essay behandelt vragen 
over de waarneming, in het bijzonder over de relatie tussen materie, 
denken en kennis. Is wetenschap een vorm van waarneming? Beïn-
vloeden wiskunde en logica de waarneming? Heeft kunstmatige intel-
ligentie gevolgen voor onze waarneming? Is kennis grenzeloos? 
 
 
 
 
  
Groningen, 20 mei 2020                 voor Elke en Otto 
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Waarneming en kennis 
 
Wij staan in contact met de wereld via zintuigen. Welke zintuigen we 
hebben is erfelijk bepaald, maar hoe de zintuigen zich ontwikkelen 
hangt af van de prikkels waaraan zij worden blootgesteld. Dit is het 
begin van het proces van leren en kennisverwerving. In het begin van 
zijn leven is het individu volledig afhankelijk van de zorg van anderen 
en van de door de omgeving aangeboden prikkels. Als de zintuigen 
vanaf de eerste levensfase nauwelijks prikkels krijgen aangereikt, wor-
den ze blijvend belemmerd in hun ontwikkeling. Als het oog van begin 
af aan niet de nodige lichtprikkels krijgt aangeboden, kan het zich 
daarna niet meer optimaal ontwikkelen. De waarnemingsprocessen 
van blindgeborenen kunnen door het terugkrijgen van het gezichts-
vermogen verstoord raken. Zij weten dan vaak niet hoe ze het visueel 
waargenomene moeten interpreteren, omdat zij dit in het begin van 
hun ontwikkeling niet hebben geleerd. 
De prikkels die onze zintuigen opvangen vormen slechts een deel van 
onze waarneming. Met de in de hersenen opgeslagen kennis verwer-
ken we de door de zintuigen gesignaleerde prikkels, en op basis hier-
van nemen we de wereld waar. Veranderingen in onze kennis veran-
deren onze waarneming van de wereld. Wij interpreteren de signalen 
die het oog ons levert met de in onze hersenen opgeslagen kennis. 
Wij nemen de wereld waar via deze kennis. Visuele waarneming ge-
beurt niet in ons oog maar in onze hersenen.  
Onze visuele waarneming kan op verschillende manieren optisch wor-
den misleid. Bekende voorbeelden van optische misleiding worden 
regelmatig gebruikt om aan te tonen dat signalen die het oog ons le-
vert onze visuele waarneming bepalen. De verschillende vormen van 
optische misleiding die ons een verkeerd beeld van de werkelijkheid 
leveren, zorgen volgens sommigen voor onjuiste waarneming van de 
werkelijkheid. Maar ook voor de optische illusies geldt dat hoe meer 
kennis we hebben, hoe beter we in staat zijn om deze illusies op de 
juiste manier te interpreteren, te corrigeren. Dit wijst erop dat we 
vooral waarnemen met onze kennis en niet alleen met onze zintui-
gen. Ons lichaam heeft het vermogen om pijn, plezier, angst en an-
dere gemoedstoestanden te ervaren. Ook bij de interpretatie van 
prikkels die deze gemoedstoestanden teweegbrengen speelt kennis 
een rol. Wanneer de oorzaak van angst bekend is, kan de angst ver-
dwijnen. Door de uitvinding en toepassing van de bliksemafleider, is 
de angst voor bliksem verminderd, net als door de ontwikkeling van 
pijnstillers de angst voor pijn.                                                                
De hersenen hebben de eigenschap dat zij de reacties op prikkels  
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opslaan, interpreteren, herinneren, met de al in de hersenen aanwe-
zige kennis combineren en dit geheel met behulp van verschillende 
middelen aan anderen doorgeven. De mens heeft toegang tot ken-
nis via zijn zintuigen en via allerlei vormen van taal (gesproken taal, 
geschreven taal, gebarentaal, symbolen) waarin begrippen en voor-
stellingen liggen besloten. Kennis wordt opgeslagen in afbeeldingen, 
boeken, filmopnames, geluidsopnames, objecten, werktuigen, ge-
bouwen, bewegingen en andere producten. Deze producten van 
activiteiten geeft de mens door de geschiedenis heen door aan la-
tere generaties. Het individu neemt van het grootste deel van de ge-
beurtenissen en activiteiten niet rechtstreeks kennis maar indirect, via 
materiaal waarin deze ervaringen liggen opgeslagen, zoals boeken, 
historische schilderijen, films van voorbije oorlogen en 3-D animaties 
van kosmologische processen. 
Kennis heeft een collectief en historisch karakter, zij wordt door men-
sen gezamenlijk ontwikkeld en van generatie op generatie doorgege-
ven. Het is gebruikelijk om de verwerving van kennis voor te stellen als 
een individuele aangelegenheid. Maar het individu dat kennis op-
doet is aangewezen op de beschikbare kennis die product is van 
onze collectieve geschiedenis, zonder deze is het individu niet in staat 
om te denken en te handelen. Leonardo da Vinci wordt vaak een 
homo universalis en genie genoemd, maar elk mens is gebonden 
aan de in zijn tijd aanwezige kennis en realiseerbare mogelijkheden, 
ook Leonardo da Vinci. Niet geaccepteerde en nog niet toepasbare 
kennis worden vaak niet begrepen, genegeerd of afgedaan als bete-
kenisloos of als fantasie. Aanvaarde kennis kan de ontwikkeling van 
nieuwe kennis remmen. Zo beïnvloedt het mechanische wereldbeeld 
nog steeds sterk onze zienswijze, ook op het gebied van de micro-
elektronica en nanotechnologie. De beperktere mechanische visie 
belemmert de ontwikkeling van nieuwe technologieën en van nieuwe 
kennis en hiermee van onze waarneming. Onze kennis en waarne-
ming van de wereld zal door computertechnologie en door nieuwe 
digitale, virtuele en microtechnieken veranderen, zoals ook eerdere 
technologieën onze waarneming en kennis hebben veranderd.  
Kennis komt uit verschillende bronnen: rechtstreekse ervaringen, tech-
niek, wetenschappelijke theorieën en experimenten, en uit de werking 
van politieke, juridische en andere maatschappelijke leefsystemen. In 
samenhang hiermee hebben normen waarvan niet mag worden af-
geweken een sterke invloed op onze waarneming. In het oude 
Egypte veranderden de technieken, de maatschappelijke organisatie 
en heersende opvattingen duizenden jaren nauwelijks, wat zichtbaar 
is aan de manier van afbeelden en bouwen. Het vrij statische karakter 
van deze samenleving bepaalde de waarneming en het leven van  
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de Egyptenaren. Het oude Chinese rijk was eeuwen lang afgesloten 
van de rest van de wereld en nieuwe technieken werden hier niet toe-
gelaten en niet toegepast. De Chinese heersers wisten dat als de 
kennis verandert de waarneming verandert, en dat dit gevolgen kon 
hebben voor de maatschappelijke organisatie en voor hun positie.  
Sommige samenlevingen accepteren nieuwe kennis niet. Vaak is 
deze kennis ook niet bruikbaar, omdat technieken voor toepassing 
van deze nieuwe kennis ontbreken. Oorspronkelijk werd buskruit alleen 
gebruikt voor vuurwerk. Pas met de komst van nieuwe smeedtech-
nieken en sterker ijzer kon buskruit ook gebruikt worden voor kanonnen 
en andere vuurwapens. Technische en theoretische mogelijkheden 
en maatschappelijke machtsverhoudingen bepalen de grenzen van 
onze kennis en van ons denken. In Egypte zijn accu’s gevonden uit de 
oudheid, maar onduidelijk is waarvoor deze werden gebruikt. Een 
paar duizend jaar later wordt het zelfde principe toegepast in batte-
rijen. Leonardo da Vinci gebruikte het principe van vliegen van vogels 
voor zijn ontwerpen van vliegende machines, en hij ontwierp een heli-
kopter. Pas honderden jaren later is het mogelijk helikopters en vlieg-
tuigen praktisch te realiseren. Ook in onze tijd ontstaan ideeën die nu 
nog niet te realiseren zijn, zoals de idee van teleportatie en tijdreizen.  
Hoewel bepaalde ideeën in de tijd waarin zij ontstaan praktisch niet 
uitvoerbaar zijn, kunnen deze wel de waarneming beïnvloeden. Tij-
dens de oudheid hadden de Grieken ideeën over het principe van 
de stoomkracht en toepassingen hiervan, maar zij hadden niet de 
technologie om een stoommachine te bouwen. Zij gebruikten stoom-
kracht voor magische doeleinden. Pas met de ontwikkeling van giet-
technieken, ijzer en toenemende kennis van de mechanica is stoom 
te gebruiken voor stoommachines, en later voor de locomotief. Deze 
ontwikkelingen hebben ons leven, ons denken en onze waarneming 
ingrijpend veranderd. Dankzij stoommachines groeide de hoeveel-
heid producten en konden veel meer mensen afstanden veel sneller 
overbruggen dan voorheen. Nu leven we in een tijdperk waarin 
nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van de compu-
tertechnologie, informatica, genetica en kunstmatige intelligentie 
onze waarneming in snel tempo veranderen. 
Praktische toepassingen van wetenschappelijke theorieën en techno-
logieën hebben grote invloed op ons leven en op hoe we de wereld 
waarnemen, opvatten. Met de komst van de microscoop kon het be-
staan van een voor het oog niet zichtbare microwereld worden aan-
getoond. De telescoop stelde de mens in staat talloze hemellicha-
men waar te nemen en de onjuistheid te bewijzen van de theorie dat 
de aarde het centrum van het heelal is. De ontwikkeling van de  
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scheepvaart bracht het praktische bewijs dat de aarde rond is. On-
derzoek van het elektromagnetisme toonde aan dat in de materie 
onvoorziene krachten aanwezig zijn, en bracht de elektromotor, de 
radio, de televisie, de computer en satellieten voort, apparaten die 
onze waarneming, ons begrip van de wereld en het praktische leven 
sterk hebben veranderd. De kernsplitsing van atomen in kernreacto-
ren wees uit dat in het atoom haast ongelimiteerde energie besloten 
ligt. Einstein zei dat een gram steenkool grenzeloze energie bevat. Wij 
verbranden enorme hoeveelheden steenkool voor een klein beetje 
energie.  
Tijdens zijn ontwikkeling doet het individu kennis op via verschillende 
leerprocessen binnen de opvoeding en het onderwijs. In deze leer-
processen spelen praktische ervaringen en het door herhaling eigen 
maken van vaste patronen zoals tekens, taal, spel en wiskunde een 
belangrijke rol. Elke generatie moet deze leerprocessen opnieuw 
doorlopen. De door het individu toegeëigende kennis en de opgesla-
gen kennis berusten voor een groot deel op aannames. Vroeger 
leerde de mens dat de aarde plat was, dat het hart het centrum van 
het lichaam is, dat de dierlijke soorten onveranderlijk zijn, dat alle or-
ganismen het levenssap fluïdum hebben en dat de ruimte met de 
stof ether is gevuld. Ook een aantal aannames die nu als weten-
schappelijk gelden, zullen later onjuist blijken te zijn. Op basis van 
waarnemingen nemen wetenschappers aan dat sterrenstelsels steeds 
sneller van ons af bewegen en dat het heelal uitdijt. Kwantummecha-
nische experimenten tonen aan dat een deeltje zich ook als golf kan 
gedragen. Aangenomen wordt dat het heelal door een explosie van-
uit een singulariteit is ontstaan (oerknaltheorie). Dit zijn wetenschappe-
lijke aannames waarvoor bewijzen zijn gevonden, maar dat wil niet 
zeggen dat deze aannames in de toekomst blijven gelden.  
We nemen verschijnselen waar maar de vraag is hoe we deze moe-
ten interpreteren. In de kwantummechanica is aangetoond dat niet 
tegelijkertijd de plaats en de snelheid van een deeltje kan worden be-
paald, het onzekerheidsprincipe. Wetenschappelijk staat ter discussie 
of dit principe een eigenschap van de natuur is of dat deze interpre-
tatie samenhangt met onze gebrekkige instrumenten en hierdoor ge-
brekkige waarneming en kennis. Op verschillende wetenschappelijke 
gebieden bestaat twijfel over aangenomen theorieën, maar door ge-
brek aan betere alternatieven baseren wij onze waarneming op deze 
wetenschappelijke bevindingen. 
Hoe we iets interpreteren hangt af van de kennis die wij hebben. Chi-
nese tekens hebben voor mensen die het Chinese schrift niet kunnen 
lezen een andere betekenis dan voor diegenen die de betekenis van  
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dit schrift wel kennen. Voor de een bestaat het Chinese schrift uit ab-
stracte tekens, afbeeldingen, voor de ander kunnen deze tekens ook 
een verhaal bevatten. Hetzelfde geldt voor hiërogliefen en wiskundige 
symbolen: voor de een zijn dit alleen tekens, voor de ander hebben 
deze tekens ook nog andere betekenissen. De vraag of hiërogliefen 
alleen afbeeldingen zijn of ook een schrift, kon pas worden beslist met 
het bewijs van Jean-Francois Champollion dat hiërogliefen ook een 
schrift zijn dat te lezen is. De juistheid van een theoretische veronder-
stelling wordt pas bewezen als deze praktisch te toetsen is. Zolang 
een theorie niet te bewijzen is, is zij een wetenschappelijke veronder-
stelling maar geen wetenschappelijk feit. Voor de theorie dat de soor-
ten veranderlijk zijn, leverden verschillende reeksen fossiele vondsten 
waaraan veranderingen zichtbaar waren het bewijs. Metingen van de 
kromming van licht rond de zon toonden de juistheid aan van de we-
tenschappelijke veronderstelling dat de ruimte gekromd is. 
Soms volgt het bewijs van een theorie pas veel later. Democritus be-
weerde al 400 jaar voor onze jaartelling dat alle materie uit hele 
kleine deeltjes bestond, atomen. Theoretisch is het bestaan van het 
atoom pas in de 20e eeuw bewezen, en praktisch kon men het 
atoom pas met behulp van een sterke elektronenmicroscoop zien. 
De zichtbaarmaking van het atoom betekende voor onze waarne-
ming en ons besef dat het atoom bestaat en dat wij en alles wat ons 
omringt uit dezelfde bestanddelen is opgebouwd, en toonde dat de 
ordening van de atomen de eigenschappen van de materialen be-
paalt, bijvoorbeeld of het materiaal vast is, vloeibaar of een gas. De 
ordening en eigenschappen van de atomen zorgen er voor dat een 
kopje dat op tafel staat hier niet doorheen valt. Iemand die niets weet 
van atomen kijkt heel anders naar de dingen dan iemand die hiervan 
wel kennis heeft. Bewijzen van Einsteins relativiteitstheorie lieten zien 
dat tijd niet absoluut is, maar afhankelijk van de snelheid waarmee 
voorwerpen ten opzichte van elkaar bewegen. Dit inzicht heeft ertoe 
bijgedragen dat we de dingen ten opzichte van elkaar bekijken en 
niet als absoluut. Charles Darwins evolutietheorie en de vele bewijzen 
hiervoor hebben bevorderd dat we meer dan voorheen alles zien als 
in ontwikkeling en als veranderlijk, en dat mensen religie anders zijn 
gaan opvatten. Darwin was zelf aanvankelijk gelovig, maar zijn weten-
schappelijke bevindingen brachten hem van het geloof af en veran-
derden zijn waarneming van de wereld. 
Naast theorieën hebben (bij)geloof, autoriteit, media, politiek, mode, 
niet willen afwijken van de meerderheid, zelfcensuur en zelfsuggestie 
een grote invloed op wat we als waar aannemen, accepteren en 
waarderen. Lange tijd geloofden de mensen dat in bomen en an-
dere natuurfenomenen geesten en goden woonden. De Inquisitie  
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van de rooms-katholieke Kerk bevorderde het bijgeloof van mensen 
met opzienbarende heksenverbrandingen, een van de grote gruwe-
lijkheden in de geschiedenis, waarmee zij misbruik maakte van de 
onwetendheid en angst van de bevolking. Het Vaticaan heeft de In-
quisitie tot op de dag van vandaag niet afgeschaft, en zij voedt te-
genwoordig het bijgeloof met cursussen duiveluitdrijving die aan de 
Universiteit van het Vaticaan te volgen zijn. In Rome kun je duivel uit-
drijvers bezoeken om je op weg naar de markt voor een paar tientjes 
te laten behandelen. Nog steeds floreert in veel landen de waarzeg-
gerij en bestaat een lucratieve handel in het tevreden stellen van 
boze geesten. Politici spelen op dit soort bijgeloof in door te spreken 
over “de as van het kwaad”, “duivelse landen” en “door de duivel be-
zeten mensen”. Doordat mensen leren waarde te hechten aan uit-
spraken van autoriteiten en hen bijgebracht wordt om niet af te wijken 
van de meerderheid, nemen zij dit soort bijgeloof als waar aan. Zij 
passen zelfcensuur en zelfsuggestie toe om erbij te horen en zichzelf 
te overtuigen. Deze mechanismen brengen de mensen ertoe vervol-
gingen, verdrijvingen en oorlogen te steunen, oorlogen die tegen-
woordig ook vredesmissies worden genoemd. 
Meer dan 2400 jaar geleden is de Griekse wijsgeer Socrates in een 
zogeheten democratische staat vanwege zijn opvattingen ter dood 
veroordeeld door een jury van 500 mannen. Nog steeds veroordelen 
jury’s mensen ter dood in staten die zich erop beroepen democra-
tisch te zijn. Regelmatig oefenen bepaalde belangengroepen druk 
uit op het oordeel van juryleden en sturen hiermee mensen de dood 
in. Uitkomen voor de kennis waarover je beschikt, zoals Socrates 
deed, kan gevaarlijk zijn, hierdoor hebben veel onschuldigen hun le-
ven verloren. Ook vandaag de dag moeten klokkenluiders voor hun 
leven vrezen. De klokkenluider die met zijn onthulling aanleiding gaf 
tot de impeachmentprocedure van de Amerikaanse president durfde 
zijn identiteit niet bekend te maken. En regelmatig worden journalisten 
vermoord die de corrupte praktijken van politici onderzoeken. 
De rijke elite heeft verschillende middelen in handen om de waarne-
ming van de bevolking te beïnvloeden en te sturen. Zij heeft de 
macht om wetenschappers te beïnvloeden en zij bezit de persagent-
schappen, kranten en televisiestations die het nieuws produceren en 
presenteren. In het belang van deze elite worden wetenschappelijke 
en politieke feiten gemanipuleerd. Politici, journalisten en weten-
schappers verzwijgen en manipuleren gegevens over de oorzaken 
van de milieuvervuiling en de snelle opwarming van de aarde en de 
drastische gevolgen voor het leven op aarde. Manipulaties van ge-
gevens en van de weergave van gebeurtenissen maken het voor de 
burger haast onmogelijk de werkelijke feiten te achterhalen, wat er  
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vaak toe leidt dat mensen apathisch worden en niet geïnteresseerd 
zijn in andere dan de gevestigde meningen. Voor mensen die meer 
mogelijkheden hebben om gebeurtenissen en verschijnselen te ana-
lyseren en te begrijpen, is het moeilijk tegen de stroom in te gaan. Dit 
kan voor hen persoonlijk allerlei consequenties hebben, zoals uit-
sluiting, verlies van banen en bedreiging van de existentie. 
Het verkrijgen van kennis en voor deze kennis openlijk uitkomen is in-
gebed in strijd tussen verschillende groeperingen, politieke systemen 
en ideologieën. Tot nu toe is deze strijd steeds te herleiden tot de te-
genstelling tussen rijk en arm, machthebbers en onderdrukten. Deze 
tegenstelling is verhuld in begrippen als ‘werkgever en werknemer’, 
‘democratie’, ‘socialisme’ en ‘gelijkheid van iedereen voor de wet’. De 
relatie werkgever- werknemer wekt de indruk dat de werkgever zorgt 
voor zijn arbeider en dat de werknemer er zelf voor kiest om werk aan 
te nemen van diegene die hem werk geeft. In werkelijkheid bezit de 
werknemer alleen zijn arbeidskracht, en is hij om in leven te blijven ge-
dwongen deze te verkopen. Het begrip democratie suggereert dat 
de mensen gezamenlijk kunnen kiezen hoe zij leven en wat zij doen, 
terwijl ook binnen democratieën de heersende elite het leven van de 
rest van de mensen bepaalt. De term socialisme doet vermoeden 
dat het hier gaat om het welzijn van iedereen, maar in de praktijk van 
het socialisme bepaalt de politieke elite hoe de rest van de mensen 
leeft. Gelijkheid van iedereen voor de wet verhult dat de armen, die 
nauwelijks iets bezitten, minder rechten hebben dan de groep die 
bijna alles bezit. In een wereld waarin 1% van de wereldbevolking 
99% van alle bezittingen heeft, kan geen sprake zijn van gelijkheid 
voor de wet of gelijkheid in andere opzichten.  
Samenlevingen functioneren op basis van de manier van produceren 
en de verhoudingen waaronder dit gebeurt, deze productie en ver-
houdingen bepalen de organisatie van een maatschappij. Bekend 
zijn uit de geschiedenis samenlevingen met een stammenstructuur, 
slavernij, lijfeigenschap, samenlevingsvormen gebaseerd op kapita-
lisme of socialisme en verschillende varianten hiertussen met meer of 
minder dictatoriale eigenschappen. Tot nu toe functioneert iedere 
staat als een georganiseerde misdaad van een kleine minderheid, 
die de meerderheid onderdrukt. Het wereldbeeld dat het individu zich 
vormt op basis van zijn situatie en kennis bepaalt hoe het zich ver-
houdt tot de maatschappij, of het zich tegen de maatschappij verzet 
of actief meewerkt aan hoe deze functioneert. Een verkeerde in-
schatting van de situatie en van de eigen positie op basis van on-
juiste en verwrongen informatie leidt tot verkeerde inschattingen van 
de eigen positie en tot een wereldbeeld dat niet overeenkomt met 
de werkelijke situatie. Zo kan het gebeuren dat slaven voorstanders  
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zijn van slavernij, dat onderdrukte vrouwen tevreden zijn met hun on-
dergeschikte positie, dat arbeiders die zich bewust zijn van hun uitbui-
ting hiertegen niets ondernemen en denken zelf fabriekseigenaar te 
kunnen worden, en dat kleine beleggers ervan overtuigd zijn het te 
kunnen brengen tot grootaandeelhouder. Alleen in sprookjes klimt de 
molenaarszoon op tot koning en de loopjongen tot president. 
Machthebbers, wetenschappers en filosofen die in dienst staan van 
de rijke elite gaan zo ver dat zij oorlogen presenteren als de motor 
van de maatschappij, en de verdeling van de maatschappij in rijken 
en armen als een maatschappelijke noodzakelijkheid. Maatschap-
pijen waarin de hoeveelheid bezit de maatschappelijke verhoudin-
gen bepaalt, vertonen tegenstellingen die te herleiden zijn tot de te-
genstelling tussen rijken en armen, heersers en onderdrukten. In deze 
maatschappijen dient kennisontwikkeling om de macht en rijkdom 
van de heersers te versterken en te rechtvaardigen. Bekende voor-
beelden van opstanden tegen onderdrukkers zijn de slavenopstand 
onder leiding van Spartacus, verschillende boerenopstanden en de 
Franse, Amerikaanse en Russische revolutie. Tot nu toe hadden de 
heersers de macht om de opstanden te onderdrukken. Regelmatig 
voeren zij vanwege winstmotieven verdwenen uitbuitingsvormen op-
nieuw in, zoals de slavernij op basis van huidskleur in Noord-Amerika, 
en recent vormen van slavernij en handel in migranten, vrouwen en 
kinderen verspreid over de wereld. Dit soort praktijken van mensen-
handel en uitbuiting voor eigen gewin stellen de heersers voor als hulp 
aan de zwakkeren. Zij beïnvloeden hiermee op grote schaal de waar-
neming van grote delen van de bevolking, en verkrijgen hun goed-
keuring door de zaken anders voor te stellen dan zij zijn. De in de we-
reld meest verspreide vorm van acceptatie van de bestaande ver-
houdingen is het beschouwen van loonarbeid als een natuurlijke ver-
houding.  
Er bestaat nog geen systeem dat mensen gezamenlijk vrij ontwikkelen 
en dat ze vrijmaakt in hun denken en handelen, hoewel de idee van 
mensenrechten al oud is. De door de Verenigde Naties gehanteerde 
mensenrechtenverklaringen worden niet nageleefd, en aan deze ver-
klaringen ontbreekt het meest essentiële recht van elk individu, onge-
acht leeftijd, huidskleur, geslacht en levensovertuiging, op econo-
misch welzijn. Is het mogelijk voor het individu om binnen een maat-
schappij vrij te zijn? Daniel Dafoe schreef het verhaal over Robinson 
Croeso, die als schipbreukeling op een onbewoond eiland was ge-
strand, maar toch de hem aangeleerde normen, waarden en ge-
bruiken met zich mee bleef dragen. Ook gemeenschappen met een 
stammenstructuur kennen al ongeschreven wetten waaraan de leden  
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zich moeten houden, maar die hen tevens voordelen opleveren, bij-
voorbeeld de norm dat niemand van de gemeenschap een andere 
lid zomaar mag doden. De stam beschermt met de hier heersende 
normen het individu tegenover de andere leden van de stam en te-
genover andere stammen. 
Normen en waarden zijn niet aangeboren, zij veranderen al naarge-
lang de situatie. Uit de geschiedenis zijn verschillende gevallen be-
kend van schipbreukelingen die elkaar in strijd met hun normen en 
waarden opaten om in leven te blijven. Het schilderij Vlot van medusa 
van Theodore Géricault is geschilderd naar aanleiding van zo’n ge-
beurtenis en de afschuw die dit veroorzaakte. Mensen zijn in staat om 
aangeleerde normen, waarden en wetten op te geven als hun exis-
tentie in gevaar is. Misbruik makend van de levensdrang van de mens 
stellen de heersers hele bevolkingsgroepen voor als bedreiging voor 
zijn existentie, en zij maken wetten voor de uitroeiing van deze ‘vijan-
den’. Op deze manier zijn grote groepen indianen, Aboriginals, joden 
en Roma uitgeroeid.  
De mens beseft dat zijn overlevingskans binnen een gemeenschap 
groter is dan daarbuiten. Hij beseft ook dat de gemeenschap hem 
daarvoor verplichtingen oplegt, maar probeert deze op verschillende 
manieren te ontlopen, door wetten te overtreden, in afzondering te 
leven als kluizenaar of in kloostergemeenschappen, of door zich op 
een andere manier te onderscheiden. Sommigen proberen zich bin-
nen de maatschappij af te zonderen zonder te beseffen dat zij dit 
dankzij de maatschappij kunnen doen en binnen de door haar ge-
stelde grenzen. De filosoof Jean Paul Sartre schreef dat een opgeslo-
ten gevangene vrijer kan zijn dan het vrije individu buiten de gevan-
genis, omdat de gevangene vrij is van de druk en van de verplichtin-
gen van de samenleving. De mens beseft dat hij in een samenleving 
functioneert en tegelijkertijd een individu is, en deze twee aspecten 
kunnen met elkaar in conflict zijn. De mens kan zijn individuele be-
hoeften boven die van de maatschappij stellen of omgekeerd. Bij de 
meeste dieren is het opkomen voor soortgenoten vermoedelijk erfelijk 
bepaald.  
De mens heeft net als de andere dieren een aantal behoeften 
waarin hij moet voorzien om in leven te blijven, zoals eten, drinken, 
onderdak en kleding. Bij mensen zijn de middelen om in deze be-
hoeften te voorzien maatschappelijk georganiseerd. Een groot deel 
van de wereldbevolking heeft onvoldoende middelen voor haar le-
vensonderhoud, terwijl op wereldschaal genoeg middelen en moge-
lijkheden voorhanden zijn om in de basisbehoeften van de hele we-
reldbevolking te voorzien. De verwezenlijking hiervan wordt verhinderd 
door een kleine groep, die in zo’n grote overvloed leeft dat zij haar  
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bezittingen gebruikt voor individuele genoegens die grenzeloos lijken 
te zijn. Vaak zijn de bestedingen van deze groep zo buitensporig, dat 
hiervan een jaar lang honderdduizenden mensen zouden kunnen le-
ven. De leden van deze elite laten voor zichzelf paleizen bouwen, zij 
bezitten vliegtuigen, boten en landerijen van miljoenen hectaren, en 
hun kluizen zitten vol juwelen en kunstschatten die zij kopen als beleg-
ging. Een schilderij van Leonardo da Vinci is aan een rijke verzame-
laar verkocht voor 450 miljoen dollar. Met haar rijkdom heeft de rijke 
elite het machtsapparaat (leger, politie, justitie en de politiek) in han-
den, en hiermee berooft zij de anderen van een menswaardige exis-
tentie. Deze elite weet wat zij doet en wat de gevolgen hiervan zijn 
voor anderen. Maar met wetten die haar belangen beschermen 
heeft zij zichzelf vrijgesteld van haar verantwoording. Deze elite is er-
ger dan de kannibalen op Géricaults Vlot van medusa, die handel-
den uit nood en overlevingsdrang. De verwrongen verhouding tussen 
de rijken en de armen doordringt het hele leven en (mis) vormt de 
waarneming. 
Bewuste beoefening van kunst en wetenschap wordt mogelijk op gro-
tere schaal wanneer productieoverschotten ontstaan die een kleine 
groep in bezit neemt en gebruikt voor haar eigen aanzien en belan-
gen. Deze groep geeft opdrachten aan kunstenaars en wetenschap-
pers en presenteert kunst en wetenschap als regelvrij, waardenvrij, zui-
ver, apolitiek en objectief. Maar ook deze levensgebieden zijn onder-
hevig aan de belangen van de machthebbers en de politiek en 
weerspiegelen deze. De imposante piramides van de farao’s dien-
den ervoor om hun rijkdom en absolute macht te versterken. De 
Griekse en Romeinse elites - zij maakten maar vijf procent van de be-
volking uit, de rest was slaaf - toonden hun macht met paleizen vol 
marmeren beelden. De kunst uit de hellenistische periode dient tot op 
de dag van vandaag als voorbeeld van ‘grote’ kunst, terwijl deze 
kunst het product was van een van de meest wrede samenlevingen. 
Leonardo da Vinci, beschouwd als een van de grootste kunstenaars 
uit de geschiedenis, ontwierp oorlogsmachines voor de heersers. De 
beroemde Michelangelo Buonarroti was een van de architecten van 
de Sint Pietersbasiliek, en beschilderde het plafond van de Sixtijnse ka-
pel. Hij werkte in opdracht van de paus en de rooms-katholieke Kerk, 
en zijn kunstwerken verheerlijken hun macht en verhogen hun aan-
zien. Ditzelfde instituut onderdrukte de bevolking met belastingen, ver-
volgingen, lijfstraffen, heksenverbrandingen en de Inquisitie. 
Bekende hedendaagse kunst, zoals de kunstwerken van Damian Hirst 
en Jeff Koons, staan in dienst van het financieringskapitaal. Dit kapi-
taal drijft de marktprijs van bepaalde kunstwerken omhoog en ge-
bruikt deze kunstwerken als belegging. In 2019 was de omzet van de  
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internationale beeldende kunstmarkt 60 miljard dollar. Ook de mo-
derne wetenschap staat in dienst van het grootaandeelhouderskapi-
taal. Dit kapitaal financiert een groot deel van de projecten en be-
paalt zo de inhoud hiervan. De huidige farmaceutische multinationals 
produceren vooral medicijnen waaraan zij veel geld kunnen verdie-
nen. In de 19e eeuw ontwikkelde Louis Pasteur binnen een paar we-
ken een vaccin tegen hondsdolheid. Nu, in de 21e eeuw, zijn de far-
maceutische reuzen vanwege winstmotieven niet bereid snel een 
vaccin te ontwikkelen tegen het corona virus. De politici nemen de 
doden op de koop toe en gebruiken de coronapandemie als voor-
wendsel voor de zoveelste economische crisis, die het grootaandeel-
houderskapitaal creëert.  
Wetenschap wordt voorgesteld als dienaar van het algemeen belang 
en welzijn, maar de wetenschap draagt in het belang van de heer-
sers ook bij aan enorme vernietigingskracht: buskruit, kanonnen, bom-
menwerpers, en atoomwapens waarmee de hele mensheid en de 
aarde kunnen worden vernietigd. Zolang de wetenschap onderwor-
pen is aan winstmotieven, draagt zij bij tot rampen en oorlogen. 
Haast alle verworvenheden uit de wetenschap en de kunst dienen di-
rect of indirect ook voor verwoesting, zoals kunst voor het propageren 
en verheerlijken van oorlogen en wetenschap voor de ontwikkeling 
van wapens, zogeheten verdedigingssystemen en wapens voor de 
vrede. Hoofdsteden staan vol met beelden van krijgsheren, musea 
stellen oorlogstuig tentoon en veel films en games verheerlijken oorlo-
gen en gevechten. Onze dagelijkse confrontatie hiermee via de me-
dia beïnvloedt hoe wij de wereld waarnemen. 
De resultaten van wetenschappelijke kennis zijn onder meer zichtbaar 
in gereedschappen, technieken, gebruiksvoorwerpen, bouwwerken 
en kunst. De ontwikkeling van de pijl en boog, speer, zeis en sikkel had 
grote invloed op de manier van verzamelen en produceren van 
voedsel, en veranderde de menselijke waarneming van de natuur. 
Het gevaar van wilde dieren beoordeelde de mens door de komst 
van de speer en pijl en boog anders dan voorheen. Het inzicht dat 
de aarde om de zon heen draait en rond is droeg bij tot de ‘ontdek-
king’ van Amerika en andere werelddelen. De theoretische aanname 
en het latere praktische bewijs van het bestaan van atomen en mole-
culen leidden tot de ontwikkeling van nieuwe chemische verbindin-
gen en materialen die niet in de natuur vindbaar zijn. Het onzeker-
heidsprincipe in de kwantummechanica had tot gevolg dat we de 
wereld niet meer als statisch en absoluut ervaren. Verschillende soor-
ten kennis en inzicht in de samenhang hiertussen beïnvloeden onze 
waarneming en oordelen, en dragen ertoe bij dat we minder vatbaar  
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zijn voor bijgeloof en dat we onze oordelen meer baseren op feiten 
en wetenschappelijke bevindingen. 
Vaak kennen we de verbanden tussen verschillende soorten kennis 
niet en zien we alleen details en deelproblemen. We nemen een 
weersverschijnsel waar, maar niet de oorzaken ervan. Bij ziekten voe-
len we symptomen maar kennen hiervan de oorzaak niet. We weten 
niet hoe het meeste voedsel dat we eten is geproduceerd en wat de 
voedingswaarde hiervan is. We weten niet hoe de meeste apparaten 
die we dagelijks bedienen in elkaar zitten en werken, en we stappen 
in het vliegtuig en in de auto zonder te beseffen wat hiervan de ri-
sico’s zijn. Onze oordelen en beslissingen hangen meestal af van de 
situatie waarin we ons bevinden, het belang van waaruit we kijken en 
van de kennis waarover we beschikken. Mensen die een overvloed 
aan voedsel hebben kunnen het zich veroorloven kieskeurig te zijn 
maar hongerigen niet, een rijke maakt andere keuzes dan een arme. 
Voor een zieke heeft een bepaalde inspanning een andere betekenis 
dan voor iemand die gezond is. Voorstanders van de evolutietheorie 
hebben andere opvattingen over het ontstaan van de mens dan ge-
lovigen. Het Vaticaan heeft de oerknaltheorie snel aanvaard omdat 
zij deze theorie kan verenigen met de kerkelijke leer, de evolutietheo-
rie heeft zij nog steeds niet erkend.  
Botsing tussen heersende opvattingen en nieuwe inzichten vertraagt 
regelmatig verder onderzoek van de nieuwe gezichtspunten, zoals 
het onderzoek en de toepassing van de genetica dat door de in-
vloed van gelovigen wordt vertraagd en tegengehouden. 95 procent 
van de wereldbevolking hangt door gebrek aan kennis denkbeelden 
aan waarvoor geen wetenschappelijke bewijzen te vinden zijn. Deze 
groep is gemakkelijk te beïnvloeden en de welgestelden gebruiken 
haar opvattingen om ontwikkelingen die niet in hun belang zijn af te 
remmen.  
De mens neemt waar op basis van wat hij heeft geleerd, zijn pro-
grammering vormt het kader van waaruit hij waarneemt. Wat afwijkt 
van zijn ‘programma’ neemt hij meestal niet waar, negeert hij of 
schuift hij terzijde. Onze zintuigen geven ons toegang tot maar een 
klein gedeelte van de natuurfenomenen, het grootste gedeelte van 
wat ons omringt nemen we niet waar. De instrumenten die we met 
onze kennis ontwikkelen, verlengstukken van onze zintuigen, breiden 
onze waarnemingshorizon uit, maar blijven gebonden aan de beper-
kingen van onze kennis. We krijgen via de zintuigen veel meer prikkels 
aangeleverd dan we bewust kunnen onthouden. Een gedeelte van 
de ontvangen prikkels blijft als onbewuste signalen opgeslagen in de 
hersenen. Politieke berichtgeving en reclame spelen in op dit mecha- 
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nisme van onbewust informatie onthouden. Deze informatie wordt au-
tomatische geactiveerd in bepaalde situaties en beïnvloedt bijvoor-
beeld ons koop-en stemgedrag. 
 
Verhouding tussen materie en denken 
 
De werkelijkheid op microniveau is anders dan wij met onze zintuigen 
kunnen waarnemen. Wat op micro-en macroniveau gebeurt, kunnen 
wij alleen indirect waarnemen, met behulp van instrumenten. Volgens 
de huidige wetenschappelijke inzichten is de materie op microniveau 
niet stabiel, en wetenschappers stellen deze materie voor als velden, 
puntdeeltjes en informatie. Hoe precies in elkaar zit wat wij als materie 
waarnemen, is nog onbekend. Tal van microdeeltjes gaan dwars 
door ons heen zonder dat wij dit merken. Volgens het kwantumme-
chanische gedachte-experiment van de natuurkundige Schrödinger 
kan een kat als je hem in een doos hebt gestopt en er in een elektron 
op afschiet tegelijkertijd levend en dood zijn. Dit niet-determinisme 
zou niet alleen gelden voor de kwantummechanica, maar ook voor 
macroscopische systemen, met verregaande gevolgen voor onze 
waarneming. Microdeeltjes kunnen op afstand rechtstreeks met el-
kaar in contact staan, en vermoed wordt dat op microniveau alle 
materie - zogeheten dode en levende materie en ook ons orga-
nisme, ons denken, wetenschap en de maatschappij - met elkaar in 
verbinding staat, vernet is. Als sprake is van eenheid van de materie 
kan de werking van één microdeeltje (proton, neutronen, elektron, 
neutrino etc.) invloed hebben op grote gehelen, zoals planeten en 
sterrenstelsels. Dit soort inzichten verandert ons denken en leidt ertoe 
dat we de wereld steeds meer gaan zien als een geheel van met el-
kaar samenhangende processen. 
Onderzoek van de verhouding tussen materie en denken wijst erop 
dat beide bestaan uit dezelfde stof, materie. Aangenomen wordt dat 
alle materie is opgebouwd uit dezelfde microdeeltjes. De microdeel-
tjes bestaan volgens de huidige inzichten voornamelijk uit lege ruimte, 
maar misschien is deze ruimte gevuld met materie die we nog niet 
kunnen waarnemen. De vraag is of microdeeltjes oneindig deelbaar 
zijn of dat er een grens (de Plancklengte) zit aan hun deelbaarheid, 
en hoe dit uitwerkt op ruimte en tijd. Sommige wetenschappers den-
ken dat ruimte en tijd door ons bedachte constructies zijn, anderen 
gaan er vanuit dat het eigenschappen van de materie zijn, of feno-
menen die als bijverschijnsel van de materie ontstaan. Als de materie 
oneindig deelbaar is en eindeloos, ontstaan meetproblemen. Hoe 
klein is in dit geval klein en hoe groot groot?  
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Vermoed wordt dat denken materieel is, een netwerk op minieme 
schaal dat wij nog niet kunnen onderzoeken omdat we er nog niet bij 
kunnen. De vraag is wat denkt: de hersenen, de materie in de herse-
nen of de materie als geheel? Zijn leerprocessen terug te brengen tot 
materie die denkt? Is ons denken rechtstreeks in binding met de rest 
van de materie, met alle microdeeltjes? Als alle materie, inclusief het 
denken in de hersenen, met elkaar verweven, vernet is, is er dan een 
binnen (in onze hersenen) en een buiten (buiten onze hersenen) te 
onderscheiden? Is alle materie potentieel denken, heeft alle materie 
deel aan het denken, of vergt denken een bepaalde organisatie-
graad van de materie? Is op het laagste niveau, als dit er al is, den-
ken een eigenschap van de materie? Neemt alle denken deel aan 
de materie of is alle materie te herleiden tot denken? Als alle materie 
potentieel denken is en een multiversum bestaat, is er een gigantisch 
potentieel aan denken. Waarom weten wij dan zo weinig, waarom 
laat de materie dan toe dat wij zo weinig kennis hebben? Weet de 
rest van de natuur meer dan wij mensen? 
Als alles, materie en denken, met elkaar verweven is, liggen onze ge-
dachten dan in de materie opgeslagen, ook als wij dood zijn? De 
producten van denken die buiten de hersenen zijn opgeslagen (in 
boeken, films, computers etc.) bestaan uit dezelfde microdeeltjes als 
de rest van de materie. Is de inhoud van deze producten, bijvoor-
beeld boeken, te ontcijferen vanuit de microdeeltjes waaruit deze zijn 
opgebouwd? Als alles tot het microniveau herleidbaar is, bestaat er 
waarschijnlijk geen verschil tussen de kennis die buiten de hersenen (in 
boeken, films, computers) en in de hersenen is opgeslagen. De film 
Lucy speelt met de idee dat het individu op micro-en macroniveau in 
de gehele materie kan bewegen. Existeer je op microniveau nog als 
individu? Speelt op dit niveau toeval nog een rol? Bestaat toeval, of 
noemen wij iets toeval als we de oorzaken ervan niet kennen? 
Is wat wij als denken beschouwen alleen maar beweging van de ma-
terie? Voor ons lijkt de materie zichzelf te onderzoeken via ons den-
ken, maar misschien is dit alleen maar schijn en is denken slechts be-
wegende materie. Als het microniveau voornamelijk leegte is, stelt de 
organisatie van ons lichaam op microniveau niet veel voor, en als 
sprake is van een multiversum, dan stelt deze organisatie nog minder 
voor. De ‘theorie van alles’ en de oerknaltheorie wekken de indruk dat 
we het eindpunt van de kennis naderen, terwijl we nog maar aan het 
begin staan. Ligt materie, inclusief denken, vast en zijn beweging en 
verandering schijn? Is sprake van beweging in de betekenis van 
steeds andere combinaties binnen een vast geheel? Of is sprake van 
eindeloosheid naar alle kanten (naar klein en naar groot)?  
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Op basis van wetenschappelijke gegevens creëren wij fantasieën en 
voorstellingen die door latere ontwikkelingen meestal worden inge-
haald. De idee van Jules Vernes om te vliegen naar de maan, was in 
zijn tijd een fantasie en is een eeuw later op een andere manier dan 
hij zich voorstelde realiteit geworden. Het droombeeld van een gla-
zen bol waarin je op afstand direct een gebeurtenis kan tonen of 
zien, is met de smartphone werkelijkheid geworden. Kennis verandert 
en veroudert, en mensen concluderen hieruit dat kennis vanwege 
haar tijdelijke geldigheid niet belangrijk is. Maar zonder wetenschap-
pelijke kennis belanden we in de duistere wereld van bijgeloof en my-
then, en zijn we gemakkelijk te beïnvloeden en te misleiden.  
Misschien is alle wetenschap te herleiden tot één wetenschap, om-
dat alles uit dezelfde microdeeltjes bestaat. Mogelijk is een netwerk 
van microdeeltjes de basis van alle gebeurtenissen, ook van maat-
schappelijke verhoudingen en producten. Als alle wetenschap uitein-
delijk te herleiden is tot één wetenschap, is waarschijnlijk alles via die 
wetenschap bestuurbaar en beheersbaar. Bepaalde tendensen, zo-
als de automatische sturing van de financiële beurzen, sociaal ge-
drag en politieke keuzes door algoritmes duiden nu al op de ontwik-
keling dat alles beheersbaar wordt.  
 
Denken, wiskunde en logica 

Als we de materie en het denken onderzoeken, komt de vraag op 
hoe wiskunde en logica zich tot de werkelijkheid en tot het denken 
verhouden. Is de wiskunde onderdeel van een werkelijkheid die ach-
ter de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid ligt en die we kunnen 
kennen door haar op te sporen met ons denken? Zijn wiskundige axi-
oma’s en formules eigenschappen van deze niet door de zintuigen 
waar te nemen werkelijkheid, en kunnen we deze via ons verstand 
kennen, omdat materie en denken volgens dezelfde wetmatigheden 
verlopen als de wiskunde? Of is de wiskunde een menselijke creatie, 
een product van het menselijk brein, en hoe verhoudt de wiskunde 
zich dan tot de rest van de werkelijkheid? Zeggen formules, getallen 
en meetkundige constructies alleen iets over ons denken of ook iets 
over de werkelijkheid buiten ons denken? Of is de wiskunde net als an-
dere talen ontstaan als hulpmiddel om wetmatigheden die in de wer-
kelijkheid voorkomen mee te berekenen? In dit laatste geval is de wis-
kunde niet een abstracte werkelijkheid achter de zintuiglijk waarneem-
bare werkelijkheid, maar weerspiegelt zij de concrete werkelijkheid in 
denkabstracties die uit deze werkelijkheid zijn afgeleid. 
De logicus en wiskundige Von Neumann vat wiskunde op als product 
van menselijke kennis over de werkelijkheid: “I think it is a relatively  
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good approximation to truth … that mathematical ideas originate in 
empirics, although the genealogy is sometimes long and obscure. 
But once they are so conceived, the subject begins to live a peculiar 
life of its own …. .” [Ik denk dat het een relatief goede benadering 
van de waarheid is … dat mathematische ideeën ontstaan in de em-
pirie, hoewel de oorsprong soms ver weg en onbekend is. Maar als zij 
eenmaal zo (als mathematische ideeën) begrepen worden, begint 
het subject een bijzonder eigen leven te leiden.] Waarschijnlijk zijn ab-
stracte denkconstructies zoals wiskundige formules mogelijk doordat 
de menselijke hersenen de eigenschap hebben om algemeenhe-
den af te leiden uit de concrete werkelijkheid, en doordat de mens in 
maatschappelijk verband zich praktisch verhoudt tot de werkelijkheid. 
Zo doet hij kennis op over de werkelijkheid en kan hij de wiskunde ont-
wikkelen als hulpmiddel om deze werkelijkheid te begrijpen en te be-
rekenen. 
De streng deductieve, axiomatische methode van de meetkunde, 
ontwikkeld in de oudheid, vormde lange tijd een rem op de ontwikke-
ling van de empirische wetenschappen. Deze methode gaat uit van 
niet bewezen maar als onbetwistbare grondslag aanvaarde bewerin-
gen van waaruit dwingend logische afleidingen worden geconstru-
eerd. Gedacht werd dat deze methode op alle wetenschappelijke 
terreinen van toepassing was, en dat wetenschap alleen te bedrijven 
was door middel van zuiver rationeel denken op een logisch deduc-
tieve manier. Theoretische discussies en niet praktische toetsing be-
paalden het bewijs van theorieën. Daarnaast zorgde de macht van 
kerkelijke instituties ervoor dat praktische toetsing zoveel mogelijk uit 
de wetenschap werd geweerd. Praktische toetsing van theorieën zou 
de op onbewezen dogma’s gebaseerde kerkelijke leer in gevaar 
brengen. 
Verschillende wiskundigen en logici gaan er vanuit dat de hele na-
tuur, inclusief het menselijk denken, verloopt volgens de patronen van 
de logica en wiskunde. Zij zijn overtuigd dat logica en wiskunde vanaf 
het begin in de natuur besloten liggen en dat wij de ‘kant en klare’ 
elementen via ons denken kunnen ontdekken. Om deze overtuiging 
te ondersteunen worden onder meer de gulden snede en de reeks 
van Fibonacci gebruikt. De wiskundige en logische patronen die we 
onderscheiden, leveren bruikbare resultaten voor verschillende weten-
schapsgebieden, maar dit betekent niet automatisch dat deze patro-
nen van het begin af aan in de natuur besloten liggen, of dat het 
menselijk denken te reduceren is tot deze patronen. Zo’n benadering 
laat de invloed van historisch en maatschappelijk ontwikkelingen en 
van sociale programmering op het denken buiten beschouwing.  
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Wiskunde en de logica ontwikkelen zich net als de andere weten-
schappen onder invloed van historisch maatschappelijke veranderin-
gen. De mechanica leidt bijvoorbeeld tot een ander soort wiskunde 
dan de elektronica, en onder invloed van de komst van de computer 
zijn de wiskunde en de logica uitgebreid. Ook de ontwikkelingen in 
het onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie beïnvloe-
den de wiskunde en logica. 
Bijna 2000 jaar werd aangenomen dat met logica het denken kan 
worden weergeven en dat alleen denken volgens de patronen van 
de logica leidt tot zuivere kennis. Maar logisch ware beweringen kun-
nen inhoudelijk onzin zijn, en de logica doet geen uitspraken over de 
concrete werkelijkheid. Met logica alleen kunnen wetenschappelijke 
theorieën over de werkelijkheid niet bewezen worden, voor bewijzen 
zijn ook observatie en herhaalbare experimentele toetsing nodig. Het 
gangbaar worden van praktische toetsing van theorieën leidde tot 
doorbraken in de wetenschap. Logica en wiskunde dienen als hulp-
middel voor de wetenschappelijke praktijk, doordat zij uitspraken en 
beweringen compacter maken en formaliseren, berekeningen verge-
makkelijken en standaardiseren, en beweringen analyseren op even-
tuele tegenstrijdigheden. 
Leibniz, Carnap en anderen dachten dat een universele logica te 
ontwerpen is waarmee ons denken te beschrijven en te begrijpen is. 
Maar hoe kan de logica het geheel van in historisch en maatschap-
pelijk verband verworven kennis uitdrukken, waarin het menselijk den-
ken is ingebed? En hoe kan zij de invloed van emoties, andere licha-
melijke eigenschappen en maatschappelijke belangenverschillen op 
het denken weergeven? Ook mensen die werkzaam zijn op andere 
terreinen dan de wetenschappen kunnen wetenschappelijke vraag-
stukken onderzoeken. Antoni van Leeuwenhoek was een landmeter 
en lakenhandelaar die met zijn speciale techniek om lenzen te pro-
duceren voor het eerst micro-organismen kon waarnemen. De schrij-
ver Edgar Allen Poe merkte op dat als het heelal een oneindig aantal 
sterren heeft, onze sterrenhemel ook ’s nachts helder moet zijn. Dit is 
niet het geval, dus ofwel het licht van veel sterren bereikt ons niet, of-
wel het heelal is niet oneindig, zo redeneerde hij. De oerknaltheorie 
(Big Bang), tegenwoordig door veel wetenschappers beschouwd als 
de juiste opvatting over het ontstaan van het heelal, is afkomstig van 
Georges Lemaître, een Belgische priester. Verschillende mensen dra-
gen bij aan de ontwikkeling van computertechnieken en andere we-
tenschappelijke resultaten, terwijl zij werkzaam zijn op andere terreinen 
dan de wetenschap.  
Von Neumann vergeleek de computer met het centrale zenuwstelsel 
en zijn conclusie was dat de werking van de hersenen wezenlijk moet  
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verschillen van de logica en wiskunde. Hij schreef dat de taal van de 
hersenen niet de taal van de wiskunde is, omdat taal grotendeels 
een historisch gebeuren is. Het zenuwstelsel vertoont een kleinere 
nauwkeurigheid dan de computer maar een veel grotere mate van 
betrouwbaarheid. In de tijd van von Neumann werd voor het centraal 
zenuwstelsel een nauwkeurigheid gemeten van 2 tot 3 decimalen en 
voor de computer een nauwkeurigheid van 10 decimalen. Maar 
wanneer rekenkundig één impuls wordt gemist ontstaat een onzin-re-
sultaat, terwijl het zenuwstelsel met grote aantallen impulsen werkt (50 
tot 200 per seconde) en het missen van een impuls voor het reactie-
patroon niets of weinig hoeft uit te maken. 
De vormen van de wiskunde en de logica zijn volgens von Neumann 
waarschijnlijk niet echt relevant voor het bepalen van de ware aard 
van het zenuwstelsel. Volgens hem is de primaire taal van de ma-
chine de taal die gebruikt wordt voor communicatie en controle van 
de machine. De secundaire taal is de taal waarin mensen met com-
puters communiceren. Hij dacht dat analoog hieraan wellicht ook het 
centrale zenuwstelsel een primaire en secundaire taal kent, en dat 
haar primaire taal heel verschillend is van de talen die wij kennen. De 
primaire taal van het zenuwstelsel zou volgens hem een statistisch ka-
rakter kunnen hebben. Von Neumann ontwikkelde een logica voor de 
digitale computer, gebaseerd op de waarschijnlijkheidslogica en 
thermodynamica. Nog steeds zijn diverse wiskundigen en logici ervan 
overtuigd dat met behulp van de huidige wiskunde en logica de taal 
van het centrale zenuwstelsel te vatten is. Echter, vanwege het aantal 
verschillende zenuwimpulsen (verwerking van geluid, kleur, geur, woor-
den, tal van inwendige lichamelijke impulsen, etc.) en hun samenge-
steldheid is het de vraag of gesproken kan worden van taal van het 
zenuwstelsel. Waarschijnlijk is de werking van het denken ingewikkelder 
dan wij nu kunnen vermoeden, en niet te reduceren tot logische en 
wiskundige systemen.  
In 1931 publiceerde de wiskundige Kurt Gödel de eerste onvolledig-
heidsstelling: Als de rekenkunde consistent is, is ze onvolledig. Met het 
bewijs van deze onvolledigheidsstelling toonde hij aan dat niet alle 
ware stellingen van de rekenkunde in een enkel formeel systeem be-
wezen kunnen worden. Gödels tweede onvolledigheidsstelling houdt 
in dat de consistentie van een voldoende rijk axiomatisch systeem 
met de middelen van uitsluitend het systeem zelf niet te bewijzen is. 
De twee onvolledigheidsstellingen van Gödel leidden tot oproer on-
der wiskundigen en logici, die tot dan toe de wiskunde en logica als 
gebieden hadden beschouwd waar absolute zekerheden bestaan.  
Gödels naaste medewerker Hao Wang, concretiseerde de betekenis 
van de onvolledigheidsstellingen van Gödel als volgt: De wiskunde is  



39 
 

 
 
 

 
 
 
 



40 
 

onuitputtelijk, nooit voltooid; Elke consistente formele wiskundige theo-
rie moet noodzakelijk onbewijsbare beweringen bevatten; Geen 
computerprogramma kan alle ware uitspraken van de wiskunde be-
wijzen; Geen formeel systeem van de wiskunde kan zowel vrij zijn van 
tegenspraken als volledig; De wiskunde is door middel van effectieve 
procedures of algoritmen onuitputtelijk. 
Waarschijnlijk hangen de met de onvolledigheidsstellingen bewezen 
onzekerheden in de wiskunde samen met het gegeven dat wij onder-
zoek verrichten vanuit onze kennis: doordat wij ons bevinden in een 
niet afgesloten systeem groeit onze kennis, alles weten is in een groei-
end, niet afgesloten systeem onmogelijk. Hetzelfde geldt voor een 
apparaat: een alwetend apparaat is niet te bouwen, want dan zou 
de kennis van zo’n apparaat niet meer kunnen groeien, terwijl kennis 
per definitie groeit. Een alwetend apparaat zou niet slim zijn, omdat 
het niets meer kan bijleren. Voor zo’n apparaat is niets nieuw, is alles 
bekend, waardoor het geen motivatie zou hebben om iets te doen. 
Zo’n apparaat zou gedoemd zijn tot stilstand.  
Waarschijnlijk zijn denken en handelen niet te reduceren tot logische 
en wiskundige principes, maar de logica en de wiskunde beïnvloe-
den wel ons denken en handelen. Enkele voorbeelden van logische 
en wiskundige principes die invloed hebben op ons denken en han-
delen:  
- Er bestaan geen onoplosbare problemen, als een probleem te stel-
len is, is een oplossing mogelijk. Voor elk probleem bestaan meerdere 
oplossingen;  
- Uit een systeem is niet meer informatie te halen dan er is ingestopt; 
- Geen geheel kan een element bevatten dat slechts definieerbaar is 
in termen van dat geheel, ofwel een verzameling kan nooit een deel 
bevatten dat groter is dan het geheel. 
- Ons denken brengt verschillende paradoxen voort. Een bekende 
paradox is de paradox van Russell: De verzameling van alle verzame-
lingen die zichzelf niet als element bevatten, bevat zichzelf precies 
dan als zij zichzelf niet bevat.  
Met behulp van de logica en wiskunde onderzoeken we op een alge-
menere manier de werkelijkheid dan met andere takken van weten-
schap, en zo vormen zij onze waarneming. De nieuwe zwaartekracht-
theorie (informatietheorie) van Erik Verlinde is net als de snarentheorie 
helemaal aangewezen op de wiskunde, beide theorieën zijn tot nu 
toe alleen wiskundig te bewijzen. Erik Verlinde schrijft over zijn theorie: 
“Om het ontstaan en de evolutie van het heelal te kunnen beschrij-
ven, hebben we de bouwstenen van de ruimte en de tijd zélf nodig. 
Die bouwstenen zijn de dragers van microscopische informatie-een-
heden, vergelijkbaar met bits in een computer. Maar het zijn geen  
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gewone bits die alleen de waarden 0 óf 1 aannemen. Deze micro-
scopische bits voldoen aan de wetten van de kwantummechanica. 
Dat betekent dat niet van tevoren vaststaat welke waarde ze heb-
ben, en dat ze 0 én 1 tegelijkertijd kunnen zijn. Zo’n kwantummecha-
nisch bit wordt een qubit genoemd.” Verlindes theorie botst met de 
oerknaltheorie die ervan uitgaat dat alle materie vanuit één punt, de 
singulariteit, is ontstaan uit het niets: “Het is mijn sterke overtuiging dat 
de oerknal als moment van creatie van het universum een mythe is. 
Het is simpelweg onmogelijk dat alles in het heelal, met alle informa-
tie daarin bevat, zomaar uit het niets tevoorschijn is gekomen. ” De 
idee dat alles uit niets ontstaat, is al terug te vinden in het gedachten-
goed van Lao Zi, in de zesde eeuw voor onze jaartelling.  
De mens ontwikkelt theorieën om kennis te verkrijgen over de werkelijk-
heid. Een aantal van de natuurkundige theorieën die niet direct prak-
tisch toetsbaar zijn, ontstaan vanuit de wiskunde, vanuit wat wiskundig 
te berekenen is. Verschillende theoretische opvattingen waaronder 
de oerknaltheorie en de informatietheorie van Verlinde zijn met elkaar 
in strijd en deze strijd beïnvloedt onze waarneming en ons wereld-
beeld. Voor natuurwetenschappers is de wiskunde een belangrijk in-
strument om toetsbare voorspellingen te kunnen formuleren. Som-
mige voorspellingen zijn direct te toetsen in de praktijk en andere pas 
later, bijvoorbeeld wanneer uitspraken gedaan worden over grote of 
kleine afstanden, deeltjes of dimensies die wij met onze instrumenten 
(nog) niet kunnen waarnemen.  
Wetenschappers die een nieuwe kijk hebben op de natuur die botst 
met de gangbare aannames, durven hun ideeën vaak niet open-
baar te maken. Zij willen verstoting uit de wetenschappelijke gemeen-
schap en belemmering van hun onderzoek voorkomen. De heer-
sende manier van wetenschap bedrijven en berekenen heeft resulta-
ten opgeleverd, maar werkt tegelijkertijd ook als rem op het toelaten 
van nieuwe ideeën over hoe de natuur en maatschappijen in elkaar 
zitten. Heersende wetenschappelijke ideeën zijn meestal verbonden 
met geldelijke belangen en persoonlijke status, waarvoor nieuwe in-
zichten een bedreiging kunnen vormen. 
Het is niet toereikend om wetenschappelijke theorieën te ontwikkelen 
en praktisch te toetsen, het gaat er ook om de mensen kennis bij te 
brengen zodat ze deze theorieën kunnen begrijpen. Wetenschap zou 
voor iedereen toegankelijk moeten zijn, voor alle wetenschappers en 
voor de hele wereldbevolking. In de praktijk zijn het wetenschappelijke 
bedrijf en de wetenschappelijk resultaten afgeschermd, ook voor we-
tenschappers. Zij kunnen niet vrij van elkaars onderzoek kennis nemen 
zolang wetenschappelijke kennis een waar is, verhandelbaar eigen-
dom, afgeschermd door octrooien en patenten. 
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Kunstmatige intelligentie en bewustzijn 
 
Voor de beantwoording van de vraag of machines kunnen denken, 
bedacht de wiskundige AlanTuring in 1936 een gedachte-experi-
ment, het Imitatie Spel: Stel je een spel voor met drie spelers, van wie 
speler 1 moet achterhalen wie van speler 2 en speler 3 een compu-
ter is. De computer probeert zo menselijk mogelijk over te komen om 
speler 1 te misleiden. Als de computer in staat is dit vaker wel dan niet 
te doen, moeten we volgens Turing concluderen dat de computer 
kan denken. Tegen Turings verwachting in heeft tot nu toe geen en-
kele computer de Turingtest perfect doorstaan. Wel kunnen compu-
ters grote hoeveelheden data veel sneller en nauwkeuriger verwerken 
dan de mens, en worden zij steeds perfecter in de communicatie en 
praktische ondersteuning.  
In de tijd van Turing was aan de oplossing te zien dat de mens deze 
had gevonden, omdat de computer hiertoe niet in staat was. Nu is 
aan de oplossing te zien dat de computer deze heeft ‘bedacht’, om-
dat de mens hiertoe niet in staat is. Maar, aan ‘echte’ menselijkheid 
ontbreekt het de computer nog. De mens herkent moeiteloos perso-
nen vanuit verschillende gezichtshoeken en kan een vallende stoel 
eenvoudig ontwijken of opvangen, terwijl dit de computer en robots 
grote moeite kost en enorm veel rekenkracht. 
Als we de computer vragen wie hij is, vertoont hij geen tekenen van 
zelfbewustzijn, en de vraag is wat gebeurt zodra dit wel het geval is. 
Als kunstmatige intelligentiesystemen zich bewust worden van zichzelf, 
zullen zij dan morele normen hebben, of is hun bewustzijn vrij van mo-
raal? Kan zo’n systeem crimineel worden en tot het besef komen dat 
de mens overbodig is? Is een zelfbewuste en ‘alwetende’ computer 
een bedreiging voor de mensheid? En wat houdt een alwetende en 
almachtige computer bezig, alles, of niets? Of wist hij op microniveau 
de inhoud van onze hersenen, om concurrentie uit te schakelen? 
Denken en intelligentie zijn 2000 jaar opgevat als ratio, als het verkrij-
gen van geldige conclusies via logische en wiskundige afleidingen uit 
voor absoluut waar gehouden grondstellingen, axioma’s. Ook tegen-
woordig vatten diverse logici en wiskundigen denken op als reken-
operaties, als symboolmanipulatie volgens bepaalde regels. Volgens 
deze opvatting zijn systemen van kunstmatige intelligentie te ontwer-
pen door regelgeleide symboolmanipulerende apparaten te bou-
wen. Een halve eeuw onderzoek langs deze weg heeft minder resul-
taten opgeleverd dan verwacht. Sinds het einde van de jaren 90 is 
de rekenkracht van computers weliswaar enorm toegenomen, en 
kunnen we voor eenvoudige handelingen steeds effectiever gebruik 
maken van robotdokters, robotrechters, conversatierobots en andere  
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expertsystemen. Maar met bepaalde voor de mens eenvoudige mo-
torische handelingen, conversaties en patroonherkenning hebben 
computers en robots nog steeds grote problemen.  
Een andere benadering van kunstmatige intelligentie begrijpt denken 
niet als rekenkundige operaties en symboolmanipulatie geleid door 
regels, maar als processen die gebaseerd zijn op intuïtie, ervaring, in-
schatting en kennis. Volgens deze benadering kan het mechanische 
en logische proces van symboolmanipulatie de vindingrijkheid van 
de mens, en de relatie tussen de mens, opgeslagen kennis en de 
contextgebondenheid van kennisprocessen niet imiteren. De wiskun-
digen en logici Barwise, Grace en Devlin erkennen de beperktheid 
van de aanpak van het kunstmatige intelligentie onderzoek vanuit de 
optiek van symboolmanipulatie, en verklaren hieruit de relatief lang-
zame vorderingen. Zij ontwierpen situatielogica en ‘zachte’ wiskunde 
om de complexiteit en de situatiegebondenheid van menselijk den-
ken te simuleren. Met deze logica en wiskunde proberen zij rekening 
te houden met de situatie-afhankelijkheid van conversaties, de flexibi-
liteit van betekenissen, het gebruik van impliciete betekenissen, het 
belang van gemeenschappelijke achtergrondkennis van gespreks-
partners en zaken als sarcasme, cynisme en humor, kenmerkend voor 
conversaties en informatieoverdracht. De afhankelijkheidspositie 
waarin een of meerdere gesprekspartners tijdens conversaties verke-
ren, en de verschillen in kennis, ervaringen en interpretaties tussen ge-
sprekspartners maken het nog complexer en moeilijker om menselijke 
communicatie na te bootsen in kunstmatige intelligentiesystemen. 
De vraag is in hoeverre de strategie van Barwise, Grace, Devlin en an-
deren voor het kunstmatig nabootsen van menselijke intelligentie ef-
fectiever is dan de klassieke benadering. De computer is geen mens 
en het menselijk denken is waarschijnlijk niet volledig na te bootsen in 
een rekenmachine of computer gestuurde robot. Menselijk denken 
bestaat uit een combinatie van programmering en registratie van 
woorden, beelden, geluiden, geuren, gemoedstoestanden, taal-
grappen en nog veel meer, en is veel complexer dan de logische 
patronen waarmee computers rekenen. De menselijke hersenen zijn 
geen digitale computer maar een flexibel neuraal netwerk dat ge-
koppeld aan een biologisch lichaam in staat is een enorme hoeveel-
heid informatie grotendeels onbewust en tegelijkertijd te verwerken en 
op te slaan. Verdere bestudering van de biochemische en elektrische 
reacties die plaatsvinden in de hersenen zal bijdragen tot de ontrafe-
ling van menselijke denkprocessen. Als te achterhalen is hoe hersen-
sporen precies gevormd worden en welke materiële sporen voor 
welke informatie coderen, kunnen de werking en inhoud van denk-
processen worden afgeleid en zijn deze processen wellicht beter na  
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te bootsen. Logica en wiskunde kunnen bij dit soort onderzoek een 
hulpmiddel zijn, maar het menselijk denken is niet te reduceren tot lo-
gica en wiskunde.  
De gelijkstelling van menselijk denken met ratio en de hiermee sa-
menhangende opvatting van waarheid als het verkrijgen van ware 
gevolgen uit ware aannames, reduceert denken en waarheid tot logi-
sche en rekenkundige processen. Menselijk denken is echter een sa-
mengesteld en flexibel geheel van uiteenlopende lichamelijke pro-
cessen, programmering, communicatie, collectieve kennisvergaring, 
gemoedstoestanden, zintuiglijke gewaarwordingen en afhankelijk-
heidsrelaties, ingebed in historische ontwikkelingen.  
Sinds de ontwikkeling van de computer en van kunstmatige intelligen-
tie laten we onze waarneming en ons handelen steeds meer beïn-
vloeden door deze systemen. De komst van de computer en de digi-
talisering van informatie hebben ertoe bijgedragen dat computerge-
stuurde systemen in toenemende mate beslissingen van de mens 
overnemen. Artsen voeren op afstand operaties uit met behulp van 
computergestuurde robots, kerncentrales worden automatisch aan-
gestuurd door wiskundige modellen, en een groot deel van de beslis-
singen op de financiële markten laten we afhangen van automatisch 
werkende algoritmen. De menselijke intelligentie lijkt haar grip om de 
werkelijkheid te verliezen en vervangen te worden door systemen die 
haar overtreffen in snelheid, precisie en hoeveelheid informatie die 
deze kunnen opslaan en verwerken. In de nabije toekomst zal het 
kunnen van computers aanzienlijk worden uitgebreid als zij op kwan-
tumniveau met bijna lichtsnelheid gaan werken. Nieuwe ontwikkelin-
gen in de kunstmatige intelligentie en robotica zullen creaties voort-
brengen die steeds ingewikkelder taken kunnen overnemen van de 
mens. Deze zal zijn beslissingsmacht dan nog meer overdragen op 
apparaten, en daarmee zijn eigen rol in beslissings- en handelings-
processen verder inperken. 
Hoe zal de mens zich gaan verhouden tot de steeds perfectere ont-
werpen van kunstmatige intelligentie? Zal hij wetten gaan opstellen 
waaraan deze producten moeten gehoorzamen? En hoe zullen deze 
wetten in de praktijk uitwerken? Onze computergestuurde systemen 
hebben nu al grote consequenties voor de mensheid, maar zijn niet 
gebonden aan wetten die de mensen en de mensheid beschermen. 
De computergestuurde gevechtssystemen die ontwikkeld worden, zijn 
bestemd om mensen te doden. We staan nog ver af van het in acht 
nemen van de wetten van de robotica die de wetenschapper en 
schrijver Isaac Asimov in 1950 formuleerde: 
Eerste Wet: Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door 
niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt. Tweede Wet:  
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een robot moet bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven 
worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet. 
Derde Wet: Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zo-
ver de bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet. La-
ter voegde Asimov een Nulde Wet toe, die belangrijker was dan de 
andere drie wetten: Een robot mag geen schade toebrengen aan 
de mensheid, of toelaten dat de mensheid schade toegebracht 
wordt door zijn nalatigheid. 
Logica, wiskunde, grammatica en visuele patronen (rond-vierkant; ho-
rizontaal-verticaal, groot-klein e.d.) wijzen erop dat denken bestaat uit 
het vormen, weergeven en herinneren van patronen. Deze patronen 
ontstaan doordat de hersenen reageren op beweging van de mate-
rie die deze patronen voortbrengt. Met beweging wordt hier bedoeld 
dat niets op dezelfde plaats blijft. Bij de oude Grieken was dit principe 
al bekend: Panta rhei, alles stroomt. Doordat de hersenen patronen 
ordenen, mixen en weergeven en dit proces in en buiten de herse-
nen niet volledig bewust en controleerbaar is, ontstaat de indruk dat 
de hersenen iets speciaals doen. Maar vermoedelijk is alles wat de 
hersenen doen een soort impuls, respons op de bewegende materie 
die vormen voortbrengt. De hersenen gedragen zich vermoedelijk 
hetzelfde als de rest van de materie, die door beweging vormen en 
patronen doet ontstaan die combinaties met elkaar aangaan die 
weer vormen en beweging voortbrengen, enzovoort. 
Bewustzijn is te begrijpen als het besef van het eigen bestaan en van 
de eigen positie ten opzichte van de rest van de materie en de men-
selijke geschiedenis. Bewustzijn biedt de mogelijkheid om te commu-
niceren en de omgeving en jezelf in overeenstemming met de be-
hoeften en mogelijkheden te veranderen. Sommige micro-organis-
men, zoals bacteriën en het eencellige Physarum polycephalum, zijn 
in staat hun plaats en omgeving te veranderen, hun behoeften aan 
te passen, met elkaar te communiceren en te ‘ leren’, zonder dat 
deze organismen beschikken over een centraal zenuwstelsel. Duiden 
deze gedragingen op een vorm van bewustzijn? 
Volgens verschillende wetenschappers zal in de toekomst bewustzijn 
nagebootst kunnen worden in computers en kunstmatige intelligentie-
systemen. Andere wetenschappers zijn ervan overtuigd dat bewustzijn 
een niet nabootsbare eigenschap is van de menselijke hersenen. Er 
zijn veel verschillende ideeën geopperd over wat bewustzijn is, bij-
voorbeeld dat bewustzijn onstoffelijk, immaterieel, is of een materiële 
substantie, of een bijkomende eigenschap van de hersenen. In de 
19e eeuw vatte een wetenschapper bewustzijn op als een bijproduct 
van de hersenen, net als urine een bijproduct is van de nieren. On-
derzoekers zoeken al lange tijd in de hersenen naar bewustzijn, maar  
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tot nu toe is het hen niet gelukt bewustzijn in de hersenen te lokalise-
ren, en evenmin het onderbewustzijn, dat volgens verschillende psy-
chologen grote werking heeft op het bewustzijn.  
De hersenen hebben de biologische eigenschap informatie en ge-
beurtenissen binnen en buiten het lichaam te verkrijgen, te verwerken, 
op te slaan en verschillende combinaties hiertussen voort te brengen. 
Deze processen hebben inhoudelijk betrekking op kennis en zijn op 
kennis gebaseerd. Het individu neemt de wereld waar en interpreteert 
deze op basis van de bestaande kennis en wat het zich hiervan ei-
gen maakt. De mens ziet en onthoudt bewust wat hij begrijpt, wat 
past bij zijn ervaringen, wat hij verwacht en wat hem goed uitkomt. 
Nieuwe informatie probeert hij hieraan aan te passen, door deze zo 
te interpreteren dat zij overeenstemt met zijn ervaringen, en door din-
gen die hier niet mee in overeenstemming zijn te negeren. Persoon-
lijkheid en bewustzijn worden gevormd door de kennis die de mens 
verwerft. Kennis kan angsten wegnemen en zet aan tot handelen. 
Door kennis verdwijnen het geloof in geesten en andere vormen van 
bijgeloof, en verdwijnt de angst voor gevaren zoals bliksem. Kennis 
bepaalt ons praktische doen en laten en onze keuzes. Hoe meer ken-
nis iemand heeft, hoe bewuster hij zich is van de natuur, van zijn situa-
tie, van zijn positie in de maatschappij, van de historische gebeurte-
nissen en van de samenhangen hiertussen. Bewustzijn is een biolo-
gische eigenschap van de hersenen die berust op kennis. Als de 
mens geen vorm van taal (beelden, begrippen, woorden e.d.) is bij-
gebracht waarmee hij de wereld waarneemt en vormt, en waarmee 
hij kennis opslaat, blijft zijn bestaan beperkt tot vegeteren. Zonder ken-
nis heeft de mens geen bewustzijn. 
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Toelichting bij de afbeeldingen 
 
In tekeningen kunnen informatie en ideeën worden vastgelegd. Door 
middel van automatisch tekenen en het hanteren van toeval zijn de 
resultaten van onbewuste hersenprocessen weer te geven. De kunste-
naars Miró, Arp, Dubuffet en Tanguy hanteerden eveneens deze ma-
nier van tekenen. Omzetting van de resultaten van automatisch teke-
nen in objecten levert een bijzondere, zichtbare wereld op.  
Met automatisch tekenen zijn door ons ongeveer een miljoen vormte-
keningen vervaardigd, zogeheten filographische vormen. 25 van 
deze tekeningen en twee symbolen zijn te zien op pagina 56. Een se-
lectie van 76 vormtekeningen is omgezet in beelden, schilderijen en 
grafieken. Bestudering van de combinaties hiertussen noemen wij Fi-
lographie; deze naam is afgeleid van filosofie en grafiek.  
Door de resultaten van automatisch tekenen te bestuderen, onder-
zoeken we tegelijkertijd de binding tussen denken en materie, het ge-
deelte van het denken dat voor kennisverwerving moeilijk rechtstreeks 
toegankelijk is. In het filographisch onderzoek hebben het filo-
graphisch spel, hanteren van toeval en experiment een belangrijke 
functie. Onderdeel van het filographisch spel zijn twaalf zogeheten 
basisvormen. Deze worden ‘willekeurig’ gestapeld en gecombineerd 
met de overige 64 vormtekeningen en met de beelden, schilderijen 
en grafieken. Wij vergelijken deze combinaties en onderzoeken ze op 
eigenschappen. 
In het filographisch onderzoek wordt een binding tot stand gebracht 
tussen vormen, ruimte, materie en denken. Onderzoek hiervan levert 
misschien meer kennis over dit gebied waarover nog weinig bekend 
is. Bestudering van de filographische wereld lijkt te wijzen op nog on-
bekende eigenschappen van onze wereld. De filographische vormen 
zijn zo gekozen, dat ze niet op iets herkenbaars uit het dagelijks leven 
lijken, omdat associaties hiermee het onderzoek zouden storen.  
De in dit essay geplaatste collage afbeeldingen geven met filo-
graphische vormen de bestudering van de gelaagdheid van de 
waarneming weer. Driedimensionale beelden, foto’s van deze beel-
den, tekeningen en symbolen zijn met elkaar gecombineerd en de 
combinaties hiertussen met elkaar gemixt, waardoor een gelaagd-
heid van denkbeeldige ruimtes en vormen ontstaat en zichtbaar 
wordt gemaakt. De afbeeldingen weerspiegelen de samengesteld-
heid, veranderlijkheid en dubbelzinnigheid van de waarneming.  
 
Kijkrichtlijnen bij de afbeeldingen 
 
pag. 5. herhaling en perspectief 
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pag. 7. doorzichtige combinatie van twee vormen 
pag. 9. ruimtelijke verbuigingen van twee gecombineerde vormen 
pag. 11. twee vormen in de ruimte, waarvan een om de andere 
heen gebogen 
pag. 13. gelaagde gebogen vormen 
pag. 15. verknipte gebogen vormen gemixt in de ruimte 
pag. 17. delen van wit uitgespaarde vormen 
pag. 19. opnames driedimensionale vormen gemixt met lijnvormen 
pag. 21. driedimensionaal object gemixt met afbeelding van driedi-
mensionale vorm en mixen van lijnvormen 
pag. 23. mix met opname van witte lijnvorm en driedimensionaal ob-
ject, en mix van witte en zwarte lijnvormen  
pag. 25. driedimensionaal object gemixt met opname van driedi-
mensionaal object en gemixte lijnvormen 
pag. 27. driedimensionaal object met opnames van mixen van drie-
dimensionale objecten en lijnvormen 
pag. 29. driedimensionaal object van lijnvorm die zichtbaar is op de 
afbeelding, gecombineerd met twee andere mixen 
pag. 31. verschillende weergaves van een van de vormen van af-
beelding op pagina 29 in verschillende mixen 
pag. 33. opname van lijnvorm van afbeelding op pagina 31omgezet 
in een object en gemixt met andere lijnvormmixen 
pag. 35. opname in een mix gecombineerd met een opname van 
hetzelfde object in een mix 
pag. 37. twee mixen van dezelfde twee objecten met een lijnvorm 
pag. 39. combinatie van twee verknipte mixen met opening naar de 
achtergrond 
pag. 41. combinatie van mixen met object en zijn symbool 
pag. 43. zelfde symbool en vorm als in afbeelding op pagina 41ge-
mixt met een deel van afbeelding op pagina 39 
pag. 45. combinatie van drie mixen met gelijkenissen 
pag. 47. mix van delen van afbeeldingen op pagina 45 
pag. 49. grote mix van verschillende eerdere mixen met driedimensi-
onaal object en zijn symbool 
pag. 51. drie verknipte perspectief mixen met geometrische figuur 
pag. 53. verknipt schijnbolperspectief 
 
De afbeeldingen zijn verschillend te interpreteren, en in de afbeeldin-
gen zitten verborgen gelijkenissen en verborgen verschillen. 
 
Op pagina 56 is een afbeelding te zien van met potlood getekende 
filographische vormen met rode accenten die de vormen binden 
met de ruimte, en twee symbolen van twee van deze tekeningen. 
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