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Mind, n.
A mysterious form of matter secreted
by the brain. Its chief activity consists in the
endeavor to ascertain its own nature, the futility of
the attempt being due to the fact that it has nothing
but itself to know itself with. From the Latin mens, a
fact unknown to that honest shoe-seller, who,
observing that his learned competitor over the way
had displayed the motto "Mens conscia recti,"
emblazoned his own front with the words "Men's,
women's and children's conscia recti."
- Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary –

Coverafbeelding: Smithsonian 16 (1) (April 1985):97
Quote: Bierce, A. (1993). The Devils Dictionary. New York: Dover Publications.
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Samenvatting
Een van de meest fundamentele, maar tegelijk slechtst begrepen aspecten
van de hersenen is ons bewustzijn. Door de groeiende kennis en
verbeterde technieken in de neurowetenschappen lijken een aantal
aspecten van bewustzijn steeds beter empirisch te onderzoeken. In deze
studie zullen een aantal theorieën van bewustzijn nader worden bekeken.
Behandeld worden onder meer de theorie van neuronale
groepselectie van Edelman, en Dennetts multiple draft model. Ook wordt
gekeken naar synchroniteit en naar neuronale assemblaties. Tot slot wordt
de eventuele functie van bewustzijn beschouwd.
Deze scriptie hoopt een klein inzicht te geven in de rol van de
neurowetenschappen bij het onderzoek naar bewustzijn.
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Inleiding
Een van de meest fundamentele, maar tegelijk slechtst begrepen aspecten
van de hersenen is ons bewustzijn. Hoe komt het dat we ons leven niet als
een soort robots doorbrengen, maar ons bewust zijn van alles wat we
doen? Immers vele processen in ons lichaam gebeuren volledig
automatisch, zonder enige problemen. Welk mechanisme maakt het
bovendien mogelijk dat bewustzijn, dat volledig los lijkt te staan van het
lichaam, überhaupt kan bestaan? Dit zijn ongelofelijk ingewikkelde vragen
en het is dan ook niet verrassend dat vooralsnog de mensen die dergelijke
vragen probeerden te beantwoorden vooral filosofen waren.
Hoewel men binnen de neurowetenschappen vaak ver van deze
vragen vandaan probeert te blijven is er de laatste jaren een groeiende
belangstelling voor het fenomeen bewustzijn. Door de groeiende kennis en
verbeterde technieken in dit nog jonge vakgebied lijken een aantal
aspecten van bewustzijn steeds beter empirisch te onderzoeken.
Empirische data blijft echter schaars en is vaak zeer breed te
interpreteren. Veel van deze data is afkomstig van onderzoek met visuele
perceptie. Ook kunnen bepaalde cognitieve aandoeningen en zogenaamde
altered states of consciousness interessante inzichten opleveren. Meer en
meer wordt gebruik gemaakt van dergelijke data om theorieën over
bewustzijn op te stellen. In deze studie zullen een aantal van deze
theorieën nader worden onderzocht en vergeleken.
Een onderwerp als bewustzijn brengt duidelijk filosofische implicaties
met zich mee. Daarom zullen eerst de voornaamste filosofische aspecten
van bewustzijn kort worden behandeld, mede om deze beter te kunnen
scheiden van de neurologische componenten. Vervolgens zullen een aantal
van de empirisch onderbouwde theorieën over bewustzijn bekeken
worden. Tot slot wordt gekeken wat de functie van bewustzijn zou kunnen
zijn, als dit al een functie heeft.
Voor een volledig beeld van het onderzoek naar bewustzijn is deze
studie uiteraard veel te klein. Wat wel mogelijk is, is om een klein inzicht
te geven in het soort theorieën en onderzoek dat in dit veld te vinden is.
Ook niet alle data waarop de theorieën gebaseerd zijn kan worden
behandeld. Daarom wordt steeds eerst de theorie kort uitgelegd, waarna
een selectie van de aangevoerde bewijzen onder de loep genomen wordt.

Definitie en filosofische problemen
Hoewel het concept bewustzijn voor de meeste mensen intuïtief
gemakkelijk te bevatten is, is het geven van een duidelijke definitie een
ingewikkelde zaak. Vooraf dienen we dus eerst kort stil te staan bij wat we
precies met de term bewustzijn bedoelen. Ook moeten een aantal
filosofische vraagstukken in acht worden genomen wanneer we het over
bewustzijn hebben. Deze betreffen de mate waarin we vraagstukken met
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betrekking tot bewustzijn empirisch kunnen beantwoorden, hoe we
bewustzijn in anderen kunnen vaststellen, en het zogenaamde lichaamgeest dualisme.
Definitie
Wat hier onder bewustzijn verstaan wordt is meer dan wat met de Engelse
term awareness wordt aangeduid, het kennis nemen van waarnemingen.
De term consciousness is hier meer van toepassing. Nog steeds is de term
echter niet ondubbelzinnig. In medische termen beschouwd men
consciousness bijvoorbeeld veelal als het bij bewustzijn zijn, ofwel niet
bewusteloos zijn. Het gaat in deze studie echter over bewustzijn als een
gerichte persoonlijke kennisneming van externe gebeurtenissen, interne
signalen, gedachten over deze ervaringen en het feit dat jíj het bent die
deze waarnemingen doet. De subjectieve ervaring van awareness en selfawareness dus.
Het subjectieve aspect schuilt in de manier waarop deze signalen
zich aan ons voordoen. We ervaren rood licht niet als een leeg symbool
die een bepaalde golflengte vertegenwoordigt, maar als een kleur, vaak
gekoppeld met bijvoorbeeld een emotionele waarde of bepaalde
herinneringen. Waarom en hoe dergelijke subjectieve eigenschappen
bestaan is de grote vraag bij het verklaren van bewustzijn.
Het lichaam-geest dualisme
In het begin van de 17e eeuw werd het lichaam-geest dualisme door de
filosoof René Descartes geformuleerd en tegenwoordig bestaat het nog in
vrijwel dezelfde vorm. Mede om objectieve uitspraken over het materiële
te kunnen doen stelde Descartes dat lichaam en geest bestonden uit
verschillende soorten substantie. Goddelijke bemiddeling zou er
vervolgens voor moeten zorgen dat beiden elkaar causaal kunnen
beïnvloeden.1
Pogingen om het dualisme op te lossen bestonden vooral in het
materialiseren van het mentale, of juist in het reduceren van het
materiële tot het mentale. Er ontstond dus ofwel een wereld zonder
subjecten, ofwel een wereld zonder objecten.2 Het heersende beeld van
deze tijd is duidelijk materialistisch. Deze aanname wordt vaak als
vanzelfsprekend beschouwd. Echter, zoals Descartes zelf al aantoonde is
juist het (eigen) bewustzijn het enige in de wereld dat écht gegeven is (ik
denk, dus ik ben)3.
De hardware-software vergelijking die vaak met betrekking tot
lichaam en geest wordt gemaakt kan worden gezien als het moderne
equivalent van een oplossing voor het lichaam-geest dualisme. Hier speelt
het probleem van causaliteit niet langer een rol, omdat we immers weten
hoe causaliteit tussen hardware en software in computers functioneert.4
1

Descartes, R. (2009). The Principles of Philosophy. Radford, Virginia: Wilder Publications, p. 7-48.
Midgley, M. (1998). One World, but a Big One. In Rose, S. Ed. , From Brains to Consciousness: Essays on the
New Sciences of the Mind. London, England: Penguin Science, p. 246-270.
3
Descartes, R. (1998). Discourse on Method. Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing, p. 29.
4
Clark, A. (2001). Mindware. Oxford, New York: Oxford University Press, p. 7-27.
2
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Bewustzijn in anderen
Descartes’ ‘ik denk dus ik ben’ roept meteen de vraag op wie er nog meer
denkt. Juist omdat het een subjectieve ervaring is kunnen we nooit
vaststellen of een ander ook bewustzijn bezit, of dat dit alleen zo lijkt.
In het geval van andere mensen gaan we er gemakshalve van uit
dat ook zij bewustzijn bezitten. Dit lost echter weinig op. Zo is het niet
duidelijk of een foetus in de baarmoeder wel of geen bewustzijn heeft.5
Ook is het zeer moeilijk vast te stellen of, en welke dieren bewustzijn
bezitten. Een veelgebruikte methode om hier inzicht in te krijgen is de
spiegeltest, waarbij een dier een stip op zijn hoofd krijgt en voor een
spiegel wordt geplaatst. Wanneer het dier zichzelf herkent en bij het zien
van de stip in de spiegel grijpt naar de stip op zijn hoofd, wordt het dier
geacht bewustzijn te hebben.6
Nog ingewikkelder wordt het probleem wanneer we de mogelijkheid
van bewustzijn bij computers overwegen. Als dit al mogelijk is, en dit lijkt
steeds waarschijnlijker, hoe kunnen we dan een onderscheid maken
tussen een computer die bewustzijn heeft en één die dit lijkt te hebben?
Belangrijk lijkt hier de gebruikte aanpak om tot ‘ideeën’ te komen, waarbij
efficiëntie en begrip tegenover brute kracht computatie wordt gezet.7
Moeilijke en makkelijke vraagstukken
De bewustzijnsfilosoof David Chalmers maakt een onderscheid tussen het
moeilijke vraagstuk van bewustzijn en de verschillende makkelijke
vraagstukken. Het moeilijke vraagstuk is volgens Chalmers het verklaren
van qualia, ofwel van de subjectiviteit waarmee we waarnemen in brede
zin. De complexiteit van deze vraag kan men waarderen wanneer men
overweegt welke vorm het antwoord op deze vraag überhaupt zou moeten
aannemen. Met welk antwoord op deze vraag naar bewustzijn zouden we
genoegen nemen?
De makkelijke vraagstukken betreffen onder meer het richten van
attentie, de controle van gedrag, de verwerking en categorisering van
verschillende stimuli, etc. Wat de makkelijke vraagstukken makkelijk
maakt is dat zij te beantwoorden zijn door mechanismen voor te stellen
die vervolgens empirisch toetsbaar zijn.8
Aannames
Voor de rest van deze studie worden een aantal aannames gedaan die
nodig zijn om het op een neurobiologische wijze over bewustzijn te
kunnen hebben. Allereerst is er de aanname dat het bewustzijn een
eigenschap is van de hersenen (en dus niet het hart, de lever, het hele
lichaam, of het universum).
5

Brusseau, R. & Myers, L. (2006). Developing consciousness: Fetal Anesthesia and Analgesia. Consciousness
and Anesthesiology, 25:4, P. 189–195.
6
Bard, A. et al. (2006). Self-Awareness in Human and Chimpanzee Infants: What Is Measured and What Is
Meant by the Mark and Mirror Test? Infancy, 9:2, p. 191-219.
7
Clark (2001). p. 28-42.
8
Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2:3, p.
200-219.
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Ten tweede zijn alle behandelde theorieën fysicalistische
verklaringen. Het lichaam-geest dualisme wordt dus genegeerd en
aangenomen wordt dat bewustzijn iets is dat zich aan de natuurwetten
houdt.
Tot slot wordt het standpunt van o.a. Daniel Dennett overgenomen
en wordt gesteld dat het moeilijke vraagstuk van bewustzijn verdwijnt
naarmate de makkelijke vraagstukken worden opgelost en een eenduidige
bewustzijnstheorie ontstaat.9 Op dezelfde wijze is de term leven ingebed
in het vitalisme, zonder dat er een eenduidige definitie van het begrip
bestaat. Het begrip wordt gevormd naarmate het vakgebied zich
ontwikkelt.

Theorie van neuronale groep selectie
In 1972 won Gerald Edelman de nobelprijs voor zijn ontdekking dat het
immuunsysteem opereert volgens Darwiniaanse principes. Hierop
voortbordurend ontwikkelde hij zijn theorie van het neurale Darwinisme,
ook wel neuronale groepselectie, gebaseerd op de gevonden mate van
individualisatie van neuronale verbindingen tussen individuen van dezelfde
soort.
De vorming van synapsen is niet genetisch bepaald, maar is
afhankelijk van zijn eigen selectieprocessen en slechts genetisch
begrensd. Er zijn drie verschillende processen te onderscheiden (fig. 1):
1. ontwikkelings-selectie.
Betreft
de
globale
neuroanatomische
organisatie van een bepaalde diersoort door onder andere hox-genen.
2. Experimentele selectie.
Betreft het versterken en
verzwakken van synaptische
verbindingen volgens het
welbekende
principe
‘neurons that fire together
wire together’.
3. Reentrant mapping. De
beide
selectieprocessen
resulteren in zogenaamde
brain
maps.
Deze
verschillende maps zijn met
elkaar
verbonden
door
parallelle en wederkerige
verbindingen die Edelman
reentrant
circuits
noemt,
waarlangs
reentrant
fig. 1 – De drie processen van neuronale groepselectie.
signalering plaatsvindt.10
9

Dennett, D. C. (1996). Facing Backwards on the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies,
3:1, p. 4-6.
10
Edelman, G. M. (1994). Bright Air Brilliant Fire. London, England: Penguin Science, p. 81-85.
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In tegenstelling tot evolutie en immuniteit vindt selectie in de
hersenen niet plaats op individueel niveau, maar op het niveau van
neuronale groepen. Individuele neuronen zijn óf excitatoir, óf inhibitoir,
maar een neuronale groep kan beide zijn. Daarbij zijn neuronen niet
geïsoleerd, maar sterk onderling verbonden. Als dus selectie op één
neuron plaatsvindt beïnvloedt dit direct een grote groep neuronen.11
Voor het verklaren van bewustzijn worden twee verschillende
vormen van bewustzijn onderscheden, het primaire bewustzijn en hogere
orde bewustzijn. Hierbij is primair bewustzijn het soort bewustzijn dat we
delen met bijvoorbeeld honden, en is hogere orde bewustzijn beperkt tot
mensen (en waarschijnlijk enkele andere primaten). Veel theorieën
hanteren een soortgelijk onderscheid.
Daarnaast worden drie vormen van geheugen onderscheiden:
1. Een systeem van perceptuele categorisatie dat signalen uit de
buitenwereld verwerkt.
2. Conceptuele categorisatie, dat de reacties van de hersengebieden die
perceptuele categorisatie uitvoeren verwerkt.
3. Semantische categorisatie, dat de inhoud van perceptuele of
conceptuele categorisatie kan koppelen aan een taalsymbool.12
Primair bewustzijn
Voor het ontstaan van primair bewustzijn acht Edelman de evolutie van
drie functies noodzakelijk.
1. Ontwikkeling van het corticale systeem op zo’n manier dat wanneer
conceptuele functies ontstonden, zij sterk gekoppeld werden met het
limbisch waardesysteem, om al bestaande capaciteiten tot leren te kunnen
uitbreiden.
2. De ontwikkeling van conceptuele categorisatie op basis van deze
koppeling.
3. Een speciaal reentrant circuit, dat zorgt voor reentrant signalering
tussen dit nieuwe conceptuele en oude perceptuele geheugen.
Dit speciale circuit leidt tot de vorming van een zogenaamde scène,
een spatiotemporaal geordende set van het geheel aan categorisaties. Er
is echter geen concept van zelf, verleden of toekomst. Dit primaire
bewustzijn wordt daarom ook wel het herinnerde heden genoemd.13
Hogere orde Bewustzijn
Hogere orde bewustzijn komt voort uit de toevoeging van semantische
categorisatie aan het primaire bewustzijn (fig. 2). Allereerst is hiervoor de
evolutie van het supralaryngeale systeem vereist. Daarnaast zijn de
gebieden van Broca en Wernicke in de cortex nodig. Het gebied van Broca
reguleert de motorische productie van spraak, waardoor preciezere
klanken kunnen worden geproduceerd. Het gebied van Wernicke is
11

Edelman, G. M. (1993). Neural Darwinism: Selection and Reentrant Signalling in Higher Brain Function.
Neuron, 10:2, p. 115-125.
12
Edelman (1994). p. 99-110.
13
Edelman (1994). p. 118-123.
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cruciaal voor de categorisering en dus het begrijpen van taal. Ook bij
hogere orde bewustzijn zijn de reentrant circuits tussen het semantische
geheugen en het conceptuele en perceptuele geheugen essentieel.
De
ordening
van
zaken uit het perceptuele
en conceptuele geheugen
door
middel
van
semantische
symbolen
maakt het mogelijk om
losse elementen van een
scène te onderscheiden.
Hierdoor
kunnen
de
concepten
van
zelf,
verleden
en
toekomst
worden ontwikkeld. Deze
concepten
worden
nog
eens versterkt door de
intersubjectieve interacties
met
anderen
die
nu
fig. 2 – Model van primaire en hogere orde bewustzijn
14
mogelijk
zijn.
volgens Edelmans theorie van neuronale groepselectie.
Empirische ondersteuning
Voor zijn theorie van reentrant circuits
verwijst Edelman onder meer naar
simulaties van een deel van de visuele
cortex van resusapen. Deze simulatie
registreert visuele illusies op dezelfde
wijze, hoewel vereenvoudigd, als de
visuele cortex (fig. 3). Conflicterende
signalen van verschillende gebieden
worden door middel van competitie
geëlimineerd.
Output
van
andere
gebieden wordt geïntegreerd en via
lagere gebieden terug gestuurd. Het
uitschakelen van de reentry circuits
leidt tot het falen in het creëren van
fig. 3 – De gebieden VOR, VOC en VMo komen ruwweg
een beeld (fig. 4).15
Het feit dat de output van de overeen met respectievelijk V1, V3 en V5 van de
visuele cortex en registreren oriëntatie, occlusie en
verschillende gebieden binnen het beweging.
systeem met elkaar gedeeld wordt zou
een verklaring moeten bieden voor het feit dat een scène een geheel is.
De stap van een vereenvoudigd systeem van visuele perceptie naar
bewustzijn is echter een hele grote.

14

Edelman (1994). p. 124-136.
Finkel, L. H. & Edelman, G. M. (1989). Integration of Distributive Cortical Systems by Reentry: A computer
simulation of interactive functionally segregated visual areas. The Journal Of Neuroscience, 9:3, p. 3188-3208.
15
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fig. 4 – Reacties op bewegende pixels, met en zonder
reentry. 4C-α Vertoont een beetje directionele
selectiviteit, maar in veel gevallen voor de verkeerde
richting. De 4B-Dir en Direction zijn veel selectiever.
Reentry zorgt hier voor een exactere directionele
discriminatie. De reacties van 4C- α zijn echter
vrijwel gelijk, omdat deze sowieso geen feedback van
VMO ontvangt (zie fig. 3).

Voor
het
bestaan
van
neuronale maps verwijst Edelman
naar de studies van M. Merzenich
bij makaken. Hierbij werd ofwel
een vingerzenuw doorgesneden, of
de makaak werd juist getraind één
vinger zeer veel te gebruiken. In
zeer
korte
tijd
waren
deze
veranderingen zichtbaar in de
corresponderende gebieden in de motorcortex.16 17
Het belangrijkste argument dat Edelman aandraagt voor de relatie
tussen reentrant circuits en bewustzijn komt van onderzoek met
binoculaire rivaliteit. Hierbij krijgen testpersonen bij het ene oog door een
rood filter een serie rode verticale strepen te zien die flikkeren met een
bepaalde frequentie, en bij het andere oog horizontale blauwe strepen
door een blauw filter met een andere frequentie. Men registreert beide
patronen, maar neemt er steeds maar één bewust waar, waarbij de
patronen elkaar iedere 2-3 seconden afwisselen. Wanneer geen bewuste
waarneming plaatsvindt, is de hoeveelheid reentry aanzienlijk lager (fig.
5).18

Hoewel deze data de theorie van Edelman lijken te ondersteunen,
doen zij niet veel meer dan het bestaan en belang van reentry circuits
aantonen. Dat er inderdaad veel interconnectiviteit is tussen de regio’s die
Edelman van belang acht voor bewustzijn geeft
echter nog niet aan dat men hiermee ook zijn
theorie van bewustzijn heeft bewezen. Zijn
voornaamste argumenten voor hogere orde
bewustzijn zijn bovendien meer psychologisch
dan neurobiologisch van aard.
fig. 5 – MEG van het verschil tussen bewuste en onbewuste
waarneming van ofwel horizontale, ofwel verticale strepen. De schaal
geeft veranderde activiteit weer. De lichtblauwe lijnen indiceren
verhoogde reentry tussen hersengebieden ten opzichte van een
onbewuste waarneming.
16

Buonomano, D. V. & Merzenich, M. M. (1998). Cortical Plasticity: From Synapses to Maps. Annual Review
of Neuroscience, 21, p. 149-186.
17
Lewis, J. W. & Van Essen, D. C. (2000). Corticocortical Connections of Visual Sensorimotor, and Multimodal
Processing Areas in the Parietal Lobe of the Macaque Monkey. The Journal of Comparative Neurology, 428:1,
p. 112-137.
18
Tononi, G. et al. (1998). Investigating neural correlates of conscious perception by frequency-tagged
neuromagnetic responses. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
95:3, p. 3198-3203.
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Dynamische selectie door synchroniteit
Een gerelateerde theorie aan die van Edelman vinden we bij de
neurowetenschapper Wolf Singer. Singer onderscheidt primaire en hogere
cognitieve functies. Primaire cognitieve functies verwerken de zintuigelijke
signalen van buiten en binnen het lichaam. Dit gebeurt in de primaire
corticale gebieden, zoals de primaire visuele cortex. De werking van deze
primaire gebieden is zonder veel problemen neurobiologisch te verklaren.
Hogere cognitieve functies verwerken vervolgens de output van de
primaire cognitieve gebieden volgens soortgelijke algoritmes als de
primaire functies.19 Er hoeven dus geen nieuwe mechanismen te
evolueren, alleen nieuwe corticale gebieden. Omdat het dezelfde
processen betreft moet het theoretisch gezien bovendien mogelijk zijn om
hogere orde cognitie te verklaren.20
Primaire en hogere cognitie leiden echter nog niet noodzakelijk tot
bewustzijn. Hiervoor is attentie vereist. Voor attentie is op zijn beurt weer
arousal nodig. Attentie voor primaire cognitie leidt tot awareness, terwijl
attentie voor hogere cognitie tot meta-awareness of self-awareness leidt.
De neocortex maakt gebruik van twee verschillende strategieën voor
cognitieve processen:
1. Hard-wired neuronen vertegenwoordigen relaties die erg belangrijk of
erg frequent zijn.
2. Dynamische groeperingsmechanismen maken vervolgens een
flexibele recombinatie van reacties van hard-wired neuronen mogelijk.
Dynamische selectie en associatie van verschillende neuronen voor
verdere verwerking vereist dat deze neuronen gelabeld worden als zijnde
bij elkaar horend. Dit kan worden bereikt door een verhoging van de
vuurfrequenties, maar ook door een verhoogde vuursynchroniteit.21
Synchroniteit
Corticale cellen zijn in staat hun signalen tot op milliseconden te
synchroniseren. Ook kunnen zij bij veranderende stimulus configuraties
zeer snel wisselen van de partnercellen waarmee zij synchroniseren.
Synchroniteit lijkt cruciaal te zijn voor attentie en dus voor het al of niet
bewust plaatsvinden van een cognitief proces. Wanneer dit geldt voor de
gehele neocortex zou dat betekenen dat een activatiepatroon enkel een
bewuste waarneming wordt bij voldoende coherentie in activiteit. Omdat
arousal coherente activiteit verhoogd wordt hiermee ook verklaard
waarom arousal vereist is voor bewustzijn. Een hoge synchroniteit zou
hierdoor als een zeer betrouwbare indicator van bewustzijn kunnen
fungeren.

19

Singer, W. (1994). Putative functions of temporal correlations in neocortical processing. In Koch, C. & Davis,
J. L. eds, Large-Scale Neuronal Theories of the Brain. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, p. 201-237.
20
Singer, W. (1998). Consciousness from a Neurobiological Perspective. In Rose, S. Ed., From Brains to
Consciousness: Essays on the New Sciences of the Mind. London, England: Penguin Science, p. 228-233.
21
Singer (1998). p. 234-238.
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onbewust

Zo beschouwd kan arousal
worden gezien als algemeen
asynchroon
synchroniteit verhogend, attentie
Interne en
als
gericht
synchroniteit
Primaire
Hogere
externe
corticale
corticale
zintuigelijke
verhogend, en bewustzijn als het
gebieden
gebieden
signalen
gevolg van deze synchroniteit (fig.
6). Merk dat Singer de subjectieve
attentie
synchroon
connotaties van bewustzijn buiten
(selectief)
beschouwing
laat.
Deze zijn
arousal
volgens hem niet te achterhalen
(algemeen)
awareness
meta-awareness
door neurologische studie van een
enkel brein. Zij komen voort uit
fig. 6 – De rol van synchroniteit in bewuste cognitie
de interactie tussen verschillende
hersenen en zouden zonder een dergelijke dialoog niet bestaan. Zij zijn
dus het gevolg van culturele evolutie en dienen dan ook vanuit die
invalshoek benaderd te worden. Deze subjectieve kenmerken ontstaan
bovendien in een dusdanig vroeg stadium in onze ontwikkeling dat we ons
niet kunnen herinneren ze te hebben geleerd.22
Empirische ondersteuning
Fysiologische studies van hogere corticale gebieden lijken er inderdaad op
te wijzen dat ontwikkeling van nieuwe hogere corticale functies gepaard
gaat met de evolutie van nieuwe gebieden in de neocortex, die de output
van andere gebieden als input gebruiken.23
De belangrijke rol die synchroniteit bij bewuste processen speelt is
veelvuldig aangetoond. Zo gaat strabismus (scheel zien) bijvoorbeeld
gepaard met een falen om de signalen van beide ogen te synchroniseren,
waardoor men niet in staat is deze input te combineren tot een enkel
beeld. Overige factoren blijven hierbij onveranderd.24 Bij het uitvoeren
van sensomotorische taken is, wanneer een individu zijn aandacht ergens
op moet richten, een verhoogde synchroniteit waarneembaar tussen de
verschillende hersengebieden die moeten samenwerken om de taak te
voltooien (fig. 7).25
Tot slot haalt ook Singer onderzoeken met binoculaire rivaliteit aan
als ondersteuning voor zijn theorie. De geactiveerde neuronen en hun
vuurfrequentie zijn hetzelfde bij niet bewust waargenomen patronen als
bij wel waargenomen patronen. Selectie tussen de twee mogelijke
patronen hangt dus niet af van de onderdrukking van het niet
waargenomen patroon, of een versterking van de signalen van het

22

Singer (1998). p. 238-245.
Lee, C. C. & Sherman, S. M. (2008). Synaptic Properties of Thalamic and Intracortical Inputs to Layer 4 of the
First- and Higher-Order Cortical Areas in the Auditory and Somatosensory Systems. Journal of
Neurophysiology, 100:1, p. 317-326.
24
Engel, A. K. et al. (1997). Role of the temporal domain for response selection and perceptual binding.
Cerebral Cortex, 7:6, p. 571-582.
25
Roelfsema, P. R. et al. (1997). Visuomotor integration is associated with zero time-lag synchronization among
cortical areas. Nature, 385:1, p. 157-161.
23
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waargenomen patroon. Het verschil in de twee situaties zit enkel in de
mate van synchroniteit van het signaal.26
Het feit dat synchroniteit zo sterk gecorreleerd is met bewustzijn
hoeft nog niet te betekenen dat synchroniteit bewustzijn veroorzaakt. In
ieder geval fungeert het als een zeer betrouwbare indicator om te zien of
een proces wel of niet bewust plaatsvindt.

fig. 7 – Synchroniteit tussen gebied 7 en het laterale deel van gebied 5 bij katten, tijdens en na een
visuomotorische handeling. De katten moesten na het verschijnen van een visuele stimulus een knop ingedrukt
houden tot de stimulus roteerde.
a. Wachten op visuele stimulatie.
b. Vlak na het indrukken van de knop.
c. Wachten op rotatie van de stimulus.
d. Beloningsperiode.
Activiteit is gedurende de hele taak gesynchroniseerd. Deze synchroniteit is het sterkst vlak na het indrukken
van de hendel. Tijdens de beloningsperiode verdwijnt deze synchroniteit weer.

Neuronale assemblaties
Voor Susan Greenfield is bewustzijn geen alles of niets zaak. Zoals slaap
uit verschillende stadia bestaat, zo zouden ook er verschillende stadia van
bewustzijn bestaan. Dit maakt bewustzijn niet iets kwalitatiefs, maar iets
kwantitatiefs.
Greenfield onderscheidt neuronale netwerken, en zogenaamde
neuronale assemblaties. Een neuronaal netwerk wordt gevormd door
lange termijn potentiatie en is vrij stabiel. Neuronale assemblaties zijn
variabele kortstondige groeperingen van actieve neuronen op
macroniveau, die als rimpels op een wateroppervlak verspreiden. Deze
groeperingen bestaan uit meer dan tien miljoen neuronen, duren circa 230
ms en zijn niet besloten binnen specifieke hersengebieden. De grootste
neuronale assemblatie is die waar we ons bewust van zijn. De grootte van
de assemblatie bepaalt vervolgens de mate van bewustzijn.27
26

Fries, P. et al. (1997). Synchronization of oscillatory responses in visual cortex correlates with perception in
interocular rivalry. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94:23, p. 12699-12704.
27
Greenfield, S. (1998). How might the brain generate consciousness. In Rose, S. Ed., From Brains to
Consciousness: Essays on the New Sciences of the Mind. London, England: Penguin Science, p. 210-217.
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De vorming van assemblaties
De grootte van een neuronale
assemblatie wordt bepaald door
verschillende factoren. De mate
van connectiviteit bepaalt de
grootte
van
het
neuronale
netwerk. Deze connectiviteit is
groter naarmate de hersenen
meer associaties maken. De
intensiteit van de sensorische
stimulatie bepaald vervolgens de
activiteit van het neuronale
fig. 8 – De vorming van neuronale assemblaties.
netwerk.
De
aanwezigheid
van
verschillende
modulators
kan
de
prikkelbaarheid van de omringende cellen verhogen of verlagen en zo het
formaat van de neuronale assemblatie beïnvloeden. Greenfield
onderscheidt hierin aspecifieke modulators, neurotransmitters die diffuus
vanuit het reticulaire activeringssysteem over de hersenen worden
verdeeld, en specifieke modulators, zoals hormonen.
Verschillende neuronale assemblaties zorgen voor het vrijkomen van
specifieke neuropeptiden. Het soort peptide en de concentratie ervan
vormen een representatie van de bijbehorende neuronale assemblaties en
interageren met de rest van het lichaam (fig. 8).28
Fysiologie en fenomenologie
Greenfield legt grote nadruk op het feit dat de
fysiologie van neuronale assemblaties gekoppeld
dient te worden aan de fenomenologische aspecten
van subjectieve ervaring. Als de correlatie sterk
genoeg is moet het mogelijk zijn om zowel van
fysiologie naar fenomenologie, als andersom te
redeneren.29
Greenfield
associeert
eerst
verschillende
eigenschappen met kleine en grote neuronale
assemblaties (tabel 1), aan de hand van wat men van
de mate van connectiviteit, intensiteit, concurrentie
en modulatie kan verwachten. Vervolgens stelt zij
enkele voorspellingen op voor de fysiologische
kenmerken van verschillende toestanden (tabel 2). Let
wel, normaal bewustzijn bevindt zich ergens tussen
deze twee uiterste assemblatieafmetingen in. Voor
een goed begrip van de fysiologie is het echter
leerzaam om naar deze uitersten te kijken.30
28

tabel 1 – Kleine en grote
neuronale assemblaties en
ermee geassocieerde
eigenschappen.

Greenfield, S. A. & Collins, T.F.T. (2005). A neuroscientific approach to consciousness. Progress in Brain
Research, 150:1, p. 11-23.
29
Greenfield (1998). p. 221-224.
30
Greenfield & Collins (2005).
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tabel 2 – Voorgestelde correlaties tussen verschillende abnormale toestanden en bijbehorende neuronale
assemblaties. In normale gevallen zou men neuronale assemblaties van gemiddeld formaat hebben.

Empirische ondersteuning
Vanwege de temporele aard van neuronale assemblaties is real time
imaging vereist om het te kunnen constateren. Dit wordt vooral gedaan
met voltagegevoelige kleuring. Duidelijk nadeel hiervan is dat men dit
momenteel niet in vivo bij mensen kan toepassen. Dergelijke onderzoeken
in de hersenen van makaken laat een golf van activiteit zien die zich met
een snelheid van 100 tot 250 µm/µsec over de cortex beweegt na
toediening van een visuele stimulus (fig. 9). Ook zag men dat concurrentie
optrad tussen meerdere golven van activiteit als men extra stimuli
toediende.31
fig. 9 – Een visuele stimulus
ter grote van 1x0.5 graden
van het visuele veld werd
toegediend en de activiteit
van de bijbehorende 6x6 mm
cortex is hier getoond.
Activiteit verspreid zich in
230 ms over een veel groter
gebied dan wat men zou
verwachten van directe
rinotopische activatie. Het
beeld bij 0 ms geeft ruis weer.

Dat neuronale assemblaties betrokken zouden zijn bij bewustzijn
leidt Greenfield onder meer af aan de werking van anesthetica. Deze
werken niet op specifieke hersengebieden, maar op het gehele brein. Deze
middelen werken bovendien assemblatie verkleinend.32 Daarnaast zijn ze
gradueel. In hoge dosissen zorgen zij voor een verlies van bewustzijn,
maar in lagere dosissen werken zij bijvoorbeeld hallucinerend of kan men
zich in een semibewustzijn bevinden, waarin men niets voelt, maar nog
31

Grinvald, A. et al. (1994). Cortical Point-Spread Function and Long-Range Lateral Interactions Revealed by
Real-Time Optical Imaging of Macaque Monkey Primary Visual Cortex. The Journal of Neuroscience, 14:5, p.
2545-2568.
32
Collins, T. F. T. (2007). Dynamics of neuronal assemblies are modulated by anaesthetics but not analgesics.
European Journal of Anaesthesiology, 24:7, p. 609-614.
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wel bevelen kan opvolgen.33 De suggestie dat kleine assemblaties gepaard
gaan met hogere concentraties dopamine komt voort uit fMRI onderzoek
waarin toediening van dopamine zorgde voor meer centrale en minder
perifere activiteit na stimulatie.34
Veel elementen van Greenfields voorstellen lijken redelijk
vastgesteld te zijn, zoals de lage sensorische input tijdens dromen, de
beperkte connectiviteit bij kinderen, of de invloed van de intensiteit van
een sensorische impuls op de mate van activatie. Echter is voor lang niet
al deze voorstellen empirische ondersteuning te vinden. Vooral de
connectie tussen assemblaties en neuropeptiden dient nog uitvoerig te
worden onderzocht. Waar het Greenfield vooral om gaat is dat haar
theorie van bewustzijn vooralsnog lijkt te werken, en dat wat nog
onbewezen is empirisch te toetsen is.

Multiple drafts model
Een compleet andere, meer filosofische benadering, is die van Daniel
Dennett. Hij bestrijdt een andere veel gemaakte tweedeling van
bewustzijn, die tussen toegangsbewustzijn en fenomenaal bewustzijn. Het
fenomenale bewustzijn is pure ervaring, het bezitten van qualia.
Toegangsbewustzijn betreft de toegankelijkheid voor mondeling verslag,
redeneren, en de controle van gedrag. Dennett stelt dat fenomenaal
bewustzijn, als los verschijnsel van toegangsbewustzijn, niet bestaat. Het
feit dat wij denken dat het bestaat komt door het beeld van het
cartesiaanse theater, waarin het bewustzijn samenkomt, dat nog steeds
onze ideeën van bewustzijn beïnvloedt.35
Het Cartesiaanse theater
Het model van het Cartesiaanse theater komt voort uit de filosofie van
Descartes. Het betreft een plek in het brein waar alle informatie
samenkomt en toegankelijk wordt voor subjectieve ervaring. Voor
Descartes was deze locatie de epifyse, maar voor het concept van het
Cartesiaanse theater maakt de gekozen locatie of locaties weinig uit.36
Hoewel weinig theorieën het bewustzijn nog in een specifiek deel
van de hersenen trachten te lokaliseren, heeft het idee van een plek waar
alle informatie samenkomt en aan een subject wordt gepresenteerd nog
steeds een grote invloed op hoe we bewustzijn benaderen.
De spatiotemporele eenheid die typerend is voor bewustzijn is
slechts een illusie, aldus Dennett. Een scene zoals bijvoorbeeld Edelman
deze beschrijft bestaat dus helemaal niet. Het gevoel van eenheid is een
33

Russell, I. F. (1989). Conscious awareness during general anaesthesia: Relevance of autonomic signs and
isolated arm movements as guides to depth of anaesthesia. Baillière’s Clinical Anaesthesiology, 3:3, p. 511-532.
34
Venkata, S. M. et al. (2002). Dopaminergic modulation of cortical function in patients with Parkinson’s
disease. Annals of Neurology, 51:2, p. 156-164.
35
Cohen, M. A. & Dennett, D. C. (2011). Consciousness cannot be separated from function. Trends in Cognitive
Sciences, 15:8, p. 358-364.
36
Descartes, R. (2003). Treatise of Man. Amherst, New York: Prometeus Books, p. 7-48.
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verworvenheid van bewustzijn, niet een predispositie ervan. De
voornaamste reden dat dit beeld toch blijft bestaan, is dat mensen de
rijkdom van hun bewuste perceptie zwaar overschatten.37 De temporele
eenheid van bewustzijn wordt bovendien veelal zonder moeite
geaccepteerd. Wanneer men echter op kleine tijdschalen gaat kijken
ontstaan hiermee grote problemen, omdat de verwerkingstijd van
verschillende signalen in verschillende situaties sterk kan verschillen.38
Dennetts alternatief voor het Cartesiaanse theater is het multiple
drafts model. Hierbij is het brein vergelijkbaar met een zeer sterke
parallelle computer, die gelijktijdig in verschillende gespecialiseerde
gebieden talloze gegevens ontvangt, verwerkt en doorstuurt. Van al deze
informatie worden in hogere hersengebieden telkens een soort van
voorlopige samenvattingen gemaakt. Ons bewustzijn bestaat uit deze
schetsen, die continu worden gemaakt, verwijderd en geactualiseerd. Er is
geen reden waarom informatie na analyse opnieuw gepresenteerd zou
moeten worden, omdat er geen ‘scherm’ of ‘podium’ is waar alle
informatie nog eens samenkomt. Dit leidt er ook toe dat bij het vormen
van een representatie, er geen reden is om de gaten op te vullen, omdat
geen scene gevormd wordt waarin deze gaten zouden opvallen. Het brein
laat je details verwachten, zonder dat het deze hoeft in te vullen.39
Enkele jaren na het formuleren van zijn multiple drafts model kwam
Dennett met de metafoor ‘faam in het brein’, om meer te benadrukken
dat bewustzijn geen medium is, maar een verschil in invloed. Zoals het
onmogelijk is om het begin van faam precies te bepalen en de
zogenaamde 15 minuten van faam eigenlijk helemaal geen faam kan zijn,
zo ook is bewustzijn enkel achteraf te bepalen en is het onmogelijk om 15
milliseconden van bewustzijn te hebben. De basis van Dennetts theorie
blijft met deze nieuwe metafoor echter onveranderd.40
Fenomenologie
Iedere theorie die de neurale correlaten van bewustzijn tracht te scheiden
van de neurale correlaten van cognitieve functie is gedoemd te mislukken.
Zoals het woord ‘groen’ fungeert als representatie voor de kleur groen,
maar niet groen is, zo ook fungeert onze subjectieve ervaring van groen
als representatie voor de kleur groen, maar is het zelf niet groen. Het feit
dat we (in normale toestand) groen kunnen onderscheiden van
bijvoorbeeld paars, wordt veelal als vanzelfsprekend geacht. Wanneer we
visie echter vergelijken met andere zintuigen, zoals gehoor verdwijnt deze
vanzelfsprekendheid. Hoewel vrijwel iedereen hoge en lage tonen kan
onderscheiden zijn er maar weinig mensen met absoluut gehoor.41

37

Dennett, D. C. (1991). Consciousness Explained. London, England: Penguin Science, p. 321-356.
Dennett (1991). p. 101-126.
39
Dennett, D. C. & Kinsbourne, M. (1992). Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in
the Brain. Behavioral and Brain Sciences, 15:2, p. 183-247.
40
Dennett, D. C. (2000). Are we explaining consciousness yet? Cognition, 79:2, p.221-237.
41
Dennett, D. C. (1983). Styles of Mental Representation. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series,
83, p. 213-226.
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De theorie van Dennett volgt uit drie belangrijke en tegenintuïtieve
omkeringen in het denken.
1
De Darwiniaanse omkering laat zien dat complexe ontwerpen kunnen
ontstaan zonder dat hiervoor een nog complexere ontwerper vereist is.
2
De omkering van Turing, vader van de moderne computer, betreft de
mogelijkheid tot berekenen. De universele Turingmachine (het
basisconcept van iedere computer) liet zien dat berekening mogelijk is
zonder enige kennis van de rekenkunde.
3
De Humeaanse omkering keert de verhouding tussen oordeel en
fenomenologie om. Onze eerdere ervaringen met betrekking tot oorzaak
en gevolg creëren bepaalde verwachtingen. Deze verwachtingen
misinterpreteren we vervolgens als een waarneembare ervaring van
causatie in de buitenwereld.42
De gevolgen van een dergelijke omkering voor de biologie ziet men
bijvoorbeeld wanneer men fenomenologische zaken als zoetheid, of
aantrekkelijkheid beschouwt. Het is niet het geval dat glucose eerst zoet
was, en wij het daarom lekker zijn gaan vinden. Er is niets aan het
glucosemolecuul dat deze zoetheid bevat. Glucose is zoet, juist omdat wij
het lekker vinden. Er is ook niets aan de vrouwelijke vorm dat inherent
aantrekkelijk is. Was dit het geval dan zouden de mannetjes van vele
andere diersoorten, waarvan de vrouwtjes hele andere vormen hebben, in
grote problemen verkeren. Wij zijn ontworpen om de vrouwtjes van onze
eigen soort aantrekkelijk te vinden en om bepaalde soorten energetisch
voedsel zoet te vinden.
In het geval van bewustzijn is sprake van dezelfde omkering. In alle
gevallen projecteren we een interne reactie als een uitwendige oorzaak.
Fenomenaal bewustzijn is dus niet de oorzaak van toegansbewustzijn,
maar juist een gevolg ervan. 43
Heterofenomenologie
Het lijkt er dus op dat mensen zelf niet altijd de meest geschikte persoon
zijn om hun eigen gedrag te beoordelen. Hoe iets zich aan iemand
voordoet zegt erg weinig over wat er zich ook daadwerkelijk in deze
persoon heeft afgespeeld. Men bedenkt waarschijnlijk klinkende
verklaringen en vult aan wat men niet weet, zonder dit zelf door te
hebben.44
In het geval van anosognosia, waarbij mensen met een aandoening
zich niet bewust zijn van het feit dat zij deze aandoening hebben, is dit
verschijnsel zeer duidelijk waarneembaar. Mensen die bijvoorbeeld blind
zijn houden vol dat zij prima kunnen zien. Wanneer zij vervolgens overal
tegenaan lopen of hun weg steeds kwijtraken proberen zij deze
gebeurtenissen op een rationele manier te verklaren. In tegenstelling tot

42

Dennett, D. C. (2012). A Phenomenal Confusion about Acces and Consciousness. Lecture: Institute of
Cognitive Science Montreal. Unpublished.
43
Dennett, D. C. (2011). Shall We Tango? No, but Thanks for Asking. Journal of Consciousness Studies, 18:5-6,
p. 23-34.
44
Dennett (1991). p. 354-356.
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ontkenning heeft anosognosia geen psychologische, maar een
fysiologische oorzaak.45
In de meeste gevallen zijn dergelijke heterofenomenologische
verklaringen niet compleet zinloos, maar kunnen zij nog steeds dienen als
bronnen voor hoe iets zich aan iemand voordoet. Zij kunnen dus worden
beschouwd als fictie, waarvan men hermeneutisch niettemin nog steeds
veel kan leren.
Empirische ondersteuning
Dennett
noemt
veranderingsblindheid
als
voorbeeld voor het feit dat
mensen hun bewuste perceptie
overschatten.
Men
toont
proefpersonen om en om twee
afbeeldingen
die
op
één
eigenschap na identiek zijn,
afgewisseld
met
kleine
onderbrekingen. Het duurt vaak
vele
seconden
voordat
proefpersonen
het
verschil
herkennen, zelfs wanneer men
vrij grote verschillen aanbrengt fig. 10 – Voorbeeld van gebruikte afbeeldingen bij
46
(fig. 10).
Bovendien werkt dit onderzoek naar veranderingsblindheid. Zelfs grote
principe
niet
alleen
bij verschillen kunnen soms meer dan tien seconden
verborgen blijven.
afbeeldingen, maar ook in real
life. Men kan als iemand even niet oplet een persoon omwisselen voor een
ander, niet gelijkend persoon, zelfs wanneer deze compleet andere
kleding draagt (fig. 11).47 Deze experimenten lijken er inderdaad op te
wijzen dat onze bewuste perceptie inderdaad niet zo precies is als dat zij
zich aan ons voordoet.
fig. 11 – Real-life veranderingsblindheid.
a. Persoon A vraagt een willekeurig persoon op straat
om de weg.
b. Persoon B en C lopen langs met een pakket,
waardoor persoon A tijdelijk wordt verhuld.
Gedurende deze tijd neemt persoon A de plek van
persoon B over.
c. Vervolgens gaat persoon B door met de conversatie
met de voorbijganger, zonder dat de voorbijganger de
verwisseling doorheeft.
d. Persoon A en B naast elkaar.
Zelfs bij minder gelijkende personen heeft men in het
merendeel van de gevallen niet door dat er een
verwisseling heeft plaatsgevonden.
45

Prigatano, G. P. et al. (2011). Anosognosia for hemiplegia with preserved awareness of complete cortical
blindness following intracranial hemorrhage. Cortex, 47:10, p. 1219-1227.
46
Simons, D. J. & Levin, D. T. (1997). Change Blindness. Trends in Cognitive Sciences, 1:7, p.261-267.
47
Simons, D. J. & Ambinder, M. S. (2005). Change Blindness: Theory and Consequences. Current Directions in
Psychological Science, 14:1, p. 44-48.
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Het idee van het multiple drafts model van de constante herziening
van bewustzijn wordt ondersteund door analyse van het zogenaamde phieffect. Wanneer twee frames elkaar opvolgen en een voorwerp in dat
frame is verplaatst, dan zien we dit als een beweging. Wanneer ook de
kleur verandert, wordt ook deze verandering in de beweging
waargenomen (fig. 12). Dit roept echter de vraag op hoe de tussenliggende
stappen kunnen worden ingevuld. Op moment C en D is bijvoorbeeld nog
geen enkele indicatie of, en zo ja waarheen de stip gaat bewegen. Op
moment D heeft bovendien de
kleurverandering
nog
niet
plaatsgevonden. Dus hoe is het
mogelijk dat zowel de beweging,
als de kleurverandering daarvoor
al wel wordt waargenomen. Ofwel
nemen we iets waar wat nog niet
heeft
plaatsgevonden,
ofwel
herzien
we
achteraf
onze
herinneringen. Gezien het idee
van precognitie uit te sluiten is,
fig. 12 – Het Phi-effect. Links is de vertoonde stimulus.
lijkt Dennetts theorie dat sprake is
Rechts is hoe deze stimulus in het bewustzijn verschijnt.
van constante vernieuwing en
De momenten C en D worden in het bewustzijn
waargenomen, terwijl het voor de bepaling van C en D
herziening van schetsen van de
noodzakelijk is de kleur en locatie van B te weten, welke
werkelijkheid de enige oplossing
nog niet heeft plaatsgevonden.
voor dit probleem te bieden. 48
Een voorbeeld van het feit dat het brein de details niet hoeft op te
vullen zien we bij een variant van de Necker kubus illusie (fig. 13).
Wanneer de linker afbeelding wordt bekeken als een witte kubus voor een
witte achtergrond met gaten erin zijn de grenzen van de kubus op de
achtergrond te zien als een soort witter dan wit. Wanneer de kubus wordt
bekeken als staande op een
zwarte achtergrond, achter een
wit doek met gaten, verdwijnen
deze grenzen echter. De rechter
kubus is enkel te zien als zijnde
achter het witte doek. Men heeft
geen enkele moeite de kubus
als geheel voor te stellen,
ondanks het feit dat er ergens
een kleurovergang zou moeten
plaatsvinden. Het brein vult niet fig. 13 – Twee Necker kubussen. De linker is op 4
in hoe deze overgang achter het verschillende manieren waar te nemen, de rechter kent
slechts 2 varianten. Het brein negeert hoe de eventuele
witte doek er uit zou moeten kleurovergang zou moeten verlopen terwijl het de gehele
zien, het laat het gewoon kubus ziet.
gaan.49

48
49

Dennett (1991). p. 111-126.
Dennett (2012).
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Functies van bewustzijn
Tot nu toe is de eventuele functie die bewustzijn zou vervullen buiten
beschouwing gelaten. In dit hoofdstuk zullen varianten van de twee
voornaamste visies worden bekeken. Enerzijds zijn er de mensen die
zeggen dat bewustzijn op zichzelf geen functie heeft, maar slechts een
bijeffect is van een andere fitness-verhogende eigenschap van de
hersenen. Dit zijn de zogenaamde epifenomenologische verklaringen.
Anderzijds zijn er de mensen die claimen dat bewustzijn zelf een bepaalde
functie moet vervullen. De voornaamste functionele theorie van
bewustzijn is de global workspace theorie. Discussies over de
mechanismen van bewustzijn en de functie ervan staan vaak redelijk los
van elkaar. Zo zijn er zowel varianten van hogere orde theorieën die
uitgaan van een epifonomenologische verklaring, als varianten die een
functionele benadering hanteren.
Global workspace theorie
Ons onderbewustzijn kan een onbeperkt aantal processen tegelijk
uitvoeren. Ons bewustzijn kan zich echter maar op één of enkele
processen tegelijk focussen. Als bewustzijn geen fitness verhogende
waarde met zich mee zou brengen, zo beargumenteerd Bernard Baars, de
voornaamste ontwikkelaar van de global workspace theorie, zou een
organisme in het bezit van bewustzijn juist slechter af zijn. Er moet dus
een eigenschap zijn die ervoor zorgt dat bewuste processen efficiënter zijn
dan wanneer zij onbewust hadden
plaatsgevonden.
Volgens Baars is deze eigenschap
het mogelijk maken van een brede
toegang tot data tussen onafhankelijke
hersengebieden. De global workspace
theorie
veronderstelt
een
vluchtig
geheugen, dat deel uitmaakt van het
werkgeheugen. In tegenstelling tot het
werkgeheugen, dat meer dan tien
seconden bedraagt, duurt het vluchtige
geheugen nog geen seconde. De
dominante informatie in dit vluchtige
geheugen wordt verspreid over het
gehele brein (fig. 14).50
De beste manier om de eventuele
functie van bewustzijn te onderzoeken is
door middel van een vergelijkende
analyse van bewuste processen met fig. 14 – Het global workspace model van
Bernard Baars.
verwante onbewuste processen.51

50
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fig. 15 – fMRI activatie van
zichtbare vs. gemaskeerde
woorden. Dit beeld is het
gemiddelde van 15
proefpersonen. Bewuste
waarneming gaat gepaard
met een bredere
hersenactivatie, terwijl
onbewuste waarneming
hoofdzakelijk beperkt blijft
tot de visuele cortex. De
gyrus fusiformis laat een
12 keer hogere activiteit
zijn wanneer een
waarneming bewust
plaatsvindt.

Onderzoeken waarbij woorden werden gemaskeerd geven duidelijke
verschillen weer tussen onbewuste en bewuste waarneming. Wanneer
woorden gemaskeerd werden activeerden zij enkel de visuele cortex,
terwijl bewuste waarneming van dezelfde woorden ook leidde tot activiteit
in de pariëtale kwab en frontale cortex (fig. 15).52 Experimenten met
veranderingsblindheid laten soortgelijke resultaten zien.53 Deze resultaten
indiceren inderdaad dat bewuste processen breed over de hersenen
worden gedeeld, terwijl onbewuste processen tot de sensorische gebieden
beperkt blijven. Of het bewustzijn deze
activiteit ook integreert en bewuste taken
beter worden verricht dan hun onbewuste
equivalenten is nog niet duidelijk.
Bewustzijn lijkt ook van belang bij het
leren van vaardigheden. Naarmate een
vaardigheid meer geoefend wordt, voert
men deze meer en meer automatisch uit en
wordt de informatie minder breed over de fig. 16 – PET scan van een subject voor en
hersenen verspreid, terwijl prestatie juist na training in tetris, tijdens het spelen, laat
een duidelijk verminderd metabolisme zien.
wordt verbeterd (fig. 16).54
Epifenomenologie
Volgens David Rosenthal, één van de belangrijkste aanhangers van een
epifenomenologische benadering van bewustzijn, falen veel mensen erin
om de eventuele functie van bewustzijn te scheiden van de functie van
datgene waarvan we ons bewust zijn. Verder beargumenteert hij dat los
van de functies van deze bewuste processen, bewustzijn zelf geen enkele
51
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functie heeft. Dit hoeft niet per sé een gebrek aan causaliteit te
betekenen. Causale impact kan ook te laag, te gevarieerd, of te neutraal
zijn om een specifieke functie te vervullen.55
De mechanistische verklaring die Rosenthal aanhangt is een vorm
van hogere orde theorie. Rosenthal is zelfs een van de grondleggers van
de hogere orde theorie. Zijn functionele verklaring, hoewel aansluitend bij
deze theorie, is hier echter niet van afhankelijk en kan gehandhaafd
blijven wanneer zijn hogere orde theorie ontkracht zou worden en visa
versa.56
De 3 voornaamste processen die met bewustzijn worden
geassocieerd zijn rationaliteit, intentionaliteit en executieve functies. Om
aan te tonen dat bewustzijn an sich geen functie bezit probeert Rosenthal
niet alleen aan te tonen dat deze processen ook onbewust kunnen
plaatsvinden, maar ook dat zij onbewust minstens zo goed kunnen worden
uitgevoerd als bewust.57
Gedrag kan rationeel zijn, ook al zijn de mentale processen die tot
dit gedrag leiden onbewust. Een bekend voorbeeld hiervan is intuïtie.
Onderzoek van Ap Dijksterhuis, waarbij proefpersonen complexe
keuzevraagstukken ondergingen, toonde aan dat onbewuste deliberatie in
dergelijke gevallen tot de beste resultaten leidden. Bewuste deliberatie
scoorde veelal nauwelijks beter dan directe keuzes.58 Bij simpele
keuzevraagstukken is er echter geen verschil tussen bewuste en
onbewuste deliberatie (fig. 17).59 Deze uitkomsten lijken de rol van
bewustzijn bij rationaliteit te weerleggen.
Echter, Dijksterhuis’ concept van onbewuste
deliberatie is vrij omstreden.
Een handeling wordt beschouwd als
intentioneel als deze het gevolg is van een
wilsuiting. Een dergelijke wilsuiting vereist
echter geen bewustzijn voor het initiëren van
de handeling, aldus Rosenthal.60
Het belangrijkste argument dat hiervoor
wordt aangedragen is het feit dat er initiatie
fig. 17 – Percentage deelnemers dat
de beste keus maakte (in dit geval de van een handeling plaatsvindt voordat men
beste auto). Bij keuzes met weinig
besluit tot de handeling over te gaan. Dergelijk
aspecten doen beide groepen het
onderzoek werd voor het eerst uitgevoerd door
even goed, maar bij complexe keuzes
doen zij die onbewust delibereren het Benjamin Libet in 1985 en is sindsdien vaak
beduidend beter.
herhaald.61
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Proefpersonen moeten op een eigen gekozen moment op een knop
drukken en het moment van hun besluit onthouden aan de hand van de
stand van een klokje dat eens per 2560 ms ronddraait. Ruim voordat
proefpersonen aangeven besloten te hebben om tot de handeling over te
gaan zijn zogenaamde readiness potentials in de motor cortex waar te
nemen (fig. 18).62
Wanneer deze readiness
potentials als initiatie van een
handeling worden beschouwd,
betekent
dit
dat
een
wilshandeling pas aan het
bewustzijn
verschijnt
nadat
deze heeft plaatsgevonden. Dit
heeft verregaande implicaties
voor het idee van vrije wil. Op
deze manier zou ons bewustzijn
immers altijd achter de feiten
aanlopen.63
Een voorgestelde manier
om hier vanaf te komen is om
het bewustzijn een vetofunctie
fig. 18 – Het optreden van een readiness potential voor het
toe te kennen. Handelingen
indrukken van een knop. Circa 2,5s voordat men de knop
worden dan wel geïnitieerd
indrukt begint een readiness potential te ontstaan.
voordat we ons ervan bewust
Wanneer proefpersonen zelf mogen kiezen met welke hand
zij een knop indrukken heeft dit geen effect op het ontstaan
zijn, maar zodra we ons ervan
van het potentiaal. Gerapporteerde initiatiemomenten
bewust zijn zouden we nog de
voor de fixed en free groepen waren respectievelijk mogelijkheid
hebben
de
355±281 en -353±286 ms.
handeling af te blazen. Dit
werkt echter alleen als dit bewuste besluit tot een veto niet weer vooraf
wordt gegaan door een onbewuste initiatie hiervan. Vooralsnog is hier nog
geen bewijs voor gevonden.64
Wat de executieve functies betreft is het empirische bewijs dat
Rosenthal aandraagt echter zeer beperkt. Zijn voornaamste punt is dat de
rol van executieve functies grotendeels is om te selecteren tussen
verschillende concurrerende signalen en er, gezien het feit dat de
gedachten en verlangens die de werking van de executieve functies
bepalen geen bewustzijn vereisen, geen enkele reden is om aan te nemen
dat deze selectie niet onbewust kan plaatsvinden. De reden dat we
rationaliteit, intentionaliteit en executieve functies door middel van
introspectie met bewustzijn associëren, aldus Rosenthal, is dat de enige
gedachten en verlangens waarover we intern kunnen reflecteren
noodzakelijkerwijs bewuste gedachten en verlangens zijn.65
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Conclusie
In deze scriptie zijn kort een aantal bewustzijnstheorieen behandeld die
veel gebruik maken van wetenschappelijk onderzoek voor hun
onderbouwing. Al deze theorieën zijn nog steeds vrij speculatief. Een zeer
belangrijk aspect is echter dat zij steeds meer gericht zijn op specifieke
hersenprocessen. Dit maakt ze nog niet eenvoudig te bewijzen, maar wel
empirisch te onderzoeken en falsificeerbaar. Bewustzijn hoeft daarom niet
langer beschouwd te worden als ongrijpbare zweverige substantie die
nooit wetenschappelijk verklaard kan worden. De neurobiologen nemen
steeds vaker het stokje over van de filosofen, of zoeken op zijn minst de
samenwerking op.
Hoewel de verschillende behandelde theorieën verschillende
terminologie hanteren zijn een aantal terugkerende thema’s te herkennen.
Allereerst wordt de grote mate van interconnectiviteit in het brein door
alle theorieën benadrukt. Daarnaast lijkt ritmiciteit een belangrijke rol te
spelen, of het nu gaat om synchroniteit of golven van activiteit. De meeste
theorieën onderscheiden arousal, als noodzakelijkheid voor bewustzijn,
van de daadwerkelijke inhoud en ervaring van bewustzijn. Tot slot wordt
in het merendeel van de theorieën erkend dat binnen het brein competitie
plaatsvindt tussen signalen voordat zij zich aan ons bewustzijn voordoen.
Wat betreft de functie van bewustzijn lijkt het aannemelijk dat zij
een rol heeft in het organiseren en delen van cognitieve functies. Het zal
echter uiterst moeilijk zijn om het bewustzijn van deze cognitieve functies
los te koppelen. Immers, hoe exact het mechanisme dat bewustzijn
veroorzaakt ook bekend zou zijn, men kan nooit met absolute zekerheid
stellen dat dit mechanisme niet oorzaak is van zowel het optreden van
bewustzijn als de fitness verhogende effecten die het teweeg brengt. Het
lijkt daarom ook verstandig de visie van Daniel Dennett over te nemen en
bewustzijn niet proberen los te koppelen van de verschillende cognitieve
functies.
Het is niet aan de neurowetenschappen om het ontologische gat
tussen het brein en bewustzijn op te vullen. Wat zij echter wel kunnen
doen, is trachten beide aspecten te verklaren en te verduidelijken, zodat
het voor filosofen gemakkelijker wordt om het probleem aan te pakken.
Zoals de muziekwetenschapper er over het algemeen geen last van
heeft dat er geen altijd werkende definitie van muziek bestaat, of de
bioloog zijn vak zonder een waterdichte definitie van leven prima kan
uitoefenen, zo ook hoeft de onduidelijkheid rondom het begrip bewustzijn
niet verlammend op de bewustzijnswetenschapper te werken.
Wat het vakgebied wel nodig heeft is een duidelijke
funderingstheorie van bewustzijn, zoals de evolutietheorie dat is in de
biologie. Het begrip van de abstracte term komt vanzelf met een
verhoging van de kennis in het vakgebied.
Verbreiding van onze kennis van de werkingen van de hersenen en
de ontwikkeling van betere imaging technieken zullen het in de toekomst
mogelijk maken een eenduidiger vocabulaire te construeren en exactere
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uitspraken over bewustzijn te kunnen doen. Ondertussen kunnen veel
elementen uit bestaande theorieën empirisch worden onderzocht. Hoewel
het antwoord op de vraag naar wat bewustzijn precies is voorlopig nog
niet beantwoord zal kunnen worden, is er voor de neurowetenschappen
genoeg werk weggelegd om aan de beantwoording van deze vraag bij te
dragen. Deze scriptie heeft geprobeerd een voorproefje te geven van het
soort werk dat in deze richting gedaan kan worden.
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