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Bewust zijn – Over (ge)helen, delen,
complexiteit en emergentie
Metafysisch framework

Tijdens de digitale ‘nieuwjaarsborrel’ van het TIG, de AIM en de
AVIG gaf professor Sarah Durston dit jaar een uiterst boeiende
en inspirerende lezing over hoe wij de werkelijkheid waarnemen
en beïnvloeden, emergentie, fluïde systemen en de mogelijkheid
om hier ruim mee om te gaan. Hier volgt een ingekorte weergave
van haar betoog.

Waar ik het over wil hebben is ons metafysische framework. De manier waarop wij binnen de wetenschap maar
ook binnen de maatschappij als mensen, onze werkelijkheid begrijpen. En dan niet zozeer de werkelijkheid zoals
we die waarnemen, maar ook de diepere werkelijkheid
daarachter, de metafysica. Daartoe wil ik het hebben over
de relatie tussen delen en gehelen, en de rol van
bewustzijn daarin.

Ik ben opgeleid als neurowetenschapper, heb bio-psychologie gedaan en kwam al heel snel in de psychiatrie terecht
waar ik 25 jaar besteed heb aan het bestuderen van de
hersenen. Na die bijna 25 jaar biologisch onderzoek ben ik
tot de conclusie gekomen dat het biologische antwoord te
kort door de bocht is.

Professor dr. Sarah Durston. Hoogleraar
ontwikkelingsstoornissen van de hersenen (umcu)
Sarah Durston is hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de
Hersenen bij het UMC Utrecht. Zij heeft op dit moment een
fellowship bij het Institute for Advanced Studies (IAS) van de
Universiteit van Amsterdam met emergentie als onderzoeksveld.
De stichting Bewustzijn en Wetenschap is door haar samen met
dr. Leonieke Terpsta opgericht om bewustzijn in zowel eerste als
derde persoonsperspectief te verkennen en om die inzichten bij
elkaar te brengen. Durston is verder bekend van haar boek The
Universe, Life and Everything | Dialogues on our Changing
Understanding of Reality.

Paul Pusch

Mijn conclusie na al die jaren onderzoek was dat het
metafysische model dat we gebruiken binnen de psychologie en psychiatrie eigenlijk eenrichtingsverkeer is. Het
model dat we gebruiken is dat er oorzakelijke factoren zijn,
genetisch of uit de omgeving, die op de een of andere
manier de neuropsychologie, het brein, beïnvloeden en
leiden tot veranderingen in cognitie en uiteindelijk tot
gedrag. Zo worden ook psychiatrische aandoeningen
verklaard. Dit is een metafysisch framework dat ook wel
reductionistisch materialisme wordt genoemd. De menselijke ervaring wordt hiermee gereduceerd tot hersenfunctie en bewustzijn wordt een artefact van die functie. Het is
een metafysica waar delen naar gehelen leiden op een
voorspelbare manier.
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in de hersenen kijken met een MRI scanner of we iets
kunnen vinden dat dat gedrag veroorzaakt. Dat is een
beetje alsof je een radio uit elkaar haalt om te kijken waar
de muziek vandaan komt.

Het brein

Tunicate larve, Jon Houseman, wikimedia commons

Tunicate adult, Nick Hobgood, wikimedia commons.

Ik heb lang op deze manier onderzoek gedaan en kwam
erachter dat wat hier gebeurt en wat je kunt verklaren met
dit model heel erg beperkt is. Je kunt er schattingen van
maken en dan kom je erop uit dat wat je vindt op hersenniveau maximaal voor zo’n 4% de variatie van gedrag verklaart. Dat is dus heel weinig.
Enigszins teleurgesteld ging ik erover nadenken en kwam
tot de conclusie dat deze uitkomst niet vreemd is, want het
is een circulaire redenering. Als we bijvoorbeeld naar
kinderen kijken met een bepaald, bijvoorbeeld hyperactief
gedrag en dat een naam geven, ADHD. Vervolgens gaan we

Het leidde er bij mij toe dat, als dit al niet zo simpel is, ik
me de vraag stelde waarom we eigenlijk een brein hebben?
Bewegingsbioloog Daniel Wolpert geeft daar een simpel
antwoord op: om te bewegen. Wie hebben er hersenen?
Dieren. En wie hebben het niet? Planten. En wat is het
verschil tussen deze twee? Bewegen. Illustratief daarbij is
de zeeschede of tunicate, die als een soort wormpje of
aaltje uit het ei kruipt en plankton etend door de oceaan
zwemt. Het heeft dan hersenen. Als het dier volwassen
wordt hechten ze zich aan een rots of iets dergelijks, waar
ze dan de rest van hun leven blijven en plankton fílterend
verder leven. Het eerste dat het dier doet als het zich hecht,
is dat het zijn zenuwstelsel en kleine brein verteert en
verder gaat zonder brein. Omdat hij dat vermoedelijk niet
meer nodig heeft.
Dat maakt het antwoord op de vraag heel aannemelijk, dat
we ons brein gebruiken voor bewegen. Wat doen we nog
meer met ons brein? We hebben zintuigen waarvanuit we
informatie binnen krijgen over de wereld om ons heen.
Maar daarmee halen we maar een deel van die informatie
op. Van het zichtbare licht bijvoorbeeld zien wij kleuren,
maar dat is maar een heel klein deel van het elektromagnetisch spectrum om ons heen. Wij zien licht tussen de
390-700 nanometer, een fractie van wat er om ons heen is.
Dit geldt ook voor geluid. We vangen geluidsgolven op
tussen de 20-20.000 Herz. Katten kunnen tot 79.000 Herz
horen en dolfijnen zelfs tot 175.000. We kunnen ook maar
vijf smaken onderscheiden, zoet, zout, zuur, bitter en
umami. Eten vinden we vooral lekker omdat we relatief
goed ruiken, met 5-6 miljoen chemoreceptoren in onze
neus. Honden hebben er 220 miljoen.
Dus onze zintuigen geven de informatie die we binnen
krijgen beperkt door, we hebben maar toegang tot een
beperkt deel van de informatie die om ons heen beschikbaar is. In onze hersenen wordt de informatie nog verder
beperkt, wat doorkomt is echt maar een fractie. Op de een
of andere manier integreert ons brein deze informatie tot
iets dat we begrijpen, een representatie van de realiteit.

Complexe interacties
Binnen de neurowetenschappen (en bij meer wetenschapsgebieden) zijn we gaan begrijpen dat het reductionistische
pad eigenlijk te simpel is. We hebben niet te maken met
een simpele pijl van genen via hersenen naar cognitie en
gedrag.
Het is geen simpel proces waarbij dingen die in de genen
Mimulus nectar guide UV VIS, wikimedia commons.
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gebeuren op een heldere en te voorspellen manier tot
neurobiologie, cognitie en gedrag en beleving leiden. Het
heeft meer te maken met heel complexe interacties,
complexe processen die misschien wel te complex zijn om
te voorspellen. Waarbij we door iets dat emergentie wordt
genoemd wél uitkomen bij gedrag en beleving, maar dat
we niet weten hoe dat precies verloopt. Wat er nu gebeurt
in de neurowetenschappen en veel andere disciplines is dat
we de wereld om ons heen en dit soort interacties steeds
meer proberen te begrijpen als complexe netwerken.
Het onderzoeksinstituut waar ik nu fellow ben het IAS
probeert op multidisciplinaire wijze dit soort ingewikkelde processen te ontrafelen.

Delen en gehelen
Ook in deze zogeheten complexity science hebben we te
maken met een metafysica waarbij we ervan uitgaan dat
kleinere delen leiden tot grotere gehelen die daar op de een
of andere manier uit ontstaan. Maar hoe beïnvloeden
gehelen de delen? Bewustzijnsonderzoeker Francisco
Varela poneerde in 1976 het revolutionaire idee dat er geen
tegenstellingen zijn in het systeem van atoom, molecuul,
cellen, dieren en mensen naar de geest, maar alleen maar
systemen die weer in andere systemen aanwezig zijn.
Zonder dat je iets kunt afbakenen, dat je eruit zou kunnen
trekken. Alles valt daar binnen en dat geldt zowel voor de
gehele materiele kant van het universum als voor het
bewustzijn. Want het bewustzijn is een fenomeen dat zich
voordoet binnen dit systeem. Bovendien weten we natuurlijk dat ons bewustzijn een rol speelt in de werkelijkheid en
hoe we die beleven
Wij kunnen ons langs de as van organisatiesystemen naar
twéé kanten bewegen, van boven naar onderen en van
onder naar boven. Dit zijn geen gescheiden niveaus
waartussen geen interactie mogelijk is. In de fysieke wereld
zijn we er heel goed in om met allerlei technieken die we
hebben ontwikkeld zoals telescopen, microscopen etc. naar
grotere en kleinere schalen te kijken. Maar we kunnen dat
misschien ook met onze geest! Dat zijn we een beetje
vergeten. Bewustzijn zit niet alleen op het niveau van het
organisme. We hebben ook groepsbeleving en misschien is
er ook een manier om hier doorheen te bewegen.

Het placebo-effect en top down processen
Een heel bekend voorbeeld is het placebo-effect. Placebo’s
werken voor heel veel soorten stoornissen, ook als patiënten weten dat ze een placebo krijgen. En dat past ook heel
goed bij de neurowetenschappen. Daar is de Predictive Brain
Theorie erg modern en die gaat in tegen wat we altijd
geleerd hebben. Namelijk dat hoe we de wereld waarnemen
als volgt is: we krijgen informatie binnen via onze zintuigen en die worden via zenuwbanen naar de hersenen
doorgesluisd. Daar wordt het naar bijvoorbeeld de associ-

atie cortex gebracht , waardoor we een beeld van de
werkelijkheid vormen. We weten inmiddels dat er meer aan
de hand is dan dit.
De manier waarop we de werkelijkheid waarnemen wordt
namelijk enorm gestuurd door top-down processen. Door
aandacht, door verwachtingen, door dingen die letterlijk
gebeuren. Dus de activiteiten van de visuele cortex zoals je
die kunt meten, worden gestuurd door wat er uit hogere
regionen aan informatie komt. Als illustratie daarvan heeft
Prof. Anil Seth een machine learning algorithm geleerd om
overal honden te zien. Daarvan is een filmopname
gemaakt. Hier een aantal stills uit de filmopnames.

Grenzen
Als je teveel getraind bent op het zien van honden zie je
overal honden. Prof Seth zegt ook dat je bewustzijn, je
perceptie een controlled hallucination is. De controle komt
daarbij van de externe werkelijkheid, maar de hallucination van wat je geleerd hebt te verwachten.
Als de oplopende systemen dus veel minder afgebakend
zijn en meer fluïde en er zijn eigenlijk geen grenzen aan de
werkelijkheid, waarom beleven we het dan zo? Waarom
beleven we wel grenzen? Een begin van een antwoord zou
kunnen komen van de natuurkundige Eric Smith, die
werkt aan het fenomeen zelforganisatie. Hij beargumenteert dat leven op aarde móest ontstaan en niet anders kón
dan ontstaan omdat het het gevolg is van een cascade van
non-equilibrium fase-overgangen die nieuwe kanalen
openden voor de chemische energiestromen op aarde. Hij
beargumenteert overtuigend dat het daarom noodzakelijk
was. Op de sweet-spot tussen orde en chaos ontstaat
structuur, het neerslaan van vorm, zoals collega Esmee
Geerken op het IAS het noemt.
Francisco Varela waar ik het al over had, heeft in zijn werk
het begrip autopoëse geïntroduceerd en hij koppelde dat
aan leven. Autopoëtische systemen, c.q. leven definieert hij
als systemen die begrensd zijn en in staat zijn om zichzelf
in stand te houden door energie uit de omgeving te halen
en te transformeren tot wat ze nodig hebben.
De Duitse bioloog filosoof Andreas Weber heeft voortbou-
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Sussex university, Sackler center
for consciousness science created
a hallucination machine.

wend op dit werk een boek geschreven. Hij koppelde
daaraan dat aan het zijn van zo’n autopoëtisch systeem een
beleving gekoppeld moet zijn, namelijk een vurige wens
om intact, in leven te blijven. Hij noemt dat enlivement, de
beleving van leven. Hij stelt dat al het leven dat voelt en hij
suggereert zelfs dat dat de basis zou kunnen zijn voor
empathie over soorten heen.
Al je er op deze manier over nadenkt is het creëren van
grenzen iets wat leven doet. Dat geldt individueel voor een
slak, of als groep voor een mierenhoop. En wij mensen
maken niet alleen gebouwen waarin we wonen, maar ook
abstracte structuren als natiestaten, of het concept van een
bevolkingsgroep of een religie waarmee we ons al of niet
identificeren.

Kwantummechanica
Bewustzijn komt ook terug in de kwantummechanica. Een
van de wonderlijke dingen van kwantumdeeltjes is dat ze
er wel zijn en dat ze er niet zijn. Ze ‘floepen’ als het ware in
en uit het bestaan. Ze kunnen zich manifesteren op
meerdere manieren die elkaar uitsluiten, als golf en als
deeltje en dat wat bepaalt hoe een kwantumsysteem zich
manifesteert is de waarnemer. Dus het soort experiment en
hoe dat is opgesteld, bepaalt of een deeltje of een golf
wordt waargenomen. Sommige fysici zien dit als bewijs
voor het gegeven dat ons bewustzijn een belangrijke rol
speelt in wat we waarnemen.
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En wat te denken van kleur. Zoals we zagen zien bijen iets
anders dan mensen omdat ze een andere range van licht
zien. Maar is kleur dan een eigenschap van de plant of is
het eigenlijk meer een eigenschap van ons en van de bijen
en van hoe onze zintuigen staan afgesteld? Water is ook
een mooi voorbeeld van emergentie. Wij beleven water op
kamertemperatuur als nat. Dat is een emergente eigenschap, want op het niveau van watermoleculen betekent
nat helemaal niets. Is het dan een eigenschap van de
vloeistof of zegt het iets over ons?
Of een vlucht vogels. Van een afstand zie je geen individuele vogels maar je ziet iets dat eruit ziet als een groot fluïde
organisme. Het gedrag van dit soort vogels wordt ook
bestudeerd met die complexity science benadering. Er wordt
gedacht dat er iets ‘sturends’ is voor dit gedrag van vogels.
Mijn empathie of enlivement suggereert dat er voor deze
vogels een groepsbeleving moet zijn en dat dit niet alleen
maar individuele dieren zijn die met zichzelf bezig zijn.

Filosofie
Wat is dan die diepere werkelijkheid achter de werkelijkheid die we kennen? De metafysica die in toenemende
mate onder het bewustzijnsonderzoek en vooral door
filosofen wordt gepropageerd, is het panpsychisme. Vooral
als tegenhanger van het materialisme. Het idee van het
panpsychisme is dat bewustzijn overal is. Een beroemde
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filosoof op dit gebied is David Chalmers. Hij propageert
dat bewustzijn een fundamenteel onderdeel van de
werkelijkheid is, net zoals andere natuurkrachten. Hij pleit
ervoor dat we het ook op die manier moeten onderzoeken
en kijken hoe het interacteert met andere natuurkrachten.
Nog verder dan het pan-psychisme gaat het idealisme. Dat
is een alternatief metafysisch idee dat uitdraagt dat de
geest de basis van alle werkelijkheid is. Alles komt voort
uit de geest, inclusief materie, in plaats van dat alles is
gebaseerd op materie, waaruit ook de geest voortkomt. Ik
kies ervoor om agnostisch te zijn op dit gebied. Ik propageer niet maar ik ga wel zover om te zeggen dat materialisme mijns inziens te kort door de bocht is.

Geneeskunde
Het is goed om nog even expliciet stil te staan bij de
implicaties van deze redeneringen voor de geneeskunde.
Dat er een rol is voor de geest binnen de geneeskunde is
evident. Het placebo-effect is een duidelijk voorbeeld,
maar de fluïde grenzen waarbij we zelf onderdeel zijn van
een groter geheel zijn natuurlijk interessant. Het opent
deuren voor het werken vanuit grotere gehelen.
Systeemtherapie, waarbij we met hele gezinnen aan de
gang gaan en niet alleen met het kind dat in de kinderpsychiatrie een classificatie heeft gekregen, is daar al een
voorbeeld van.
Iets waar we ons verder meer bewust van zouden mogen
zijn vind ik, is dat we ook als collectieven bezig zijn met te
beïnvloeden wat we gezondheid of ziekte noemen, het
label dat we erop plakken. We weten bijvoorbeeld van
ADHD dat de jongste kinderen in de klas vaker een classificatie ADHD krijgen dan hun oudere klasgenootjes. Ze
krijgen ook vaker ADHD-medicijnen. Het heeft ermee te
maken dat ze relatief jonger gedrag laten zien en dat we dat
niet waarderen. Het zegt dus iets over wat we verwachten.
Dus daar is ruimte voor winst met meer bewustzijn op dat
soort maatschappelijke normen die vaak nog heel impliciet
zijn. In de geneeskunde is het van oudsher zo dat het
dokters zijn die over de patiënten gaan en patiënten beter
willen maken. Dat is natuurlijk aan het veranderen, zoals
bijvoorbeeld de AIM laat zien.
Ik wil afsluiten met een Ouroboros. Het is een andere
weergave van de afbeeldingen waar systemen in systemen
zitten en het laat alle schalen zien die we kennen binnen
het universum. Het begint bij de plancklengte. Daaronder is
de werkelijkheid niet meer in kleinere eenheden op te
knippen. En hij loopt door tot de schaal van het universum
zelf, dus het systeem waar we allemaal in zitten. Wat ik heel
interessant vind is dat deze slang zichzelf in de staart bijt.
Het laat mooi zien dat wij ons op onze schaal binnen dit
geheel bevinden en dat alles wat we weten van kleinere
schalen eigenlijk tot ons komt via emergentie. Het is geen

Zwerm alken. By D. Dibenski , Public Domain, wikimedia commons.

one way street, want wij hebben een belangrijke rol in wat
wij waarnemen. Hetzelfde geldt voor dingen die op grotere
schaal plaatsvinden dan wij. Hoe dat tot ons komt vanuit
de verte is eigenlijk ook een soort emergentie. We kunnen
er op inzoomen door gebruik te maken van instrumenten
als telescopen.
Een belangrijk ander punt is dat bewustzijn onderdeel is
van het systeem en niet iets dat er opeens op bijna magische wijze uit naar voren komt. Bovendien is bewustzijn
een belangrijke actor in dit geheel, want het bepaalt ook
hoe dingen zich aan ons tonen. Verder denk ik dat we
weliswaar onderdeel zijn van deze cirkel van onze eigen
schaal maar dat het goed is om ons bewust te zijn dat we

The Cosmic Uroboros. Image: Nicole Rager Fuller
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niet vástzitten op deze schaal in structuren die we zelf
gebouwd hebben. Bij gratie van het feit dat we leven maar
ook de mogelijkheid hebben om stukjes op te schuiven, of
om vanuit een ander perspectief te kijken, uit grotere
collectieve gehelen. Ik heb geen idee hoever we kunnen
opschuiven, maar het is wel goed om daar wat meer bij stil
te staan.
We hebben de keuze om een deel te zijn van dit systeem
waarmee het geheel zich kan manifesteren.
Be the part through which the whole emerges. n
S.Durston@umcutrecht.nl
Sarah@sentienceandscience.org

ADVERTENTIE
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