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WOORD VOORAF

onzehersenencreërenonzewereld.Ditwilnietzeggendatdewereldniet

bestaatmaarweldatdewereldzoalswijzezien,proeven,ruiken,voelenen

horenbepaaldwordtdoorhoeonzehersenendestimuliuitdiewereldver-

werken.zoisonzeervaringvandewereldandersdandievandierendiean-

dere hersenen of zintuigen hebben: onze wereld is anders dan die van bij-

voorbeeldeenvleermuisofeenrat.Ditenveelmeerwordtopeengevatte–bij

momenten grappige – en zeer heldere manier beschreven in dit prachtige

boek.Hetiseenneurowetenschappelijkereisdoordelandenvandezintui-

gen,dewaarneming,hetgeheugen,hetdenkenendoen.Hetmaaktduidelijk

hoeonzehersenenopeenbevooroordeeldemanierinformatieverwerkenen

desondanks,ofeigenlijkjuistdaardoor,onslatenoverleven,onsvoortplanten

enhandelen.

De cognitieve neurowetenschap, de studie van hoe de hersenen kennis ver-

werven,verwerken,opslaanengebruikenomonsgedragtebepalen,isgeen

gemakkelijke wetenschap. De hersenen zijn immers ons meest complexe

orgaan.Ditmaakthetnoodzakelijkomeenhelewaaiervangesofisticeerde

methoden te gebruiken, die elkop een complementairewijzehunbijdrage

leverenaanonsbegripvandehersenwerking.

De cognitieve neurowetenschappen zijn begonnen met studies van de ana-

tomie van de hersenen, ofwel het nauwkeurig in kaart brengen van hoe de

hersenengevormdzijn.Kennisvandeanatomievandehersenenisechterniet

voldoendeomtewetenwatdehersenenpreciesdoen,enhoezedatdoen.De

eersteinzichteninwatverschillendedelenvandehersenenpreciesdoen,zijn

afkomstiguitstudiesvanmensenendierenmethersenletsels.uithetobser-

verenvanmensendienaletselsinbepaaldedelenvandehersenennietmeer

kunnenpraten,nietsnieuwsmeerkunnenonthouden,ofhunimpulsenom

bijvoorbeeldtevloekennietmeerkunnenbedwingen,konmenaf leidendat

verschillendedelenvandehersenenverschillende(cognitieve)activiteitenon-

dersteunen.Ditonderzoekisrecentelijknogmeerontwikkelddoorbijdieren

hunhersenactiviteitzeergecontroleerdteveranderen–teonderbrekenofte
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stimuleren–endantezienwelkeeffectendezeverstoringheeftophunge-

drag.zokondenwe–bijonsophetlaboratoriumvoorNeuro-enpsychofysio-

logie–hetdieptezichtvanapenbeïnvloedendoorhetelektrischstimuleren

vaneenkleinegroepvanhersencellen.Ditsoortstimulatiestudiesheeftge-

leidtotbelangrijkemedischetoepassingen,onderanderebijdebehandeling

vandeziektevanparkinson.

inzichtinhoedehersenenpreciesonswaarnemenendenkenondersteunen,

werdenwordtnogsteedsverkregendoorhetrechtstreeksmetenvandeacti-

viteitvanindividuelehersencellenbijdieren,meerbepaaldbijapenterwijlzij

verschillendesoortencognitievetakenuitvoeren.zokunnenweproberente

achterhalenwatelkehersencelpreciesdoet,enhoezijkanbijdragenaanhet

geheel van wat onze hersenen presteren. We kunnen bijvoorbeeld zeer snel

en blijkbaar zonder moeite voorwerpen herkennen. Dit is echter geen sim-

pelgegeven,vooralomdathetbeeldvaneenzelfdevoorwerp,zoalsdatopons

oogvalt,zeersterkkanverschillenalnaargelangdeomstandigheden.Bijvoor-

beeld,hetbeeldvanditboekkankleinofgrootzijnnaargelangdeafstand

tussenjeoogenhetboekendevormvanhetbeeldvanhetboekkansterkver-

schillennaargelangdehoekvanwaaruitjenaarhetboekkijkt.ondanksaldie

variatiesinbeeldenvaneenzelfdeobjectkunnenwehetmoeiteloosherken-

nen.Hoelossendehersenenditprobleemop?omdievraagtebeantwoorden

hebbenwedeactiviteitgemetenvanhersencellenvanapenwanneerdienaar

verschillendebeelden(vanverschillendegroottesofvanuitverschillendege-

zichtspunten)vandezelfdevoorwerpenkeken.Dehersencellendiewematen

bevondenzichindeinferotemporalehersenschors.opbasisvandezestudies

wetenwedateenpopulatievancellenindiehersenregiovoldoendeinforma-

tieheeftomobjectenvanelkaartekunnenonderscheiden.Ditsoortvanon-

derzoekkanonsondermeerhelpenomkunstmatigesystemen(zoalsrobots)

temakendienietalleenkunnenzienmaarookherkennenwatzezien,enom

blindenvoorwerpentelatenherkennen.

De laatste decennia heeft er tevens een (r)evolutie in het hersenonderzoek

plaatsgevondendoordeontwikkelingenexplosievanbeeldvormingsstudies

bijdemens.indezestudieswordenmenseninscannersgeplaatstdieonsin

staatstellenomeenbeeldtekrijgenvanwaarindeherseneneractiviteitis

bijbepaaldetaken,zijhetnietophetniveauvan individuelecellen.omte

wetenwatdeindividuelehersencellendoen,moetmennogsteedselektroden

indehersenenplaatsen,wathoofdzakelijkbijdieren–zoalsapen–gebeurten
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slechtsinminderematebijmensen(wanneerhettochgebeurtishetmeestal

tijdenshetinkaartbrengenvaniemandshersenentervoorbereidingvaneen

operatie).

Daarnaastgebeurenerverfijndeanalysesvanhetgedragvandemens:goed

gecontroleerdeexperimentenmetvrijwilligers(voornamelijkpsychologiestu-

denten)hebbenonsgeleerddathetmenselijkgedragdoortalvansomssub-

tieleenonvermoedefactorengecontroleerdwordt.

zo blijkt dat mensen zich minder schuldig voelen over vroegere zonden

(onethisch gedrag uit hun verleden) wanneer ze tijdens het experiment de

kanskrijgenomhunhandentewassen.Eenandervoorbeeldisdatmensen

eenbepaaldepensnellerzullenuitkiezenommeeteschrijvenwanneerzedie

ineeneerdergedeeltevanhetexperimentuitsluitendhebbengebruiktomte

schrijven,ennietookalslaserpointer.zulkevaststellingenkunnenenerzijds

beterbegrepenwordenvanuitdekennisdieweverkregenhebbendoorhet

bestuderenvandehersenen(inhetboekwordendezevoorbeeldeningebed

inbeschrijvingenvanneurowetenschappelijkonderzoekdieonshelpenom

tebegrijpenwaaromditgebeurt)enkunnenanderzijdshetonderzoekvande

hersenenverderrichtinggeven.

Ditboekbiedteenboeiendeintegratievanderesultatenverkregenuitdeze

verschillende deelgebieden van de cognitieve neurowetenschappen: studies

vandeactiviteitvanindividuelehersencellen,experimenteelgoedgecontro-

leerdegedragsstudies,beeldvormingsstudies(dieeenglobaaloverzichtgeven

vandeactiviteitinverschillendedelenvandehersenen)enbeschrijvingenvan

watergebeurtwanneerbepaaldedelenvanonzehersenenmindergoedfunc-

tionerenofzelfsvollediguitvallen.greetKayaertheeftdegaveomdezeinge-

wikkeldematerieopeenbegrijpelijkeengevattemaniertebrengen,geïllus-

treerdmetvoorbeeldenuithetalledaagseleven.Hetiseenplezieromtelezen

eneenmustvooriedereendiewilwetenhoedehersenenonzewereldcreëren.

Prof. Rufin Vogels
Verbonden aan het laboratorium voor neuro- en psychofysiologie, faculteit Geneeskunde,  
KU Leuven
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onzegedachtenenbelevingenhebbenietsongrijpbaars.zemakeneenvan-

zelfsprekendonderdeeluitvanonsleven,maarhetismoeilijkomzeprecies

onderwoordentebrengen.iedereenweetwat‘rood’betekent,totjehetwilt

beschrijvenaaniemanddiegeenkleurenziet. jekuntdebeleving ‘hetzien

vandekleurrood’nietechtbeschrijven.Wekunnengeenanalysemakenvan

onsbewustzijn.

ietsopensnijdenomtekijkenwaterinzit,isechternietdeenigemanier

om het te onderzoeken. Wetenschap is vooral gespecialiseerd in het leggen

vanverbanden,inhetontdekkenvanofenhoetweezakenaanelkaargere-

lateerdzijn.Kennisisdaarbijhetplaatsenvanietsineengroterverband.je

hoeftiemandnietrechtstreekstevragen‘wiehijis’,jekuntookvragenofna-

gaanwaarhijvandaankomt,waarhijnaartoegaat,enwatzijnaanwezigheid

betekentvoordemensenomhemheen.

Wekunnenonzebelevingenengedachtennietanalyseren,maarwekun-

nenerwelnaarverwijzen.Wekunnenzeggen‘ikzagrood’,of‘ikdachtnetaan

jou’.Hierdoorishetvooronderzoekerstochnogenigszinsmogelijkomnate

gaanwatiemanddenktofvoelt.

Endatiseenbegin,bijhetinbeddenvandezegedachtenenbelevingenin

eengrotergeheel.inditboekzullenonzegedachtenenbelevingenbesproken

worden(ofbeter,erzalnaarverwezenworden),enookdemanierwaaropzege-

relateerdzijnaanwaterinonzehersenengebeurt.Hetneurowetenschappelijk

onderzoekkanonsbijvoorbeeldzakenlerenzoals‘activiteitinditsoortvanneu-

ronenindieendiedelenvandehersenenleidttothetzienvandekleurrood’.

Het zou echter een misvatting zijn om te stellen dat het hier besproken

neurowetenschappelijkonderzoekdezebelevingen‘reduceerttoteenhersen-

proces’.Wereducerenhelemaalniets:wevoegenalleenmaarverbandentoe.

Achterhalenhoeeenbelevingverbondenismettastbarezakenzoalshersen-

activiteithaaltdemagienietuitdebeleving,maarhelptonsomzeteplaatsen

ineengrotergeheel.

Het leggenvaneenverbandtussenenerzijdseensignaal indehersenenen

anderzijdswatwedenkenofervaren,isnogmaarhetprillebeginvanwater
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nodigisomdehersenenteonderzoekenenbegrijpen.Derelatietussenwat

erindehersenengebeurtenwaterinonzeomgevinggebeurt,iszomogelijk

nogbelangrijker.Dehersenenzijnimmersstevigingebedinhunomgeving,

enwatzedoenoflatenisingrotemateaf hankelijkvandezeomgeving.zois

‘hersenactiviteitdiegerelateerdisaanhetzienvandekleurrood’eengevolg

van‘lichtvaneenbepaaldegolf lengtedatinonsoogterechtkomt’.

Wanneer de activiteit van een neuron (of een groep neuronen) samenhangt

meteenofanderegebeurtenisindewerelddaarbuiten,danwordtgezegddat

dit neuron deze gebeurtenis representeert. in dit boek zul je representaties

tegenkomen van lichtpuntjes, lijnen, hoeken, geluiden, woorden, objecten,

plaatsen,aantallen,gevoelens,attitudes,activiteiten,doelenennogveelmeer.

Voorelkvandierepresentatiesenvoornogveleanderezalstapvoorstapwor-

denbeschrevenwaarzevandaankomen.

Deze verschillende soorten representaties illustreren hoe de hersenen de

wereld weerspiegelen in stukjes en beetjes. Elk afzonderlijk gebied in onze

hersenen(enwehebbenerheelveel)weerspiegeltdewereldopeenanderema-

nier.sommigezijnbehoorlijkwaarheidsgetrouw,anderenweerspiegelenhet

verledeneerderdanhethedenennoganderevervormenhetbeeldopbizarre

wijze.Bovendienzijnvelenaarelkaartoegericht,zodaterspiegelbeeldenvan

spiegelbeeldenontstaan.Aldiebeeldensamenvormendewereldzoalswijdie

kennen.

De betekenis van de activiteit van een neuron of groep neuronen ligt dus

alvastgedeeltelijk inhetgeenzerepresenteren, indiegebeurtenissenuitde

buitenwereldwaarzenaarverwijzen.maarzeligtookindemanierwaarop

dieneuronenverbondenzijnmetalleandereneuronen.Bijvoorbeeld,debe-

tekenisvandegeurvanappeltaartligtnietalleenindegeurzelf,maarookin

demanierwaaropzeverwijstnaardesmaakvanappeltaarteneenwarm,ver-

zadigdgevoel.Debetekenisligtookinhetfeitdatdegeurvanappeltaartons

kandoenwatertanden.Derepresentatiesvandegeurwordenindehersenen

gelinktaanderepresentatiesvaneensmaakeneengevoel,enookaandere-

presentatiesvaneenreactie(hetwatertanden).Datlaatsteisbelangrijkomdat

detaakvandeherseneneruiteindelijkuitbestaatomervoortezorgendatwij

adequaatreagerenopverschillendesituaties.Debetekenisvanhetsignaalvan

eenbepaaldneuronschuiltdusnietalleenindatgene ‘uitdebuitenwereld’

waarhetnaarverwijst,maarookinhoehetderestvandehersenenbeïnvloedt.

groepenneuronenzulleninditboeknietalleenwordenbesprokeninter-
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menvanwatzerepresenteren,maareveneensintermenvanhoezeverbonden

zijnmetalleandere.

Hetdoorgevenvansignalen,vanuitonzezintuigennaardeneuronen,entus-

sendeneuronenonderling,isnietvrijblijvend.Dehersenenalsgeheelobser-

verendebuitenwereld,enneuronenbinnendehersenenobserverenelkaars

signalen,maarobservatieisniethetafstandelijkegebeurendatwijerintuïtief

onder verstaan. observatie verandert ons. Het simpelweg doorgeven van de

signalenverandertonzehersenen.Telkenswanneereenverbindinggebruikt

wordt, wijzigt dat de aard van deze verbinding (meestal wordt ze versterkt,

zoalsspierenversterktwordenwanneerjezegebruikt).

Webeïnvloedendewereld,enwewordenbeïnvloeddoordewereld.jezou

kunnenstellendatwenietenkelobserverenmetonzezintuigen,maarmet

alleswatwezijn.onzehersenenwordengevormddooronzeinteractiemet

onze omgeving, zoals rotsen uitgehold worden door een rivier, waarbij de

manierwaarophetdoorgevenvanneuralesignalendegebruikteverbinding

versterkt,analoogisaandemanierwaarophetwaterdebeddingverdiept.zo-

alsderotsigebeddingvaneenriviereenweerspiegelingisvandierivier,lang

nadathetwaterverdwenenis,zozijnonzeherseneneenweerspiegelingvan

dewerelddaarbuiten.Debeddingrepresenteertderivierzoalsdiewas,enook

onzehersenengevenbetekenisaanonzesensatiesopbasisvandewereldzoals

diewas.

somskandatmiljoenenjarenteruggaan.onzeref lexenzijnhetverband

tussen een pijnprikkel en een adequate reactie zoals dat er miljoenen jaren

geledenwas,ennogsteedsis.somskandatteruggaantoteensecondeoftwee

geleden.Dezinnenuitdezetekstzijnwoordendieopeenbepaaldemanier

metelkaarinverbandstaan.Wanneerjejeeenzinherinnert,dankomtdat

omdat er ergens in je hersenen verbanden zijn gelegd tussen die woorden.

Deverbindingentussendegroepenneuronendiedewoordenrepresenteren,

werdenversterkt,enjekuntzegemakkelijkergebruikenomopnieuwdiebe-

paaldezintevormen.Hetlezenvanelkezinwijzigtjeherseneneenheelklein

beetje,zoalsdebeddingvanderiviervoortdurendeenheelkleinbeetjewordt

gewijzigddoorhetstromenvanhetwater.

ookditaspectvandehersenenzalinhetboektelkensterugkeren,alsde

oorzaakvaneenaantalbelangrijkeeninteressantefenomenen.

Doordezeinteractietussenonszelfendewereld,doordemanierwaaropde

wereldonsvormtengevormdheeft,slagendehersenenerindewereldopeen
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aangepaste manier te weerspiegelen. maar er zijn nog steeds discrepanties

tussendewereldzoalswijdieervarenendewereld‘zoalsdieis’.

Wijzijnonsmeestalnietbewustvandezediscrepanties.Hetmeestmislei-

dendeaspectvanonseigengezichtspuntopdewereldisdatwehetweleens

durvenverwarrenmetdewereldzelf.letterlijkalleswatwedenken,beleven

endoengebeurtviasignalenindehersenen,endezekunnenhuneigenbe-

perkingennietopheffen.jekuntnietzienwatjenietkuntzienofkennenwat

jenietkuntkennen,waardoorwesowiesonietkunneninschattenhoeweinig

wepreciesweten.

Bovendienzijndehersenen(meestal)geengrotetwijfelaars.zevormeneen

coherente wereld met de informatie die ze hebben, en die wereld mag niet

staanofvallenmethoegoeddieinformatiepreciesis.Wanneererinformatie

ontbreekt,zoalswanneerwemetonzeogenknipperenofwanneerhetomge-

vingsgeluidjegesprekspartnertijdelijkoverstemt,danmagdatniettelkens

aanleidinggeventotfilosofischebeschouwingenoverofdewereldernogwel

isalsjehemnietzietofhoort.Hetlijktnietalsofervoortdurendallerleiinfor-

matiewegvalt,omdatdehersenenontbrekendeinformatieaanvullen.

Dezeaanvullingenvandehersenenzijngebaseerdopervaringvanuithet

verleden,enomdatdewereldmeestalstabielis,zijnzevaakterecht:doorte

compenserenvoordebeperkingenvandezintuigenmakenzederepresenta-

tierealistischerinplaatsvanminderrealistisch.maarheelsoms,vaakonder

invloedvanmisleidendesituatiesgecreëerddoorperceptieonderzoekers,ont-

staanillusies,enwordthetevenduidelijkdatdewereldzoalswediezienende

wereldzoalsdieisnietnoodzakelijkovereenkomen.

De hersenen werken niet alleen met ontbrekende informatie, maar ook

met onbetrouwbare informatie. Bijvoorbeeld, wanneer we iemand voor het

eerstontmoetenwachtenwegeendagenalvorenseenoordeeltevellen:wege-

bruikenmeteenalleinformatiediewetepakkenkunnenkrijgenomeenaan-

talopiniestevormeninverbandmetdiepersoon.Deaannamesdiewemaken

innieuwesituatiesofmetbetrekkingtotnieuwemensenofnieuweobjecten

zijnregelmatigfout:dehersenengaanveelvakerdemistinbijditsoortvan

speculatiesdanbijhet ‘simpelweg’zienofherkennenvandezepersonenof

objecten.maartothettegendeelbewezenis,werkenwemetderepresentaties

diewehebbenalsofzejuistzijn.Wezijnonsbijnauitsluitendbewustvanwat

wemenenteweten,ennietvanalleanderemogelijkhedenofvanhetinherent

onbetrouwbaremechanismeopbasiswaarvanweonsoordeelgeveldhebben.

Wantditisnueenmaaleigenaanintuïties:zezijner,maarwewetennietwaar

zevandaankomen.
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op die manier bekeken, hebben de hersenen iets van een complot. geen

echtcomplotzoalswanneereenzokleinmogelijkegroepmensenzodiscreet

mogelijkeenplanberaamtomeenkoningtevermoorden,maarhetsoortvan

gigantische samenzweringen uit complottheorieën, verhalen, boeken, films

enseries.Hetsoortvansamenzweringwaarbijéénschimmigeorganisatiealle

belangrijkegebeurtenissenorkestreertofbeïnvloedt,meteengrimmigedeter-

minatieallesporenvanhaaraanwezigheidverwijdert,envage,nietaltijdeven

geloofwaardige motieven heeft, zoals bijvoorbeeld de dwangmatige neiging

vandeAmerikaanseoverheidomsporenvanbuitenaardslevenuittewissen.

Debelangrijksteovereenkomst,watditboekbetreft,tussenonzehersenen

endieanderesamenzweringenisniethetuitgebreideaantalbetrokkenen(we

hebbenzeerveelneuronen),demanierwaaropzecontrolehebbenoveralle

aspectenvanonzerealiteitendemanierwaaropvragennaarhetwaaromal-

leenmaarleidttotnogmeervragen,maarhetishetideedatjehetcomplot

pasophetspoorkomtdooraandachtvoordediscrepanties,degebeurtenissen

diede ‘alles ishiernormaal’-façadetijdelijkaandiggelenslaan.Watbetreft

degeheimemachinatiesvandeAmerikaanseoverheidzijndatbijvoorbeeld

vreemdelichtf litsenindelucht,mannetjesmetopvallendgroteogen,ofge-

volgdwordendoorzwijgzamemanneninzwartepakken.

ophetvlakvandemisschiennietgeheimemaarwelonbekendeenonop-

vallendemachinatiesvandehersenenzijnerdiscrepantiesbijelkeverkeerde

inschattingdiewemakenenookbijelkegelegenheidwaarbijtweeofmeer-

deremensenhetoneenszijnoverwateraandehandisen/ofwatermoetge-

beuren.mochtendewereldzoalsdieisendewereldzoalswijdieervarenvoor

iedereensamenvallen,danzoudenwehetnooitoneenszijnmetelkaar;noch

overdewereldinhetalgemeen,nochoverspecifiekeproblemen.indeplaats

daarvanisonzewereldslechtseeneigengezichtspunt,eeneigeninterpretatie.

ompreciesuittezoekenhoehetzitmetderelatietussendewerelddaar-

buitenendewereldvolgensonzehersenen,ishetbelangrijkomteproberen

zebeideopeensystematischeremaniertevergelijken.onderzoekersvande

menselijkehersenenenhetmenselijkegedraghebbenalsgrootvoordeel(in

vergelijking met de gebruikelijke slachtoffers van samenzweringen) dat ze

dezaak(gedeeltelijk)vanbuitenafkunnenbekijken.Webestuderenimmers

nietonszelf,webestuderenanderemensen.Hetonderzoekwaaropditboek

gebaseerdis, isonderzoeknaarwatdehersenendoenwanneeriemand,bij-

voorbeeld,naareenfotokijkt,ofeenvraagbeantwoordt.onderzoekersheb-

benvoorminofmeerelkgevoelofelkedenkbareactiviteitovereenkomstige

signalenindehersenengemeten,enkunnenbovendien,viastimulatievande
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hersenen,bepaaldebelevingenengedragingenopwekken.

Vaakwordenhierbijdebeeldenensituatiesopzettelijkambigugemaakt

zodatjebijvoorbeeldietsopverschillendemanierenkuntzienofverschillen-

deopiniesoveriemandkuntvormen,alnaargelangwelkeinformatiejehet

belangrijkste vindt. op die manier kunnen we nagaan welke soort aanwij-

zingeneninformatiedehersenengebruikenomhunwereldtevormen.Vaak

blijktditopeenheelanderemaniertegebeuren,enopbasisvanheelandere

aanwijzingen,danhoededeelnemersvandeexperimentenbeschrijvenenge-

lovendathetgebeurt.

Ditboekisopgevatalseenrondleidingdoordehersenen,metbeschrijvingen

vanwelkedelenwatdoen,eninsommigegevallenookhoezehetdoen.Het

eerstedeelbespreektdeuitdagingendiegepaardgaanmethetanalyserenvan

de signalen vanuit de zintuigen. Deze signalen lijken op het eerste gezicht

weinigverbandtehoudenmetwatweuiteindelijkzullenzienofhoren;hetis

nietalleengefragmenteerdemaarookrelatiefonbetrouwbareenvooralzeer

beperkteinformatie.Watonzeogenenorenwaarnemenisverrevanderots

waaroponsdenkengebouwdis.Hetiseerderlosseaardediedoorderestvan

dehersenenbijeenwordtgehouden,enwaaruitwedegrondstoffenhalenom

eenbehoorlijksubjectievewereldtecreëren.

indeeliilooptwaarnemenoverindenken,langzaamenzonderduidelijke

grens. De zuiver perceptuele informatie vanuit de verschillende zintuigen

wordt getransformeerd tot conceptuele informatie. De bedoeling van deze

transformaties isomnietmeeralleenbeeldenofgeluidenterepresenteren,

maarmensen,dierenenobjecten.

Ditisnietgemakkelijk.Hetuiterlijkvanmensenkanveranderen;zekun-

nen naar de kapper gaan, een hoed opzetten of zich omdraaien. in elk van

dezegevallenzienzeereenbeetjeandersuit.Hetzelfdegeldtvoorhetgedrag

vanmensen:vaakvarieertditvandagtotdag,ofzelfsvanuurtotuur.Wezul-

lenooknooittweekeerexactdezelfdereeksvangeluidenmaken:wezeggen

zeldentweemaalexacthetzelfde,enzekernietopexactdezelfdetoon.Dere-

presentatievaniemandkandusnooitgelinktzijnaanéénbeeldofééngeluid,

nochuiteenkleinegroepbeeldenofgeluiden:zewordtopgebouwduiteen

weeldevaninformatie.

Deeliibeschrijftdeuitdagingendiegepaardgaanmethetcreërenvande

representatiesdiehetmogelijkmakenommensen,dierenenobjectenteken-

nenenherkennen.Ditopbouwenvaneeninnerlijkeweergavevanalleswat

onzewereldbevolkt,iseentaakdienooithelemaalafis,endiesteuntoplang-
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zaamopgebouwdeervaringeneenpaarbelangrijkevuistregels.

indeeliiiwordenderepresentatiesvandeeliimetelkaarverbonden.Alles

krijgtimmerspaszijnvollebetekenisdoordemanierwaarophetverbonden

ismetderest,enmetonzeeigengevoelens.Hetzijndezeverbindingendie

deloopvanonzegedachtenbepalen,evenalsonzeverwachtingen,enonsin-

zicht.

indeeliV,‘Watonsdrijft’,wordthetpersoonlijk.Hetgaatoverdehersen-

gebiedenenrepresentatiesdieonsgedragbepalen.Ditdeelvandehersenen

creëertnietalleeneeninterpretatievandewereld,maarvooraleenattitude

tenopzichtevandewereld.Derepresentatiesdiewordenbesprokenzijnre-

presentatiesvanonzemogelijkheden,wensen,problemen,normenenwaar-

den.Enookhierisdeinteractietussenonszelfendeomgevingbelangrijkbij

deontwikkelingenevolutievanaldezerepresentaties.

DeelVbeschrijftdetechniekenenvaardighedenwaarmeewekennisver-

krijgenendoorgeven.Wekunnendewereldinonshoofdgebruikenalseen

veiligespeeltuin,waarbinnenweeenbepaaldesituatienietalleenrepresen-

teren,maarooksimuleren.Wekunneningedachtenproberentevoorspellen

hoeietsverderzalverlopen,enwatheteffectzalzijnvanonsingrijpenhierin.

Vervolgenskunnenwedezekennisopeenbehoorlijkpreciezemanierdelen

metanderen.

opdewebsitewww.hetneurologischcomplot.bestaanextraillustratiesbijde

inhetboekbeschrevenkenmerkenvanonsgedragenonzehersenen.

Ditboekheeftdebedoelingomwetenschappelijkebevindingenzohelderen

systematischmogelijkweertegeven.maarnietzondergevoel.Kennisenver-

wonderingsluitenelkaarimmersnietuit.Vergelijkhetmetkijkennaareen

balzaal vol walsende mensen in de tijd van ruisende rokken en verlichting

doorkaarslicht.Desnellemaarharmonieuzebewegingenvanaldiegeoefen-

devoetenlijkenondoorgrondelijkvoordeleek,maarzijnniettemingebaseerd

opslechtsdrieeenvoudigepassen.Datwetendoetnietsafaandeschoonheid

vanhetdansendegeheel.





D E E l  i

loszand

Dehersenenhebbeninformatieuitdezintuigen
nodigomonzewereldtecreëren.Dezeinformatieis

echterfragmentarischenonvolledig.Hierdoorzijnde
fundamentenvanonzewereldsomsdubbelzinnigen

instabiel.
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DEscHEppiNgiNHETKlEiN

soms is iets zo mooi, zo volmaakt, dat het zijn afkomst verloochent. mar-

merenbeeldenalsbetoverdleven,bevrorenineenfractievaneenseconde.De

danseresdieglimlachttijdenseenpirouette.Delichtvoetigeviool.Venusals

bovenaardseschoonheiddievolmaaktuithetzeewaterwordtgeboren.geen

morsiggedoemetplacenta’sendaarnaluiersenzo.

Ditgeldtookvooronszicht.onsbeeldvandewereldiszomooiafgewerkt

dathetlijktofhetrechtstreeksviaonzeogennaarbinnenstroomt.Alsofonze

hersenennietveelmeermoetendoendaneenadequatereactiebedenkenop

alleswatwijvooronszienliggen.Alsofhetgeenwatoponsnetvliesstaatgeen

onoverzichtelijketroepvanwarrige,ruizigeenonvolledigeinformatieis.

Niet dus. Het eindresultaat van ons visueel systeem, hetgeen wij zien, is

nauwelijkstevergelijkenmetwatdelichtgevoeligeneuroneninhetnetvlies

vanhetoogregistreren.Hetoogisnietdepoortwaardoorhetvisuelebeeld

vandewereldopvolmaakteenspectaculairewijzenaarbinnenkomtgewan-

deld.Hetisslechtsdeeerstestapineenlangproceswaarbijonzehersenenop

complexeenminutieuzewijzeonzevisuelewereldconstrueren.Eenbelang-

rijkestapnatuurlijk,maartochslechtseenprilbegin.

Hetvolgendestukjewilillustrerenhoeprilditbeginwelnietis,dooreen

aantalbeperkingeneneigenaardighedenvanhetoogopeenrijtjetezetten.

Alseenbeginvanerkenningvoordematewaarindehersenenmoetenprut-

sen,schavenenimproviserenomtekunnenzien.

Hetoogiseenorgaandatmetbehulpvaneenlenshetlichtopadequatewijze

opeenlaagvanlichtgevoeligereceptorenprojecteert.Delenszorgtervoordat

de verschillende lichtstralen die vanuit één punt aan komen waaieren weer

mooisamenvallenopéénpunt,bijvoorkeureenpuntophetnetvlies.Hieron-

derstaatafgebeeldhoeverschillendelichtstralendievanuiteenzelfdebronde

helelensbeschijnen,allemaaldoordelensopéénenkeleplekophetnetvlies

wordengeprojecteerd.Dit ismogelijkomdatdemanierwaaropde lenshet

lichtaf buigt,af hankelijkisvandehoekwaarmeedelichtstraaldelensraakt.
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De dikte van de lens die nodig is om alle stralen die afkomstig zijn vanuit

eenzelfdelichtbronweerterugtekrijgennaaréénpuntophetnetvlies,isaf-

hankelijkvandeafstandvandelichtbrontotdeogen.Hoedichterbijdelicht-

bron,hoedikkerdelensmoetzijn.

Hetoogkandediktevandelensaanpassenaandeafstandtussenonszelfen

eenobjectdatonzeinteressewegdraagt(endatmeestalzelfgeenlichtbronis,

maarhetlichtref lecteertvaneenlichtbron,zoalsdezon).Ditobjectkunnen

wedaardoorscherpzien.maartegelijkertijdgevenallenabijereofverderver-

wijderdeobjecteneenonscherpbeeldophetnetvlies.Hierdoorzienweniet

alleobjectenevenscherp.Ditsoortbeperkingiseigenaanelkelens,dusook

dievanfototoestellen.Afentoewordteenfotoperongelukscherpgesteldop

eenminderinteressantvoorwerp,watergstorendis,omdatdeinteressantere

itemsdaardoorrelatiefvagerzijnafgebeeld.fotografenzijnzichergbewust

vandezeeigenschapvanlenzen.zezorgenersomsvoordatdevoorgrondvan

een foto zo scherp mogelijk is terwijl de achtergrond vaag blijft, om zo het

onderwerpvandefotonogmeertebenadrukken.

Eendeelvanonszenuwstelseliseveneensvoortdurendbezigomonzelens

scherptestellenopwathetookisdatwijopeengegevenogenblikinteressant

vinden.Hetdoetditzogoeddatzijnopdrachtvanzelfsprekendlijkt.

zelfs voor de voorwerpen op de juiste afstand is ons gezichtsveld verre van

overal even scherp. Enkel wat helemaal centraal op het netvlies valt, in een

kleingebieddatdefoveawordtgenoemd,ziejeechtscherp;derestiseigenlijk

behoorlijk vaag. Als je bijvoorbeeld strak naar de linkerrand van deze tekst

kijkt,zuljedaardewoordenkunnenlezen.maarnietmeerdewoordenaan

derechterrand,alkunjenogwelziendatdaarwoordenzijn.

Dezebeperkingheeftonderanderetemakenmetdemanierwaaropdere-

ceptorenverdeeldzijnoverhetnetvlies.ophetmeestgevoeligepuntinhet

midden van het netvlies staan heel veel receptoren op een klein oppervlak,

waardoorjescherperkuntzienopditpunt.Verderinditboekzalwordenbe-

Lichtbron Lens Netvlies
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sprokenhoeditverschilingevoeligheidtussenhetmiddenenderandvanhet

netvliesdoordehersenennogwordtversterkt.

omdatenkelhetmiddelstevanhetnetvlieseenechtscherpbeeldkangene-

reren, moeten wij voortdurend oogbewegingen maken, bijvoorbeeld om te

kunnenlezen.onzehersenenzijnzogoed,zosnel,inhetaansturenvanonze

ogen, dat het ons niet opvalt dat we slechts een heel klein stukje van onze

visuele wereld scherp zien. We hoeven nauwelijks aan iets te denken, of de

spierendieonzelensaanpassenendespierendieonzeogenbewegenzorgen

ervoordathetbeeldvanhetobjectinkwestienetjesophetmiddenvanhet

netvliesterechtkomt.

Desnelheidvanditalles,‘zosneldatwenietmerkenwaterallemaalmoet

gebeurenvoordatweietskunnenzien’,iseenillustratievanhoeallessneller

gaatophetniveauvancellen.Eenneuronheeftmaareenpaarmilliseconden

nodigoméénsignaaltegenereren.zeerveelneuronenkunnenzeerveelsig-

nalendoorgeven,endusbehoorlijkwatberekeningenmakenenordersdoor-

sturen aan oogspieren, in slechts een klein gedeelte van de tijd die wij (het

systeemalsgeheeldus)nodighebbenom‘eenentwintig’tezeggen.

zienviaogenisnietalleenbeperktinderuimte,maarookindetijd.zozien

wenietsterwijlonzeogenknipperenofbewegen.zedoenditbehoorlijkvaak

(gemiddeldmeerderekerenperseconde)enbehoorlijklang(eenknippering

kan100tot400millisecondenduren:mochtjetelevisieevenlanguitvallen,

danzoujeditzekeropmerken).Hetgebeurtdusrelatiefvaakdatwehelemaal

nietszien.Dehersenencompenserenhiervoordoorervanuittegaandater

opdietijdwelnietszalzijnveranderdaanonzevisueleomgeving.Voorhele

korte, maar regelmatig terugkerende periodes is hetgeen wij zien dus niet

onzeomgeving,maaronzeherinneringaandeomgeving.Eenherinnering

dieergaccuraatis,maaralleengedurendeeenpaarhonderdmilliseconden.

langgenoegdusomoogbewegingenenknipperingenteoverbruggen,maar

nietlanggenoegomerveelanderenuttigedingenmeetedoen.

zelfs op die ogenblikken dat onze ogen open zijn, kan onze visuele wereld

beschouwdwordenalseenbouwwerkvandehersenen.Erwordteenmooie,

interessanteenvooralnuttigeweergavevandewerkelijkheidgeconstrueerd

metbehulpvandeinformatieuithetoog.Ditkomtnoghetmeesttotuiting

indeconstructievaneendriedimensionalewereld.

De wereld zoals we die kennen, heeft drie dimensies: horizontaal, verti-
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caalenindediepte.maarerisnietsdriedimensionaalsaanonsnetvlies.Het

netvlies is zo plat als een lichtjes gebogen pannenkoek. De positie van elk

lichtpuntjewordtalleenmaarhorizontaalenverticaalgedefinieerd.Dushoe

komthetdatwekunnenrondkijkenineen3D-wereld?

Die3D-wereldiseigenlijkeenhypothese,ofbeter,eensetvanhypotheses.

De beste gok van onze hersenen met betrekking tot waar alles zo ongeveer

staatindewerelddaarbuiten.maarzezijnerwelbehoorlijkgoedin,getuige

hetfeitdatwezeldennaastonzekoffiekopgrijpen.Behalvemisschienopeen

onmenselijkvroeguur.

Dezeomvangrijkesetvanhypothesesvandehersenenisopverschillende

aanwijzingengebaseerd.Eeneerstebelangrijkepijlervanonsdieptezichtishet

feitdatwetweeogenhebben.omdatdieogennietopdezelfdeplaatsstaan,

maarnaastelkaar,ishetbeeldinbeideogenaltijdlichtjesverschillend.Via

heel ingewikkelde berekeningen kunnen de relatieve posities (in de diepte)

vanobjectenafgeleidwordenuitdemanierwaaropdeplaatsvanhunprojec-

tieophetnetvlieslichtjesverschiltvoorbeideogen.

We doen dit vrij goed. Als je twee potloden op armlengte houdt, en je

brengtéénervanzelfsmaareenkleinbeetjedichternaarjetoe,dankunje

gemakkelijkhetverschil indieptewaarnemen.sluitéénoog,endatgaatal

eenstukmindergoed.

Dezemanieromdieptetezienwordtgebruiktbijhetmakenenvertonen

van3D-filmsdiejemeteenspecialebrilmoetbekijken.Eigenlijkwordener

bijhetvertonenvandezefilmstweebeeldentegelijkvertoondendebrilgla-

zen filteren voor elk oog één van beide beelden uit. Dit is voor elk oog een

anderbeeld,enhetverschiltussenbeideogenwordtdooronzehersenenge-

bruiktomeenillusoir3D-beeldtecreëren.

stereozicht,ofdiepteberekenendoordebeeldenvanbeideogentevergelij-

ken,isnietdeenigemanierwaaroponzeherseneneen3D-wereldconstrue-

ren.Ditblijktuithetfeitdatwemetgemakverderlevenmetéénoog(zolang

wemaargeenheelkleindiepteverschiltussenpotlodenmoetenberekenen).

Bovendienzijnerredelijkwatmensendienogbeideogenhebbenentochzon-

derstereozichtlevendooreenprobleemindehersenen.Eenmeerderheidvan

dezemenseniszichnietofnauwelijksbewustvanhungebrekaanstereozicht.

Wekunnendusookdieptezienzonderstereozicht.Endemanierwaarop

lijkteenbeetjeopdemanierwaaropjeeeningewikkeldmysteriezouoplos-

senviaallerleiindirecteaanwijzingen.zoals‘debutlerkandegravinvrijdag-

avondnietvermoordhebben,wanthijzattoenindepub’.zoiseenvande
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meer eenvoudige maar nuttige aanwijzingen voor ons visueel systeem: ‘de

stoelmoetwelvoordetafelstaan,wantikzieeenhelestoel,envandetafel

ontbreekteenstukopdeplaatswaarikdestoelzie’.

Eenandervoorbeeldisdatineenweidslandschapverdergelegenvoorwer-

penalsvagerwordengeziendoordeatmosfeertussenonsenalleswatheelver

wegligt.HetwaseenspecialiteitvandeVlaamseprimitievenom‘debergen

indeverte’vagerteschilderendandevoorgrondvanhetschilderij,enzoeen

illusievanweidsheidtecreëren.

Nogeenanderegoedeaanwijzingkandegroottevanobjectenzijn.Depro-

jectievaneenobjectophetnetvliesisgroternaarmatehetobjectdichterbij

staat.Dus indiegevallenwaardegroottevaneenobjectbekend is,kande

groottevanhetobjectophetnetvliesgebruiktwordenomdeafstandtothet

objectinteschatten.

zekerbijverschillendeobjectendiezodaniggelijksoortigzijndatwekun-

nenveronderstellendatzeinrealiteitevengrootzijn,kandegroottewaaraan

wezezienietszeggenoverhunrelatieveafstand.zoalsindeillusiehieronder1.

Eenvarianthieropisdatdeafstandtussenparallellelijnenkleinerwordtin

de diepte, zodat ze naar elkaar toe lijken te lopen. Deze situatie ontstaat

wanneereenspoorindeverteverdwijnt,ofwanneerjedooreenlangegang

kijkt.Hetgebruikmakenvandezefenomeneniseenbelangrijkeregelvoor

hetcreërenvanperspectief(diepte)indeschilderkunst.
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Hetisnietalleenzodatdegroottevanobjectenhelptomonzeafstandtotdie

objecteninteschatten,hetkanookomgekeerd.somskandegroottevaneen

objectpasgeschatwordenalsweonzeafstandtotditobjectkennen.Ditdoen

onzehersenenvooralgoedoverdehorizontaledimensie,d.i.alsweindeverte

kijken.Alsweechtervaneengrotehoogtenaarbenedenkijken,compenseren

wenietzogoedvoordegroteafstand,en lijktallesheelergklein.zoalsde

speelgoedbeestjes en -boerderijtjes die je soms kunt zien vanuit een opstij-

gendoflandendvliegtuig.

Decreatievaneenderdedimensiebehelstnietalleenhetbepalenvandeaf-

standtussenonsenwatwezien.Wemoetenookdevormvanelkafzonderlijk

objectindriedimensieszien.Ditisinzekerezineenapartprobleem,enook

hierweer,isheteensoortvanpuzzel.Wekunnende3D-vormvaneenobject

gedeeltelijk af leiden uit de manier waarop een object schaduwen werpt op

zichzelfofdeomgeving.

Wanneerdezeinformatieambiguofonvoldoendeis,zoalswanneerergeen

schaduwenzijn,hebbenwenoganderemanierenom‘het’optelossen.

Dit wordt geïllustreerd door de af beeldingen in de figuur hieronder. De

linkse af beelding is een eenvoudig blokje in drie dimensies. of een com-

plexergeheelvanonregelmatige2D-vlakken.Alleenzienwehetmeestalals

eenblokje,omdatdateenregelmatigere,meervoorkomendevormis.Als je

erlanggenoegnaarkijkt,dankanhetineenandersoortblokjeveranderen,

maarmeestalblijftheteenblokje.Hetvisueelsysteemgelooftnietindeeer-

deronregelmatige2D-interpretatie.Eenbeetjezoalsdedetectivediezegt(of

veronderstelt): ‘zonder verdere evidentie is het een beetje vergezocht om te

veronderstellendatdebutlereeneeneiigetweelingbroerheeft.’

omdat de tweedimensionale interpretatie bij de rechtertekening een stuk

eenvoudigerenregelmatigeris(onderanderedoordatzemeersymmetrieën
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bevat),zaldezetekeningwelgemakkelijkerals‘ietstweedimensionaals’wor-

dengezien.Alkunnenweernogsteedseenblokjeinzien,alsweermaarlang

genoegnaarstaren2.

Ditkiezenvanonsvisueelsysteemvooreen3D-interpretatiewanneerdit

meersteekhoudt,kunjeookervarenwanneerjenaardeomslagvanditboek

kijkt.Daarstaangekleurdevlakkendiesamenletterslijkentevormen(H,N

enc,ompreciestezijn).Dezeletterszijnin3Denwordengrotendeelsopge-

bouwddooronsvisueelsysteem;erzijnimmersnietechtlettersgetekend,en

deletterslijkendanookindewitteachtergrondteverdwijnen,aangezieneen

grootdeelvanhuncontourenontbreekt.Hoewelernietechtlettersgetekend

staan,maarenkelgekleurdevlakken,ishetvooronsonmogelijkomhetbeeld

alszodanigtezien.Hetisonmogelijkom‘enkel’tweedimensionale,gekleur-

devlakkentezien,alszelfstandige,losvanelkaarstaandeobjecten.

Wezullenimmersobjectenin3Dzienzodrade3D-interpretatieopeenof

anderemaniereenvoudiger is,ofanderszinsmeersteekhoudtdaneen2D-

interpretatie.

uiteindelijk combineren de hersenen alle verschillende aanwijzingen (bij-

voorbeeld stereozicht, schaduwen, scherpte van het beeld, geprojecteerde

groottevanvoorwerpen…)omtoteencoherentesetvanhypothesestekomen

wat betreft de derde dimensie. sommige aanwijzingen krijgen daarbij een

grotergewichtdanandere,vaakaf hankelijkvandesituatie,enidealitermet

eengrotergewichtvoordemeerbetrouwbareaanwijzingen.ookwanneerde

aanwijzingen tegenstrijdig zijn, wordt er sowieso een hypothese geformu-

leerd.Weziendeaf beeldingenopfoto’sintweedimensies,alwijstdeverge-

lijkingtussenhetbeeldinonzebeideogen,terecht,opeenvlakkeaf beelding.

Dehersenenkunnenzichdusuitdeslagtrekkenwanneerinformatieuithet

oogsimpelwegontbreekt,vanminderwaardigekwaliteitis,ofslechtsbestaat

uit fragmentarischeenonrechtstreekseverwijzingennaareendimensiedie

wenietechtalszodanigkunnenzien.maarvoorelkesoortvaninput,zelfs

vandemeestoptimalekwaliteit,uitelkzintuig,isernogeenhelelangeweg

tegaanvoorhetdeelkanuitmakenvanonzedagelijkseperceptie.indevol-

gendehoofdstukkenishetdebedoelingomstapvoorstapdeverwerkingvan

deinformatieuitdeverschillendezintuigentevolgen,opwegnaardecreatie

vanonzeleefwereld.Dewereldzoalswijdieervarenis,zoalszalblijken,geen

vanzelfsprekend gegeven maar een resultaat van adembenemend vakman-

schap,opcomplexewijzegeconstrueerddooronszenuwstelsel.
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ikschrijf‘geconstrueerd’enniet‘gereconstrueerd’,omdathetnietover‘de

wereld’gaat,maarovereensubjectievewereld.Natuurlijkzijnerduidelijke

overeenkomstentussenhoewijderealiteitbelevenenhoezeis.Hetontbre-

kenvaneenstabiele link iseenvandedefinitiesvanwaanzin.Deovereen-

komstenmoetenopzijnminstbetrouwbaarenuitgebreidgenoegzijnomons

tekunnenhandhaven.Wemoetenmetonzeomgevingkunneninterageren

zonder misverstanden die resulteren in dramatische gevolgen, zoals in een

afgrondvallen.

maardewereldzoalswijdiebelevenistegelijkminderenmeerdande‘ech-

tewerelddaarbuiten’.minderomdatzoveelzondermeerlangsonsheengaat.

onzichtbaarlicht(infraroodenultraviolet),onhoorbaargeluid(alletonendie

telaagoftehoogzijnvooronsgehoor),moleculendiewenietkunnenruiken,

fenomenenwaarwegeenzintuigenvoorhebben(zoalsmagnetischevelden)

enzovoort.

Enmeer,omdatwebehoorlijkvergaanindeverwerkingvanonzezintuig-

lijkeinput.Wecreërenstructuurenbetekenisdieertevorennietwas.Watwe

belevenisaf hankelijkvandesignalenvanuitonzeomgeving,maarookheel

ergvandemanierwaaropweermeeomgaan.

Hetiszoalseenliedovereengeliefde.Eriseenverbandtussendegeliefde

enhetlied,maarzevallennietsamen.Natuurlijkisgeenmensooittevatten

ineenlied.maaralseenzangerzijnvriendinophetpodiumzouzettenin

plaats van te zingen, dan zouden we toch het gevoel hebben iets gemist te

hebben.

Watikdusverderzalvertellenoveronzereceptorenenwatdaarnakomt,

gaat over meer dan slechts ‘iets met hersenen’. Het gaat over de creatie van

onzewereld.overdescheppinginhetklein.Eenscheppingdiemetelkehart-

slagopnieuwherrijst,opgebouwduitfragmentenvanbeeldenenf lardenvan

herinnering.

HoEDEKlANKENVANEENHEElorKEsTWorDENBEWAArD
iNééNTrillENDTrommElVliEs

geluidis,netalslichttrouwens,eenimmaterieelfenomeen.onsgehoorbe-

gintbijgeluidsgolvenengeluidsgolvenzijn,zoalsgolveninhetalgemeen,niet

echt ‘iets’. ze zijn de voortplanting van iets. in het geval van geluid zijn ze

devoortplantingvanafwisselendhogeenlageluchtdruk.Dezeopeenvolging

vanhogeenlageluchtdruklaatdemoleculenindeluchttrillen,ennietal-
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leen luchtmoleculen,maarookallerleianderemoleculen,zoalsdievanons

trommelvlies.

om‘devoortplantingvanafwisselendhogeenlageluchtdruk’en‘detril-

lingvanmoleculendoordevoortplantingvanafwisselendhogeenlagelucht-

druk’ een beetje aanschouwelijk te maken, kun je het volgende ingebeelde

fysica-experiment doen. je mag hierbij moleculen door mensen vervangen,

omdat mensen en moleculen iets gemeenschappelijks hebben, namelijk de

neigingomzichgelijkmatigovereenruimteteverdelen.

Neem een zaal vol rustige mensen die elkaar niet kennen. zodanig veel

datzenognetopeencomfortabeleafstandvanelkaarkunnenstaan.laateen

stinkdierverschijneninhetmiddenvandezaal.Endenkeraan:hetmoeten

rustigemensenzijn; laatnooiteenstinkdierverschijnenineenzaalvolpa-

niekerigemensen.Demensenrondomhetstinkdierdoenallemaaleenstapje

naarachter.Daardoorkomenzetussendemensenachterhenterecht,waar

hetwatdrukkerwordt(‘hogereluchtdruk’!).mensenvindenhetnietzoleuk

alsanderemensentedichtbijkomen.Dusdemensenachterhendoenookeen

stapjeachteruitenzovoort.Erontstaateenzichuitbreidendecirkelvanmen-

sendieelkeenstapjeachteruitdoen.laatnuhetstinkdierplotsverdwijnen.

Demensendierondomhetstinkdierstonden,doeneenstapjevooruitomte

kijkenwaarhetgeblevenis.Demensenrondomhenziendaterruimtevrij-

komtvoorhen(‘lagereluchtdruk’!),endoenookeenstapjenaarvoren.ook

waarzijstonden,wordthetnuminderdruk.Erontstaateenzichuitbreiden-

decirkelvanmensendieelkeenstapjevooruitdoen.

laathetstinkdiereenpaarkeersnelachterelkaarverschijnenenverdwij-

nen.Kijknaardemooiegolven.Enals jehetheelsneldoet,danmoetende

mensenzodanigsnelvooruitenachteruitstappen,dathunbewegingopeen

dansbeginttelijken.ofuiteindelijkopeentrilling.

Vervangnudemensendoormoleculenenhetstinkdierdoor,bijvoorbeeld,

stembanden.Dezekunnenzichritmischopenenensluiten (opvoorwaarde

datjeuitademt:destembandenhebbenluchtdrukvanuitdelongennodig,als

eensoortvanbrandstof ).Wanneerdestembandensluiten,wordtdeluchttus-

sendestembandensamengedrukt.Datdrijftmoleculenvantussendestem-

bandenweg.Waardoorerietsjeverdereenverhoogdeluchtdrukontstaat,die

zichvoortplant.Wanneerdestembandenopenen,ontstaaterruimtetussen

destembandendieer tevorennietwas.moleculenkomendaaropaf.Ande-

renvolgenendelageluchtdrukplantzichvoort.Enzowisselenhogeenlage

luchtdrukaf,zolangdestembandenopenenensluiten.Wanneerdegolfvan

afwisselendhogeenlageluchtdruktegenonstrommelvlieskomt,zaldehoge
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luchtdrukhetnaarbinnenduwenendelageluchtdrukhetnaarbuitentrek-

ken.onstrommelvliestrilt.

Netzoalsdereceptoreninhetoogisookonstrommelvlieszeergevoelig.op

sommigefrequenties(degenediehetbelangrijkstezijnvoorhetverstaanvan

spraak:rondde3000Hertz,of3000trillingenperseconde),kanhettrommel-

vliestrillenmeteenverplaatsingkleinerdandediametervaneenwaterstof-

atoom.Datiseenheelkleineverplaatsing.

Detrillingvanhettrommelvlieswordtviadriemetelkaarverbondenge-

hoorbeentjes overgebracht naar het ovale venster, dat de poort is naar het

binnenoor.Degehoorbeentjeshebbeneenhef boomeffect,zodatzehetovale

venster laten trillen met een grotere kracht dan waarmee het trommelvlies

trilde. Bovendien is het ovale venster een vliesje dat 17 maal kleiner is dan

hettrommelvlies.Wanneerjedezelfdekrachtuitoefentopeenkleinereopper-

vlakte,heeftdateenverhoudingsgewijsgrotereffect.Detrillingvanhetovale

vensterisduseenbehoorlijkversterkteweerspiegelingvandetrillingvanhet

trommelvlies.Datisooknodig,wanthetbinnenoorisgevuldmetvloeistof

(voornamelijkzoutwater)envloeistofvereistgroteredrukverschillenvooreen

gelijksoortigetrilling.

in het binnenoor bevindt zich een slakkenhuis. En daarin, opgerold om

plaatstebesparen,ligteenmembraan.Ditishetbasillairmembraan,dat(via

enkeletussenstappen)doorhetovalevensteraanhettrillenwordtgebracht.

ophetbasillairmembraanbevindenzichreceptorenmethaartjesdiebuigen

wanneerhetmembraantrilt.Dezebuigingzaldereceptorenertoebrengen

omeenneuraalsignaaluittesturen.Eensignaalmetdeboodschap‘hieris

geluid’.

Hoe groter de verschillen in luchtdruk waaruit de geluidsgolf bestaat, hoe

groterdetrillingvanzowelhettrommelvliesalshetovalevensteralshetba-

sillairmembraam.Hoegroterdietrilling,hoedieperdebuigingvandehaar-

cellen,hoesterkerhunsignaal,enhoeluiderhetgeluid.

maardatisniethetenigewatwijhoren.Wehorenniet‘geluidinverschil-

lende intensiteiten’. We horen allerlei soorten geluiden. stemmen, muziek,

hetritselenvandebladeren…Allerleiverschillendesoortengeluidenvanver-

schillendegeluidsbronnendieweopeenofanderemanieruitelkaarkunnen

halen.zelfsalszeallemaaltegelijkonstrommelvliesdoentrillen.Hoedoen

wijdat,hoeachterhalenwijwelkegeluidsbronwatheeftbijgedragenaande

trillingenvanhettrommelvlies?
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Bijlichtishetrelatiefsimpel.Heteerste,enbelangrijkste,verschiltussende

binnenkomendefotonenisdeplaatswaarzehetnetvliesactiveren.Hetishet

systematischweergevenvandepositievanelkstukjelichtofdonkerdatorde

brengtinonsbeeld,enonshelptomdeverschillendelichtbronnenvanelkaar

teonderscheidenenaparttebeschouwen.

Bijgeluidwordtdierolvervulddoorde frequentievandegeluidsgolven.

Datishetritmewaarindehogeendelageluchtdrukineengeluidsgolfelkaar

afwisselen.Ditritmeisrechtstreeksgerelateerdaanhetritmevandegeluids-

bron.Destembandenvaneenvogeltjebewegenineenhogerefrequentiedan

destembandenvaneenkoe.Enwehorenhetverschilalseenverschilintoon-

hoogte.

maarhoehalenwealdieindividueletrillingenuitdecomplexetrillingvan

hetmembraan,dateencombinatieisvanaldietrillingen?Debelangrijkste

manierwaaropweditdoen,isviadepositievandereceptorenophetmem-

braan. Bij hoog frequente geluidsgolven is er de meeste activatie aan het

begin van het membraan, bij lage frequenties aan het einde van het mem-

braan.omdattebegrijpen,kunjedeanalogievaneentouwgebruiken.Als

jeeentouwopenneerbeweegt,kunjehetlatengolven.Beweegjehetsnel

openneer,dankrijgjekleinegolfjesdiedichtbijjehandblijven.Beweegje

hetlangzaam,dankrijgjebrederegolven,methunhoogtepuntverderopin

hettouw.Dezeeigenschapwordtbijhetbasillairmembraannogergversterkt

doorzijnstructuur.Hetisdikensmalaandebasisendunenbreedaanhet

uiteinde, waardoor het nog veel gevoeliger is voor verschillen in frequentie

vantrillingdanhetgemiddeldetouw.Elkstukjevanhetbasillairmembraan

zalpasoptimaaltrillenbinneneenbeperktbereikvanfrequenties.Elkere-

ceptorkandusslechtseenoptimaalsignaalgevenbinneneenbeperktbereik

vanfrequenties.Eensignaaldatbetekent:‘hieriseentrillingvanmijnopti-

malefrequentie’.

receptoren op verschillende plaatsen op het basillair membraan zullen

dusdecomplexetrillingvanhettrommelvliesontledeninverschillendeeen-

voudigetrillingen,dieelkhetresultaatzijnvan,endusdeweergavevan,een

simpele geluidsgolf van een bepaalde frequentie. Een geluidsgolf die wordt

gehoordalseenzuiveretoon,waarbijdefrequentiedetoonhoogtebepaalt.

Deanalogiemethettouwhelptookomtebeseffendatwenietallefrequen-

tieskunnenhoren.sommigezijnsimpelwegtehoog:eriseengrensaandehoe-

veelheidkleinegolfjesdiejeeentouwkuntlatenmaken.Enanderenzijnsim-

pelwegtelaag:ergaatnietsgolvenalsjeeentouwtetraagheenenweerbeweegt.
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Erzijnaanwijzingendatonszenuwstelseldefrequentievaneengeluidsgolf

nietalleenberekentopbasisvandepositievandemeestactievegroeprecep-

torenophetbasillairmembraan,maardezeberekeningenverderverfijntmet

behulp van de frequentie waarin deze receptoren hun signalen genereren.

immers,elkebuigingvanhethaartjevandereceptorgenereerteensignaal,

dusnaarmatedithaartjefrequenterdoorbuigt,zalhetneuronookfrequenter

eensignaalgenereren.Hetritmevandegeluidsgolf ismetanderewoorden

gerelateerdaanhetritmevanhetdoorbuigenvanhethaartje,enaanhetritme

vanhetneuraalsignaaldatdoordezebuigingwordtgegenereerd.

Wekunnenonsechterenkelbaserenopdefrequentievanhetneuraalsig-

naalvoorgeluidsgolvenvanrelatief lage frequenties,omdatereen limiet is

aan de maximumfrequentie waarin neuronen signalen kunnen genereren.

maarvooreenbepaaldbereikvanfrequenties,inclusiefeengedeeltevanhet

bereik van de menselijke stem, zijn er dus waarschijnlijk twee parallel wer-

kende mechanismen. Net zoals de oplossing door de hersenen van andere

moeilijkeproblemen,zoalshetgenererenvandieptezicht,hetresultaatzijn

vaneencombinatievandeberekeningenvanrelatiefonaf hankelijkwerkende

populatiesneuronen.

Dankzij het verschil in gevoeligheid van receptoren voor verschillende fre-

quentieshorenwenietééngeluidwanneeronstrommelvliesbeweegt,maar

verschillendetonen,elkmethuneigentoonhoogte.

Alleenhorenwenietalleverschillendetonenafzonderlijk;demeestege-

luiden horen we als een combinatie van verschillende tonen. De harmonie

inelkharmonischgeluidontstaatdoordatbijhetproducerenvanditgeluid

één ‘basistrilling’ verschillende malen werd vermenigvuldigd (zoals de ver-

menigvuldigingvaneengeluiddooreenecho,maardaneenbeetjeanders).

Hierdoorontstaanverschillendetrillingenvanverschillendefrequenties,die

allemaalgeheleveelvoudenzijnvandieenefundamentelefrequentie.

Dehersenenzijninstaatomeengroeptonente‘herkennen’alsverschil-

lendegeheleveelvoudenvandezelfdefundamentelefrequentie.Dezetonen

wordenvooronsdan‘ééngeluid’.Defundamentelefrequentiebepaaltdege-

hoordetoonhoogtevanhethelegeluid,deanderetonenbepalensamenhet

timbreofdeklankkleurvanbijvoorbeeldeenmuziekinstrumentofeenstem.

De fundamentele frequentie is de grootste gemene deler van alle andere

frequenties,enwekunnendezeookberekenenwanneerdelaagstegeluidsgolf

zelfafwezigis.Hierdoorkunnenwemuziekopdegepastelagetoonhoogte

horen,zelfswanneerzewordtafgespeelddooreengeluidsinstallatiediegeen
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lagetonenkanproduceren.opbasisvaneenfundamentelefrequentiedieer

nietis,maarervolgensonsauditiefsysteemwelzoumoetenzijn.

Hethorenvaneentoon,ofdecomplexerecombinatievantonentoteenhar-

monischgeluid,isslechtshetbeginenopzichbetekenthetweinig.jekunt

jeogenopendoenenzien,maarwatjehoortgedurendedetijdvanéénoog-

opslagheeftweinigbetekenis.Watwewillenhorenzijnimmersnietslechts

tonen:hetzijnmelodieënenwoorden.Enheteigeneaaneenmelodieofeen

woord is niet zozeer de toonhoogte van een individuele noot, maar de ma-

nierwaaroptoonhoogtestijgtendaaltgedurendedetijd.Hetzelfdegeldtvoor

spraak,waardebetekeniszitindemanierwaaroptonenstijgenendalen.Een

melodieisgeengeluid,hetishoehetgeluidverandertgedurendedetijd.En

datgeldtookvooreenuitgesprokenwoord.

Het isdusessentieeldatwegeluidenkunnenvolgen,kunnengroeperen

doordetijd.Alsweeenbepaaldemelodieof redeneringwillenbeluisteren,

dan moeten we de verschillende geluiden in een ruimte van elkaar onder-

scheiden.Wemoetenwetenwelkeafkomstigzijnvandesprekerofhetmu-

ziekinstrumentwaarnaarweluisteren,enwelkedatnietzijn.

Wekunnenditbijzondergoed.Wanneerjeineendrukkeomgevingzit,een

cafébijvoorbeeld,kunjehetgesprekaanjetafeltjeblijvenvolgen,ookalwordt

hetsomsbijnaoverstemddoorhetomgevingsgeluid.sterkernog,jekuntin-

diennodigdeconversatieaanhettafeltjenaastjouproberenafteluisteren,

waarbijdeconversatievanjeeigentafeltjenaardeachtergrondverdwijnt.

Wedoenditgedeeltelijkopbasisvandetoonhoogtevandeverschillende

stemmen, wat enkel lukt als de stemmen voldoende van elkaar verschillen

quagemiddeldetoonhoogte.

Eenanderemanieromgeluidopeenbetrouwbarewijzetoeteschrijvenaan

eengeluidsbron,isdooruitterekenenvanuitwelkelocatiehetgeluidafkomstig

is.onzegrootstehulphierbijishetfeitdatwetweeorenhebben.Wekunnen

de locatie van een geluidsbron berekenen door enerzijds het subtiele verschil

inaankomsttijdvanhetgeluidinbeideoren,enanderzijdshetalevensubtiele

verschilindeintensiteit(deluidheid)vanhetgeluidinbeideoren.Hetgeluid

klinktimmersietsluiderinhetoorwaarhetheteerstaankomt,omdathetge-

demptwordtdooronshoofd(ditdempengebeurtechtervooralbijdehogeto-

nen,voordelagetonenmoetenwemeerafgaanophetverschilinaankomsttijd).

Wanneer we moeite hebben om te achterhalen waar een geluid vandaan

komt,draaienwesomsonshoofd;ditkanhetverschilinaankomsttijdtussen

detweeorenvergrotenenonzehersenenhelpenbijdeberekening.
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Hetzijndezegeluiden,opgevangendooronstrommelvlies,ontleedinenkel-

voudige tonen en dan weer samengebracht op basis van een gemeenschap-

pelijke geluidsbron en een gemeenschappelijke deler (de fundamentele fre-

quentie),diedebasiszullenvormenvooreenaantalfantastischemenselijke

vaardigheden,zoalshetbegrijpenenappreciërenvantaalenmuziek.Eenba-

sisdiezelfreedshetresultaatisvaneenlangprocesvanopeeningenieuzeen

complexemanierinformatieuitonzeomgevingpeuteren.

DEmENiNgVANoNzEogENoVErWATBElANgrijKis

Neuronenzijn,zoalsallecellen,fascinerendeenonnoemelijkcomplexewe-

zentjes.

Debasisfunctievanneuronenishetverwerkenendoorgevenvansignalen.

Binnenhetneuronhebbendiesignalendevormvanelektrischeladingenvia

hetcelmembraan(hetcelmembraanishetvelletjevandecel)entussenneu-

ronen nemen ze de vorm aan van boodschappermoleculen, die van het ene

naarhetandereneuronwordengestuurd(binnenentussenneuronenwerkt

allesmetmoleculenenatomen;zoalsjedewerkingvaneenbedrijfbeschrijft

intermenvandemensen,endewerkingvandehersenenintermenvanneu-

ronen,zobeschrijfjecellenintermenvanhunmoleculen).

individueleneuronengevendussignalendoor,maarhoeweldezetaakal

bijalnogvrijeenvoudigis,inhetlichtvanwatalleneuronensamenkunnen

verwezenlijken, is het nog niet zo eenvoudig als bijvoorbeeld een estafette-

loop.Bijnaelkneuronontvangtimmersinputvanzeerveelandereneuronen.

Daarbij is het zo dat het signaal van een van deze inputneuronen meestal

nietvoldoendeisomhetneuronzodanigteactiverendathetzelfeensignaal

doorstuurt.Eenneuronzalpaseensignaaldoorgevenalsdeoptelsomvanzijn

inputeenbepaaldedrempelwaardeoverschrijdt.Eenietstechnischereuitleg

vanhoehetdatpreciesdoet,staatbeschrevenindeappendix.

Hetneuronzalzijnsignaalnietslechtsnaaréénanderneurondoorsturen,

maarnaarzeer,zeerveelandereneuronen,waardooréénsignaalindeherse-

neninprincipeallerichtingenuitkangaan,zoalseenrivierdiekansplitsen

ineenheledelta.

Hetsignaalkantweevormenaannemen.Deenevormwordt‘excitatorisch’

genoemd,enbestaatuitboodschappermoleculendiehetontvangendeneu-

ronactiveren.Deanderevormwordt‘inhibitorisch’genoemd,enhindertde

activatievanhetontvangendeneuron.Elkneuronkrijgtduspositieve(active-
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rende)ennegatieve(inhiberende)input,diehetkanoptellenzoalswijpositie-

veennegatievecijfersoptellen.Bovendienkaneenneuronzeerveelsignalen

snel na elkaar sturen, en hoe hoger de frequentie waarin het dat doet, hoe

beterhetandereneuronenofwelzalactiverenofwelinhiberen.

Wathetzichtbetreft,wordensignalenvoorheteerstdoorgegeveninhetoog.

onszichtbegintwaarhetpadvaneenfotoneindigt.fotonenzijn licht-

deeltjes(of‘stukjesenergiemetgolfeigenschappen’,defysicaisernogniethe-

lemaaluit)dieafkomstigzijnvanbijvoorbeelddezon.Watwij‘zien’,ishun

voorlaatstehalte:hetlaatsteobjectwaarzetegenbotsenenweervanwegkaat-

senvoorzeinonsoogterechtkomen.inhetoogreizenzedoordelens,diehun

padzodanigaf buigtdatzeoponsnetvliesterechtkomen,ineenpositiedie

eenref lectieisvandeplaatswaarzevandaankwamen.Daar,inhetnetvlies,

belandenzeineenreceptor.Dezereceptorenzijngespecialiseerdeneuronen

die pigmenten bevatten. Wanneer een pigment en een foton met elkaar in

contactkomen,zaldeenergievanhetfotonhetpigmentvanvormdoenver-

anderen. Het foton verdwijnt en het pigment, in zijn nieuwe vorm, zet een

opeenvolging van chemische reacties in gang, die resulteren in een signaal

vandereceptor.

Deeersteverwerkingvandesignalenuitdereceptorengebeurtreedsinhet

oogzelf,waarhetsignaalaleenaantalkeerwordtdoorgegeven,viaverschil-

lende lagen van neuronen. En daar gebeurt er al meteen iets vreemds. De

receptorenkunneneensignaaldoorgeven,zoalsjezouverwachten,maarze

kunnenelkaarooktegenwerkenbijhetversturenvaneensignaal.Alseenre-

ceptorenzijnomgevinghetzelfdesoortsignaaldoorsturen(bijvoorbeeldze

signalerenallebei‘licht’),dangaanzeincompetitiemetelkaar.zeinhiberen

elkaarssignalen.Wanneerzeechterverschillendesoortensignalendoorstu-

ren (bijvoorbeeld eentje zegt licht en de andere zeggen donker, of omge-

keerd),versterkenzeelkaar3.

Heteffectvandeaanwezigheidvaneenkleinlichtpuntjeophetnetvliesis

daardooraf hankelijkvandedirecteomgevingvanditlichtpuntje.Eenklein

lichtpuntje in de duisternis wordt beter gezien dan een klein lichtpuntje

overdag.omgekeerdisheteffectvaneenvlekjeduisternisgroteropeenlichte

achtergrond.zoalseenvliegopeenwitbladpapiermeeropvaltdaneenvlieg

opeendonkerhoutentafel.

Ditbetekentdathetoogindeeersteplaatscontrastensignaleert,eerder

danlicht.Hetispasbijeenduidelijkcontrastophetnetvliesdathetoogzijn
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sterkstesignalendoorstuurt.Eeneffenbelichting,zoalseenbladpapierzon-

dervlieg,zalookeensignaalgenereren,maarbeperkter.

Dereactieopelkvlekjelichtofduisternisisdusaf hankelijkvandecontext.En

dezeinteractietussenlichtendonkerinonzeperceptiekansomsaanleiding

geventotillusies,zoalshieronderafgebeeld4.

Degrijzevlekjesdiejesomskuntzienwaardewittestrokentussendevier-

kantenelkaarkruisen,zijnnietecht.zeontstaandoordatdeomgevingvande

kruispuntenwitterisdandeomgevingvandestrokendieerheenleiden.Het

stukjewitophetkruispuntwordtaanvierzijdenomringddoorhetwitvande

stroken,terwijlstukjeswitopdestrokenzelfslechtsaantweezijdenworden

gef lankeerddooranderestukjeswit.Dusleidthetwitvandekruispuntentot

mindersterkesignalendanhetwitvandestroken,enwordthetalsminder

witgezien,wegensmindercontrastmetdeomgeving.

Degrijzebolletjesverschijnenenkelopdeplaatsenwaarjenietrechtstreeks

naarkijkt.Ditkomtomdatdereceptoreninhetmiddenvanhetnetvlies,die-

gene waarmee je fixeert en die je gebruikt om iets gedetailleerd te kunnen

zien,tedichtbijelkaarstaanommetditpatrooneenillusietecreëren.Het

effectwerktenkelalsdeinteractiestussendeneuroneneenvoldoendegroot

gebiedomspannen(zodatereenduidelijkeffectkanzijnvande(hoeveelheid)
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zwarteomgevingopdewittekruispuntenenlijnen),enditisniethetgevalop

hetmiddenvanhetnetvlies.

Wanneerjenaarhetpatroonopdevorigebladzijdekijkt,kunjeaandema-

nierwaaropdegrijzevlekjesconstantvanplaatsveranderen,merkendat je

inderdaaddeheletijdoogbewegingenmaakt5.

De implicaties van deze verwerking van het signaal van de receptoren zijn

dubbel.

Enerzijdswordtbelangrijkere informatieuitgeselecteerd.plaatseninons

gezichtsveldwaarereencontrastistussenlichtendonkerwijzenopdeaan-

wezigheidvanobjectenenzijndusinteressanterdanvlakkenmethomogene

verlichting.Alsjenaardehelderehemelkijktenjezieteenkipvliegen,danis

dekipinteressanterdanhaaromgeving,zekeralsjehongerhebt6.Hetisdan

ookaangetoonddatwebijhetvisueelscannenvandeomgevingdoormiddel

vanoogbewegingenhetvaakstopcontrastrijkeplaatsenterechtkomen.

Anderzijdsveranderthetsignaalvanbetekenis.Hetverandertvan‘plaats

waarlichtis’naar‘plaatswaarlichtismetdonkerrondom’.Hetsignaalheeft

zo een complexere, relevantere betekenis gekregen. later zal blijken dat dit

eeneerstestapisnaareensignaaldatbetekent:‘randvaneenobject’.

maarbijzo’ntransformatiegaatookinformatieverloren,zoalsduidelijkblijkt

alsjekijktnaardeinformatiestroomvanoognaarhersenen.Dezeinformatie-

stroomlooptviadeganglioncellen;watnietvoorbijdeganglioncellenkomt,

geraaktnietuithetoog.Enwehebbenmeerdan100miljoenreceptoren,maar

‘slechts’ongeveereenmiljoenganglioncellen.Wanneerhetbeeldvanuitdere-

ceptorendoorganglioncellennaardehersenstamwordtdoorgestuurd,bevat

hetminderinformatie,endeinformatiediehetbevatisnietmeerdezelfde.

Alsjeeenfotozounemenvandesterrenhemel,daniselkepixelevenbelang-

rijk.Elkevariatievanlicht,elkesubtieletintvanduisternis.maaralswijnaar

bovenkijken,danzienwevooraldesterren.schitterendelichtpuntjes.

zedominerendehemel,enhetisheelmoeilijkomonsvoortestellenhoe

hetanderszoukunnenzijn.Wathetprecieszoubetekenenomelkstukjehe-

melevenduidelijktezien.

maarmoeilijkgaatooknatuurlijk.indesterrenhemelsvanVangoghiselk

stukjebeeldbelangrijk7.Datisnietzoalswijhetzien,alswenaarbovenkij-

ken,maarmisschienwelzoalswehethaddenkunnenzien,metandereogen.
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HETVErHAAlAcHTEroNsKlEurzicHT

Doordatneuronentweesoortensignalenkunnenuitsturen,excitatorischeen

inhibitorische,kunnenzemetelkaarincompetitiegaan.immers,deexcita-

torischesignalenversterkendesignalenvanandereneuronen,maardeinhi-

bitorischeinhiberenhen.

zodratweegroepenneuronenelkaartegenwerken,doorelkaarteinhibe-

renofdoortegengesteldesignalenuittesturennaareenderdegroepneuro-

nen,zalhetresultaatvandezecompetitieeenweerspiegelingzijnvanwelke

groepneuronenhetoverwichtheeft.

zozaldecompetitietussennaburigeneuronenophetnetvliesertoeleiden

dathetinitiëlesignaal‘hierislicht’eenbeetjeverderinhetooggetransfor-

meerdistothetsignaal‘hierismeerlichtdanindenabijeomgeving’.of,om-

gekeerd,hetsignaal‘hierishetdonker’wordt‘dezeplaatsisdonkerderdan

deplaatseneromheen’.Neuronendielichtendonkerweerspiegelen,worden

(gedeeltelijk)vervangendoorneuronendiecontrastweerspiegelen.

Hetberekenenvancontrasttussenlichtendonkerinhetooggebeurtdus

doorhetsignalerenvandeverhoudingvanverschillendesoortensignalen:de

signalenvanuiteenbepaaldeplaatsophetnetvliesendesignalenvanuitde

plaatseneromheen.

ookkleurenwordenopdiemanierberekend.Welkekleurwezienhangtaf

vanderelatievesterktevandesignalenvandedriesoortenkegeltjesdiezich

oponsnetvliesbevinden(dekegeltjeszijneenvandetweesoortenreceptoren

inhetoog,deanderesoortzijndestaafjes).

Elkvandekegeltjeszalslechtsreagerenoplichtvaneengeschiktegolf leng-

te.metanderewoorden,hunpigmenteninteragerenenkelmetfotonenvan

geschiktegolf lengtes.Dedriesoortenkegeltjeshebbenelkeenandersoort

pigment, en zij hebben dus verschillende optimale golf lengtes (optimale

golf lengteszijndiegolf lengtesvanhetlichtwaaropzehetsterkstereageren).

zewordenvaak‘blauwe’,‘groene’en‘rode’kegeltjesgenoemd,naardekleur

waarvanhetlichthunoptimalegolf lengtehetdichtstebenadert(ookindit

hoofdstukzullenzezogenoemdworden).

Dekegeltjeshebbenelkeenoptimalegolf lengte,maarzereagerennietuit-

sluitendoplichtvandiespecifiekegolf lengte.Eriseerdereengeleidelijkever-

minderingingevoeligheidnaarmatedegolf lengtevanhetbinnenkomende

lichtverdervandeoptimalegolf lengteverwijderd is.Dit isonvermijdelijk:

mochtendevoorwaardenvooreenreactievandekegeltjes tespecifiekzijn,
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danzoudenweperkegeltjemaaréénheelspecifiekekleurtintkunnenzien.

Alswedan,metslechtsdrieverschillendesoortenkegeltjes,slechtsdriesoor-

tenspecifiekekleurtintenkondenzien,enwezoudendietijdensons leven

toevallignooittegenkomen,danhebbenweopheteindevanonslevenhele-

maalgeenkleurengezien.Datkannietdebedoelingzijn.Hetisdusgoeddat

dekegeltjesgevoeligzijnvooreenbreedspectrumvangolf lengtes,waardoor

lichtvanelkegolf lengteminstenséénsoortkegeltjezalactiveren.

maardoordatdekegeltjesgevoeligzijnvooreenbreedspectrumvangolf-

lengtes,ishunsignaalweinigspecifiek.Wanneereenbepaaldsoortkegeltjede

aanwezigheidvanlichtsignaleert,danwetenwedatdegolf lengtevanhetlicht

zichergensinhetspectrumvandatkegeltjebevindt,maarnietwaarprecies.

Ditprobleemkanwordenopgelostdoornaardeverhoudingtussendesig-

nalenvandeverschillendesoortenkegeltjestekijken.Bijvoorbeeld,hoegroter

het overwicht van de signalen van de blauwe kegeltjes ten opzichte van de

andere,hoeblauwerdekleur.Doordematevanoverwichtteberekenen,kun

jenietalleenwetendatlichtblauwis,maarookhoeblauwprecies.

jehebthiervoorcompetitietussendekegeltjesnodig:hetisnietmogelijk

omde‘blauwheid’vanhetlichtteachterhalenopbasisvandesterktevande

signalenvandeblauwekegeltjesalleen,omdatdesterktevanhetsignaalvan

eenkegeltjenietalleenaf hankelijkisvandekleurvanhetlicht,maarookvan

dehoeveelheidlicht.Eenergbescheidensignaalkanbetekenendathetlicht

nietblauwgenoegisvooreensterksignaal,maarhetkanookbetekenendat

ernietgenoeg(heelergblauw)lichtisvooreensterksignaal.omgekeerdkan

eensterkersignaalbetekenendathetlichtheelblauwis,maarookdathetniet

zoblauwis,maarwelheelfel.Hetismetanderewoordennietmogelijkom

degolf lengtevanhetlichttekennenopbasisvanhetsignaalvanéénsoort

kegeltje,aangezienjenietweetinwelkemateditsignaalbeïnvloedwerddoor

deintensiteitvanhetlicht.

Wanneerjejeechterbaseertopdeverhoudingtussendesignalenvanver-

schillende soorten kegeltjes, dan is lichtsterkte geen storende factor meer.

lichtsterkteheeftimmerseengelijksoortigeffectopallekegeltjesenzaldus

deverhoudingentussenhunsignalennietbeïnvloeden.

Dus:nagaanhoeblauwhetlichtis,gebeurtdoorteberekenenhoeveelster-

kerdesignalenvandeblauwekegeltjeszijninverhoudingtotdesignalenvan

de andere kegeltjes. ‘roodheid’ en ‘groenheid’ van het licht worden op de-

zelfdemanierbepaald.Wanneerderodekegeltjesactieverzijndandegroene

kegeltjes,zienwehetlichtalsrood,enhoegroterhetoverwichtvanderode

kegeltjes,hoeroderwehetlichtzien.omgekeerdzienwelichtalsgroenwan-
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neerdegroenekegeltjesactieverzijndanderodekegeltjes,enhoegroterhun

overwicht,hoeintenserhetgroen.

Dezeberekeningengebeurenreedsinhetoogzelf.Designalenvandever-

schillendekegeltjeswordendaarmetelkaarvergelekenviagrotendeelshet-

zelfde mechanisme waarmee de helderheid van een punt wordt vergeleken

metdehelderheidvanzijnomgeving.Watergebeurtisdatbijvoorbeeldeen

ganglioncelexcitatorischeinputkrijgtvanuitderodekegeltjeseninhibitori-

scheinputvanuitdegroenekegeltjes8.ofomgekeerd.inheteerstegevalsig-

naleertdeganglioncel‘roodheid’,inhettweedegeval‘groenheid’.

Behalveoprood-groencontrastzijnerookganglioncellendiereagerenop

geel-blauw contrast. Het ‘gele’ signaal voor deze ganglioncellen bestaat uit

eencombinatievaninputvanuitdegroeneenrodekegeltjes.

Dekleurgevoeligeganglioncellenzullenduspassterkactiefwordenbijeen

relatiefgrotereactivatievaneenbepaaldsoortkegeltjestenopzichtevande

anderen.Hunsignaalbetekentdan:‘erismeerlichtvanmijnoptimalegolf-

lengtedandater licht isvananderegolf lengtes’.Doormetnietslechtséén

signaal,maareencombinatievantweetegengesteldesignalentewerken,kan

hetoogdekleurvanhetlichtbepalenopeenrelatiefexactemanierenonaf-

hankelijkvandehoeveelheidlicht.

zoalsnetvermeld,wordt‘geel’gerepresenteerddoorganglioncellendieinput

krijgenvanzowelgroenealsrodekegeltjes,endiedecombinatievanbeide

soortensignalennodighebbenomactiefteworden.Dekleurgeelisdusei-

genlijkhetzienvaneencombinatievantweesoortenlicht:éénsoortdiein

isolatiealsroodgezienwordt,enééndieinisolatiealsgroengezienwordt.je

kuntdituitproberenincomputerprogramma’swaarjekleuren(vanbijvoor-

beeldtekst)viahunrgb-waardenkuntaanpassen(datkanzelfsinmicrosoft

Worddoorinhetmenuomdekleurvanjelettertypeteveranderennaar‘meer

kleuren’ te gaan, en dan naar ‘aangepast’). Als je de r (voor rood) en g (voor

groen)evenhoogenhooggenoegzet,krijgjeeenmooizuivergeel.Evenveel

roodalsgroenlicht,wordtdusgezienalsgeellicht.Wanneerermeerrooddan

groenlichtis(zodathet‘geel’signaalvandegeel-blauweganglioncellenwordt

aangevuldmeteen‘rood’signaalvanderood-groeneganglioncellen),veran-

dert,alnaargelanghetoverwichtvanhetrodelicht,degepercipieerdekleur

vangeelnaaroranjenaarrood(waarbijoranjebijeenlagelichtintensiteitals

bruinwordtgezien).

Bij een overwicht van groen licht daarentegen varieert de kleur van geel

naargeelgroennaargroen.
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Alsjeaanevenveelroodengroenlichtnogeensevenveelblauwlichttoe-

voegt,ontstaatergrijs.opdatogenblikzijnallesoortenkegeltjesimmersac-

tief,enisergeensprakemeervaneenoverwichtvanlichtvaneenbepaalde

golf lengte.

Eenoverwichtvanblauwlichtwordt(nietzoverrassend)gezienalsblauw.

Datblauwkanaangevuldwordenmeteenrodetint(datwordtdanpaars)of

meteengroenetint(datwordtdanturquoise).Dematewaarinereenrodeof

groenetintinhetblauwwordtgezien,hangtdaarbijafvandematewaarin

derood-groeneganglioncellenactiefzijn,endusvandematewaarinereen

overwichtisvanofwelroodofwelgroenlicht.‘paars’betekentdus:‘erisveel

blauwlicht,enerismeerrooddangroenlicht’.

onskleurzichtisdushetgevolgvandecompetitietussendriesoortenke-

geltjesophetnetvlies,waarbijdekleurdieweuiteindelijkzienwordtbepaald

door de verhouding tussen de verschillende signalen van de verschillende

soorten kegeltjes. Elk van de vele nuances in ons kleurenpalet weerspiegelt

eenandereverhoudingtussendesignalenvandezedriesoortenkegeltjes.

Datdecombinatievanroodengroenlichtgeellichtgeeftendecombinatie

vanblauwengeellichtgrijs, is integenspraakmetwatdemeestenvanons

overkleurengeleerdhebbenindekleuterklasendelagereschool,namelijk

datuitdecombinatievanblauwengeelgroenvoortkomt.Hetmengenvan

blauweengeleverfresulteert inderdaad ingroen.maarverfmengenis iets

heelandersdanlichtmengen.Verfheefthaareigenkleurdoordatverfniet

alle golf lengtes van het omgevingslicht ref lecteert. Het pigment in verf

straaltdusgeenlichtuit,maarhoudtjuistlichttegen.Endatgeldtvooralle

voorwerpendienietwitzijn.zekrijgenhunkleuromdatzenietallelichtre-

f lecterenmaareendeelopslorpen.Hunkleurbestaatuitdiegolf lengtesvan

hetlichtdiewelnoggeref lecteerdworden.

Alsjedangeleenblauweverfmengt,houjemeersoortenlichttegendan

metofwelzuiverblauweofwelzuivergeleverf,waardoorblijkbaarvoorname-

lijkde‘rode’en‘blauwe’golf lengtesverdwijnen,envoornamelijkgroenover-

blijft. Verf mengen is dus golf lengtes uit het licht laten verdwijnen, terwijl

hetverhogenvandergb-waardenopeencomputerofprinterresulteertinhet

toevoegenvangolf lengtesaanhetlicht.

jehebtdusverschillendesoortenkegeltjesmetverschillendesoortensigna-

lennodigomüberhauptkleurentekunnenzien.maarzelfsdiekleurenheb-

beninhuneentjerelatiefweinigbetekenis.Als’savondsdeschaduwenlanger
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worden,geeftdezonalledingeneengoudengloed.maarzekrijgendaardoor

nietplotselinganderekleuren.ofwel?fysischgesprokenwel:allebeginnen-

dekerseninjuniwordensappigroodonderderodestralenvandeavondzon,

ookalwarenze’smiddagsnogteleurstellendgroen.Datzouhetergmoeilijk

makenomopbasisvandekleurfruittekiezen,ofomwelkebeslissingdan

ooktemakenopbasisvankleur.maarhoerooddeonrijpekersen’savonds

ookworden,zewordennietroderdandeblaadjeseromheen.Hetisdanook

deverhoudingtussendekleurenindeomgevingdieonskleurzichtbepaalt.

Het berekenen van de verhouding tussen de kleuren op verschillende

plaatsenindeomgevinggebeurtnietmeerinhetnetvlies,maarvoorname-

lijkindiegebiedenvandecortexwaardeeersteverwerkingvanhetvisuele

signaalgebeurt.Dezegebiedenliggenaandeachterkantvanonshoofd,inde

occipitalelob(meteenpijltjeaangeduidopdetekeninghieronder9).

Deneuronendie indeoccipitale lobdeaanwezigheidvaneenkleuropeen

bepaalde plaats signaleren, worden geïnhibeerd door de aanwezigheid van

diekleurindeomgevingronddieplaats.Bijvoorbeeld,wanneerzo’nneuron

gevoeligisvoorblauw,zalhetactieverwordenbijdeaanwezigheidvanblauw

lichtopeenbepaaldeplaatsophetnetvlies,maar juistminderactiefbijde

aanwezigheid van blauw licht in de omgeving van die plaats. De betekenis

vanhetsignaalevolueertdusvan‘blauw’naar‘blauwerdande(nabije)omge-

ving’10.of,inhetgevalvandekersen,van‘rood’naar‘roderdandeomgeving’.

Ergebeurteigenlijkhetzelfdealsbijdeperceptievanlichtendonker:het
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signaal van een bepaalde visuele prikkel op een bepaalde plaats in ons ge-

zichtsveld wordt geïnhibeerd door gelijksoortige signalen vanuit de omge-

ving van die plaats. competitie is dus niet alleen aanwezig op het netvlies,

maarookindecerebralecortex(enopveelmeermanierendandeze,waarover

latermeer).

competitietussenneuronenmaaktdatwehetgrijzebolletjeinhetbovenste

vierkantalslichterziendanhetgrijzebolletjeinhetonderstevierkant,ook

alhebbenzebeidedezelfdetint.Enalsikhetzelfdegedaanzouhebbenmet

kleureninplaatsvangrijstinten,danzoujehetzelfdeeffectzien.Eenblauw

bolletjezieterblauweruitnaarmatedeachtergrondminderblauwtintenbe-

vat,netzoalseengrijsbolletjeerdonkerderuitzietnaarmatedeachtergrond

lichteris.

Ergebeurtdusietsvergelijkbaarsindecerebralecortexalsophetnetvlies.

maarheteffectbestrijkteengrotergebied.Verschillendeganglioncellencon-

vergeren (via wat tussenstations) op één corticaal neuron. Neuronen op dit

niveaukunnendusvangroteregebiedendekleursignaleren,enzekunnen

ook beïnvloed worden door een groter gedeelte van de omgeving. Hierdoor

kunnenzenogbeterrekeninghoudenmetdebelichtingvandeomgevingbij

hetbepalenvaneenkleur.oftewel,zichnogminderlatenmisleidendoorhet
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rodeavondlichtbijhetinschattenvanderoodheidvankersen.

zoalsbleekuitdeaf beeldinghiernaast,zullencorticalecellenopeenzelf-

de manier niet alleen op de kleur maar ook op de helderheid van objecten

reagereninverhoudingtotdehelderheidvandeomgeving.zodragenzeer

medetoebijdateensneeuwbalinjehuiskamerwitblijft,eneensteenkooltje

invollezonzwart.ookalref lecteertdeeersteveelminderlichtdandelaatste.

AllEsWENT

Wanneerjeonbeweeglijkstilbentineenonveranderlijkewereld,danzaldie

wereldlangzaammaarzekerverdwijnen.

jekuntditalvastvisueelervarendoorjerechteroogtesluitenenmethet

linkeroogvanopongeveer15cmnaarhetbolletjeinhetmiddenvandecir-

kelteblijvenkijken(ofomgekeerd).jekuntdeverdwenencirkelterugtoveren

dooreenoogbewegingtemakennaarderandvanhetvierkant.

Veelneuronen,waaronderdereceptoreninhetoog,hebbendeneigingniette

blijvendoorzeurenoverhetzelfde.Bijlangdurigegelijkeinputzalhunreac-

tietijdelijkverminderen.Wewetenwelnietprecieshoezehetdoenenzelfs

nietofzehetallemaalopdezelfdemanierdoen.maarhetheefttemakenmet

chemischeprocessendiedemogelijkheidtothetafgevenvaneensignaalver-

minderen.somsgebeurtdatinhetcellichaamvanhetneuronzelfensoms

doordatdeefficiëntievandiesynapsen(datzijndeplaatsenwaarneuronen
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metelkaarverbondenzijn)vanwaaruitdelangdurigeinputafkomstigis,ver-

mindert(indatlaatstegevalishetnietzozeereenkwestievanzelfophouden

met zeuren, maar van niet meer luisteren naar andere zichzelf herhalende

neuronen)11.

Ditbetekentdatookdeneuroneninhetoogstoppenmetcontrasttesigna-

lerenwanneerhuninputtelangconstantblijft.inhetdagelijkselevenisdit

gewoonlijkvanweinigbelang,omdathetoogcontinuinbewegingis.zelfsals

westraknaarietskijken,maakthetoognogvoortdurendhelekleineonwil-

lekeurigeenonbewustebewegingen,metdebedoelingomhetbeeldinstand

tehouden.Decirkelhierbovenheeftechterzodanigvagerandendatdekleine

bewegingenvanhetoogweinigverschilmaken;erzijnimmersweinigplaat-

senwaarhetbeeldopkorteafstandsterkverandert.Bijeencirkelmetscherpe

randzoudeverdwijntrucnietgeluktzijn,wantindatgevalzoudendecellen

diederandsignalereneensterkverschillendeinputkrijgenzodrajeeenklei-

neoogbewegingmaaktindeeneofdeandererichting.opeenzelfdeplaats

ophetnetvlieszoudanimmerssomswelensomsnieteenrandtezienzijn.

Niet alleen vormen kunnen verdwijnen, ook kleuren. Dat is onderzocht

met,jawel,halvepingpongballetjes.zethalvepingpongballetjesvoorjeogen,

enjezietenkelnogmist.zetdaareenrodespotop,enjezietrodemist.maar

nietvoorlang:uiteenstatischewereldverdwijntookdekleur.

Bijnaelkzintuigisinmeerofminderemateaf hankelijkvanverandering.De

gewenningaanconstanteinputisdanookeenbelangrijkdeelvandepercep-

tie.Hetisdegeurvandekeukendiejenietmeerruikt,hetgeluidvandekoel-

kastdatjenietmeerhoortenhetcontactmetjeklerendatjenietmeervoelt.

Hetisookwaaromdatenevolmaakteogenblik,waaropjeinhetbadglijdten

detemperatuurjuistgoedis,nooiterglangduurt.

Warmteistrouwensnietalleenonderhevigaangewenning,hetisookin-

herenteendynamischgegeven.Warmtevoelenisnietdewarmtevoelenvan

ietsbuitenjelichaam.Hetishetvoelenvandewarmtediejelichaambinnen-

trekt.Enhetgevoelvankoude,ishetverliesvanwarmte.Daardoorkomthet

datstenenzowelheteralskouderkunnenaanvoelendanhoutvandezelfde

temperatuur;stenengeleidenbeter.

gewenning is een zeer efficiënte manier voor de hersenen om oude en dus

minder relevante informatie niet meer te hoeven verwerken. Tegelijk is het

voorindividueleneuroneneengoedemanieromkleinewijzigingenindein-

putvanuitdeomgevingzogoedmogelijktekunnenblijvenweergeven.Neu-
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ronen hebben immers een maximum vuursterkte (de vuursterkte van een

neuronisdefrequentiewaarinhetsignalenverzendt),enalseenneurondoor

een constante hoge input continu op zijn maximumcapaciteit zou blijven

signaleren,danishetgedurendealdietijdnietinstaatomeennoghogere

inputtesignaleren.Alsbijvoorbeeldbijluidemuziekallerelevanteneuronen

actiefzoudenwordenenblijvenophunmaximumcapaciteit,dankunjeeen

misschienergrelevanteontploffingtienmeterverdernietmeerhoren.Dus

ishetbeteromdeactiviteitvanhetneurontijdelijkteverlagen,zodaterweer

wat meer ruimte is om zowel meer als minder te reageren, af hankelijk van

f luctuatiesindeomgeving.

Daarom is het dat de absolute stilte nog het best benaderd kan worden

vlakna langdurigenrelatiefsterkgeluid,zoalsrelatief luidemuziekofeen

geanimeerdeconversatie,wanneerdegevoeligheidvandereceptoreninhet

oornoglaagisdoordegewenning.omgekeerdzaldegevoeligheidvandere-

ceptorenhethoogstzijnwanneerhetlangstilgeweestis.Alsjeineenstille

kamerslaapt,danklinktalles’smorgensluider,inclusiefdewekkerradiodie

’savondsnogzozachtstond.

Ditsoortgewenningaancontinuestimulatiespeeltzichvoornamelijkafop

hetniveauvandeindividueleneuronen.Hetgaatoverhetgeheugenvantel-

kenséénenkelneuron.

Bijcompetitietussenverschillendesoortenneuronenkangewenninghet

evenwichttussendeactiviteitvanverschillendesoortenneuronenuitbalans

brengen.Bijvoorbeeldbijkleurperceptie.Wanneerjelang(ongeveereenmi-

nuut of zo) naar een rood oppervlak staart, en je kijkt vervolgens naar een

wittemuur,danziejedaareengroen‘nabeeld’.Deneuronendiedeaanwezig-

heidvanroodlichtsignaleren,zijnimmersdoorgewenningmindergevoelig

geworden.Hunsignaalopeenvolgendestimulus isdus lagerdangewoon-

lijk,waardoorwit(datongeveerevenveelroodalsgroenlichtbevat)wordtge-

interpreteerd als ‘groen’. Het evenwicht tussen rood en groen is verschoven

naargroen.Ditiseenvanderedenenwaarominoperatiekamersgroenekledij

wordtgedragen.Wanneerchirurgenlangnaarietsroodshebbenmoetenkij-

ken(bloed,bijvoorbeeld),dankanditstorendenabeeldengenererenopwitte

kledij. op groene kledij zijn vanzelfsprekend geen groene nabeelden zicht-

baar.

Demanierwaaropgewenningzorgtvooreenverlaagdegevoeligheidvoor

licht waaraan we veel worden blootgesteld en verhoogde gevoeligheid voor

lichtvandeopponentekleurkaneenbelangrijkebijdrageleverenaandeuit-
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dagingomopeenstabielemanierdekleurenvaneenobjecttekunnenzien,

duslosvanhetomgevingslicht.Doordatjewentaaneenbepaaldekleurinhet

omgevingslicht,benjeermindergevoeligvoor.Alsdeavondmaarlangzaam

genoegvalt,kunjewennenaanderodetintinhetavondlichtenzulje iets

mindergeneigdzijnomgroenekersenalsroodteinterpreteren,enkelomdat

zewordenbeschenendoorroodlicht.

Hetfenomeenvangewenningenna-effectenwordtdoorwetenschappersge-

bruiktomnategaanopwelkemanierperceptueleervaringenhetresultaat

zijnvancompetitieveinteractiestussenverschillendesoortenneuronen.zo

blijktuitna-effectendatookwatweproevenhetresultaatisvaneencompe-

titieveinteractietussenverschillendesoortensmaken.Netzoals‘rood’vaak

betekent‘hetlichtbevatmeerrodedangroenegolf lengtes’,zobetekent‘zoet’

vaak‘hetetenbevatmeerzoetedanzuremoleculen’(smaakreceptoreninter-

agerenmetdemoleculeninheteten).

Wanneerdandecompetitievervalstwordt,bijvoorbeelddoordezurere-

ceptoren‘uitteputten’,kunjezoetheidproevendieernietis.menisertijdens

experimenteningeslaagdomzuiverwaterzoettelatensmaken,nagewen-

ning aan bittere, zure of zoute smaken. En iedereen heeft ongetwijfeld de

effectenvansmaakgewenningalervarenaantafel,zoalswanneerdat restje

wijnnahetdessertietszuurdersmaaktdanzoumogen(omdatinditgevalde

zoetereceptorentelangactiefgeweestzijn).

Netzoalsgewenningblijktcompetitiealsmechanismebijallezintuigenvoor

tekomen.

zowerdinhethoofdstukoveronsgehoorbesprokenhoegeluidvanver-

schillende frequenties het basillair membraan op een verschillende manier

kanbeïnvloeden.immers,deplaatswaarhetbasillairmembraanhetsterkste

golft,isaf hankelijkvandefrequentievanhetgeluid.Netzoalsdeplaatswaar

eentouwhetsterkstgolftaf hankelijkisvanhoesneljehetheenenweerbe-

weegt.Ditfenomeenkandooronsauditiefsysteemgebruiktwordenomde

frequentievanhetgeluidendusdetoonhoogtetebepalen.Nagaanwaarhet

basillairmembraanhetsterkstegolft,kunjedoendoornategaanopwelke

plaatsdereceptorenhetactiefstzijn.omeensignaal tegenererendataan-

geeftwelkereceptorenactieverzijndanderest(eerderdan‘enkel’hoeactief

dereceptorenzijn),hebjecompetitieveinteractiesnodig.

competitieve interacties zijn eveneens belangrijk bij het discrimineren

tussenverschillendesoortengeuren.Weruikendankzijreceptorenindeneus,
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diechemischkunneninteragerenmetverschillendemoleculenuitonzeom-

geving(opvoorwaardedatdezemoleculeninonzeneusterechtkomen;ook

hierisperceptieslechtsdeinteractietusseneenkleinaantalcelleninonsli-

chaam,enhelekleinefragmentjesvanonzeomgeving).Deneusiseenzintuig

metveelmeersoortenreceptorendandeandere:tussende500ende1000,die

elkslechtsreagerenopéénsoortmolecule.Elkesoortreceptorzouinprincipe

éénuniekegeurkunnensignaleren.Echter,doorhunsignalentecombine-

renkunnenweongeveer10.000verschillendesoortengeurenherkennenen

discrimineren,elkvandezegeureneencombinatievanverschillendesoorten

moleculen.Dezediscriminatietussenverschillendesoortengeurenwordtin

het zenuwstelsel bereikt via inhibitorische verbindingen tussen de geurre-

ceptoren12.

Hetzelfdegeldtvoorhetbepalenvandepreciezepositievaneenaanraking

vandehuid,opbasisvanhuidreceptorendiereagerenopdrukverschillen.We

zijnhiernietopalleplaatsenvanonslichaamevengoedin(netzoalsophet

netvlieszijnersterkeverschillenvanplaatstotplaatswatbetreftdedensiteit

vandereceptoren,endusooksterkeverschilleningevoeligheid),maarwaar

we het kunnen (bijvoorbeeld op onze vingertoppen), kunnen we het mede

dankzijhetfeitdatnaburigereceptorenelkaarssignaleninhiberen.

Beide technieken, gewenning en competitieve interacties, zijn dus alomte-

genwoordigindiedelenvanhetzenuwstelseldieinformatievanuitdezintui-

gendoorgevenaandehersenen.

Enbeidetechniekenzijnnuttigvoorenerzijdshetzonauwkeurigmoge-

lijkberekenenendoorgevenvaneenspecifieksoortinformatie,enanderzijds

hetgevenvanvoorrangaan‘speciale’informatie.Hetisditlaatsteaspectdat

maaktdatonzehersenenhetsterkstereagerenopsignalendieduidenopiets

datandersisdanderestvandeomgeving,zoalsrodeappelstegeneenachter-

grondvangroengebladerte,enopsignalendieietsnieuwsmelden,zoalseen

nieuwgeluidofeenplotselingestilte.

VErDEElENHEErs,ofHoEoNzEHErsENENEENcomplExE
WErElDEENVouDigErmAKEN

Hetisondertussenwelgeblekendaterhardwordtgewerktaandewereldzoals

wijdieervaren,doorheelveelneuronenenstapjevoorstapje.maarzewerken

nietallemaalopdezelfdemanier,enzewerkennietallemaalaanhetzelfde.
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De opsplitsing van een iets grotere taak in kleinere, min of meer afzon-

derlijkeaspectenisbijnaaltijddeefficiëntsteaanpak.steldatjebijvoorbeeld

een kast in elkaar wilt zetten (om even een minder ambitieus voorbeeld te

nemendanhetscheppenvanonzeleefwereld).Danzuljemeestaldeladesaf-

zonderlijkmonteren.jeschroefteerstdeheleladeinelkaar,enzetzedanpas

indekast.Nietomgekeerd.Enwanneerjemeteenaantalmenseneenaantal

keereenverhuizinggeorganiseerdhebt,danontstaaneralsnelspecialisaties.

sommigemensenzijnnognethandiggenoegomlades inelkaartezetten.

Anderenkunneninperfectteamverbandderestvandekastmonteren.Ennog

anderenzorgenvoordecatering.

zogaathetookinonszenuwstelsel.Delichaamscellendievoordecatering

zorgen,zijngliacellen.zezijngeenneuronen,maarandersoortigelichaams-

cellen,diebelangrijkzijnvooronderanderehetvoedenvandeneuronen,en

somsookvoorhetisolerenvandiegedeeltesvanhetneuraalmembraanwaar-

langshetelektrischsignaalzichvoortplant(indeappendixstaatmeeruitleg

overdemanierwaaropneuronensignalendoorgeven).

ookdeanderetakenvandehersenenzijnverdeeld.zoisonzeperceptiever-

deeldoververschillendezintuigen,metgespecialiseerdereceptoren.Dema-

nierwaaropdestimulatievandereceptorenervarenwordtis,zoalswealle-

maalwelweten,compleetverschillendvoordeverschillendereceptoren.geur

isniethetzelfdealspijn.Aanrakingisniethetzelfdealsgehoor.Hetverschil

inervaringisgerelateerdaandemanierwaaropdereceptorverbondenismet

derestvanhetzenuwstelsel,nietaandemanierwaarophetsignaalopgewekt

wordt.Dereceptoren inhetoogkunnenbijvoorbeeldookactiefwordenbij

druk.Alsjeopjeoogdrukt,kunjelichtf litsenzien.Dedrukopdereceptoren

voeltdusnietalsdruk(hoeweljeookdrukvoelt,omdaterookrondhetoog

tastreceptorenzijn),maarzieteruitalslicht.Hoedewegvandemeetbareac-

tivatievandereceptorennaardenietzomeetbare‘kwaliteit’vandebeleving

preciesloopt,iseeninteressantevraag.

Doordatdeverschillendezintuigenopeenheelanderemanierwordenervaren,

ishetnietmoeilijkvooronsomaantenemendatzeminofmeeronafhankelijk

vanelkaaraanverschillendedelenvanperceptiewerken.Tochkloptdeinde-

lingniethelemaal.Aandeenekantwerkengeurensmaakwelheelergsamen.

Etenmeteenverkoudheidisechtniethetzelfdealsetenzonderverkoudheid.

Entijdenshetproevenvaneteninnormaleomstandighedenwerkengeuren

smaakzodanighechtsamendatjezenauwelijkskuntloskoppelen.
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omgekeerdzijnerbinnenanderezintuigensomssubsystemendie jeals

behoorlijkonaf hankelijkkuntbeschouwen.zowordendesignalenoverener-

zijdsdrukopdehuidenanderzijdsletselsoftemperatuurswijzigingenniet

alleeninitieelonaf hankelijkverwerktmaarbovendienviaverschillendewe-

gennaardehersenengebracht.Dezewegenverschillensubstantieelinsnel-

heidendatverschilinsnelheidisvoelbaar.Hetcontactvaneenwaterdruppel

opjehandkunjeeenhalvesecondeeerdervoelendandetemperatuur.geluk-

kigzijneringevalvanergheetwaternogdeautomatischeref lexen.Diepas-

serenlangsderuggengraatzonderomwegviadecortex,enkunnenjehand

terugtrekkennogvoorjeietsgevoeldhebt.

informatievanuitzeernaburigeplaatseninhetlichaamkandusoprelatief

onaf hankelijkemaniernaardehersenenwordengebracht.maarweliservaak

tochnogergenseenofanderevormvaninteractie.Deinteractietussenpijnen

drukisonderanderemerkbaarwanneerjeopeenzereplekwrijftomdepijn

teverminderen.

ookziengebeurtviaverschillendeminofmeeronafhankelijkeprocessen.zo

zijn er verschillende relatief onafhankelijke informatiestromen van het oog

naardehersenen.ikzalerhiertweevanbeschrijven,diebehoorlijkverschillen

inhunevolutionairegeschiedenis.Hetene isenkelsterkontwikkeld inpri-

maten(wijendeandereapen),hetanderedelenwemetallezoogdieren.Het

primaatspecifiekesysteemisgoedinkleurzichtenfijnedetails.Hetisvoorons

eenergbelangrijksysteem:onmisbaaromboekentelezenenkledingtecom-

bineren.Enhetheeftongetwijfeldookvoordelenvoordeandereapen(zoalsbij

hetbeoordelenvanfruitoprijpheid).Hetwaarschijnlijkoudereenmeeralge-

menesysteemisefficiënterbijschemeringenombewegingwaartenemen.Dit

isnuttigvoorelkdierdatinalleomstandighedenwilwetenofenwaareriets

beweegt.iedereendusdiejaagtofgejaagdwordt.ofeenstraatwiloversteken.

Hetkleur-endetailzichtstartindekegeltjesophetmeestgevoeligepunt

inhetmiddenvanhetnetvlies.Hierstaandekegeltjesheeldichtbijelkaar,en

deganglioncellenwaarnaarzehunsignalensturenkrijgenhunexcitatorische

connectiesomsvanuitslechtséénenkelkegeltje.Hetpuntjewaarvoorzeco-

derenismetanderewoordenzeersmal.zekunnendanookgebruiktworden

omzeerfijnedetailswaartenemen.maarerisrelatiefveellichtnodigomeen

signaaluittelokken,ookalomdatkegeltjesrelatiefmeerfotonennodigheb-

benvooreenreactiedanstaafjes.

ganglioncellenvanuithetouderesysteemdaarentegenkrijgenhunexci-

tatorischeinputvanuiteengroteregroepnaburigereceptoren,voornamelijk
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staafjes.Dezegroepenbevindenzichnietmeerinhetmiddenmaarrondhet

middenenaanderandenvanhetnetvlies.Doordegecombineerdeinputvan-

uiteengroteraantalreceptorendiebovendienookindividueelminderlicht

nodighebbendankegeltjes,blijvendezecellenfunctioneelbijminderlicht.

Erisweleenverliesaaninformatie;uithetgecombineerdesignaalvaltniet

meerafteleidenwelkstaafjeuitdegroeppreciesactiefwas.Endusookniet

opwelkspecifiekpuntjebinneneenietsgrotereoppervlaktehetlichtwerd

geprojecteerd. Bovendien staan de staafjes meestal een stuk minder dicht

bijelkaarophetnetvlies.Ditmindergevoeligesysteemkanwellangeractief

blijvenbijschemering.Daardoorzienwenogwelbijschemering,maargeen

detailsengeenkleurenmeer.Enalsjeinhetpikdonkerhetzwakkelichtwilt

zienvaneenheleverrester,dankunjebeternietrechtstreeksnaardiester

kijken,maarervlaknaast.

Eristussenbeidesoortenganglioncelleneenverschilinhunreactiesnel-

heidenindelengtevanhunreactie.Dekleur-endetailgevoeligecellenre-

ageren trager en langer. De perifere cellen reageren sneller, en stoppen ook

snellermethunsignaal,wathenmeergeschiktmaaktvoordecoderingvan

beweging.Bijcoderingvanbewegingishetimmersvanbelangtewetenwaar

ietsisopeenbepaaldogenblik.Vandaardenoodzaakvaneensignaalzodra

heteris,enslechtszolangheteris.

Detweestromenzullentotindehersenenminofmeergescheidenblijven.in

dehersenenzullenzeookgrotendeelsopeenverschillendemaniergebruikt

worden.Dedetailgevoeligereneuronendragenonderanderebijtothether-

kennenvandeobjectenwaarwenaarkijken(endiewe‘automatisch’fixeren),

endesnellerezijnbelangrijkervoorhetwakenoverdeachtergrond,oftewelde

restvanhetbeeld.Weziendezeachtergrondeenheelstukvagerdandevoor-

grond,enmeestallettenweerooktotaalnietop,maaralserindeachtergrond

ietsbeweegt,danregistrerenwedatmeteenenmakenweautomatischeen

oogbewegingzodathetonmiddellijkophetmiddenvanonsnetvliesstaat.

Alsdatnietkan,alshetbewegendevoorwerpreedsverdwenenis,dankun-

nenwehetgevoelhebbendatwe‘ietshebbenzienbewegen,maarnietgezien

wat’.Endieconstantewaakzaamheidvoorbeweginginhetvisuelebeeld,die

kunnenwedusookbehoudenbijschemerlicht,alsenkeldestaafjesnogeen

bruikbaarsignaaldoorsturen.

Erzijndustweegrotestromendiedeinformatienaarenvoorbijdeoccipitale

lobdragen.Allebeizijnzegevoeligvoordevormvanobjecten,maardeene


