
Breintheater

Menig pretpark heeft een attractie waar vooral jonge kinderen zich erg mee kunnen vermaken: op 
een klein meertje vaart een stoet rustig dobberende bootjes, ze zijn, onder water, met een ketting 
verbonden en leggen automatisch een bepaald parcours af. De lol zit in het stuurwiel: enthousiast 
draaien de inzittenden naar links en dan nog harder naar rechts om rotspartijen te vermijden, 
boeien te ronden en eilandjes te naderen. Geschreeuw, gejoel, aanwijzingen over en weer, en 
natuurlijk de pret van een beetje nat worden. De meeste van deze kinderen zullen een paar jaar 
later hier geen enkele belangstelling meer voor hebben; want dat hele stuurtje is, zo realiseren ze 
zich inmiddels, hartstikke nép.

De attractie zou ‘Het Breintheater’ kunnen heten. Want bij het brein met een complexiteit zoals we 
die tegenkomen bij de diersoort ‘mensen’, ontstaat een vergelijkbaar fenomeen. Bij de uitvoering 
van de hogere functies zorgen de hersenen namelijk niet alleen voor een verwerking van 
zintuiglijke indrukken en een adequate reactie daarop (en dat grotendeels buiten het bewustzijn 
om), maar genereren ze ook sensaties die we herkennen als, bijvoorbeeld, ‘ai, dat was fout!’ en 
‘aha, nu snap ik het’ of ‘volgens mij vergeet ik iets…’ of ‘ho even, ik was ergens anders mee bezig’. 
Dat menigeen dit niet zal benoemen als ‘het gewaarworden van een sensatie’, maar zal zeggen 
‘en toen dacht ik…’ verwijst naar een bijzondere en cruciale eigenschap van het menselijk brein. 
Die eigenschap heeft de Duitse filosoof Thomas Metzinger in ‘De egotunnel, hersenonderzoek en 
de mythe van het zelf’, omschreven als de ervaring van eigenaarschap (‘ik heb een lichaam, ik heb 
gewaarwordingen, gedachten, gevoelens, enz.’), nauw samenhangend overigens met actorschap 
(‘ik ben het die beweegt, die denkt, voelt, doet, enz.).

De mens houdt zich blijkbaar het best staande met hersenen die de illusie creëren van een ‘ik’. 
Een ‘ik’ die zichzelf benoemen kan, die zichzelf intenties en de daaruit voortvloeiende acties 
toedicht en die zijn eigen doen en laten rechtvaardigt. En die illusie is zo moeilijk kenbaar, zo sterk 
en vernuftig ook, dat menigeen volhoudt: ik ben meer dan alleen mijn brein. Vanuit de 
bevangenheid van geestelijke ervaringen ziet men geen andere optie dan dat er, los van die 
fysieke klomp materie, ergens, hoe en waar dan ook, een gebied moet zijn waar de ziel huist. 
Waar een ‘ik’ met al die vluchtigheid vaste grond onder de voeten vindt. Maar dat empirisch 
argument houdt net zolang stand als de optische illusie waarbij men uiteindelijk wel accepteren 
moet dat een lijn heel krom kan lijken, maar toch, meet maar na, kaarsrecht is. Gezichtsbedrog en 
ziel-illusie. 

Het valt niet mee voor een brein, dat zichzelf zo vaak en zo duidelijk aantreft in het breintheater, 
om zichzelf te herdefiniëren: ‘ik’ ben een constructie van mijn eigen brein. 
En ja, die illusionaire constructie bestaat. Ja, de ziel bestaat en is net zo echt als een fata 
morgana. Het is een conclusie waar je óf niets van wilt weten, óf die de vaste grond onder je 
voeten laat wegvallen en je doet duizelen in een onoplosbare paradox: de ‘ik’ die er niet is, vreest 
prompt voor verlies van zijn eigen bestaan. 

Dag in, dag uit, menen we als kapitein aan het roer te staan en denken we de koers te bepalen, we 
draaien driftig aan het stuurtje en weten zeker dat dat uitmaakt, dat de weg die we gaan (mede) 
bepaald wordt door onze wil, door onze afwegingen en onze besluiten. En gelijk hebben we: ons ja 
of nee doet er toe, maar er is geen ‘ik’ die besluit, evenmin bestaat er een vrije wil die maakt dat 
we, los van de bepaaldheid van het brein, tot beslissingen komen. Er is enkel een fysiek stel 
hersenen dat, afhankelijk van complexe condities en een geschiedenis van een leven, blijk geeft 
van een bepaalde voorkeur én tegelijkertijd, met veel overtuigingskracht, de illusie schept dat de 
‘ik’ dat heeft besloten.

Opa en oma genieten van het heerlijke boottochtje in het pretpark. ‘Kijk uit’, roepen ze hun 
kleinkinderen toe, ‘een rots! Sturen, sturen!’ Ze weten dat het een spel is en nemen dat uiterst 
serieus. Met veel zelfrelativering en begrip voor iedereen die in hetzelfde schuitje zit.
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