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Cognitiewetenschappen en Postmodernisme 

J. A. Michon 

  

“We believe that there is in the West, among professors and others who are 
paid, in principle, to think and teach, a new and systematic flight from 
science and reason.”  

 Paul Gross (1995) [1] 

  

Inleiding 
Wat is postmodernisme? In de cognitiewetenschappen is dat geen voor de hand liggende 
vraag. In de vakliteratuur komt de term dan ook niet of nauwelijks voor, evenmin als 
verwante termen zoals deconstructivisme. Ter voorbereiding van deze bijdrage heb ik de 
registers van een tiental cognitiewetenschappelijke hand- en leerboeken en wat monografieën 
geraadpleegd, om uiteindelijk te moeten vaststellen dat in al die werken slechts eenmaal, en 
dan nog wel in een nawoord, een korte beschouwing gewijd wordt aan het deconstructivisme 
(Bruner, 1986, pp. 154-155). In cognitiewetenschappelijke colleges komt het onderwerp niet 
ter sprake, of één van de studenten moet een geïnspireerde vraag stellen. Ik vrees trouwens dat 
er dan geen geïnspireerd antwoord op zal volgen. Kortom, postmodernisme leeft niet in de 
cognitiewetenschappen. Dat de organisatoren van deze bijeenkomst toch de vraag hebben 
gesteld of er verband bestaat tussen de ontwikkeling van de cognitiewetenschap en de 
opkomst van het postmodernisme is dan ook nogal verrassend. 
     Een mogelijke reden waarom het postmodernisme in de cognitiewetenschappen geen rol 
speelt is dat het onderwerp gemeden wordt uit gevoelsmatige afkeer of op grond van rationele 
overwegingen.[2] De tweede mogelijkheid is dat cognitiewetenschap zo door-en-door 
postmodernistisch is dat iedere discussie over overeenkomsten en verschillen voor de 
ingewijde volstrekt overbodig is. Een derde mogelijkheid zou kunnen zijn dat de opvattingen 
van postmoderne denkers over wat cognitiewetenschap is niet aansluiten bij hetgeen 
mainstream cognitieonderzoekers onder hun vak verstaan. 
    Om enig licht op de zaak werpen wil ik een korte schets geven van enkele kernproblemen 
die op het ogenblik de cognitiewetenschappelijke gemoederen bezighouden. Maar eerst wil ik 
mijn uitgangspunten ijken, en hoe zou ik dat beter kunnen doen dan aan de hand van wat 
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Lyotard al in 1982 schreef in zijn monografie La condition postmoderne: rapport sur le 
savoir, dat ik als één van de minder hermetische teksten op dit gebied heb leren waarderen 
(Lyotard, 1982).[3]  
  

Een snufje Lyotard 
De samenleving is, aldus Lyotard, gebaseerd op kennis en communicatie. Deze zijn vervat in 
metadiscours of ‘grote vertellingen’. Kennis moet echter altijd gerechtvaardigd worden en het 
postmodernisme kenmerkt zich vooral door een houding van ongeloof met betrekking tot de 
metadiscours waarin kennis vervat is, ongeloof zowel ten aanzien van de verankering van 
alledaagse kennis, als van de specialistische kennis die is neergeslagen in maatschappelijke 
instituties zoals Recht en Wetenschap. In deze opvatting hebben de ‘grote vertellingen’ 
waarom het hier gaat geen intrinsiek waarheidsgehalte. Zij moeten dan ook worden 
beschouwd als arbitraire taalspelen, als tijdelijke contracten tussen mensen en met een in tijd 
en ruimte beperkte geldigheid. Ook de basis waarop de contemporaine wetenschap berust, het 
Verlichtingsideaal, is een arbitrair perspectief dat uiteindelijk hetzelfde lot wacht als de 
metafysica. Het aanvaardingscriterium voor de regels van een taalspel is dan ook niet het doel 
van het systeem waarvoor zij zijn ontworpen, maar uitsluitend hun instrumentele 
bruikbaarheid: regels zijn slechts geldig voor zover zij werken. De rechtvaardigingsgrond 
voor taalspelen is gelegen in consensus (Habermas) of tolerantie (Lyotard)—beide uitingen 
van de noodzaak van sociale interactie tussen mensen. Postmoderne kennis scherpt, aldus 
Lyotard, ons vermogen het onverenigbare te aanvaarden en deze kennis leidt uiteindelijk niet 
tot consensus tussen experts, maar hooguit tot tolerantie, een pragmatisch gepruts[4] waarmee 
we er in slagen de samenleving draaiende te houden.  
   Uit het voorgaande leid ik vier criteria af waaraan men een wetenschapsgebied dient te 
toetsen om na te gaan of er van een relatie met het postmodernisme sprake kan zijn. Dit zijn 
achtereenvolgens: (1) ongeloof in diepere oorzaken; (2) instrumentele bruikbaarheid als 
criterium voor de geldigheid van kennis; (3) locale geldigheid van kennis; (4) consensus (of 
zo men wil tolerantie) als rechtvaardigingsgrond. De vraag die ik onder ogen wil zien, is in 
hoeverre deze vier principes stroken met de uitgangspunten van de cognitiewetenschappen. 
Daarom nu eerst een schets van dit wetenschapsgebied.  
  

Cognitiewetenschappen[5] 
De cognitiewetenschappen—waartoe men delen van taalkunde, psychologie, 
neurowetenschappen, biologie, informatietheorie, logica, wetenschapsfilosofie en, in 
toenemende mate, antropologie pleegt te rekenen—richten zich op de studie van de manier 
waarop kennis wordt verworven en gebruikt. Hieronder vallen alle vormen van waarneming, 
geheugen, aandacht, taal, motoriek en sociale cognitie, leren, emoties en motivatie. De 
cognitiewetenschappen trachten de functionele architectuur van deze vermogens in kaart te 
brengen en vast te stellen hoe ze door het centrale zenuwstelsel worden gerealiseerd. 
Uitgangspunt van de cognitiewetenschappen is het inzicht dat mensen, net als computers, 
kunnen worden opgevat als informatieverwerkende systemen. Hiermee is niet gezegd dat 
mensen computers zijn, maar wel dat informatie verwerkt kan worden door uiteenlopende 
materiële systemen—zoals mensen, computers, engelen, Marsmannetjes, DNA-moleculen of 
Tinker Toy.[6] In de afgelopen tien jaar heeft er verder een belangrijke doorbraak kunnen 
plaatsvinden dankzij de vorderingen in de neurowetenschappen en de introductie van 
geavanceerde afbeeldingstechnieken die het mogelijk maken het verloop van processen in de 
hersenen in detail te volgen zonder operatief ingrijpen. Daardoor wordt een steeds 
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gedetailleerder inzicht in de samenhang tussen de architectuur en functies van het 
zenuwstelsel enerzijds en cognitie en gedrag anderzijds verkregen. 
    Informatieverwerking is een begrip van betrekkelijk recente datum. Nog tot ver in de 
twintigste eeuw betroffen ideeën over machines vooral energie-overdracht. De klassieke 
machine is een ‘omvormer’ van energie. Pas omstreeks 1940 verschafte de ontwikkeling van 
de digitale computer de vereiste conceptuele infrastructuur om over informatieverwerking te 
kunnen praten. De computer vertegenwoordigt een andere klasse van machines, namelijk die 
van de computationele systemen. Computers zetten geen energie om, maar symbolische 
representaties: iedere toestand waarin een computationeel systeem kan verkeren, representeert 
een ‘toestand van de wereld’ en de activiteiten van zo’n systeem bestaan uit bewerkingen op 
deze gerepresenteerde toestanden. 
    De functie van zowel de energetische als de computationele machine is de mens te helpen 
bij het beheersen van de natuur. De klassieke machine stelt ons in staat tot beheersing van 
massa-actie, en meer in het bijzonder arbeidsvermogen. De computationele machine beheerst 
daarentegen complexiteit, dat wil zeggen het aantal mogelijke toestandsrepresentaties. Bij 
beide kan het met die beheersing overigens mislopen, bijvoorbeeld als gevolg van 
overbelasting. Als een klassieke machine niet in staat is de energie-overdracht te beheersen, 
dan is lekkage, vervuiling, stagnatie, of zelfs explosie het gevolg. Als een computationele 
machine niet in staat is de combinatorische dynamiek van haar toestanden te beheersen, dan 
volgt een uitermate snelle expansie van het aantal toestanden. Ook in dit geval treedt lekkage, 
vervuiling, stagnatie, of computationele explosie op. 
    Hoe explosief kan een computationele machine zijn? Veronderstel dat u een robot bezit die 
beschikt over een bepaald kennisbestand en dat er op een goed ogenblik een nieuw feit tot 
deze robot doordringt.Uw (bijzonder domme) robot verdraagt geen strijdige informatie en om 
te kunnen blijven functioneren zal zij dit nieuwe feit daarom moeten kunnen rijmen met de 
reeds aanwezige kennis en de vraag is hoeveel tijd dat kost. Tabel 1 geeft het antwoord op 
deze vraag, als functie van de omvang van het reeds aanwezige kennisbestand, waarbij we 
aannemen dat iedere ‘check’ slechts 1 microseconde vergt. 

   

Tabel 1  Computationele explosie als gevolg van de exponentiële toename van het aantal 
vergelijkingen dat nodig is om na te gaan of een nieuw kenniselement verenigbaar is met alle 

reeds aanwezige patronen van kenniselementen. Naar Michon (1990a). 

aantal aanwezige 
kenniselementen 

aantal vereiste 
 vergelijkingen 

benodigde  
verwerkingstijd 

    1 1         1   microseconde 
  10  103         1   milliseconde 
  20 106         1   seconde 
  30 109       18   minuten 
  40  1012       12   dagen 
  50  1015       35   jaar 
100  1030       1016 jaar 

   

Anders dan deze robot beschikken echte computationele systemen, zoals mensen, over 
uiteenlopende perceptieve en cognitieve mechanismen die het aantal betekenisvolle, 
representeerbare toestanden tot overzichtelijke proporties begrenzen. Zoals gezegd 
beschouwen we mens en computer beide als behorende tot de klasse der computationele 
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systemen. Dit stelt ons in staat de vraag hoe mensen informatie verwerken, te herformuleren 
als de vraag welke systeemeigenschappen bij de mens zorgen voor vermijding van de 
exponentiële expansie die zonder deze eigenschappen het gevolg zou zijn. Hoe kan een eindig 
computationeel systeem als de mens de klaarblijkelijk ongelimiteerde variatierijkdom van de 
ervaren werkelijkheid beheersen? Dat is de kernvraag van de cognitiewetenschappen. 
    Hoe geslaagd de complexiteitsbeheersing bij mensen wel is, toont Tabel 2. Deze tabel leert 
ons hoeveel tijd gemiddeld nodig is om een bepaald niveau van vaardigheid te bereiken op het 
gebied van het schaakspel. Dat is één van de vele terreinen waarop mensen het zich graag 
moeilijk maken, naast, bijvoorbeeld,  het bespelen van een muziekinstrument, het verrichten 
van hersenoperaties, of het dichten van een lekgeslagen ruimteschip. Uit de resultaten die in 
deze tabel zijn samengevat blijkt dat een samenhangend kennisbestand al gauw zo’n 100 000 
kenniselementen omvat, maar dat—gelukkig voor ons—de tijd die het kost om een nieuw 
element toe te voegen constant is, ongeacht het aantal reeds aanwezige kenniselementen. Dat 
is het unieke van de menselijke intelligentie: of iemand nu veel weet of weinig, ieder nieuw 
elementair brokje kennis, iedere nieuwe “chunk,” vergt blijkbaar ongeveer 10 seconden 
verwervingstijd (Newell & Simon, 1972).  
  

Tabel 2  Gemiddelde leertijd en aantal verworven kenniselementen (chunks) voor  
drie niveaus van expertise, bijvoorbeeld clubspeler, internationaal meester en  

grootmeester schaken. Naar Michon (1990a). 

  leertijd(uur) “chunks” 
gevorderd amateur  (clubspeler)    2000   50.000 
professional (internat. meester)    6000 100.000 
professionele top (grootmeester) 10.000 250.000 

 
De cognitiewetenschappen trachten antwoorden te vinden op de vraag welke functionele 
architectuur en welke processen verantwoordelijk zijn voor de hierboven geschetste 
mogelijkheden om aan combinatorisch onheil—lekkage, vervuiling, stagnatie of explosie—te 
ontkomen. Ondanks indrukwekkende resultaten op een aantal gebieden, zoals taal, 
probleemoplossen en beslissen, muziek- en objectperceptie blijkt de weg naar een 
computationeel mensbeeld, een algemene computationele theorie van de menselijke cognitie 
lang en moeilijk (zie bijvoorbeeld Boden, 1989; Chalmers, 1996; Churchland, 1986; Newell, 
1990). 
     De metadiscours van de cognitiewetenschappen beogen uiteindelijk een overtuigend 
antwoord te geven op kernvragen zoals:  

-          Wat is bewustzijn of, anders gezegd, welke structurele en functionele voorwaarden 
moeten vervuld zijn opdat we aan een systeem bewustzijn kunnen toeschrijven?  

-          Is de geest een homogeen, uniform proces of bestaat zij uit gespecialiseerde modules?  

-          Is een algemene theorie over de mens als zelforganiserend informatieverwerkend 
systeem mogelijk?  

 Op ieder van deze drie vragen zal ik thans kort ingaan.  

 
 

 — 4 — 



Bewustzijn 
De vraag die ten grondslag ligt aan cognitiewetenschappelijke pogingen het begrip bewustzijn 
inhoud te geven kan als volgt worden geformuleerd: Wat maakt mijn perceptie van dit boek 
tot mijn perceptie van dit boek. Deze vraag naar de twee kardinale functies van het 
bewustzijn—psychologische identiteit en referentie of de representatie van zelf en wereld—is 
in de loop der jaren op uiteenlopende manieren gesteld en beantwoord.  
    In de thans gangbare cognitieve opvattingen is de psychologische realiteit het gevolg van 
bepaalde bewerkingen die worden uitgevoerd op symbolische representaties in het menselijk 
brein. Hierbinnen kan men twee hoofdvarianten onderscheiden, een reductionistische en een 
homunculaire. Beide leiden tot problemen als het erom gaat het bewustzijn te verklaren. 
    Het reductionisme (Block, 1980, pp 67-168)  tracht mentale verschijnselen te herleiden tot 
fysische, althans neurofysiologische mechanismen. Er is echter geen enkele plausibele 
voorstelling van zaken die zelfs maar in de verste verte aannemelijk kan maken wat het 
fysiologisch betekent om iets te beleven, bijvoorbeeld om te genieten van een zonsondergang 
aan zee. U en ik kunnen het eens zijn over de schoonheid van het moment terwijl de  
lichaamsprocessen  die onze ervaringen teweegbrengen totaal verschillend kunnen zijn 
(Dennett, 1978). Aanvaarding van een fysisch reductionistisch standpunt elimineert derhalve 
in beginsel de mogelijkheid van verklaring van bewuste belevingsverschijnselen qua talis. 
    Een homunculaire theorie[7]  verklaart een verschijnsel met behulp van het verschijnsel zelf. 
In een waarnemingstheorie, bijvoorbeeld, waarin een functie voorkomt die ‘interpretatie van 
het netvliesbeeld’ heet, zit een homunculus verstopt omdat interpretatie van de 
binnenkomende visuele informatie nu juist datgene is wat de theorie tracht te verklaren. Een 
dergelijke homunculus noemt men pernicieus. De homunculaire aanpak accepteert een 
coherent bewustzijn—een psychologische identiteit of Zelf—maar tracht bij de verklaring 
hiervan zorgvuldig te waken tegen introductie van pernicieuze homunculi. Er heerst overigens 
onenigheid over de belangrijke vraag of alle homunculi (even) verderfelijk zijn. 
    Het homuncularisme heeft tenminste twee verschijningsvormen. Beide menen betrekking te 
hebben op onschuldige, niet-pernicieuze homunculi. In het eerste geval wordt de mens 
opgevat als een semantische machine. Men neemt in dat geval aan dat functionele relaties 
(bijvoorbeeld grammaticale regels) tevens intentionele (semantische) eigenschappen kunnen 
hebben, een standpunt dat vooral door Fodor (1975, 1987) is verdedigd. Het hardnekkig 
streven van grafische ontwerpers zelfverklarende symbolen te ontwerpen berust op deze 
aanname. Natuurlijke selectie biedt in dit geval een verklaringsgrond omdat in de loop van de 
evolutie betekenisvolle en doelmatige functies geselecteerd worden (Barkow, Cosmides & 
Tooby, 1992). Regels en processen, waarin vorm en betekenis geïntegreerd zijn, kan men 
opvatten als niet-pernicieuze homunculi. Het bewustzijn is in beginsel een ‘samenleving’ van 
dergelijke onschuldige homunculi. 
    De tweede homunculaire aanpak van het bewustzijnsprobleem beschouwt de mens als een 
syntactische machine. In dat geval vat men intenties niet op als eigen aan het organisme, maar 
als disposities die door een waarnemer aan de persoon worden toegedicht (Dennett, 1987): de 
waarnemer gelooft dat ik kan schaken omdat hij mij reeksen zetten ziet doen die (a) in 
overeenstemming zijn met de spelregels, en (b) mijn tegenstander geleidelijk in een benarde 
positie brengen. De beschrijving van iedere intentionele of semantische toestand, en meer in 
het bijzonder iedere bewustzijnstoestand, kan volgens deze opvatting worden gereduceerd tot 
een functionele of syntactische beschrijving. Men ontkomt in dit geval niet aan een 
instrumentalistische opvatting over het bewustzijn: de psychologische realiteit is een 
conventie, een intentionele eigenschap die kan worden toegeschreven aan een syntactische 
machine van voldoende complexiteit (Jackendoff, 1987, 1992).[8] 

 

    Een befaamd gedachtenexperiment dat de tegenstelling tussen deze twee opvattingen 
illustreert is de gelijkenis van de Chinese kamer (Searle, 1980). Stel, op een kwade dag wordt 
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u bedwelmd en ontvoerd door onbekenden. Enige tijd later ontwaakt u in een op zich zeer 
comfortabele kamer waar het u aan niets dan uw vrijheid ontbreekt. Dat u niet alleen op de 
wereld bent blijkt slechts uit het feit dat er op gezette tijden strookjes papier onder de deur 
door geschoven worden, waarop volstrekt onbegrijpelijke symbooltjes zijn gekrabbeld. 
Gelukkig treft u in de kamer een dik boek aan met de behulpzame titel Wat te doen als er 
strookjes papier met vreemde tekens onder de deur door geschoven worden. Dit blijkt een 
soort codeboek te zijn: als er bepaalde combinaties van symbolen op het strookje staan moet u 
op de achterkant een paar andere symbolen tekenen en het strookje vervolgens terugschuiven. 
Na een jaar of vier kent u het boek uit uw hoofd en bent u in staat de vereiste symbolen op te 
schrijven zonder het boek verder nog te hoeven raadplegen. Nog een jaar later wordt u bevrijd 
en dan wordt duidelijk dat u al die tijd Chinese vragen hebt ‘beantwoord’ in Chinese 
volzinnen. Searle’s vraag is of u nu kunt zeggen dat u de Chinese taal beheerst: door al dat 
gedoe met die strookjes kunt u nu immers op iedere  geschreven vraag zonder moeite een 
syntactisch en semantisch vlekkeloos antwoord geven. Als u een semantische machine bent 
moet het antwoord ja luiden, als u een syntactische machine bent nee. Het zal geen verbazing 
wekken dat de Chinese kamer een geweldig filosofisch debat heeft uitgelokt (zie daarvoor 
Searle, 1980).[9] 
 
Een uniforme of een modulaire geest? 
Een tweede grote vraag waarvoor de cognitiewetenschappen zich gesteld zien is in hoeverre 
de menselijke geest dient te worden opgevat als een homogeen object met een (wellicht groot) 
aantal structureel identieke onderdelen—zoals bijvoorbeeld zenuwcellen—waarbij de rol die 
deze componenten spelen uitsluitend bepaald wordt door de omstandigheden en niet door de 
eigenschappen van de individuele componenten. Het alternatief is een systeem dat uit 
gespecialiseerde onderdelen of modules bestaat. De gedachte van een uniforme geest is 
oorspronkelijk vooral ingegeven door het succes van Newtons mechanica als 
verklaringshypothese voor de structuur en de dynamiek van de fysische realiteit. Filosofen als 
Locke, Hume, en later James Mill en John Stuart Mill meenden een bruikbare analogie te 
vinden in het begrip associatie, een neiging van gewaarwordingen en ‘ideeën’ zich met elkaar 
te verbinden. Opvallend is dat alle belangrijke vroege theoretische stromingen in de 
psychologie—bewustzijnspsychologie, gestaltpsychologie en behaviorisme—zich afzijdig 
hielden van of zich zelfs expliciet kantten tegen modulariteit, de functionele specialisatie 
binnen de geest of binnen het complex van associaties welke in die geest gerepresenteerd zijn 
(Michon & Jorna, 1989). 
    De modulaire opvatting, volgens welke de geest is opgebouwd uit een aantal 
onafhankelijke modules die ieder verantwoordelijk zijn voor een omschreven domein binnen 
het geheel van de menselijke informatieverwerking, is actueel geworden toen Chomsky 
(1980) de suggestie deed dat er naast de anatomisch en fysiologisch goed gedefinieerde 
perceptieve en motorische systemen ook nog sprake zou kunnen zijn van ‘mentale organen,’ 
geïntegreerde systemen van regels en principes die representaties genereren. Taal, en meer in 
het bijzonder de ‘universele grammatica’ die de basis vormt voor ons vermogen onze 
moedertaal te leren, is het beste voorbeeld van een dergelijk ‘mentaal orgaan.’ Net als fysieke 
organen en ledematen zouden zulke mentale organen vastgelegd zijn in het genotype van een 
organisme. 
    Chomsky’s suggestie kreeg een belangrijk vervolg in een essay van Fodor, met de 
veelzeggende titel The modularity of the mind (Fodor, 1983). Fodor slaagde erin het idee van 
de ene ongedeelde geest min of meer onbeschadigd in stand te houden. Hij maakte daartoe 
een onderscheid tussen ‘horizontale’ en ‘verticale’ mentale processen. De horizontale 
processen zijn die welke we gewoonlijk aanduiden als hogere of bewuste mentale processen. 
Deze zijn uniform en homogeen: denkprocessen integreren immers de informatie van allerlei 
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zintuig- en kennisdomeinen. Daardoor vergeten we vaak of we een bepaalde mededeling 
gehoord dan wel gelezen hebben, en in welk verband. Daarnaast zijn er verticale processen, 
echte modules, waarvan Fodor een aantal karakteristieke eigenschappen beschreven heeft die 
in beginsel empirisch toetsbaar zijn, zoals:     

-          een module is domeinspecifiek en verwerkt slechts informatie waarop hij is 
afgestemd; 

-         informatie die is afgestemd op een module heeft een dwingend karakter: een stem die 
spreekt in een ons bekende taal dringt zich onvermijdelijk op; 

-         van veel informatieverwerkende processen staat vast dat zij in stappen verlopen. De 
waarneming van complexe visuele stimuli is opgebouwd uit een aantal stappen. De 
resultaten daarvan zijn echter cognitief niet toegankelijk, met uitzondering van de 
uitkomst van de laatste stap; 

-         de informatieverwerking in een module verloopt in beginsel ‘bottom-up’, hetgeen wil 
zeggen dat de aard van het signaal de uitkomst van het verwerkingsproces bepaalt; 

-         een hoge verwerkingssnelheid van informatie wijst op een gespecialiseerde module. 

Fodor komt tenslotte tot de conclusie dat de perceptieve en motorische systemen (visueel 
systeem, het gehoor, e.d.) als modules opgevat moeten worden en net als Chomsky beschouwt 
hij het taalvermogen als een module par excellence (Michon, 1990b).   

De unificatie van cognitiewetenschappelijke theorieën  
De derde kernvraag waarmee de cognitiewetenschappen worstelen is of er een algemeen 
theoretisch beschrijvingskader is dat krachtig genoeg is om te kunnen gelden als een theorie 
over de menselijke cognitie in het algemeen. Sommige theoretici beantwoorden deze vraag 
bevestigend. Zo houden Newell en Simon (1972)  vol dat alle intelligent gedrag kan worden 
opgevat als een vorm van probleemoplossen. Een analyse van de wijze(n) waarop mensen 
problemen oplossen het menselijk probleemoplossen biedt volgens deze opvatting de vereiste 
grondslag voor een algemene theorie van wat Newell (1990) heeft gepresenteerd als Unified 
Theory of Cognition. Het computationele karakter van een dergelijke theorie stelt ons in 
beginsel in staat een computerarchitectuur (machine met programmatuur) te ontwikkelen die 
deze theorie belichaamt of ‘instantieert,’ zonder daarbij in de valkuilen van het (pernicieuze) 
homuncularisme te belanden.  
    Er zijn tenminste twee andere pogingen ondernomen om een algemene theorie van de 
cognitie te ontwikkelen. In het midden van de jaren tachtig ontstond grote interesse in de 
computationele eigenschappen van complexe netwerken van kunstmatige neuronen. Een deel 
van de cognitieonderzoekers meende hiermee een brug te kunnen slaan naar de 
neurowetenschappen (e.g., Smolensky, 1988). Inmiddels is het enthousiasme voor de neurale-
netwerkmetafoor sterk geluwd: men erkent de technische bruikbaarheid van deze netwerken 
bij het implementeren van bepaalde problemen van informatieverwerking, maar als model 
voor cognitieve processen blijken zij te kort te schieten (Levelt, 1989). 
    Veel belangrijker is de ontwikkeling van de neurocognitie, door velen beschouwd als de 
eerste echte grote doorbraak op het gebied van het cognitieonderzoek waarbij de 
psychologische en biologische tunnelbouwers elkaar tenslotte de hand kunnen reiken 
(Verkenningscommissie Cognitiewetenschappen, 1997). Als voorbeeld van de door de 
neurocognitie beoogde verankering van psychische fenomeen in de ‘diepere realiteit’ van het 
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centraal zenuwstelsel noem ik een voorbeeld dat zeer onlangs in het in blad Science 
besproken werd (Sapolsky, 1997).  
    Het was al geruime tijd bekend dat ratten, die als baby iedere dag een kwartiertje bij de 
moeder worden weggehaald en door menselijke verzorgers gemanipuleerd worden, beter 
bestand zijn tegen stress. Het vermoeden was overigens dat deze stressbestendigheid niet een 
direct gevolg is van de menselijke interventie, maar van het gedrag van de moeder. Men heeft 
vastgesteld dat sommige moeders hun kleintjes bij terugkeer trakteren op een grote beurt. 
Uitbundig likken en verzorgen van de baby heeft, zo hebben nu Liu et al. (1997) vastgesteld, 
een toename tot gevolg van neuronale receptoren die gevoelig zijn voor glucocorticoïden, 
stoffen die een belangrijke rol spelen bij de regeling van stress. De aanwezigheid van deze 
extra receptoren maakt een subtielere regulatie van stressreacties op latere leeftijd mogelijk, 
waarbij het organisme met een veel geringere afscheiding van glucocorticoïden kan volstaan. 
Bij ratjes die niet vertroeteld worden door de moeder vindt men deze toename van het aantal 
receptoren niet, met als gevolg méér glucocorticoïden en een minder subtiele aanpassing aan 
stress op latere leeftijd. Bovendien veroorzaken glucocorticoïden in grote hoeveelheden een 
versnelde slijtage van neuronen. De onderzoekers hebben dan ook kunnen vaststellen dat 
vertroetelde ratten in het algemeen tot op hogere leeftijd bij de pinken blijven dan hun minder 
liefderijk verzorgde soortgenoten.  
   Dit voorbeeld illustreert de nieuwere lijn die zich in de cognitiewetenschappen ontwikkelt: 
de neurowetenschappen en de gedragswetenschappen zijn elkaar nu zo dicht genaderd dat het 
niet alleen meer gaat over de vraag hoe een gegeven hersenmechanisme een bepaald 
gedragspatroon kan realiseren, maar ook over de vraag hoe gedrag—bijvoorbeeld op jonge 
leeftijd—organische veranderingen teweeg kan brengen die dan veel later weer hun invloed 
op gedrag kunnen doen gelden. Theorieën over menselijk gedrag die niet tevens uitspraken 
kunnen doen over de wijze waarop dit gedrag psychobiologisch gerealiseerd wordt lijkt 
daarmee geen lang leven meer beschoren—een signaal dat de gedrags- en 
maatschappijwetenschappen zich ter harte kunnen nemen. 

   

 

Figuur 1. ‘Standaardmodel’ van de menselijke cognitie (naar Pinker, 1994, p. 408). 
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Het cognitieve mensbeeld: een samenvatting 
Een samenvatting van het standaardmodel van de cognitiewetenschappen treft men aan in 
Figuur 1. Dit diagram, ontleend aan Pinker (1994), illustreert dat gedrag wordt opgevat als 
resultante van een aantal aangeboren psychologische mechanismen. Daaronder moeten ook 
leermechanismen begrepen moeten worden omdat, zoals Pinker zegt, “without an innate 
mechanism to do the learning, it could not happen at all” (o.c., p. 408). Het geïntegreerde 
causale model van de menselijke cognitie beoogt de verklaring van het ontstaan, in de loop 
van de evolutie, van een brein dat psychologische processen genereert, zoals het aanleren van 
de vaardigheden, kennis en waarden die samen iemands ‘cultuur’ uitmaken (o.c., p. 409; zie 
tevens Tooby & Cosmides, 1992). 
  

Vergelijking van cognitieve en postmoderne uitgangspunten 
 
Ik keer nu terug tot de vier uitgangspunten die ik zie als de quintessens van Lyotards 
beschouwing, de legitimatie van de ‘grote vertellingen’, de instrumentele bruikbaarheid, de 
reikwijdte van onze taalspelen en hun rechtvaardigingsgrond. 

Ongeloof: de legitimatie van ‘Grote Vertellingen’ 
De cognitiewetenschappen steunen in hoge mate op de wetenschappelijke canons van de 
disciplines waarin zij hun inspiratie vinden, zoals de psychologie, de neurowetenschappen, de 
taalkunde, en de informatica. Zoals het echter een vruchtbaar, nieuw en integrerend veld 
betaamt, ontwikkelen zich—zoals het past in de traditie van het wetenschappelijk realisme— 
binnen het veld van het cognitie-onderzoek ook ‘grote vertellingen’, richtinggevende 
theorieën of paradigmata aan de hand waarvan wij de wereld interpreteren, en waaraan veel, 
en dikwijls teveel, geloof wordt gehecht. Voorbeelden van cognitiewetenschappelijke 
metadiscours zijn het debat over de vraag of de structuur van de cognitie generiek is of 
modulair, het resultaat van een adaptatief evolutionair proces, en de vraag of kennis 
symbolisch dan wel distributief gerepresenteerd is. Ook de cognitiewetenschappen ontkomen 
daar uiteraard niet aan (Carruthers & Smith, 1996; Sternberg, 1990). Zo zijn er de prominente 
mythen van het bewustzijn (Bem, 1985; Dennett, 1992), de ‘beperkt rationele’ computationele 
geest (Boden, 1989), en het geheugen (Draaisma, 1995). 
 
Instrumentele bruikbaarheid 
Over dit punt bestaat, dunkt mij weinig onenigheid en ik kan er daarom kort over zijn. De 
cognitiewetenschappen hebben een beduidend instrumentalistisch gehalte, zoals men mag 
verwachten van disciplines met een sterk formele inslag en een tot dusverre moeilijk te peilen 
‘hardware’. Het adagium “People make visions and true visions make worlds” (Goodman, 
1984, p. 34) geeft dit instrumentele aspect goed weer. 
 
Taalspelen 
Kinderen leren hun moedertaal ogenschijnlijk zonder moeite en in een betrekkelijk korte 
‘gevoelige’ periode tussen het eerste en derde levensjaar, op basis van een beperkte steekproef 
van taaluitingen die zij in hun omgeving horen. Dit wijst volgens de meeste onderzoekers op 
een universeel taalvermogen en de vraag rijst of ook andere disposities aanwezig zijn bij de 
geboorte, klaar om te worden afgestemd op de locale omstandigheden. Is er bijvoorbeeld 
evidentie voor een universele grammatica voor sociale interactie? Er is enige evidentie die in 
deze richting wijst, wat niet direct past in het kader van het postmoderne relativisme. 
    Op zoek naar de overeenkomsten tussen sociale structuren in verschillende culturen, 
slaagde de antropoloog (Brown, 1991) er in “to characterize the Universal People in 
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gloriously rich detail” (Pinker, 1994, p. 413).  Op Browns lijst treffen we disposities en 
gedragsvormen aan die klaarblijkelijk van alle tijden en alle volken zijn: liegen, het gebruik 
van metaforen, grapjes maken, vertellen, flirten, volgzaamheid, prestige op grond van 
verdiensten en leeftijd, prototypering en stereotypering, en honderden andere processen, 
gedragingen en relaties. Het universele karakter daarvan doet maakt aannemelijk dat hier 
inderdaad sprake is van vermogens—dan wel disposities of modules. Ook de linguïst 
(Jackendoff, 1992) is een warm pleitbezorger van deze opvatting. Op grond van een analyse 
van relaties als bezitten, handelen, beloven, en het onderscheid tussen bevelen en verzoeken, 
komt hij tot de conclusie dat er een beperkt aantal universele sociale concepten is dat aan zeer 
uiteenlopende sociale gedragspatronen ten grondslag ligt. Jackendoff benadrukt dat, net als de 
regels van de universele grammatica voor taal,  

“...the[se] primitives do not appear as such in any particular culture. Rather, the primitives 
serve as abstract components on which different cultures build different realizations. For 
example, the fact that the notion of social dominance hierarchy may be a primitive does not 
determine who is socially dominant in a given culture or how that dominance is established. 
But without the basic notion of social dominance, all the actions that serve to instantiate a 
given culture’s realization of it would be incomprehensible” (o.c., p. 80). 

We kunnen vaststellen dat de cognitiewetenschappen niet veel lijken op te hebben met het 
door de postmodernisten gesignaleerde karakter van de taalspelen. Het locale aspect wordt 
eerder gezien als een aan omstandigheden (en consensus) geadapteerde variatie op universele 
kenmerken van menselijk gedrag en menselijke cognitie.[10] 

Rechtvaardigingsgronden 
De vraag hoe mensen erin slagen om te gaan met complexe en dikwijls strijdige informatie 
vormt een belangrijk terrein van onderzoek. Daarin lijken cognitiewetenschappen en post-
modernisme op het eerste gezicht met elkaar overeen te stemmen. Maar het antwoord is, 
dunkt mij geheel verschillend.  
    Volgens (Lyotard, 1984) versplinteren thans de oude grenzen (disciplines, faculteiten) binnen de 
wetenschap als gevolg van de rechtvaardigingsproblematiek:  

There is nothing to prove that if a statement describing a real situation is true, it follows that a 
prescriptive statement based upon it [...] will be just (o.c., p. 85)... [A]ny consensus on the rules 
defining a game and the ‘moves’ playable within it must be local, in other words, agreed on by 
its present players and subject to eventual cancellation (o.c., p. 89).  

Daarom moet een theorie over de samenleving niet alleen een communicatietheorie omvatten 
maar ook een speltheorie.[11] In de alledaagse omgang kunnen de regels van alle bekende 
taalspelen kunnen dooreen gebruikt worden; instituties—recht, politiek, sport en spel, 
bijvoorbeeld—leggen beperkingen aan dit vrije gebruik op. Er is volgens Lyotard altijd sprake 
van een tijdelijk contract, zij het niet als strikt instrumentalistisch doel van het systeem. Het 
doel ligt in het kunnen aanvaarden van diversiteit. 
    Voor de cognitiewetenschappen luidt evenwel de vraag hoe mensen er in slagen met de hun 
gegeven psychobiologische ‘architectuur’ hun kennisbestand op te bouwen en de samenhang 
ervan te handhaven ondanks de betrekkelijk chaotische en onvoorspelbare vloed van 
informatie die hun zintuigen teistert. Daartoe beschikken zij over een aantal  mogelijkheden. 
     De opname van verschillende kenniselementen kan om te beginnen parallel verlopen door 
onderscheiden deelprocessen (modules). Mensen splitsen verder gemakkelijk een 
kennisbestand op in betekenisvolle, samenhangende onderdelen (semantische domeinen). Een 
nieuw kenniselement kan dan worden geïncorporeerd in het domein waarbinnen het invloed 
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uitoefent en aan een beperkte consistentietoets worden onderworpen. Buiten de grenzen van 
dit domein blijft het kennisbestand onveranderd als gevolg van de toevoeging van het nieuwe 
element. In de derde plaats wordt kennis veelal opgeslagen in de vorm van min of meer 
gestandaardiseerde scenario’s (ook wel aangeduid als ‘scripts’, ‘frames’ of episoden), een min 
of meer abstracte representatie van een in tijd en ruimte ingeperkt handelingsverloop. Zo kan 
iemand beschikken over een ‘restaurantscenario’—desnoods meer dan één—of een ‘treinreis-
van-Groningen-naar-Amsterdam’ scenario. Nieuwe kenniselementen worden slechts dan 
toegevoegd aan het repertoire wanneer de actuele omstandigheden voldoende afwijken van 
het scenario om voor toekomstig gebruik een differentiatie wenselijk te maken. Tenslotte 
kunnen mensen, zulks in tegenstelling tot de huidige generatie robots, vaak leven met een 
aanzienlijke mate van inconsistentie in hun kennisbestanden, ook binnen één semantisch 
domein. Het omgaan met conflicterende informatie kan echter leiden tot (over)spanning en 
eindigt dan ook niet zelden op de divan van de psychiater. Men heeft in zo’n geval eigenlijk te 
maken met de consequenties van de gevreesde computationele explosie. 
    Terwijl betekenis en doel van informatie sterk kunnen variëren en bijgevolg ook 
onderhevig zijn aan conventies en consensus, manifesteren zich in structuur en functie van de 
informatieverwerking regelmatigheden die als universeel beschouwd worden en waarvan de  
universaliteit of constantie uiteindelijk ook de rechtvaardiging voor de cognitiewetenschappen 
vormen. 

 
Situationeel leren 

Het lijkt er al met al op dat er geen betekenisvolle relatie bestaat tussen de 
cognitiewetenschappen en het postmodernisme. Zeker zijn er interessante vraagstukken 
waarop beide zich richten: de geldigheid van kennis en de rol van vertellingen behoren daar 
bijvoorbeeld toe. Verder vertoont de veronderstelde modulariteit van cognitieve functies een 
milde gelijkenis met het idee van locale taalspelen. De uitgangspunten voor de cognitieve 
wetenschappen liggen echter in het moderne, en niet in het postmoderne wereldbeeld: er is 
wel degelijk sprake van metadiscours waarin de functies van het brein en de aard van het 
bewustzijn de centrale thema’s vormen. Verschillen van mening tussen onderzoekers worden 
beslecht binnen dat kader: tegenstanders plegen elkaar van inconsistentie te beschuldigen, niet 
van willekeur. 
   Deze conclusie noopt ons nog eens te kijken naar de mogelijkheid dat begripsusurpatie ten 
grondslag ligt aan de veronderstelde parallellen tussen postmodernisme en cognitieweten-
schappen. Het kan zijn dat de postmodernisten hebben zich meester gemaakt van het 
begrippensysteem van de cognitieve wetenschappen om aldus hun ideologische en politieke 
doelstellingen te realiseren.  
    Wat kan dan wel de suggestie wekken dat er een verband is tussen cognitiewetenschappen 
en postmodernisme? Van oudsher zijn er sectarisch aandoende stromingen zoals frenologie,  
scientology, creationisme, New Age therapieën en neurolinguïstisch programmeren die zich 
onderscheiden door de wijze waarop zij parasiteren op mainstream wetenschap. De 
intelligentie die in deze pogingen wordt geïnvesteerd steekt duidelijk af bij de uit de 
pulpmedia bekende advertenties waarin dames en heren met witte jassen en een vakbekwame 
uitstraling ons toevertrouwen dat dit zalfje of die tandenstoker een wonderbaarlijk effect op 
ons welbevinden zal uitoefenen. Zo is er ook een op menselijk kapitaal gerichte 
modebeweging die zich siert met de term situated action  (Winograd & Flores, 1986). Onder 
dit etiket wordt nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor een interpretatie van de 
cognitiewetenschappen, meer in het bijzonder de cognitieve psychologie, die postmoderne 
trekken vertoont. Uitgangspunt vormt hierbij de constatering van Lesh and Lamon (1991, p. 
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18) dat “[b]ehavioral psychology (based on factual and procedural rules) has given way to 
cognitive psychology (based on models for making sense of real-life experiences).” 
    Het is jammer voor deze auteurs dat de cognitieve psychologie (of de 
cognitiewetenschappen in het algemeen) zich nu juist in belangrijke mate baseert op “factual 
and procedural rules” en dat  “models for making sense of real-life experiences” niet de kern 
van de cognitieve psychologie (of de cognitiewetenschappen in het algemeen) vormen, al 
spelen zij een rol. Een voorbeeld—situationeel leren—maakt duidelijk hoe, met 
gebruikmaking van begrippen uit de (cognitieve) leerpsychologie een postmodern taalspel 
gespeeld wordt, een taalspel dat niet ondersteund wordt door de onderzoeksresultaten van de 
leerpsychologie. Situated action gaat teveel uit van de situationele bepaaldheid van de 
menselijke ervaring. Ik beperk mij hier tot het rekenonderwijs, één van de terreinen waarop 
deze postmoderne opvatting is doorgedrongen. Onlangs is door Anderson, Reder en Simon 
(1996) uitvoerig aandacht geschonken aan de overtrokken aanspraken van de situationisten op 
dit gebied. 
    Uitgangspunt voor de proponenten van gesitueerd leren is de stelling dat hetgeen wordt 
geleerd specifiek is voor de situatie waarin het geleerd wordt. Er gaapt een grote kloof tussen 
wat op school geleerd wordt en wat in het dagelijks leven verlangd wordt. Hieruit vloeit een 
viertal slecht gefundeerde claims voort, aldus (Anderson et al., 1996, pp. 6-10)  Deze 
reflecteren, zo dunkt mij, de vier postmodernistische kenmerken die ik aan Lyotard ontleen.   

“Training by abstraction is of little use” alias ongeloof in ‘grote vertellingen’. In de sfeer van 
het postmodernistisch ongeloof in grote vertellingen past de stelling dat abstractie weinig 
bijdraagt aan succesvol leren, een tendentieuze stelling die in haar algemeenheid niet 
houdbaar blijkt. Abstractie als leermethode zal inderdaad weinig effect hebben als er voor 
hetgeen aldus geleerd wordt vervolgens geen praktische toepassingsmogelijkheid bestaat. 
Onderzoek wijst echter uit dat leren in concrete situaties (learning by doing) en abstractie 
verschillende cognitieve functies aanspreken. Dikwijls zal dan ook een combinatie van 
concreet leren en abstractie moeten plaats vinden. Als de te verwerven vaardigheid later zal 
moeten worden toegepast in uiteenlopende (en onvoorspelbare) situaties heeft abstractie wel 
degelijk groot effect. Een prachtig voorbeeld van een expertise die pas na jaren intensieve 
learning by doing verworven kan worden, is het zognaamde ‘kuikenseksen’, het vaststellen 
van het geslacht van eendagskuikens.[12] Biederman en Shiffrar (1987) toonden aan dat 
twintig minuten abstracte training in deze taak genoeg is om volstrekt onervaren personen op 
‘grootmeesterniveau’ te brengen.  

“Action is grounded in the concrete situation in which it occurs” alias instrumentele 
bruikbaarheid. Er is volgens de pleitbezorgers van het situationele rekenonderwijs, geen 
overdracht (transfer) van kennis en vaardigheid tussen kwalitatief verschillende situaties (e.g., 
Lave, 1988). Braziliaanse straatkinderen, bijvoorbeeld, blijken heel goed in staat hun 
‘dealtjes’ correct af te rekenen, zelfs zonder dat zij rekenonderwijs gehad hebben (Carraher, 
Carraher & Schliemann, 1985). Dat er geen overdracht is van concrete alledaagse ervaring 
naar het schoolvak vormt geen bewijs voor het omgekeerde. Zoals uit onderzoek blijkt maakt 
zelfs een gedeeltelijke overdracht van hetgeen op school geleerd wordt een snellere 
aanpassing aan nieuwe situaties mogelijk: muzikale vaardigheden en het leren van talen zijn 
daarvan voorbeelden. Lezen vormt het bewijs par excellence dat de school zeer succesvol 
situatie-onafhankelijke vaardigheden kan aanbrengen waarvan de overdracht naar kwalitatief 
zeer uiteenlopende concrete situaties totaal is.   

“Knowledge does not transfer between tasks” alias locale taalspelen. De stelling luidt in dit 
geval dat men voor het verrichten van de ene taak weinig of niets heeft aan hetgeen men voor 
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een andere taak geleerd heeft. Ook deze stelling is onjuist in haar algemeenheid. Ervaring, 
veelal bevestigd door empirisch onderzoek, leert dat er veel of weinig transfer tussen taken 
kan zijn, afhankelijk van de structurele overeenkomst tussen die taken. Wiskundige 
technieken en tekstverwerkingsprogramma’s zijn voorbeelden waarbij met een minimum aan 
(verbale) instructie vrijwel perfecte overdracht van een eerder verworven vaardigheid kan 
worden gerealiseerd zonder dat daarbij situationele kenmerken een grote rol spelen.  

“Instruction needs to be done in complex social environments” alias rechtvaardigings-
gronden. De laatste stelling die Anderson et al. (1996) aan de orde stellen lijkt mij een 
illustratie van de postmodernistische rechtvaardigingsproblematiek: leren is volgens de 
proponenten van het situationeel leren een deel van het dagelijks bestaan en dient daarom 
plaats te vinden in een natuurlijke, en dus complexe sociale context (Lave & Wenger, 1991). 
Wederom leert de empirie dat deze stelling in haar algemeenheid onjuist is. In verreweg de 
meeste omstandigheden leren mensen taken sneller en beter als deze in onderdelen worden 
geoefend. Musici komen beter beslagen ten ijs als zij hun muziek zowel thuis als tijdens de 
orkestrepetities spelen. Groepsgewijs leren kan een aantal negatieve effecten hebben, 
waaronder afleiding door andere groepsleden. Alle evidentie wijst er eigenlijk op dat de 
verwerving van complexe vaardigheden—ook sociale vaardigheden—het best gediend is met 
een combinatie van integrale training en training op onderdelen, en bovendien met een 
combinatie van individuele en groepsgewijze training (Anderson et al., 1996, p. 10).   

De conclusie luidt dat “[t]he analysis offered by situated learning sometimes seems a 
regressive move that ignores or disputes much of what has been demonstrated empirically,” 
met een grote kans dat dit uiteindelijk leidt tot “misguided implications for education” die hun 
basis ten onrechte in wetenschappelijk onderzoek lijken te hebben.  (Anderson et al., 1996, p. 
10) 
  

Besluit 
De cognitiewetenschappen hebben zich ontwikkeld zonder interacties van enige betekenis met 
postmodernisme of deconstructivisme. Zij huldigen een hecht in de Verlichtingstraditie 
gesitueerde wetenschapsopvatting. De cognitiewetenschappen houden zich bezig met de 
studie van natuurlijke en kunstmatige intelligentie, dat wil zeggen, met aard en functie van de 
representaties die aan het gedrag van mens, dier en—voorzover reeds van toepassing— 
machine ten grondslag liggen. 
    De afstand tussen postmodernisme en cognitiewetenschappen lijkt onoverbrugbaar. De 
metadiscours van de cognitiewetenschappen zijn bij uitstek evolutionair of constructivistisch 
getint: alle contemporaine ‘grote vertellingen’ waarop de cognitiewetenschappen zich 
beroepen dragen dat karakter: evolutie (Barkow et al., 1992; Dennett, 1995), taal en spraak 
(Pinker, 1994), visuele perceptie (Marr, 1982), probleemoplossen en denken (Newell, 1990), 
emoties (Frijda, 1986) of bewustzijn (Chalmers, 1996; Dennett, 1992; Marcel & Bisiach, 
1988). Dit alles neemt niet weg dat er een aantal overeenkomstige belangstellingselementen 
zijn. De rol van scenario’s als generieke representaties van gedragspatronen, het redeneren op 
grond van concrete ervaringen (case-based reasoning), het autobiografisch geheugen en het 
gebruik van metaforen zijn daarvan voorbeelden. Deze thematische overeenkomst betekent 
echter niet dat er ook van verdere overeenstemming sprake is.  
    Veel van wat onder de vlag van situationeel gedrag vaart, tenslotte, moet men zien als een 
poging een postmodern programma te verwezenlijken door te parasiteren op gevestigde 
wetenschappelijke posities (Anderson et al., 1996; Sokal, 1996). 
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    En overigens ben ik van mening dat ook postmodernisme en deconstructivisme behept zijn 
met een (relativistisch) metadiscours, met een eigen rechtvaardigingsproblematiek, een 
buitengewoon sterk politiek-ideologisch gekleurd instrumentalisme, kortom een taalspel met 
beperkte geldigheid.   
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Noten 

[1]  Geciteerd door (Macilwain, 1997). 

[2]  Beide overwegingen vinden ondersteuning in een sublieme pastiche van het postmoderne denken van de 
hand van Sokal (1996). 

[3]  Ik heb in dit geval gebruik moeten maken van de Engelse vertaling van dit werk (Lyotard, 1984), daar ik  
deze bij de voorbereiding van deze bijdrage onder handbereik had. 

[4] Lyotards term is paralogisme, letterlijk drogredenering. 

[5] Een meer gedetailleerde karakteristiek van de cognitiewetenschappen treft men aan in het eindrapport van de 
OCV Verkenningscommissie Cognitiewetenschappen (Verkenningscommissie Cognitiewetenschappen, 1997). 
In deze paragraaf is gebruik gemaakt van hoofdstuk 2 van dit rapport en van een eerder artikel van Michon 
(1990a).  

[6]  Een creatieve scholier heeft eertijds een (werkende) digitale computer geconstrueerd uit onderdelen van een 
Tinker Toy bouwdoos. 

[7]  De term is ontleend aan Goethe’s Faust (II. Teil, 6873-4) en dient om een frequent euvel van (naieve) 
psychologische theorieën aan te duiden. Verklaringen voor waarneming en gedrag zijn dikwijls tautologisch: wie 
(of wat) kijkt er uit mijn ogen? Neem bijvoorbeeld de homunculaire waarnemingstheorie van mijn destijds 
driejarige zoon: “Pappa, er zit een kaboutertje in mijn hoofd en die kijkt naar buiten en als ik ga slapen doet hij 
de luikjes dicht.” 

[8]  Dit lijkt op het eerste gezicht een postmodernistisch standpunt. De cognitiewetenschappen zoeken echter 
naar een computationeel metadiscours waarin deze intentionele attributie (intentional stance) als een 
(permanente) systeemeigenschap wordt gedefinieerd (Dennett, 1978, 1987). 

[9]  Searle’s parabel roept overigens herinneringen op aan Stefan Zweig’s  Schachnovelle: kan iemand het 
opnemen tegen de regerende wereldkampioen na het in vitro bestuderen van 100 (beroemde) schaakpartijen? Zie 
ook de passage over situationeel leren verderop in dit artikel. 

[10]  Zie bijvoorbeeld ook  Michon (1997) over l’homme moyen, een geesteskind van de Belgische geleerde 
Adolphe Quetelet. 

[11]  Een speltheorie is een (mogelijk wiskundige) beschrijving van de wijze waarop spelers in spelsituaties een 
voor hen gunstige (winnende) strategie kunnen vinden [Luce, 1957 #3865]. 

[12]  Tijdens de Tweede Wereldoorlog genoten professionele kuikenseksers in het Verenigd Koninkrijk 
vrijstelling van militaire dienst wegens economische onmisbaarheid. Zie in verband met dit voorbeeld ook Tabel 
2 en de verklaring daarvan in de tekst. 
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