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Er zijn maar weinig speelfilms die de gemoederen van filosofen zo hebben beroerd als The
Matrix. Zeker het eerste deel van de drie films gaf velen te denken. De rijkdom aan
filosofische ideeën in combinatie met visueel sterke effecten om deze ideeën in beeldtaal
zichtbaar te maken, gaf aanleiding tot veel beschouwingen over de overeenkomsten of
verschillen tussen mens en machine.
Kort samengevat laat The Matrix een toekomstige wereld zien waarin machines de macht
hebben. Deze machines zijn voor hun eigen voortbestaan afhankelijk van aan
mensenlichamen onttrokken energie.
De mensen liggen vanaf de geboorte in vaten opgesloten om de nodige energie te leveren.
Tegelijkertijd worden ze door zogenaamde ‘bio-poorten’ aangesloten op computers en in
The Matrix geplaatst. The Matrix is een computerwereld waarin mensen door prikkeling
van zenuwen en hersenen alle ook voor ons bekende zintuiglijke ervaringen en lichamelijke
sensaties kunnen hebben, zoals het zien van kleuren en het proeven van voedsel. De mensen
kennen niets anders dan deze wereld en kunnen daarom ook niet uit die Matrix stappen.
Er zijn echter een aantal mensen die in de ‘echte’ wereld buiten The Matrix leven. Zij
proberen vooral door softwareprogramma’s binnen The Matrix strijd te leveren en
daarbuiten de machtige machines te vernietigen. Neo, de hoofdpersoon in de film, is
uitverkoren als de grote verlosser. Zowel binnen als buiten The Matrix moet hij strijd
leveren om de mensen los te koppelen van de machines en het echte leven veilig te stellen.
Los van deze strijd tussen mens en machine roept de film zelf een aantal filosofische
vraagstukken op met betrekking tot de mogelijke overeenkomsten tussen mensen en
machines. Werkt ons bewustzijn zoals een computer, zodat het aansluiten van de hersenen
op een computerprogramma ook de inhoud van ons bewustzijn kan bepalen? Een filosofisch
vraagstuk dat hiermee samenhangt, is te vinden in een dialoog tussen Neo, die net uit The
Matrix bevrijd is, en de rebel Morpheus.
Neo vraagt zich af wat echt is, waarop Morpheus een antwoord geeft dat de waarneming en
de verhouding tussen lichaam en geest betreft.
Neo: Is dit niet echt?
Morpheus: Wat is echt? Als je het hebt over wat je kan voelen, proeven, ruiken of zien, dan
is ‘echt’ eenvoudigweg niets anders dan de elektrische signalen die door de hersenen
worden verwerkt.
Leg aan de hand van bovenstaand citaat uit in hoeverre de opvatting van Morpheus
overeenkomt met het materialisme.
Geef in je uitleg en met gebruik van bovenstaand citaat aan of deze opvatting monistisch of
juist dualistisch te noemen is.
In de volgende tekst over The Matrix legt filosoof Daniel Barwick het materialisme uit.
Als je een vriend vraagt wat er gebeurt als ik een boom zie, dan vertelt hij of zij jou een
verhaal. Het verhaal is dat licht naar beneden komt van de zon en enkele van de lichtgolven
worden opgenomen door de boom en de andere lichtgolven worden gereflecteerd. Sommige
van deze gereflecteerde golven komen het oog binnen en de energie van het licht wordt
getransporteerd naar cellen in dat oog. De energie gaat een lange weg (via de optische
zenuw) totdat het gezichtscentrum van de hersenen wordt bereikt. Aldaar vuren wat
neuronen een bepaald patroon en zie ik een boom.

tekst 1

bron: Daniel Barwick, Neo-Materialism and the Death of the Subject. In: The Matrix and
Philosophy.
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Deze materialistische beschrijving van het zien, doet volgens sommigen geen recht aan het
menselijk bewustzijn en de eigenschappen van dat bewustzijn. Zij menen dat in de uitspraak
“ik zie een boom” een eigenschap van het bewustzijn te herkennen is die niet vanuit de
materie verklaard kan worden. Naast in het ‘zien’ is dezelfde eigenschap ook aanwezig in
alle andere bewuste activiteiten als ‘luisteren’, ‘denken’ en ‘praten’.
Welke eigenschap zouden bewuste gedachten wel hebben die de door Morpheus genoemde
elektrische signalen juist niet hebben?
Beschrijf daarbij op welke manier deze vooronderstelde eigenschap in een argumentatie
tegen het materialisme gebruikt kan worden.

www.havovwo.nl

-1-

Eindexamen filosofie havo 2005 - I
havovwo.nl

3 

4p

In The Matrix kunnen computers de mensheid de meest uiteenlopende menselijke
ervaringen laten beleven. Als dit inderdaad mogelijk is, dan kun je omgekeerd ook de vraag
stellen of die computers zelf ook niet tot het beleven van dergelijke ervaringen in staat zijn.
Denk daarbij aan een computer die ‘weet’ hoe het is om plezier te beleven bij het zien van
een mooie man of vrouw of een glas wijn te drinken in een restaurant, zoals de mensen in
The Matrix dat meemaken.
Beargumenteer hoe de identiteitstheorie binnen het materialisme de mogelijkheid van
computers die ervaring hebben, zal beoordelen.
Geef vervolgens in de argumentatie aan hoe minder ‘strenge’ materialisten tot een enigszins
andere conclusie komen.
Het door Morpheus ingenomen standpunt met betrekking tot de echtheid van zintuiglijke
waarnemingen dwingt ons ook na te denken over de vraag hoe de waarneming bij mensen
precies werkt en of computers tot soortgelijke prestaties in staat zijn. Ten dele lijkt dit
laatste bevestigd te kunnen worden nu er al computers bestaan die bijvoorbeeld gezichten
en stemmen kunnen herkennen. De filosoof Maarten Coolen beschrijft hoe ‘waarneming’ in
een computer werkt:
Laten we de menselijke waarneming vergelijken met de machinale patroonherkenning. Als
voorbeeld kies ik de programmeerbare industriële robot; laten we aannemen dat hij
voorzien is van een televisiecamera waarmee hij vormen van voorwerpen kan herkennen,
bijvoorbeeld onderdelen waaruit hij een apparaat moet samenstellen. Herkenning van een
voorwerp kan dan worden gerealiseerd door een opdeling van zijn televisiebeeld in een
groot aantal kleine vlakjes (in computerjargon: pixels), door een meting van de zwarting of
van de kleur van elk stukje van het beeld en door een vergelijking van de aldus verkregen
getalwaarden met de in het geheugen opgeslagen gegevens. Er bestaan ook andere
mathematische representaties van te herkennen patronen; zo kunnen de letters van het
alfabet onderling worden onderscheiden door zekere karakteristieke vormelementen. De
robot vergelijkt als het ware het te herkennen patroon met het in het geheugen opgeslagen
patroon door een lijst van kenmerken af te werken.

tekst 2

bron: Maarten Coolen, De machine voorbij
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Maarten Coolen zal later in zijn boek betogen dat de menselijke zintuiglijke waarneming
wezenlijk verschilt van patroonherkenning door een computer. Hij hanteert daarbij
argumenten die verwant zijn aan die van Searle met betrekking tot het denken van
computers in het gedachte-experiment van de Chinese Kamer.
Beschrijf wat de overeenkomst is tussen Searles gedachte-experiment van de Chinese
Kamer en bovenstaande beschrijving van Coolen van de werking van een industriële robot.
Geef vervolgens aan met welke redenering Searle duidelijk probeert te maken dat
computers niet kunnen ‘begrijpen’ zoals mensen dat wel kunnen.
Een avond op het voertuig van de rebellen geeft aanleiding tot filosofische bespiegelingen:
‘Tijdens een diner op de Nebuchadnezzar peinst Mouse over de vraag op welke manier The
Matrix heeft besloten hoe kip zou smaken, en vraagt zich daarbij af of de machines het
wellicht mis hebben omdat ze niet in staat zijn tot het ervaren van smaken.
Een niet-bewuste machine kan geen kleur ervaren zoals ze evenmin ook enige smaak kan
hebben. Een computer kan informatie opslaan over gekleurd licht, zoals bij een digitale
foto, maar dat doet hij zonder enige gewaarwording van de bewuste ervaring van kleur. De
digitale foto kan alleen bewuste kleurervaringen oproepen als er iemand is om de foto te
zien.’

tekst 3

bron: Peter Lloyd, Glitches in The Matrix…and how to fix them
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Bovenstaand citaat heeft alles te maken met het ingewikkelde vraagstuk van de zogenaamde
‘qualia’. Met betrekking tot deze qualia heeft Thomas Nagel zich afgevraagd hoe het is om
een vleermuis te zijn en als een vleermuis te ervaren. Zijn antwoord op deze vraag heeft ook
gevolgen voor de manier waarop we over het verschil tussen mensen en machines denken.
Welk antwoord geeft Nagel op de vraag of machines smaak kunnen ervaren?
Verwerk in je antwoord Nagels gedachte-experiment over hoe het is om een vleermuis te
zijn.
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Eén van de rebellen, Cypher, is van plan de rest van de groep te verraden. In ruil daarvoor
kan hij in the Matrix alles krijgen wat hij maar wil, zoals een heerlijke biefstuk eten en een
beroemd acteur worden, wetende dat dit alles niet echt is. Zijn bestaan als rebel buiten The
Matrix zal hij vergeten. ‘Onwetendheid is een zegen’, zegt hij.
Robert Nozick heeft het volgende experiment bedacht:
Stel dat we in een ervaringsmachine zitten die je iedere ervaring kan geven die je maar wil.
Neuropsychologen kunnen jouw hersenen zo stimuleren dat het zal voelen en denken dat je
een fantastisch boek leest of schrijft, of vriendschappen sluit. De hele tijd dobber je in een
tank, met elektroden aan je hersenen verbonden. Zou je, als je de keuze had, in zo’n tank
willen zijn die al je verlangens vervult?
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Stel nu dat de beslissing genomen moet worden om iedereen in een ervaringsmachine te
stoppen.
Zal het utilisme instemmen met de keuze om iedereen in de beschreven ervaringsmachine te
stoppen?
Beargumenteer je antwoord en beschrijf hoe het utilisme tot een beslissing komt.
Volgens A.M. Verbeek “bestaat filosofie eigenlijk alleen maar in de vorm van filosoferen,
van beoefenen, van blijven streven naar meer inzicht. Inzicht heeft alles te maken met
nadenken, met denkactiviteit. We spreken liever van: reflecteren. Daarmee bedoelen we dat
men zich over zoveel mogelijk facetten van het te beschouwen onderwerp ‘terugbuigt’, dat
men de zaak van alle kanten beschouwt en het geheel overweegt.” (A.M. Verbeek in:
Filosoferen? Gewoon doen!)
Is filosoferen zoals dat in bovenstaand citaat wordt opgevat volgens jou mogelijk in de
ervaringsmachine van Nozick?
Beargumenteer je antwoord en geef tevens aan of je daarbij een monistische of dualistische
positie verdedigt.
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