achteloos uitgelegde kaartspellen.
Maandenlang zocht hij naar de zin
achter de onzin, verdiepte zich in
de geschiedenis, filosofie en wetenschap van het geheugen, ontmoette tal van deskundigen en
mensen met een – ten goede of ten
kwade – afwijkend geheugen. Het
uit de hand gelopen verslagje resulteerde in een briljant stuk onderzoeksjournalistiek.
‘Als het waar is dat ervaring de som
van je herinneringen is en wijsheid de som van je ervaring, zou
het hebben van een beter geheugen inhouden dat ik niet alleen
meer over de wereld wist, maar
ook meer over mezelf ’, schrijft
Foer. Wat hij zelf nooit verwacht,
maar stiekem wel gehoopt had, gebeurde: in 2006 werd hij Amerikaans geheugenkampioen.

gecreëerd, een manier om onze
sterfelijkheid af te wenden.’
Ars memorativa

Een groot deel van de technieken
waarvan geheugenatleten zich bedienen, zijn niet nieuw. Volgens de
overlevering ontstonden ze 2.500
jaar geleden, toen de Griekse dichter Simonides van Keos te gast was
op een bruiloft. Toen hij even naar
buiten ging, stortte de feestzaal in.
Omdat de lichamen van de slachtoffers zwaar verminkt waren,
slaagden familieleden er niet in ze
te identificeren. Simonides sloot
zijn ogen om zich het tafereel van
vlak voor de instorting te herinneren. Eén voor één leidde hij de
wanhopige familieleden over het
puin naar de plek waar hun dierbaren gezeten hadden.
Op basis van die ervaring legde hij
zich toe op het bouwen van ‘geheugenpaleizen’: een techniek, waarbij woorden, cijfers of feiten geordend worden in een bekende
ruimte, waardoor ze samenhang
en betekenis krijgen. Het was de
geboorte van de Ars memorativa,
de geheugenkunst, die verder verfijnd werd door de Romeinen en
die onder anderen door de christenen in de Middeleeuwen toegepast werd bij het memoriseren van
preken en gebeden.
‘Dat ze in de oudheid, in de middeleeuwen en in de verlichting al
zoveel begrepen over cognitieve
wetenschap, zonder de terminologie te kennen, fascineerde me’, vertelt Foer. ‘Zonder zich te kunnen
beroepen op wetenschappelijk onderzoek, paste men de juiste technieken toe. Ook het onderscheid
tussen een natuurlijk en een
kunstmatig geheugen, is niet
nieuw. Tweeduizend jaar geleden
wisten de Romeinen al dat we met
ons natuurlijk geheugen geboren
worden, en dat we een kunstmatig
geheugen kunnen ontwikkelen
door ons natuurlijke geheugen
meer gestructureerd en dus efficienter te gebruiken.’

het pleistoceen, een tijdperk dat
10.000 jaar geleden eindigde. Toen
moesten mensen de weg zien te
vinden naar voedsel- en hulpbronnen, ze moesten in staat zijn eetbare van giftige planten te onderscheiden. Om ‘saaie’ informatie op
te slaan, kunnen we ze best omzetten naar het soort herinneringen
waarop onze hersenen gebouwd
zijn. Kleur en beweging brengen in
dode materie, ze in gedachten uitzetten langs wegen en in huizen
die ons vertrouwd zijn.
Dat we doorgaans goed zijn in het
onthouden van ruimtes is eenvoudig te controleren: tien minuten
lang door een onbekend huis lopen en een kijkje nemen in alle kamers, volstaat wellicht om te weten welke ruimte zich waar bevindt. We zullen min of meer in
staat zijn na te vertellen hoe elke
kamer ingericht is, en per ruimte
enkele voorwerpen kunnen noemen. Voor Alzheimerpatiënten
blijkt die ruimte zelfs een laatste
houvast, de ultieme strohalm voor
ze het totale vergeten inglijden,
weet Foer. ‘Soms doen ze het relatief goed, zolang ze in hun eigen
huis wonen. Zodra ze in een verpleegtehuis terechtkomen, zie je
ze razendsnel achteruitgaan. Hun
huis, hun vertrouwde omgeving,
maakte deel uit van hun geheugen.
Dat huis hield hen mentaal overeind. Het herinnerde zich dingen
die zijzelf niet meer wisten.’
Foer ging aan de slag, en leerde
boodschappenlijstjes om te zetten
in heuse tableaux vivants. Daarbij
moest hij zo associatief mogelijk te
werk gaan, werd hem verteld. Rijmen en alliteraties helpen. Zingen
ook. En hoe grappiger, obscener en
absurder de associaties zijn, hoe
beter ze blijven hangen. Een naakte Claudia Schiffer hielp hem aan
hüttenkäse te denken, en een stel
ijdele, ruziënde wijnflessen op een
witte bank zorgden ervoor dat hij
het gortdroge ‘zes flessen witte
wijn’ niet vergat.

hoe meer het vangt. ‘Ons geheugen
werkt van nature associatief. Onze
zenuwcellen maken voortdurend
nieuwe verbindingen. Een goed
geheugen houdt wel degelijk verband met intelligentie: uitvissen
hoe de dingen in elkaar steken,
ideeën met elkaar verbinden en op
basis daarvan weer nieuwe denkbeelden ontwikkelen, begrijpen
hoe we informatie kunnen inpassen in alles wat we al weten. Geheugen en intelligentie zijn complementair: herinneringen zijn
geen ballast, ze zijn de grondstof
die we nodig hebben voor alle andere processen. Nu de rol van dat
geheugen razendsnel erodeert,
lijkt het me belangrijker dan ooit
ons vermogen om te onthouden te
cultiveren.’

Alles is
tijdelijk,
ook uw
geheugen

Vaarwel sterfelijkheid

Vandaag wordt nogal laatdunkend
gedaan over geheugentraining.
Iets uit het hoofd leren, wordt
meesmuilend ‘papegaaienwerk’
genoemd. Maar eeuwenlang gold
geheugenkunst als karaktervormend, als het middel bij uitstek
om waarden en denkbeelden in de
geest te etsen. Ooit lag het geheugen aan de basis van alle cultuur.
Het feit dat we in staat waren om
dingen te onthouden, maakte ons
mens.
De kentering kwam er lang voor
het digitale tijdperk: dertigduizend jaar geleden, toen de mens
puur op geheugen rotsschilderingen begon te maken. Na de afbeeldingen kwam het schrift. De boekdrukkunst werd uitgevonden, later fotografie en film. Het zijn allemaal externe hulpstukken van ons
geheugen. En met de intrede van
het digitale tijdperk is de hoeveelheid externe geheugencapaciteit
duizelingwekkend toegenomen.
Foer stelt vast dat de digitale revolutie geleid heeft tot een ingrijpende verschuiving in de betekenis
van het begrip ‘intelligentie’. Ons
interne geheugen is gedevalueerd.
Daar waar eruditie vroeger beVereecken,
illustratie Gideon Kiefer
stond uitKathleen
het bezitten
van kennis,
Hüttenkäse en witte wijn
is het verschoven naar weten waar
die kennis opgeslagen zit en hoe je Tijdens zijn trainingsjaar leerde
ze tevoorschijn kunt halen. Onze Foer dat onze hersenen niet onthuidige cultuur is opgetrokken uit wikkeld zijn om de dingen te ontextern bewaarde herinneringen. houden die we vandaag geacht
‘Als we sterven, sterven onze her- worden te onthouden: gezichten,
inneringen met ons’, filosofeert namen, nummers. Ons brein, en
Foer in zijn boek. ‘In zekere zin is dus ook de manier waarop ons gehet uitgebreide systeem van exter- heugen werkt, zou vooral geschikt
ne herinneringen dat we hebben zijn voor de jager-verzamelaars uit

Lifelogging

Maar wat met de valkuilen van het
geheugen? Onze eigen harde schijf
is minder onfeilbaar dan een digitaal geheugen. En dat is moeilijk te
geloven, want er is telkens weer
die bedrieglijke zelfzekerheid
wanneer we terugdenken aan gebeurtenissen uit het verleden, de
even oprechte als valse overtuiging dat het allemaal echt en waar
en juist is, wat we in ons hoofd opgeslagen hebben.
Fictieve herinneringen zijn een extreem voorbeeld. Maar aan mildere vormen van zelfbegoocheling,
ontsnapt niemand. Een verhaal
dat ons ooit in geuren en kleuren
verteld werd, kan zo echt beginnen te lijken, dat we gaan geloven
dat we het zelf meegemaakt hebben. En wat te denken van het onbewust vervormen en hertekenen
van de werkelijkheid? Herinneringen die we het vaakst ophalen, zijn
het sterkst onderhevig aan die vertekening: elke keer wanneer we eraan denken, verankeren ze zich
steviger in ons geheugen. Maar elke keer voegen we ook informatie
toe, en laten we andere informatie
weg.
Als alles wat een mens bewust of
onbewust kan en doet een doel
dient, wat is dan de zin van die systematische en onvermijdelijke begoocheling?
Het is een natuurlijk en gezond
proces, denkt Foer. ‘We vertellen
de wereld verhalen over onszelf.
Over wie we zijn en wat we doen.
Daarvoor baseren we ons op onze
grote voorraad herinneringen.
Maar een acceptabel verhaal, een
verhaal waar anderen en vooral

Vandaag bevat Google het collectieve geheugen van de mensheid. Volgens de
cultuurpessimist heeft dat ons dommer gemaakt. Volgens zijn tegenpool worden
we net creatiever dankzij de vrijgekomen hersencapaciteit. ‘Sowieso moeten we
dringend herdefiniëren wat het betekent mens te zijn.’
Geheugen als grondstof

Pleitbezorgers van een zo groot
mogelijk extern geheugen, voeren
als argument aan dat geheugentraining overbodig is. Sterker nog:
dat we door ons geheugen te ontzien, ruimte vrijmaken op onze interne harde schijf voor dingen die
er écht toe doen.
Foer denkt daar anders over. Hij
beschouwt het geheugen als een
spinnenweb: hoe groter het wordt,
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