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BESCHOUWINGEN OVER BEWUSTZIJN

door Prof. Dr. F. GREWEL, Amsterdam

1

Alvorens ik tot mijn eigenlijke onderwerp kom, moet ik een aantal in-
leidende opmerkingen maken.
Allereerst: de medicus is, filosofisch bezien, een naïef realist en dat is
maar goed ook. Rode vlekken zijn rode vlekken, nasorrhoe is naso-
rrhoe en atactische gang is wankel lopen; dat constateert hij onbevan-
gen, en terecht. Maar de arts verliest de directheid van zijn realis-
me als er verschijnselen zijn die hij heeft geleerd 'psychisch' te noe-
men. Dan schuift zich tussen zijn waarneming en zijn inzicht een stuk
metafysica: hij is zo Cartesiaans-Lockiaans opgevoed dat hij de zgn.
'psychische' verschijnselen als een wereld apart van de lichamelijke
beschouwt. Hij schakelt een 'psyche' in en stelt, dat die niet met uit-
werkingen van lichamelijk gebeuren behoeft samen te hangen, terwijl
hij toch weet dat 'psychische' verschijnselen aan een levend lichaam
met ongestoorde hersenen zijn gebonden. Hij neemt naïevelijk aan dat
het lichaam op de 'psyche' inwerkt, terwijl wat hij psyche noemt immers
juist een verschijnsel is van het functioneren van het lichaam —
een tautologie dus. En hij gelooft ook dat het omgekeerde het geval
is. Wij zijn thans vertrouwd met feedback, servo-mechanismen, ho-
meostasis als zelfregulatie-mechanismen, en weten dat daarbij niets
'psychisch' nodig is, dus dat zij geen onafhankelijk bestaan voeren.
Dat zou een onjuiste uitleg zijn. Dit geldt ook voor zgn. 'psychische'
verschijnselen en voor hun invloed op het lichaam, d.w.z. op de re-
gulatie van lichamelijke functies.
Een tweede probleem is dat, waar de kennistheoreticus voor waar-
schuwt: het substantiveren van relaties, van functieverschijnselen. De
filosoof Windelband waarschuwde er in het begin van deze eeuw tegen,
en Whitehead spreekt later van de 'fallacy of misplaced concreteness'.
Deze fout begaat men in de psychologie en de pathopsychologie on-
ophoudelijk. Men spreekt over het denken, de wil, het Ik, het be-
wuste, terwijl men hoogstens zou kunnen opperen dat 'het' in de mens
denkt, althans dat een mens meent te constateren dat hij wil of voelt,
terwijl hij over zichzelf als ik spreekt, en hij pijnsensaties ervaart,
enz. Men mag en kan daarom nog niet stellen dat de wil, de pijn,
het bewustzijn bestaan.
Hier spreken oude filosofische en theologische tradities een rol en
soms niet eens zo heel oude — de Cartesiaanse scheiding is pas ruim
300 jaar oud. Hierbij te spreken alsof het zou gaan om zelfstandige
objecten lichaam en 'ziel' is onwetenschappelijk.
Het hele begrip 'psyche' is wetenschappelijk verouderd. 'Geest' en
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'ziel' zijn niet meer bruikbaar in de zielkunde. Kon Kant al slecht met
een begrip 'Ik' overweg, James en Wundt verwierpen de term als
psychologische 'entiteit', en het bewustzijn beschouwden zij als de
laatste rest van de mystieke 'psyche' van weleer. De psychiaters en
neurologen hebben zich daar niets van aangetrokken en fabuleren er
ongestoord over verder.
Tenslotte werken wij nog steeds met wat men zou kunnen noemen
de soort fotografie-theorie voor de zintuigfuncties van Locke (1632-
1704), althans wat Locke's 'primaire' percepties betreft. Locke's voor-
stelling als zou (via de retina en de hersenen) de 'psyche' een soort
veranderd beeld van de werkelijkheid geven (dat is een tweedimen-
sionale foto ook) heeft zich gehandhaafd, terwijl wij thans weten dat
deze volstrekt onjuist is.
Onze optische schors werkt niet op de wijze zoals men dat nog
veel leert! Onze 'sense data' berusten al op ingewikkelde verwer-
kingen (denk bijv. aan binoculair zien), zoals een halve eeuw geleden
Poppelreuter en Pavlov al wisten. Thans is ons dat nog veel duide-
lijker geworden; het primitieve filosofische en psychologische sensua-
lisme is onjuist. Men behoeft echter niet in een filosofisch idealisme
te vervallen. New realists (Moore, Peirce, e.a.) en kritische realisten
(Ryle e.a.) hebben terecht aangenomen dat onze zintuigen ons over
de buitenwereld aardig goed inlichten.
Overeenkomstige kritische beschouwingen kan men geven over Locke's
'reflectie', het zichzelf kennen en waarnemen, door deze filosoof ver-
gelijkenderwijs beschreven als een soort naar binnen gericht zintuig.
De complicaties en paradoxen die het feit meebrengt dat de reflectie
zichzelf door de reflectie zou bestuderen zijn al vroeg ingezien.
Hoe dit zij — al deze sensualistische en andere denkopvattingen zijn
vóórwetenschappelijke vulgair-psychologie en primitieve metafysica.
Met dergelijke denkbeelden echter werken psychiaters en neurologen
nog, vooral de eerste: geest, Ik, introspectie, enz. 'Bewustzijn' is de
laatste van dergelijke schimmen der prae-wetenschappelijke zintuig-
en psyche-metafysica, die ook door neurologen nog gehandhaafd
wordt. De neuroloog is ook niet geheel van de vulgair-psychologie af;
hij gebruikt termen als aandacht, oriëntatie(!), opvatting en derge-
lijke common-sense-begrippen. Maar over bewustzijn heeft hij, de neu-
roloog, thans in elk geval neurologisch leren denken, met behulp van
neuropsychologische inzichten.

II

De moeilijkheid dat gelijke woordvormen in verschillende gebieden
van wetenschap voor verschillende begrippen worden gebruikt wil ik
hier slechts aanstippen. Dat geldt ook voor de term bewustzijn. In de
psychologie en de psychiatrie, de filosofie en de sociologie bedient



32

men zich ervan, zij het met onderscheidbare 'connotations', al besef-
fen bijv. de sociologen dat niet altijd. Bewustzijn is in èlk geval een
substantivering, een hypostasering. Al zou een 'psychisch' verschijnsel
'bewust' zijn, het blijft een denkfout van het Bewuste of het Bewust-
zijn te spreken.*
Haast 50 jaar geleden heeft overigens Jaspers in zijn Allgemeine Psy-
chopathologie al opgemerkt dat ook de pathopsycholoog onder bewust-
zijn twee geheel verschillende verschijnselen verstaat, nl. 1. het
feit van het bij helder of minder helder bewustzijn zijn, 2. dat wat
men als bewustzijnsinhouden beschrijft — hetgeen iets heel anders is.

III

(A) Wat het bewustzijn, en verlies of vermindering van bewustzijn
betreft, het is sedert de onderzoekingen van Moruzzi en Magoun (1949)
bekend dat deze met de formatio reticularis in het mesencefalon en
daarvoor gelegen gebieden, in de thalamus, de periaquaductale grijze
stof tot in de bodem en de wand van de derde ventrikel samenhan-
gen. Het gaat om de kwiekheid van reageren, om oriëntatiereflexen,
om een biologisch verschijnsel dat Head in de twintiger jaren al
'vigilance' (vigiliteit), dat wil zeggen waakzaamheid, had genoemd.
De neuroloog R. Brain heeft sterk voor die conceptie gepleit. Het is
een biologisch verschijnsel. Een dier kan biologisch helderder, vlot-
ter, levendiger reageren of minder levendig, doezelig, omneveld, sopo-
reus, subcomateus tot coma, bewusteloosheid toe. Het elektro-encefalo-
gram is bij dit laatste kenmerkend en ongeveer gelijk aan een ence-
falogram bij de slaap. Nu is bij de slaap de vigilance ook veranderd,
mét het EEG.
Wat de slaap betreft staan we nog voor problemen — uit een diepe
slaap kunnen we door bepaalde prikkels worden gewekt, een moe-
der bijv. door het geluid van een kind. De vigilance is dus ook inge-
wikkeld.
De prikkels die de formatio reticularis bereiken stammen uit aftak-
kingen van het laterale en mediale lint, en enkele andere toegangs-
wegen. Hun intactheid is voorwaarde voor goede vigilance, evenals de
intactheid van de formatio reticularis en de daaruit ascenderende ba-
nen naar de schors zelf, wellicht tot de gyrus cinguli toe.
We mogen de vigilance niet met aandacht en opvatting verwarren,
al is zij daar wel de voorwaarde voor.
Men is thans geneigd de vigilance geheel aan dit systeem te binden.
Ik ben niet overtuigd van dit volstrekte verband. Bij gestoorde zelf-
waarneming, bijvoorbeeld bij anosognosie, kan er een zo sterke stoor-

* Een 'Onbewuste' daarnaast te postuleren met de 19de-eeuwse filosofen, zoals
E. von Hartmann, en ook met S. Freud, is geheel mythologisch.
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nis bestaan van (de kennis van) het lichaamsschema en van een deel
van de vigilance, dat men deze toch wel als verstoord moet beschou-
wen, zeker als onderzoekers beweren dat anosognosie ook kan voor-
komen bij volkomen helderheid.*)
Men stuit hier echter ook op het probleem van de beoordeling van de
helderheid van het bewustzijn, van de vigilance zelf dus. Men mag
hierbij vooral niet te sterk schematiseren of simplificeren. Uit de
epilepsieleer, en door het koorts- en het collapsdelier e.d., is ons vol-
doende bekend dat bij iemand wiens bewustzijn ongestoord kan schij-
nen, bij iemand zelfs die rustig of schijnbaar bezonnen overlegt, ant-
woordt en reageert, toch 'bewustzijns'-, met name vigilance-stoor-
nissen kunnen bestaan. Het is dus alles neuro-psychologisch en pa-
thopsychologisch ingewikkelder dan een eenvoudige correlatie tussen
formatio reticularis en vigilance.
(B) Het is voldoende bekend dat ook dieren met een weinig ont-
wikkelde hersenschors in vele opzichten adequaat, gevarieerd en 'slim'
in allerlei situaties kunnen reageren. Het heeft er alle schijn van
dat bij deze dieren het hippocampus-systeein in de hersenen werk-
zaam is als, wat men zou kunnen noemen een lager soort 'schors'.
Er is reeds sprake van situatieve keuze. Van de psychologische as-
pecten van dit alles is ons weinig, om niet te zeggen niets bekend.
De neurofysioloog neigt ertoe te spreken van reacties op totaal-situa-
ties, op wat zich als totaalsituaties of totaalbeelden presenteert, op
grond van enkele deel-'indrukken'. Dit doet denken aan wat psycho-
logisch als 'Gestalt' is geponeerd, maar de Gestalt-psychologie is on-
houdbaar gebleken. Met het feit dat men een prae-Gestalt is gaan
aannemen (Conrad) en aldus de beschouwingen van de psycholoog
Sander moest overnemen, was immers het primaire van de Gestalt
ontkend. Dit alles bevat dus nog genoeg problemen.
Men moet voorts bedenken dat een dier reageert op een 'Umwelt'
(Von Uexkll), waarbij het niet één reactiepatroon beschikbaar heeft,
maar een hele gradatie, afhankelijk van zijn eigen toestand en van
die van dat biologisch of ecologisch milieu. Tot die mogelijkheden
blijft een dier vrijwel beperkt. Wel kan het iets leren (bijv. bij
dressuur), maar in het algemeen gesproken blijft het binnen zijn om-
schreven scala van keuze van reacties al naar gelang van de bio-
logische noodzaak en zijn mogelijke speelruimte, met daarbij dan
nog geconditioneerde reflexen.
Achter dit alles steekt een gecompliceerde organisatie van de modale
en intermodale verwerking van zintuigprikkels onder invloed van de
vigilance tot de adequate motorisch-haptische reagibiliteit. Het is

* Sommige onderzoekers nemen juist een samenhang tussen 'het' bewustzijn en
het lichaamsschema aan; en dit laatste is sterk gestoord bij anosognosie, waarbij
immers de patiënt een deel van zijn lichaam 'vergeten' is.
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zeker niet eenvoudig. Woolsey c.s. bestudeerden de vigilance-reacties
van bijv. katten op geluid bij gedeeltelijke schors-exstirpatie. Bij her-
haaldelijk terugkerende geluidsprikkels zagen zij 'onverschilligheid'
voor de prikkels intreden en tenslotte slaperigheid.
Dit correspondeert met Pavlovs opvatting dat 'eenvoudige' waarne-
ming al op ingewikkelde geconditioneerde reacties berust; des te
meer geldt dit voor de adequate responsen. Ook daarbij is de prikkel-
verwerking in hoge mate geconditioneerd. Van de primitieve opvat-
tingen van Hobbes*) en de sensualistische filosofen die na hem kwamen
bleef niets over; de filosofische schema's van Locke beantwoorden niet
aan wat wij thans neurologisch weten.
Wat van de zintuiglijke input in de hersenen verwerkt wordt, vast-
gehouden wordt, waarop gereageerd wordt, het is in hoge mate ge-
conditioneerd en situatief relevant. Wij weten thans bijvoorbeeld dat
de verwerking van visuele prikkels, laat ons maar zeggen in de
occipitale schors, mede afhankelijk is van de intactheid van bepaalde
gebieden in de basale temporale schors. Dit alles geldt voor de 'figuur'
zowel als voor de 'achtergrond' — ze zijn beide voor het dier met
zijn specifieke Umwelt bepaald. En het geldt ook voor zijn reagibili-
teit.
Van dit alles weten de filosofen en de klassieke psychologen niets.
Wij artsen kunnen hun beschouwingen niet gebruiken. Zij hebben ook
de adequate reagibiliteit verwaarloosd, dus de motoriek. Wij weten
dat perceptie en motoriek onafscheidelijk gebonden zijn: niet dat zij
elkaar reciprook 'monitoren' — neen, dat ze als één geheel moeten
worden beschouwd.
De mens in zijn Umwelt stelt ons voor speciale problemen. Als we
van perceptie en reageren van het dier zo weinig begrijpen — hoe-
veel te minder van die van de mens.
(C) Met grote vage woorden als 'psyche', 'bewustzijn' en 'Ik' komen
we voor de mens dan ook nergens. Wel moet men voor het mense-
lijke 'bewuste' handelen en denken een aantal beschouwingen laten
gelden.
De mensen zijn gedomesticeerde dieren en gedomesticeerde dieren
veranderen lichamelijk én in hun reacties. De mensheid is bovendien
autogedomesticeerd; de domesticatie wordt naar volgende generaties
overgedragen, op den duur in cultuurverschijnselen. De mensheid ver-
andert haar eigen milieus, ze leeft daardoor niet meer in een bio-
logische 'Umwelt'. Die mensheid, mensengroepen, hebben de leef-
wereld veranderd, en die veranderde leefwereld met beschutting, be-

* Hobbes (1588-1679) poneerde overigens al dat onder oorzaak verstaan
moet worden de som van de voorwaarden (conditions), voorafgaande in de tijd.
Zó primitief was het dus toch weer niet, mits men inziet dat in Hobbes' tijd van
die voorwaarden nog zo weinig bekend was.
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kleding en voedselvergaren samen hebben de mensen veranderd.
Maar het menselijk individu is een homo faber; het gebruikt werk-
tuigen. Het verlengt en scherpt zijn zintuigen en zijn armen en daar-
mee zijn mogelijkheden. Als het werktuigen gebruikt kiest het van
geval tot geval situatief. Mensen moeten dus voortdurend kiezen van
welk werktuig zij het best gebruik zullen kunnen maken. Alvorens
te handelen met hun werktuigen moeten zij proefhandelen. De mens
die proefhandelt stelt zich voor hetzij wat het werk van een bepaald
werktuig of een handgreep met een werktuig voor praktische uitwer-
king kan hebben, hetzij situaties en wat hij daarin moet doen en
met welke werktuigen, en wat het resultaat zal zijn in een gegeven
situatie. De mens is een proefhandelaar, visueel-manueel. Palagyi
heeft er al op gewezen dat bij voorstellen van een handeling een
'virtuele' beweging optreedt. Dit is later experimenteel-fysiologisch
bevestigd: er is het 'vestige' van een werkelijke handeling bij het
zich voorstellen ervan.
De mens handelt aldus niet meer louter instinctief, Umwelt-
bedingt. De voorstelling van een handeling berust niet alleen op ge-
heugen, maar is motorisch-optisch en motorisch-haptisch. (Men moet
hierbij o.a. denken aan de bundel van Elliot Smith die onder de
sulcus interparietalis in de schors verloopt en optische en haptische
schorsgebieden verbindt, wier 'integratie' de neurologische voorwaar-
de is voor een volledige opbouw der menselijke ruimtevoorstel-
ling).
De mens is ook homo loquens — maar dat wil méér zeggen dan
dat hij kan spreken: hij gebruikt taal. Hij is corticaal en laryngeaal
en articulatorisch tot spreken in staat. De mens kan ook gebaren
gebruiken waaraan zijn gemeenschap 'betekenis' toekent, zoals zij
woorden 'betekenis' toekent. Objecten en handelingen krijgen namen.
Maar tussen gebaren en vooral tussen woorden sticht hij ook, door
middel van functie-woorden, 'little words', een syntax.
'Wir machen mit Worten und Fingerzeichen uns allm.hlich die Welt
zu eigen." (Rilke)
Is het nu zo dat de mens alles in taal voor- en/of na-denkt? Zeker
niet. Dat is een foute opvatting in veel idealistische filosofieën, zelfs
dat de 'ideas' in ons handeldenken steeds zouden aanwezig zijn is
een onjuiste aanname. Er is een voortdurend wisselende stroom, een
vliedende opeenvolging van handelings'schema's', van waarnemings-
materiaal dat in het geheel niet alles als sense data wordt beseft.
De beelden zijn vluchtig, lang niet alle geconceptualiseerd, laat staan
dat ze alle in geformuleerde taal (propositions) worden gevat. Op-
vatting is volgens Herbart en Wundt tevens toetsen en rangschikken
aan het bekende, dus aan het geheugen; dat gebeurt lang niet met
al onze steeds verglijdende sense data.
De mens is zich niet alles 'bewust', benoemt niet alles wat er om
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en met hem gebeurt, en formuleert niet alles in taal. Integendeel.
Maar de mens kan taal gebruiken voor communicatie en daarbij
noemt hij en gebruikt hij syntax. Men heeft wel gezegd dat de mens
ook taal als werktuig gebruikt; dat is in elk geval in zoverre onjuist
dat elke taal een zeer ingewikkeld semiotisch systeem is, dat ook
telkens, situatief, keuze vereist. Anders gezegd: mensen kiezen ook
steeds in hun taalgebruik. En dat geldt ook wanneer zij taal voor,
met, tegenover zichzelf gebruiken.
Lockes 'reflectie' geschiedt echter niet altijd in taal, noch vergezelt
zij de zintuigdata en handelingen van de mensen noodzakelijkerwijs.
Dat kan, dat is een mogelijkheid van mensen, maar niet voorwaarde.
De syntax is voorts niet logisch, maar psychologisch. Taal stelt in
staat tot systematiseren, veralgemenen, samenvatten, isoleren — tot
kiezen en rangschikken op allerlei wijzen. Voor deze 'functies' is
de neocortex nodig: de frontale, de pariëtale en de speciale 'taal-
gebieden'. (Men moet overwegen of de bundel van Ariëns Kappers
tussen temporale, pariëtaal-angulaire en occipitale gebieden van de
hersenschors hierbij van betekenis is.) In elk geval heeft men hier
met verschijnselen van keuze, keuze bij voorstellen, keuze in taal te
doen, die aan de cortex gebonden zijn en die wij als 'psychisch' en
als 'bewust' heten te ervaren.
Met dit alles begrijpen wij het 'bewuste' denken en voorstellen van
de mens nog niet, maar wij hebben de indruk dat de hoogste vormen
van kiezend denken, ordenen, vooruitdenken en achteraf gevolgtrek-
kingen maken taalgebruik vereisen en dat de neo-cortex hierbij nog
het belangrijkste is. Het feit dat de mens (na zijn prille jeugd) deze
'feedback-mechanismen' zelf kan waarnemen, althans ten dele, noemt
men zich bewust zijn. Het is een heel ander bewust iets dan vigilance.
Het feit dat de mens kiest bepaalt mede zijn autoregulatie door zelf-
controle. Het feit dat de mens daarbij taal gaat gebruiken beïnvloedt
omgekeerd de keuze, het modelleert oordelen sterk. De mens kan de
regels van de taalsyntax benutten voor het vormen van syntactische
modellen en semiotische systemen*, waarmee hij veel oordelen en
keuzereacties automatiseert (bijv. logica, rekenen, allerlei weten-
schappelijke schema's). Het gevaar bestaat dat de mens zich gaat
inbeelden dat die semiotische modellen en systemen de werkelijkheid
zijn. Die semiotische systemen moeten echter de practognostische
keuze en handeling zo goed mogelijk weergeven. Dat doen vele mo-
dellen niet. Dan ontstaat er leeg verbalisme.

* Semiotische systemen zijn systemen van symbolen die volgens syntactische
regels worden gehanteerd (b.v. muziek- en rekennotatie, talen, Morse, boekhouden
enz.).
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SAMENVATTING

A. Vigilance, B. Umweltreactie en C. Keuzereacties bij het handelen
en het hanteren van a. voorstellingen, b. instrumenten en c. taal,
moeten als geheel verschillende neurologische verschijnselen worden
beschouwd. De differentiatie en de analyse van deze verschijnselen
zijn nodig. De eensluidende term 'bewust' voor dit alles is misleidend.
De neurologie helpt ons naïeve filosofie en naïeve 'klassieke' psy-
chologie te overwinnen.
De Cartesiaanse en Lockiaanse schema's evenals de klassiek-psycho-
logische opvattingen zijn door de vondsten der neurologie, door de
neuro-psychologie achterhaald. Deze neurologische vondsten helpen ons
oude beoordeling van denkschema's te doorbreken en kunnen bij-
dragen tot verdieping van kennistheoretisch inzicht en tot overwinning
van verouderde metafysica.
De neuroloog moet daarom zelf de nodige onderscheidingen in zijn
kiezend denken en zijn kiezend taalgebruik hanteren en niet volgens
de common sense-psychologie een aantal volledig verschillende feno-
menen alle met één term als 'bewust' benoemen. Hij kan van bewust
blijven spreken als hij de vigilance bedoelt. De term 'bewustzijn'
is hiervoor wetenschappelijk verwerpelijk omdat zij functieverschijn-
selen substantiveert.
Bewust als term voor de Umweltreacties van dieren is onjuist, om-
dat zij metafysische speculaties over het 'denken' van dieren invoert.
'Bewust' als term voor het hogere kiezen en oordelen, gebruiken van
taal en van andere semiotische systemen, en voor het herkennen van
de zelfcontrole bij het kiezen, vat deze processen niet goed samen.
Men bedoelt er heel iets anders mee dan met vigiliteit.
Men mag echter zeker niet spreken van 'het Bewuste' als een appa-
raat of een reservoir. Het is een concretisering die niets voorstelt,
en de term moet dan ook kennistheoretisch als de uiting van een
denkfout worden beschouwd.
'Onderbewust' en 'onbewust' zijn inhoudloze termen en voorbeelden
van woordspel — zij zijn als tegenstelling tot 'bewust' geschapen.
De term psychisch is nauwelijks bruikbaar, zeker wanneer men ver-
ouderde psychologische opvattingen die psychische verschijnselen als
los van het somatische beschouwen, niet loslaat. Psychische verschijn-
selen zijn altijd ook somatisch en de Cartesiaanse scheiding in deze
is ongeoorloofd.
De 'psyche' als zelfstandig apparaat of agens op te vatten is een
ontoelaatbare hypostasering en substantivering; feitelijk is het in zijn
verbalisme een uiting van naïef materialisme.
De modeterm psychosomatisch is dan ook wetenschappelijk onjuist
en berust op de verouderde Cartesiaanse dualistische metafysica.
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SUMMARY

Psychological and psychiatric conceptions of thinking are pre-scientific to a
considerable extent. Descartes' separation of 'body' and 'mental phenomena' as
independent aspects of reality as a metaphysical construction, is incompatible with
modern neurophysiology and neuropsychology.
The 'fallacy of misplaced concreteness' (Whitehead), i.e. the mistake of con-
sidering ferms for relations and abstractions (thought, volition, ego, conscious-
ness, etc.) as concrete realities is general in psychology and psychiatry.
Psychological and philosophical sensualism is incompatible with modern neuro-
physiology. Locke's 'reflection', compared by this philosopher with a sense organ
directed to inner experience is a primitive connotation.
Ego is a psychological construct. James, Wundt a.o. regarded consciousness as
the last vestige of the mysterious psyche, or soul, which have been rejected
by philosophy and scientific psychology.
The term consciousness is used for a variety of phenomena. In the field of
psychology three main connotations must be distinguished.
(I) Vigilance (Head, Russell, Brain) is the degree of intensity of reagibility, from
coma to optima[ 'consciousness'. The term confronts us with many theoretical and
practical problems. A relation between vigilance and the reticular formation
exists. Vigilance is a biological concept.
(2) Umweltreactions, such as those of lower animals, show a variety of
seemingly intelligent possibilities. They have, however, their ecological-biological
basis, and do not allow for a wide scala of adaptations but only for some
conditioned reflexes. They do not require a complicated cortex, and may depend
on the hippocampus system. The Umweltreactions are quite different from
vigilance.
(3) Consciousness as awareness of facts and the content of mental phenomena
is a different concept again. It is to be regarded, to a considerable degree, as a
pre-scientific philosophical construct. Men as self-domesticated homo faber and
homo loquens choosing in the fields of 'men tal' images, tools and language, is a
choosing anima[.
Vigilance, Umwelt reactions and choice reactions applying tools and language
are entirely different neuropsychological phenomena; to apply the term 'cons-
ciousness' indiscriminately to all of them gives rise to misunderstandings.
Neurology and neuropsychology help us to conquer this naive philosophy and
classical psychology. They enable us to reject Cartesian and Lockian con-
ceptions and metaphysics.
Terms like the 'conscious' — not to mention the 'unconscious' — are verbal con-
structions devoid of any psychological content.
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