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Braintec

Het is maandagavond, ik 
zit in de trein naar Breda. 
Een beetje zenuwachtig, 
want wat ik allemaal op de 
website van Braintec heb 
gelezen is niet mis: Brain-
tec is het eerste, en voor zo-
ver ik heb begrepen, enige 
bedrijf  dat er in ge-slaagd 
is direct herinneringen uit 
het brein te halen en op 
te slaan op een computer. 
Ook zijn ze erin geslaagd met opgeslagen herinneringen het 
brein zo te stimuleren, dat een proefpersoon ze kan herbeleven. 
Te mooi om waar te zijn, dacht ik. De website van Braintec 
doet echter vermoeden dat er meer achtersteekt dan slechts een 
rijke fantasie. Ik heb er gelezen over betrokkenheid van het Ne-
derlandse leger en fi nancieringen door het Amerikaanse. Ook 
heeft de Nederlandse Braintecvertegenwoordigster al verschil-
lende lezingen gegeven door heel Nederland, waaronder op het 
“Brain Waves” symposium van de TU Eindhoven, afgelopen 
mei. 
 Het is ongeveer acht uur als ik 
in Breda aankom, even ervoor 
had ik nog telefonisch contact 
gehad met mevrouw Van Kla-
veren. Ze was zo vriendelijk ge-
weest aan te bieden om me op 
te komen halen bij het station, 
zodat ik in Breda niet naar haar 
op zoek hoef  te gaan. Aan de 
achterkant van het station staat 
ze in de schemerige voetgangerstunnel al op me te wachten. 
Ik loop met haar mee en we stappen in de auto, waar het na 
de gebruikelijke woorden van kennismaking al snel gaat over 
Braintec en het up- en downloaden van herinneringen. Ze ver-
telt me dat ze onder andere de waardevolle herinneringen van 
een aantal soldaten op de Koninklijke Militaire Academie in 
Breda heeft opgeslagen en dat deze herinneringen op dit mo-
ment worden onderzocht op het hoofdkantoor van Braintec in 
de Verenigde Staten.
 Ooit was Van Klaveren zelf  de eerste Nederlandse proefper-
soon die het complete programma van Braintec doorliep, voor-
dat ze door hen werd gevraagd om in Nederland voor ze te blij-
ven werken. Ze is als proefpersoon naar Portland (Oregon, V.S.) 
geweest waar ze verschillende van haar herinneringen hebben 
opgeslagen, en ze heeft daar verschillende herinneringen van 
andere proefpersonen herbeleefd. Tegenwoordig is ze weer in 
Nederland en verzamelt ze de herinneringen van allerlei ver-

schillende mensen. Deze herinneringen 
gaan vervolgens naar de Verenigde Staten 
om aldaar geanalyseerd te worden, en om 
te worden gebruikt als nieuwe belevenissen 
voor de proefpersonen daar. 
 We zijn inmiddels aangekomen bij Van 
Klaveren thuis. Hier legt ze me uit dat het 
onttrekken van herinneringen aan het brein 
een vrij onschuldige bezigheid is: “Door de 
proefpersoon zich te laten concentreren op 
een bepaalde herinnering, en hem te ont-
spannen zodat hij in een lichte hypnose 

raakt, zijn we in staat de hersengolven rond de amygdala en 
de hypothalamus te registeren. Op deze manier kunnen we een 
kopie maken van de herinnering en deze in de door ons ont-
wikkelde M-Store opslaan.” De M-Store is een speciaal soort 
opslagmedium waarin de herinneringen (of  Memen) binair 
worden gerepresenteerd. Over de technische aspecten zegt ze 
helaas niet teveel te mogen of  kunnen uitweiden. Van Klaveren 
legt uit dat ze voordat ze voor Braintec ging werken kunstena-
res was, en dat ze de technische kennis mist om me exact de 

wijze van opslag op de M-Store 
te kunnen uitleggen. Financie-
ring vanuit het Amerikaanse le-
ger heeft er echter ook voor ge-
zorgd dat sommige informatie 
over wat Braintec precies met 
de verzamelde herinneringen 
doet niet te verkrijgen is, en ik 
krijg zelf  het vermoeden dat ze 
wat dat betreft niet helemaal 
open kaart mag spelen.

 Het herbeleven van herinneringen bleek technisch gezien een 
nog grotere uitdaging dan het extraheren ervan. Van Klaveren 
legt uit: “Er zijn allerlei proeven gedaan waarbij de schedel 
opengemaakt moest worden om de amygdala te kunnen sti-
muleren, en om te kijken wat er dan gebeurt. Je kunt alleen niet 
direct iets met de amygdala doen, daar is het veel te fragiel voor. 
Daarom moet alles wat je ermee wilt doen middels transcraniale 
stimulatie gebeuren. Hierbij beïnvloeden magnetische velden 
van buitenaf  de hersenen. Deze velden zijn alleen niet sterk 
genoeg om direct vanaf  de buitenkant van de schedel tot de 
amygdala door te dringen en deze te beïnvloeden. Daar moesten 
we iets op vinden, en zo is de M.E.S.I. (Magnetic Extractor 
Stimulator Implant, red.) ontstaan. De M.E.S.I. wordt in de 
linker temporele kwab van de proefpersonen aangebracht, 
waar het zorgt voor een versterking van het magnetische 
stimulussignaal. Bijkomend voordeel hierbij is dat de schedel 
niet open hoeft te liggen om de stimulus te kunnen geven. 

Hoe zou het zijn de herinneringen van een 
ander persoon te ervaren? Is het net een 
fi lm die zich voor je geestesoog afspeelt, of  
is het als een bizar realistische en complete 
zintuiglijke ervaring? Op die vragen hoop 
ik een antwoord te krijgen van Rosanne 
van Klaveren, de Nederlandse vertegen-
woordigster van het Amerikaanse Braintec, 
dat gespecialiseerd is een techniek die het 
mogelijk maakt herinneringen uit het brein 
te halen, en ze op een later moment bij an-
dere personen weer in te brengen.

Coert van Gemeren, derdejaars student CKI aan de  UU

“Braintec heeft onder andere 
waardevolle herinneringen 
van een aantal Nederlandse 

soldaten opgeslagen.”
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Hierdoor kan de proefpersoon zich een stuk beter ontspannen, 
wat belangrijk is voor het herbeleven van een herinnering.”
 Ho. Stop. Opnieuw: Transcraniale magnetische stimulatie die 
door een fysiek ingebracht hersenimplantaat wordt versterkt, 
en op deze manier via de amygdala mensen herinneringen laat 
herbeleven?! Dat was voor mijn amygdala genoeg om zonder 
enige vorm van externe magnetische stimulatie actief  te wor-
den. Precies één van Van Klaveren’s bedoelingen, zo bleek. Ro-
sanne van Klaveren is niet echt de vertegenwoordigster van een 
obscuur door het Amerikaanse leger gefi nancierd bedrijf, waar 
ze in het brein zitten te peuren om proefpersonen andermans 
herinneringen te kunnen laten beleven. Ze is altijd kunstenares 
geweest. 
 Het idee over het herbeleven van herinneringen ontstond bij 
Van Klaveren, omdat ze graag met nieuwe media een enigszins 
griezelig science-fi ction verhaal wilde vertellen wat tot de ver-
beelding zou spreken, en waarbij het onduidelijk blijft of  het 
nu om feiten of  om fi ctie gaat. Op deze manier ontstond de 
webpagina van Braintec, en al snel begonnen zich er vrijwil-
lig proefpersonen aan te melden. Met deze proefpersonen ging 
Van Klaveren de verhalen over alle belevenissen bij het fi ctieve 
Braintec instituut in Portland uitwerken. Hierdoor ontstonden 
een aantal aan elkaar gerelateerde digitale dagboeken, waarin 
meerdere mensen elkaars belevenissen meemaakten.

 Het succes van de websites zorgde ervoor dat ze het project 
verder uitbouwde en op het idee kwam om op verschillende 
kunstbeurzen en bij uitgaansgelegenheden nietsvermoedende 
mensen voor Braintec te gaan werven. Later ging ze daarbij 
ook de meest waardevolle herinneringen van vrijwilligers ter 
plekke “vastleggen” met een speciaal daarvoor gebouwde stoel. 
Dit leidde uiteindelijk tot uitnodigingen buiten de kunstwereld, 
waaronder bijvoorbeeld haar medewerking aan een project bij 
het Nederlandse leger, om door middel van kunst het leger on-
der de aandacht te brengen. Hoewel men daar de kunst van 
het geheel niet zo goed kon inzien, kon men de grap ervan wel 
waarderen.
 Het is Van Klaveren gebleken dat jonge mensen over het al-
gemeen niet kunnen wachten om zich op te geven als proef-
persoon: “Op een gegeven moment heb ik in Now & Wow 
(een Rotterdamse discotheek, red.) een expositie gedaan, en de 
meeste jongeren daar hadden echt zoiets van: ‘Wauw! Waar 
kan ik me opgeven?’ Ze wilden bij wijze van spreken nog liever 
vandaag dan morgen het implantaat aangebracht krijgen.” 
 Op het Eindhovense symposium was de toon beduidend meer 
behouden, vertelt Van Klaveren, maar ze was überhaupt al ver-
baasd dat ze haar rol in die omgeving helemaal tot het einde 
had kunnen uitspelen, zonder dat werkelijk iedereen haar door 
had: “Na afl oop van de lezing was het pauze, en dat kwam heel 
goed uit. Er verzamelde zich een hele groep om me heen en 
ik kreeg allerlei vragen. Ook waren ze er onderling nog steeds 
mee bezig, en ik speelde zo goed mogelijk door, totdat er op 
een gegeven moment iemand bij kwam die de aandacht voor 
zich opeiste en riep: ‘En nu moet je het me zeggen! Is het nou 
waar, of  is het nou niet waar?’.” “Toen heb ik het ze uiteindelijk 
wel verteld.”, lacht Van Klaveren. Ik vroeg me af  of  ze zich 
daar, als het wel echt was geweest, net zo gemakkelijk opgege-
ven zouden hebben als bijvoorbeeld de mensen in Now & Wow. 
Van Klaveren: “Tja, dat vonden ze toch iets moeilijker. Ik denk 
dat ze minder snel echt mee zouden gaan dan de mensen in 
bijvoorbeeld de uitgaansgelegenheid. Maar dan nog, die fasci-
natie is om andere redenen uiteindelijk wel net zo diep.”
 Ik ben benieuwd naar de reacties van mensen op het moment 
dat ze doorkrijgen dat het niet echt is. Zelf  was ik te verbijsterd 
over het geheel om het echt te kunnen geloven, terwijl een klein 
gedeelte in me toch stiekem had gehoopt dat het wel echt was. 
Van Klaveren vertelt me over haar ervaringen: “Inderdaad, 
sommige mensen zijn een beetje teleurgesteld dat het niet blijkt 
te kunnen, anderen verweren zich door te zeggen dat ze het in 
eerste instantie toch al niet geloofden, en een enkeling wordt 
een klein beetje boos, maar dan toch vooral op zichzelf  omdat 
ze zich zo hebben laten beetnemen.”
 Wie meer wil weten over het Amerikaanse bedrijf  en de fan-
tastische technologie die het heeft voortgebracht kan terecht 
op de website: www.braintec.info. Wie meer wil weten over de 
avonturen van Rosanne van Klaveren en haar mede proefper-
sonen tijdens haar verblijf  bij het Braintec instituut in Portland, Proefpersoon in de Human Upload stoel
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Rosanne van Klaveren met 
een van de implantaten.

moet eens gaan kijken op www.proefpersonen.nl. Het laatste pro-
ject in het hele Braintecverhaal is de site www.humanupload.com, 
hier kun je Braintec helpen de interne structuur van de Memen 
te ontcijferen door deel te nemen aan het BraintecGrid. Dit is 
een poging om middels Gridcomputing inzicht te krijgen in de 

menselijke geest. Door een programmaatje van de site te down-
loaden en te installeren, kun je de overtollige processorkracht 
van je computer via het internet ter beschikking stellen aan het 
nobele doel dat Braintec zich heeft gesteld om de menselijke 
Memen te ontcijferen. ø

bio-robotica, of  bio-nanotica, of  narobiotica, ofzo... Dit zijn 
dus extreem kleine robots gebouwd van organisch materiaal. 
We maken ze al jaren in simpele vorm, genaamd medicijnen, 
maar deze technologie gaat zich verbeteren. Dit kan natuur-
lijk mooi worden ingezet om kankergezwellen en zo op te rui-
men. Maar het kan, net zoals nucleaire energie, ook worden 
gebruikt voor minder diervriendelijke doeleinden. Het kan 
zelfs fout afl open. In de cyberpunk (een literaire stroming in de
sciencefi ction) zijn al verhalen opgedoken van nanobots die 
door spontane mutatie, in plaats van hun normale energie 
voorziening (bijvoorbeeld afval), een voorliefde voor koolstof-
ketens ontwikkelen. Deze machientjes zijn ook in staat om zich-
zelf  te kopiëren en voordat de mensheid er erg in heeft wordt 
iedereen opgegeten. Dit begint met de huid en de longen en 
breidt zich langzaam uit. Uiteraard zijn de schrijvers van dit 
soort verhalen zotte zielen die men niet serieus moet nemen. 
Net zoals bijvoorbeeld de heer Jules Verne met zijn raket naar 
de maan. Die was ook niet goed bij zijn hoofd en een eeuw na 
het verschijnen van zijn boek stonden er ook geen mensen op 
de maan. Dat duurde namelijk 3 jaar langer.
 Meer voorbeelden van zotten zijn klimatologen. Vooral die-
genen die zeggen dat de temperatuur wel eens heel drastisch 
kan veranderen. Wie gelooft bijvoorbeeld dat het jungleklimaat 
in Zuid-Amerika, door ontbossing, kan veranderen in een sa-
vanneklimaat. Het is een verschil van paar graden en betekent 
alleen maar dat de hele jungle uitdroogt, in de fi k vliegt en er 

een niet subtiele hoeveelheid koolstofdioxide en andere ver-
brandingsproducten in de atmosfeer komen. Hierdoor zal de 
aarde met slechts een paar tot tien graden opwarmen in een 
periode van ongeveer een decennium. Balkenende en consor-
ten geloven er in ieder geval niets van en het maakt ze ook niet 
uit omdat ze tegen die tijd niet meer in de politiek zitten en zo 
dood als een pier zijn. Had ik al verteld dat de wetenschappelij-
ke conclusies van politici niet altijd even betrouwbaar zijn? En 
had ik er dan ook al bij verteld dat de zeespiegel met maximaal 
67 meter kan stijgen als al het ijs smelt (inclusief  uitzetten van 
het zeewater). Weleens van Keulen aan Zee gehoord? 
 Misschien is de tijd rijp om beter naar de heer Nietzsche te 
luisteren. Hij adviseerde in “De vrolijke wetenschap” om niet 
zo moeilijk te doen over wat je geloofde als een nieuwe theorie 
aannemelijk klinkt. Verken die nieuwe theorie en, nadat je het 
hebt uitgeplozen, verwerp hem of  neem hem aan. Maar ga 
niet op de welbekende lauweren rusten, denkend dat het zo’n 
vaart niet zal lopen. De 20ste eeuw heeft ons al laten zien dat 
er bijzonder veel kan gebeuren. De 21ste eeuw gaat dat gemak-
kelijk overtreffen. Alleen door kennis en anticipatie zullen we 
hem overleven. Misschien moeten we meneer Balkenende nog 
wat banger maken, dan kunnen we ons nageslacht een betere 
wereld geven, en meteen die broodnodige investeringen in de 
wetenschap opkrikken. ø
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