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'i\annecr ih liaar een beilcht l'¡ister of een vogel hoor fluiten, i¿'zurrlee¡r ik
ecl iilnt Zie. c:f <,-etr nteetj¡:;LrUmcnt colltnclei:r, of v;anrrcer ih een l¡ricf lees,

rì:,-r-r oirt,,"arrg ik, rii:l brltiii¡2 v¿ul ¡;ltJn:úrluÍ.ten, irlorntaiia uii tle wercld i¡ul¿en

nrij. D,:,r,r: !iti;ri'n;r.iitt rvoi-tlt voOr c¡.:n ou.iJ i;i rnijn clelkvernogCn verrvcrkt en

tlcrl¡ellcÌijk in iliü¡ geheu¡1r:n bcu;naril, Ooir karr il< iriiormalie uígel'an dool'het

árrrb¡r¡il'. vi:u e,.¡iL larrl, zi.i hct getxrre:l-, spi'eelt'of schrijft¿al" Deze i¡leiding
i;ooi¡L cì;ri hllr;rrrtatic cen v;ootd Ís, dat toi dr¡ i'{ederìandse t¿ral behcrort en dat

¡ìr¡-lrin ew-n tie'Ðrrriil¡:lijk i¡; als dc 1,,'Lìorden tljd, maSsa, kracht, a¡btlid enz.

.!Ìvcir íuo¿rj ..rls rjuze Ìvor)rr!1jn 1n vr¡rtp;r: eettïi'ûn 'als c:ltctc l-rr:griÐ0en in de na-

tr-iui-'!1 el,cl.scl)¡rrp zijl] crfrgùnorn.rD. eíì vo0r ce oirls'j-kJ<eling clier n'elenschap van

enoìrirc Lv.-rlclîrllìi! i:i.jn ue'¿.ortlen, stlrnl het tJrurs rrret het rvoo¡d infornalie, iets

rliri el¡ e ;'tect beg¡iD uûder g€ricflirieerd zaÌ wo.rden.

Vcora.f rilort infcjr¡n¿.tic los grlÌlraal<t r'¿orden ven het zojuist er in ßelegdo

me¡selijko clenlci.¡t-, r';irnt Ín pilnÍílevur vornl spoelt i¡fo'¡-nratle ¿'en rol ln de

gciieir: Iùvr:rrCe e¡t 1ci'r:nlozc tiatUut. Âls, b$ '¡otirbeeld, een grUlofoonpl¡lat

bij het. ¡;njiCen ittfcrn;atie hecft on¿v¿in¡Jen, lvordt zÅi cle <ì¡:tagnlcr va-¡ een ge-

ht:u¡J<:n, C¡t tot af gifle van iríornìfitie in staat is, Ook de folograíische piaat

oul';:i-ngt-¡:ìj bciicht,ing i;riornlatìe, ttie tot een geìleußùn gefixeerd kan rvorden.

I¡i cie tocliiriek dor r¡acliinr:¡; onderzoelt men i¡',fot'mail..c.:¡ioorst¡omi¡g in ver
l;cliilì¡,,¡iii¡ i¡reithiitcrleIr:u; irr rle: ontwihl<ciing cìer g<lte rekellnlachines spelen

hti, r;efr::r,lr-1cn cti dt ir;î',-:rnri¿ljeì,'e::ht¡itt¡ ecir groic rol, enz.

Inior¡n::.Itt ',i'o¡di. gcii¡:¡¡íìl]$l't"çlr-'l'ii, hetzij gcriru¡Ìen door een mas$rì' zoals een

briel oi cen ¡5i:utoioorin]&;ì;, hi:í:¿li op e61l enclgetieche dro,ger, zoals cen tril-
Linß çf ccil ilrllvìng. ln hel cr:¡ste gev¡rl is hçt roee¡ een transÐort ver geheugen,

i/&.tr,lÌl{f;rî!irtie ln ee,n geÜr:¡r:s*rve ifcre r¡crrî, i¡ h-:t' l*rfçtc ru¿{I- rôchtritreekÉ

ví.¿-r îr.ioní.'.lf-i ¿ zeìl; veci ye¡echll ,'¡¡rr.}ll 'iii )¡'r¿:ú;fqi¡ ttt¿t uiL 3'¡-lk eco t¡-cns-

ìjoti tì3ci t:o,,.,n¡t;r..cdlic ûii iìe 3.eiler::r¡;otte¿;¡de l¡liornetle heet sig4er:!.

¡r.¡ g¿¡yrtui-Ìjiì signir¡Ll hen met voorgteücn volgens fiÈ' 1, waarin horlzcn-

ta¿rl de tijri rlcrrlb aângcga"r:l en veltlcri¿.I cle sierkl'o van het slgnaal op elk

tijcistip. Dc Lr:laìe cntrgie, cìie i¡r rlft siÈrra¿I e;"nvrezig is, komt overeen met

llel i1 cll {i¡¡lur aângeíevc$ oppcrvlak" l}e lnlb¡il¡rtie, die hol Signaal bevat,

1s lt,:f. tltz¿' íle:.jr:'"r::is cog t.liei lrc'liend.

Ejj et-r s;i¡lrrral is cci: sìûring ¿lrriiw'-'zig, hoe lilein ook. Als ge'''olg van de

bset.¡;r¡tde iernperaluur T'(1:l Foden Kelvin) is det.¡} Etodllg eT-€rrstug mel T;

cìit ls de:¿elltle ih¿rniiscl¡e sltorinfl, die veiantli'oordelilk ls voor' de'rþown-b+

wr:¿líii4, zo¡1s die bj.j kloine <jceltjers.; &îzìen ka¡r vrcrden en dle ook'¿erani"

1,¡6;6¡d¡j i.i ir is rroo r rr: i sr,et :;c hijnsicl¿n iil rad-loice stcj Ien.

Als öelzr srlcrirlg ilr enr:ri:ic¡na¡i' wordt' â¡ìniiegeven is 
'di 

tn de flguur als

9€nofpc':ir/lalijtvunbc¡.;aulcìcg¡'oottetetekenen,ziedevordcli¡ginblokjes'
¡ de lerien van dc Ì'{aatschappii vpor Natuutkuldc
gcnr!a5, oo 14 Decanber 1951. 
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iicL rir.,.i;LL i¡l¡!iìcs; birJ;rLrilL rlc info¡natichocvceihr:id van hcl signa¿¡-l" iloe klei-

ne¡ rje st.,-_r¡l.í1¡i, cìus hi,.t o)0r:rvlak '¿a¡ heL blokjt:, hr-.c mee¡ lnformatie in het

sig.n¡.,-1, ¿r.nu'c'zÌg rs, lioe g¡rrt.cr, irr Ìngcniertrl;la¿1, rìe:sigraal'/ruisver¡ouding

I :i.

l)t, v<:rnt !iul Oe lllokjr-,.,;, iie'oij Uclí('ven t-cm--ct¿¿triur rjuS cetl l¡e'po-rld opper-

vlirlt Ìrci:itt<jn. hiulgt af V¡-¡ì cìo naur"'ktlttrighr:ir:1, wâtaifnec de Lijdas bekeken

nt(jc[ sicr(len. t4ìk-e gr.-beurtt:nis in clc ratut¡r IleeÍt een lijciconsLante, cen ka-

r¡rlticli:rLickc: 'uijrJ voc:r opttoLltv of zrfbrairlt; or¡k een sig¡laal heeft dat, hoewel

men ilaar ml:e:;t¿LI spiceliL van hcl br:ilr.ip ba¡clbrce<ite va¡ de fÌequenties in het

s;i¡1lllrtL1;;nrrt ir¡.tl bij rroorbecltl clellken aan de ba¡rd v¿r¡r toon{rerluenLies' die

jrl r:rrr gcÌiliril;sì¡5ti;r:-l, ¿,is ie rn crise lijke stcm' voorkomeli'

lioe klr-'in¡:i rlc iijiiconstc-n'ue van het vcrschijnsel is, r¡"aa¡bU hei signaal

opilectli irn hoe gioter cic: lre<ìuenLie'narldbrecrite van dit signaral is, hoe iijner

de tì.¡iias iíì Éjtui{jcs v,'o¡clL vcrdeeltl en hoe smaller het storingsrechthoekje,

nruLr ir:gelijhoi-tiiri hr,:e hrrglrr hel is'
Niet clli sitJa¿11 is zo ecnvoiidi¡3 all; het getekcnde, maiìr meer ge'cotnlrli-

<tctlrric. ..;l¡r¡;-lr:ri zijn bot rÌit r:lcrnt:ntaire morìel terug le brengen zondi:r dat de

¿t¿rcrr¡cnc cj¡finilic Yan Ìiel bcgrip iníornralie daarolder lijdt, ( 1).

fl¿risiiln¿r¡rlis¿ítomsiigv¿rflecni:¿la¡¡naliebraa,dieinfc>rnratieuit,zendt.
Zulir ecn bi"oti is een i¡fornralieresç:rvoir mct een zekc¡e ìlocvceìheid int';endig

zrzrnlir:zige' irrformatie, die gelriclelijk verloren kzur ga¿n lfoor het tlitzenden'

Scrm¡i,bijill¡'¡oftncns,isirclbij*genci('r(lll\¡Sniniornla'cicmogelijl':tlocreen
hersenitincl-ic, zotiat tìe afgegeven inftlrmetie niet verloren gzr'lt; 

"uders 
z'ou

cle lcf aa¡ gcii-ir.tijdi¡l ve igcrtcir. u at hij zijn lecrlingen Ieert" tr'laa¡ de gra'rno-

focnplrilri, tiie bij liet snÍjcicn ingesrrecicn is op iieircluizend nl¿r¡l ¡cproduceer'

b¿arìrcid, ii; rle ticncluizcnci me¿rl aftù¡¿ien op liaor storir'gsniveau ve¡sletcn'

, Dcr¡.;i:) ijkr: i¡r:cìirchi¿:n lcìrjcn tol ecn zercr boeiende ver¡lelijkilìg vârì het' bcr

grilr irifo:inr:,',ic e¡t van hr'.t, een ss¡¡,Ì ¡ttder€" bc¡+ip erttroþ!e (2)' R'anrvoor lnen

eersf rnoo¿ terLlgge,¡¡ na¿r de tv¿ee hooidlvctten vart de thernrodJ'narniC¿, die

rvell.icÌii cìe bel¡rng¡.ijksLc hoofdu'etlen cler ntrtuut nin. Zt'j zeggen kortweg dat,

bij ht:t ireschouwcn vaJì ecn energr:Èir:h afgeslotert systce:lt, de energie gelijk

bljjii i¡ h rvirniiùe.it, rnùar o¡ tjen tluut gcnritlrield i¡. kwalilcit achteruit gaat.

Ðil a,;]it-eiirrtijr¿iÌ ìlì kl!r¡liteiL wil zcggett cì¿rt ik¡ ve¡vlakkinfì in het sysleem

r-r.renceint, of wat, hcizt'lfrie is cn ti'al cle ph-r sicus; execier heeft geilefinì'ecrd,

cat rÌc entrrtpic loencet¡rl,. i'fen ¡ne cl enil'opie als eelr cnergie, gedeeld door een

icinncr¡luur. Ltforrnelie rvorcìt genci.e¡t aìs een energie, gedeeld door een met

tr.:mjtcririuu¡ c.¡<:nrerjitrr'sl¡rlllÉ1, Er is gcr:rr bezwaat'rle infonnatic-nlaet zo te

kir:u.en, iiat rjr. cvl:nrcdj glrciclscon:;tarli.e Seliilt aal l wc¡ct gesteld, zodat it-
fu¡rn:¿ltie li.Ln ooi< [ienìclen rvorrìi" ill een cnergie, gedeeld door cen lemperatuur,

op Cc::lifrjc v;ijze tLls enlrrr¡iie.

iìij nâcli:re beschoLriving blijkt de¡ cÌat in een systeeln op den duur, bi'i het

toenemct.l van de entrotrlje, tle !.nrvendig aunrvezige irrfcrrne'uie net een gelÜk

beclrrrg is ¿rfílenom¡n, dal dus huvi sont in het systeem geiljk blijft. Dit is een

h{:t voor heL -ríel:anrenlijhe bchoUil vem cnt,ropÍe en iri¡ormatie, die men gevoeg'

lük eerl niert:'"ie hoofriwei d¿¡ theri¡oclJrn&mica z)u mogen noetnen'
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DrL $tel wetlen ils6fr voor de Ievende netuur een bclangrijke consequen[ie.
l(enmerkend vooL de levendc natuur is haar verzet tegen de gevolgen va¡l de
tr¿'eede hoofdlet, ecn striJd tegen enkopieverhoglng en vervlakki¡g: \daârom
zou anders een b<¡om omìroog g'oeien. een mens kunst bcoelencn en in het al-
gemeen elk levenrl wezen een schepplngsdrang bezjtten?

Als men t¡et levende rvezen besludeert a-ls deel van zijn omgcvÍng,.waâ¡-
merie hij ir energie-uitwisscliug is, moet cieze strijd tegen de natuurwet voor
hemzelf met zijn omgeving hopeloos zijn (3), maar wel is het zo, dat het le-
vcncie wezcn zich zt:If in een zþ gunstig mogelijke posiüie ten opzichle varr
zijn onrgeving tracht te plaatsen, w¿¡¿¡bli het ln zetrlere z,in zijn entropierleel
vermindert ten behoeve van zijn omgeving.

Ir, de wetenschappelijke wereld heeft men zich lang afgevraagd of men deze
hoofclwet niet zou kunnen ontduiken met behulp va¡ listen, die men in het ge-
dachte-exporirnent liet uithalen door hypothetische wezens, z.g. lvtaxwell-
denlonen. Stel een vat nlet molecu)en met een scheidingsrvand in het rnidden,
rvaa¡in een sluis is aangebracht; stel verder dat de ciemon sluisr.r'achter is en
enkel rnolecuien toega¡g gecft in ddn richting en toegang weigert i,t de antlere
richt,ing; clen zc¡u er na enige tijd een drukvcrschil in de twee vathelften zijn
en zou de entropie vermincìerd zijrr. Het is echter op theoretische gronden be-
wezen(4) dat zulke wezens zeer spoedig zelf slachtoffer worden van hun eigen
rvcrkz¿amhcid door uitu'issel.ing van inforr¡atie met hun omgeving, dat ä daar-
door opgcnomen worden in cle temperatuurstoringen van hun omgeving, hetgeen
met een sterf-verschijnsel vergelijkbaar is.

Het begint th¿rns duidelijk ie worden rjat de levenrle natuur rveinig a¡ders
reageert cìa¡ deze demonen; ook hier ei,nctigt de strijd tegen vervlakking op een
zeker ogenì.llik met de dtrod van het i¡rìividu.

in het licht va¡ de wet van behouri van entropie en informatie kan men de
st¡iid vâ¡ het lcvende rvezen tegen entropie-verhoging vertalen ¡x een streven
voor informatie<tpname en clrang tot schepping.

Is dit niet iets, waarvan rvij reeds lang overtuigcl zijn?
In ocn enc'r¡¡r:tiscir afgeslotr.:n systeen nec'mt de cntropie rlus op den durrr

toe en dc inforr¡atie ¿rf (fig.3). Ilet einde van t'lk s¡.sleenr is cle cåøos, als
alic inlorlratie verloren ìs gegaan, zo dat ge.en i¡tcnre v,'ctt.en en betrekki¡gen
meer bestaan, l\{aar het begin betekent een scåeppiøg, \r,aarbU, naast een ze-
ke¡e hoeveelheid cntropie, een zckere hoeveelheicl informalie in het gescha¡ren
systeenr nroet zijn meegegeven; da¿rrna volgt hct systeem cle tweede r¡'el der
tlrcrrno cly:lanlÍc.a, vc_:orzovcr dr¡<¡r een nieuwe sche¡rpenrle daari niet nieuwe in-
fr.lnr¿ttie u,ordt toegevoer<ì, op r'"elk ogenblik rlat systeern clan ook niet enc*ge-
tisch geslotcn ka¡ zijn. vergelijk de beeldhouwer, rlie zijn monument schept,
\4'aar¿ìa.n cle tand des tijrts knaagt en waarvan een ge-erodeerde plaats cloor een
reparal.eur n ordl hersteld.

Men gelooft dat cìe gote schepping der \\'erelct uit een chaos is geschied.
Dit betekeni, dat, nrct. de Godclelijke daad, een zeer grcte hoeveelheid informa-
tie moet zijn toegevloeid onr uit die chaos een georclenrle, inforrnaticrijke we-
reld te flraken, rvaa¡in u,ij leven en rvearvan wij de weinratigheden trachten te
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l¡-;r:ir iir;ri:cn. ÌirL irovcnllaiuurlijlie

¿ci;:t rie'.u'r:t.de hor;1<J',^,'cl, lto;lt in
in de lvr.-rcld:;clreppirrg, onbeg¡ijpbaar vol-
dcze beschrruv,,ing v,,ijl vol diepc zjn nâar

VjiJ k¡:rcn Lcnrg naar het eenvouclige sìgnaal (fic. 1); indien dit zo cenvoudig
:zorr;rìjir clrl s;it:<:hls cl¡j.c liolci¡[,rün v:.rl s;toringr:blckjes aanv,,ezjg zouclcn zijn
rÌl r:i, 11, l, en I., Llrrkjcs per kolorrt (fi.r.j" 4), ilan zou ¡n¡:n ht:t ka¡aktcr van het
si;.'¡i:lt,l, dr! 2,"9, iitiornriliesirt!{tulu, l<t',¡netr ?"DJìgevcn in de }<limensionale
r'¿ji:¡Lc ¡net asscrì Xu Y, Z.

Zt:I n,r:n Carr ¿ils cool'rlinalcn af x * /1 y ! *yÍ,r, z*1[t" da¡ wordtt:)r *,u'(r,' -l J' .v 2,")-, t,[i, + I, + I.ìcn 12 *Ir l- 12 + Ic, cle waa¡clc van cle fo-
ill.ie jnlul;r:r.1.ic. i-ltrI si€1r]iì.al is dtts in c!ez:e ntifiìte te besc]irij,¿en als eer, stlp
mcL,le co(-ri(lirìi-,tírn r¡ y Ên e Ðie ¡rinrte ncenrl nren cla¡ de info¡nralieruimte,
orndet elle:;i¡r.nalr:¡ (vur ririe kolornrnen sloringsblokjes) als pun¿en in deze
Èl-t-iiirrr¡i:sionalc ruinrt"e l<irnncn rvorclen âz;rgeger¿en, lien sigttaal bestaat echter
in hr:L al¡;cilt,<:n uil veeÌ meei'kolomlnen, solns miijoenen. D¿n schiet hct a¡rn-

ial ¡lirr¡rr:;i¡:s v¿ìIì (.inzc ririnrtc t,e kcll clm di: iirforr¡atiest,rucLuur af te t;eeldc.n

er! rn.)ir¿ rl¡r l¡ior:nlLlirtthrorcrtit'r-ts clc iiril¿hc¡lalicrrs volgcn na¡tr ric r¡e¡c.ld veLn

de vcr:l-dirnensionale, de srroods miljor:n-diinensionale infolmalieruirntc" ùliljoen
is cveri;:cils; nog r.it:t vecl; ecn orkcststuli is per nri¡uui ongÊveer miljoen-
clirn.:n:;ionar,l, dc hoeveelheid i.nformat.ie per minuut kar i¡ dlt orkeststul<. af-
hffilir:Ujk virn Ce :siguairl,/ruisverltourìing, .ln het mi-lj¡,rd bedragen.

IJt:n¡:uwetld."riool ìijl(elt cìeze getailen, iie i.r'rforrnatie-cenhe.dcn aa,'ìgeven.

14a.rl'rlc *ijsilr..iri vrxi cle rrí¿luu¡ en de teúì¡niek vs.ü het" Ìevende lichaarn be-
p:iiliìn Ceze f,.,r¡nidlrbeie in-formeliestroom j¡t g:ote Inate, aJS deze naa¡ onze
hr,i:;clen 

"'Ìoeit.
Laa'" iì< bcginrr.,:n een poes ûe besçhrijven Ccor, rret behuÌp van een of an-

der sign;',tr-l, de volledige ji¡io:nraiie onlt¡c¡-¡t, rìie poes te geven; dai l.:an bijv.
nreÈ tt:lrvisie-l-l..:t:ldai'"¡rstini gr:scliiedt:n, cf rìool' een beschrijvlng voo¡ l,e l+.
zen, De. ¡;oe:s. birar i'oor h¿::-rr, onclercl,cl voor oilderciccì beschroven,'rergt enor-
nico'role ¡ìiljr.rui{lrì i.t'llcitcle st|ucIu¡cìe !'rilorrnatic, clie ¿Lls cen stip ùr tle vele
nriljoenr:n-dinretrsÍon¿le irrfo¡i¡r¿¡tit:r'uir¡tc eon ¡rlaeils llrijgi. Een andele por)s
geeft €-en a¡d¡:rc sti¡;, reir d::rtle v¡eer ecn r¡rl¡,'re en âls de ee¡ste poes zich
vÐrToerL, \'i:¡:ut¡lr:it ool( li'.iù i¡:fr:rrnatie een v'ein!g en betucegt de stip zicli
ieLr¡ iii clc ini{r"'lriâ¿iciuirnt.ì" iìanr¿n vo¡¡r,en Íùle pocrsen, in alle soorten en slan-
d!'rì? ce¡ì sti¡:i:rr;trr:orir¡rlc>r", drlt ccn decl is; van clczc onvoors;telbaar ingeuikkel-
dr.. ulformirliertìiÌìtc" Ilìl poescnrìeei tler ruiinte is een ander rleei rlan dal der
ti.igers, ¡n¿ldr:ìieveti t:¡l iirfels. tlil v¿il zcggen clai, de mens de irfo¡rnatierulimùe
ird:;trlt in I;ir,lkr;Lrrkken cn elk der lrrolçsruklien ÍrÌeariliceed rÌ,-t bepaalcle åe-
g.ippt:t, rÌir: lrij in ziin lr.ennisl.rcclrì hrc:lt opgenc;nen. Nict de dclails van
tril.loe:n¡:n riiÍir¡i:n, m¿¡¡-r cic i.ir:urluÍzendc:n brokkeil dr:r infor¡natic¡uimte, die
mel br'gi"i.ppf:n overi:enkornen, zij¡ de i¡forrnalÌes, miu of meer gestanriaarcli-
sr:erde ee¡lheden voor het menselijk brein gewor<ìen. Daarmee heeft hij zijn
kr:nnisbeeltl onrtrent de u,erelcì buiien hem geordend, zonder rìat zou hij,,door
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(lc I)()llrLlll hol uos tlit't zit'¡ì¡. lloe het nrorrsclijli b¡cill clit veruezonlijkt is heclntoeiji.Ílt tc Lregriji¡en; rìe gcstaltelccr t,¡acht dit ¡aarìsel lnee op te lossen.Iìi¡na clk oÍ{t'rrblik sLro.rír¿ ilieuw. infornrarie in het mcnsc¡rijk bi-ein binnen.
wâ¿trdoc¡i hij zich bewust wordt van het voortschrijclcn van cje iijcl. Informatie-
vc'rg'oting van zijn kennisbeerrr is identiek nlet voort,schrijcren van zijn 

"psy-cirische" tijcl, cìie iets anders is clan cre regermatig gaa'cle tijrr van de leven-lozc naturr¡, die docr klckl<en z-o n¿idrukkeÌiil< aall ons wordlvoorgczet, datu,ij
ons de ps.ychische ti jd n¿urvr¡lijks mecr re¿rlj.scren.

IIet, is goecì even tc ovcrrrcnkcn wat gescrriedt ars ik tegen iemanct .rr_.gcn,zeg. Laten r,r,ij cerst dqnkcn wat energetisch geschiecìt. l.lijn bever uit dc he¡.
senen veroorz¿r¿rkt erecbrische btroomsLootjes in een aantal zenuH,en en me-
cha.isr:he triilineen 

'irn rnijn sprcekor¡1aan, cbor spÍercn gcregetà; ¡"t g.voigis e':n gc'luirlsgoÌ f, die zich na¿r¡ rìe orcn va¡ de lrristera¿rr bcgecfr, u,¿rar degeluirlslrjllinßcn ¡ner:h¿rnischc t¡illingen van hct gehoororp;aan veroorzaken,.
ct; ir¡ ¡.1¡,¡.¿¡isr_-he stroonlinrpr¡lsen varl rle gepri kkeìcic zenu!\,cn; cÌezc electri-
sche e¡reigic komt a:ur cle hcrse^rrperipherie en r,r,orcrt er omgezet in lets. dat de
rv¿urrne¡¡ing van dc luisteraa¡ moeelijk maakt. .r\lrlus, energelisch bekeken, ishel etrr spel v.n irerha-¿rlcle transf.rm¿rtiæ van encrgielurmen. Deze energie-
vornlen dragen alle het infonnaûiesiÉnaal, cl¿it wij nrr gaan overclenken. lt4ijn
h'ein d¿rcht.regenð en nijn wir veroorzaal<t een siälu"i, crat het bep¡ip ,re-gr" cocrei,'rt op de zenurvr.nne'; <ìit si¡¡¡ra:rl is een purscodesignaat, crrt de
nahru¡ niiljocnen j:¡ren gereden ¿rls codeersysterem uitvond in cle eerste hogeredicrscorten en crat rìe ingenieur onbe*ust daarvan eerst enkere jaren gereden
uitlonri. De nlechaniscìre en acousLische bi-uingen, rlie .regeno zeggen, heb.lrcn het begrip in amplitude geæodecrrr op de wijze,:¿oa.rs nan het gesproken
woord g,r.fisch lvel afbcercit. Rd ontvangst van het signaat, daü rroor cre ge-luidsgolf gedragen wordt, vind in dt-. zenuwfoppen va¡ het oor van de rrfste-ra:ir rvc'er ean rìiqlwe ha¡slomlatie praaLs üot een pulscode, waåÌna aan depeúpherie vÍl.n onze ps)'che cle pulsjes znnder enige moeite als ,regen, woÞderr br:g¡r_.pen.

Dit li-Íkt alles haast te rvonrlerlijk en toch is dil slechts een elementair
voorl¡ccld van de ccntrnunicatie van Ìnens ûoü ntens.

Dc: nrens heeft op rret dicr een zeer grote vr.rcrsprong do.r cì. vergaa_'de ont-wikJicJing v¿ü ecn sprr:ek!aal. De beg¡ipsvorming in het kennisbeelcÌ hceft bjJde mens, niel bij rrct dier, gcìeiri tot rrr,: cocrerjng crier bc6lrìppcil in rvoor¿e'von ce t¿al. I{et rìicr keni c.|r: geb.ren-, dr: rcuk-, een primitie'e taal varì ge.luiden, mai¡¡ rìe rncns heeft duizencren r.r,oorden ter beschikkjng, d¡e hij uitph.nemen (cìat zijn ,spreckletiers') opbou*,t cn hij bez.rt de u,.,";¿;;o*";:gerijde u'oorden, clat zijn zinnen en cln zinnen s¿ùnen te vocgen Lot een langetoespraak, \\'¿ìiÌrmee hij zijn gedachten naur,r,kr:urig ka¡l overrrreng(rn op €eD afl-der rnens van zijn sanrenreving. zerfs br¡zit het mensdom veÌe spreektaleh,
d1e in clkancler cocleerbaa¡ of vertaalbaar zr3n.

Bovcnclien t¡eschikt de mens nog over een even vormaakte taâr: de scbiiþ
'øal, 'neL 

echte retters aJs eenheid; r.ioor het regeren vfìn zenuwen, spieren en
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Ìri:;rì ::r:i:ri,ifr" hi j lci'rcrs, \,.'ocr!'dcíi, zjrrnen tot clikke h¡oelien toe.

Iìik¡: t:rr'{ hi:eii...::;n zÈer s;!)eci¿iírl k.eraJitei, rvàiavrur t,,'ij cle r:ir¡enschappc:a
!:lt,!lc¡l ,r.:!rrgo !'(:rr r.l¡¡c¡ e.cu s j¿:j.rs j¡sc/:,: ontieding ( 5). t,aten wij ons; tol, cie

Ì,1 rrj¡:: ì¿r;td;-ie.: scÌi¡ijir..r¿ü $) be¡rcrkeu. De letters v¿rn he'[ ¿ilphahet homen niet
Í¡: gi:lijk¡: Íli-Le vocir, et is e't:n leilerfrequcntie, t.yperend voor het Nederla¡lris.
il¡r-ironr is ecn lef.tcr'¡j j va:r .stati:rLisrch wiììckeurig aartr:cnge¡jjrte' letters (1n-

cl ti :i i t-rf rjr-rt1 ¡ it )li t rr.\: {)l r ) [{ e ¡:n lti c rici'l ¡.ul d :; ;

il Lr tl,-i;,lilu-rr iv il;j), i.r:b Ír i) ritiry! o. n l¡ r çiiìv¡rlÌ ti xn t'o iì¡nt .sc ilvpFtri b(Lii f z:;b r"l¡"

lir-lr'.i ik ¡ol¡r.rrin¡1 lrr-.'i de lctlcrfrec¡ut'rìli€ "), (iù.n is crtr op stnlÍsLische me-

fiìc"rì!o(Ìú ¡,.iìirûen[je[1.ii]i:¡ rij leLicrs nog st'eeds Áieen Nedcrlrrnds:
ei, fi.ju"ri'r.:ii:n. goì.rn t':lit. nr" vcÌrìkl e.rn üÐ. h l,e.l.. hijk. l>onpe en. zrui'. u'ekkj e.

Ovcrigc,n',. is rjc: rij let-'tls iets beier uitspreekbaar, lok is cr ecn bigrarnfle-
<1i:cr:t.ii:, r-ì" lr'.:,- rrr;k tt,e e ielters ¡-chler elKaiu hebberì tezan)L.rr r:cn frec¡uenticn

rjic lli¡:i, irr-.¡rzrùcì r'rorrii. ¡ic¡or rle lrtr¡lraltic ven rle beicic- letl,crs afzondt:rÌijk;
hou,.iL ¡ncn r:ì'¿a¡¡lce raì(eniìlg. d¡.n onisti¿:rl l¡,v.;
l:(,rÌt,d¿rL,;lírr.zci:.avoilìr.t'i!cl"onc!.,voorgcirop.<ìie,ilt:l,u'en,nratrll¿ìanl¿rtrt,
ÐiL is i:()J ílcc:n Ncrì c'¡lanilr¡. nlaar ioch rccrls nìecr rlrul b.v. l)tgc,ls. Zo kc¡
nr cir coorp;i¿Írit rcliening Lr: lioudcn rnet rìe stitt"istische eigo¡¡¡c¡l,1tten vatr 3,4,
5, e¡rz, rìllúeiìvolg(,trcic ietters; dan kornen ìa¡rrz¿rlc:'hu¡rj cic Necler1andse woor-

Ccl ic v(.rcfeL'ir,ijfl. Cit,ct.ri:i¡peild op Ìtiederl:mdse v,,oorden lta¡ nie¡r naga,an hoe

rrr-1,,(jrìi¡la; i'rroel r¡'orri;,tr gûhoutien rnet cìe frequenlies in dc ttpecnvolging va¡ 2

ùn 3l,1oordi)n, p/aitlvoor ria beide r/olgenclo voorbeelcìen dienen, wederom sùg-

ti,tti s,ch síll en ge :r l,cid:

l:Ìi:t lil'l.,j¡;rt ?.e nog v;es z¡rdat lloliand.spoeclig dicht bij hen toe [e zu]len een

bi:,rir,ir,, iiir:i dûilR rlrLi rioor hc{u z,a¡ci nicl.
F.ri¿iii rrr bet, ta,i:,':r d:t de cl-ijlicr over is v¿r¡ het, wsrk zci ttij tegen heù ivater
dlrc r' h c1, :le vliiLr r! ¡ls,

Dit l¿r:rr"..;l,e bcl¿int al eel aarctig staaltje vaJi Nederlancis te u'orden, hoev,'el

nir.t ûrcr.r rl¿u lirei, de L-i6rom',,;o(irdenconstrut iie is gereke¡d"

i-l(},,, ¡;tt¡irc:- (1,:rZil rì1,$iirìLi.;r:ht: er,:, l):-;cìlirpÐen in ccir t¿al r)l1lrc(i(ìIr, ho: ka-
¡alii¡:ir:r-ie!:r:i'eer¡ ilLiù is, ìloc:nrj¡rr z.ij civ¡ijki var ,rLris'. In et'n ruisiaai zou

clire lej,[r'rrij bei.ekenls hcf]r¡n en !ïìu ik net. 26 letters en enkeÌ u'oo¡clen van
cl¡jc lcLtcrs iccds nr.,-er cìa.it l?00C(2ô3) bc€jrilrpen lirrrinvrl ¿rrùrgovc¡r; hieruit,
blijkt clai !-re¡r ruìstta.l, riie in st¿rl,istis;cll opzlchi volLlonren karaìiterloos is,
tlIi.¡l-r,t:t.t-. lj¡]r{)tr:t,r'lr-Íl(,(;ttì i,:i ut rj;.1 cen [.aa!, zods !'rel Ncrlerll¡tcls rnet zljn ka-
r.¿ìLtr!"i:jtie k, 

"i'¡11'lqr'rÌiJ 
i:,;, tJc¡ kLu ¡raga¿:-r del dc c'¡ervlocrljgitcicì ongeveer

:¿,./ii bûr:i¿ût,t, Ìtcigi:l:n rLì\ri,/uteg zeg,t rl.aL r,,'ij oirs schrifL 3 x konrlen bekorten.
.Å.t-irtrrti:rg.e'n "ìi¡r t¡ouu'cns geì:r'uikelijk; b"u, e"a. erv..In het, fiel¡'r:etrwse schrift
is ncn b"v. gewcn'J de liiinìie¡s 1!'r:â te Iate n"

In cle iirj.s;i¿ral tcu rijen cÌL lr,,tt'likrraci:'¿at ajs r:en kruisivoordpuzzle kunnen

3ir3:ir:.llc:n; ìroe oveiylr.¡cdi¿er e,¡n ialil is, d¡rs hu'e ka¡altlerisiiekcr, hoe moei-
liJker hcl r.,,'c.l'cit. (ìehcimc<ldes moeten on¡ ononhî¿irbaôr te zijn zeer weinig

1îo*r-*¿ 
".tr r* FJãi¡tan,ì, veo d¿¡: Ðcola¿ndr in ,Ile \,t erjzagàe watcrú.
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kar¿rkje¡istiek zÍjn en het ruiska¡akler berraderen.

Ivfuziek, cvenì-ls ellic andcie uitdrukìringswijzt-' van de mens, ksn sls ecn

soort i¡la-l of code u'orden opgevtt, llr dt'ze gecl¿chLen.q¡mg bezit de melodieuze,
klassiel.e muziell een gìntc ovt:rvloedigheicl; veel modcme werken bezitten
die veel minder, lvaa¡door zi j chaotischer zijn en ruis nabiilrot¡en.

Het ájn de stalisLische eigenschappen v¿uì ecn taal, van eetl code in het
algemecn, clie hct mogclijk gen)aakl hebben uit cle lnformaticthet>rie een corr-

ntu¡tica!ieibeoile (õ) op te boutven, clie er op gericht is codes over te brengen.

I)nr¡n.ee gelukt het een fund¡menù te geven aan de technielt der communica.tie,

zoaIs teÌcfoon, telegraaf, radio, e.d. op informaktrische gondslag. HeÙ is een

theorie, clie bjjz¡nder moeilijk ts doot de crote mate, waa.rin mathentatische

melfioden uÍt de wi.skunrlige stalistiek en de stalistische mechanica, naast die

uiù de fru'¡ctieleer gebruilit nroelen *'orden; het is oncloenlÜk deze i¡ dit bestek

nader Èitecil te zetten,
Ðicht a¿rn de communicatieLheorie verwa¡t is de cyåerz etica (6) of veric¿ld:

s¿uur¿nalrsl(unde, eert wetenschap, dÍe zich basee¡t op infclrmatiest'uring in on'

fl¿L'Ìieke stelsels, z¡v;eì levcnde organismen als machines. Ook hier ziin de

mallìematÍsche hulpniddeLcn niet minder zwatir, Ee¡r nauwere koppeling dezer

lrvee l¿iklren van wclenschap ligt in het progr¿mtns der komende ja¡en en dit
zal onge'¿rvijfeLd y¿r¡ groot bola¡g blijken te zlin-

Oprrallend 1s clat de toepassingen der inforr¡atÍetheorie zeer bevruchtend

r,¿e¡lten op een gmte g¡oep techr.ische problemen, waa¡in de tech,riek van de

Ievenloz,e tnaJerie (techniek in strikte zin) en van de levende materie (physlo'

logie) h¿ued in h¿¡.nd pSan en tot een reeks van pa¡allelen voereu. De lnge
nieur rvordt bcsc[elclen e.ls hij de wiJze bewonclr:rt, waa¡op de levende notuur

o\¡er eên techniek beschikt in zintuigcn, zenu\\'en, hersenen en waÙ ook. De,

physlotoog grijpt voor zijn problemen n¿ai de vemuftige, exacte behe¡delings'

ntelhoden, ìvû¿ìrover dc ingenieur be.;chikt. BeP.rippen uit elk der beide te¡'
reinen cìringen meer en ¡neer in elkandcr dottr,'zo spoerjig vcrsChljnselen vqn

infornaticonlvangst, -transport, -verwcrking, -bewaring cn -afgifte ter sprale
konir-n, De technick is rlrr¿ubij enigsz-ins in het offens.lef, warneer nlen be-

denkt c!at nachines gccr>nstrueerrl lvordcn, dic tlehoorlijk wishundige ¿rbeid

kunnen presleren of andere \/ortnen van il,slincl bezitten, z¡nder dat men dit
versta¡ld ma-g noenle¡, Men hccft rnachines geco.tstrueerri met mecha¡isch of
clectrisch geconstrueerde zintrligen, rjie informatieprikkels verwerken en de

in¿rchine l¡ijv" in cle orikkelrichting i: berve¡¡ing zcttcni zelfs zlln nnchlnes

aangegevpn, die ee'n bchr¡grlijke parLij kunne:l spele¡l (?). IIet intuitieve ele-

ment in het vcrstand ontbreelit in deze consl¡ucties natuUrlijk te enen msle.

Ook in de gerneenschapsleer (sociologie) zal het lnformatiebeg¡lp een 8ro'
te invlc¡e¿ gazLn uitoefr:tìÉ'n, tnaar rn de lultele jarern urtn hel bestaa¡ van een

.inforrrratietheorio is op rli'- gebi.ccl nt-'g nicf, vecl wcrl< o¡enbaar gemaakl

De gescL,iedenis ual de infarnatle!ùeoie is nog zeer jong. Na eea korte

voorbereidirìg (F'isher, IIa¡tlcy, e.3.) konen omst¡eeks 194? de perulsÛ los.

In Engelancl brachten Gabor en lllackaJ dc fundamenten va¡¡ de iníormatfebheo

rie in engere zin aa¡1. In de V.S. van Amerika ontwikkelde zich, in klem reedg
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rorlogstijd, de cybcrnr:ii(ra.school onder lcrìing van viiener rnet l\riccullock,
Fturo, L,ee, e.a.. met de Iv!.I"T'. te BosLon als rrrandpunL Ðíì:l¡na¿Lst gaf
Sila-qnon iit grute slì jl de th eorie der commrmicatie (ÌìelÌ la"tloratcrir:s).

Buit,enstaancie¡s heiiben uil beschouwingen. als hier gegeven zijn, wel
afgeleid da.t de Ínfornratie-theorie en haar consequenties een uitcrste vorm
va¡l nat,erie-lisme zruden zjjn.'Ioegegevi:n kan worden dat veÌe cler v;onclerlii
ke dingen uit cie technick der levende naluur exacter begre¡ren z,ijn of op het
punt staa¡ begrepen te worden; maa¡ dit zjjn nog dingen Ín de levende stof
die typisch tot het exacte terrein cler natuurwetel.schap gerek.r;nd mogen woþ
den; zij r¿ken dc levens¡troL.Ìemen zelf nÍet.

Integerrdeel, het naterir¡lismc, d;rt, in de wetenschap reeos onttroond is cloor
de moderne atcontheorie e¡r haa¡ gevolgen c¡p het causaliteitsbeginsel, krijgù
nog een genadesloot va¡ de informatietheorie in haar gehele omvang, want
Juist dcze thqorie l¿ral zeer scherp zien d¿it er in de levende n¿rturrr een Brens
is Lussen een lnlster eÐ een kern. De bolste¡ is dat deel, dar. voor de exacte
wetcnschap ç'¿rtbaa¡ is of nog kan u'orden. De kern ligt achter cle te berelken
Iiariel, ondcrol'cÌringl)¿ur¡ en cncloorgrondbaar verborgen houdend het Iìonder en
het lleuv¿ige raarìsel v¿rn hel leven. Tot aa¡r rìe bolster ka¡r de kennls reiken,
in de ke¡rr huist het Geloof. wa¿¡in het geheim van de scheppingskracht en

de strijd tegen de meesù medogenloze wet van oe Natuur, de tweede hoofd-
weL, velbcrgen ì.igt.

In ha't. Âe-rdse Peradijs heefi de mens geproefd va¡ de Boom der Kennis en
hij z'¡.1 deze kennis Lot aa¡ de liml.el trachten te verwerven. Van de Boom des
Levene ls de mens afgehouden; zIJn kennis va¡ het eeuwlge leven zou in
shiJd zijn met de tweede boofdwet. In die kern zal de exacte kennls nlet door.
dringen. 

.
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