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Het verstand is ons vermogen, onze gedachten niet tot het einde door te denken, 

opdat wij nog aan de werkelijkheid kunnen geloven. 

 

Lazare Bickel, La Physique confirme la philosophie. 
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1. Het Fort van de Rede 
 

 

 Eerste Congres, Baltimore, 1980 

 

Baltimore stond bekend als de bedrijvige stad van de grote scheepswerven: de stad van 

Bethlehem Steel. Veel oude industrieën zijn inmiddels weggetrokken. De stad scoort nu 

hoog op de negatieve rangorde van Amerikaanse steden. Het aantal armen en vooral het 

aantal geweldsmisdaden is bijzonder groot. De oude havenstad wil een nieuw leven 

beginnen door de sprong naar de toekomst te wagen. Zoals zoveel andere steden dat 

doen, werpt ook Baltimore zich op als een stad waar men de tekenen van de tijd heeft 

begrepen. Het stadsbestuur probeert de avant-garde naar zich toe te trekken. Onder 

leiding van de befaamde projectontwikkelaar James Rouse is de oude binnenstad rond 

de haven grondig gerenoveerd. Temidden van de vervallen havenbuurten rijst de 

moderne wijk Inner Harbor omhoog als een symbool van een nieuwe veelbelovende 

toekomst. Het centrum van de bruisende activiteit is het uiterst moderne Convention 

Center. Dit gebouw moet gelden als ‘het mooiste en ruimste congrescentrum ter wereld’. 

De bouwkosten bedroegen vijftig miljoen dollar. Bij de vele attracties die dit 

conventiecentrum biedt horen ook de terrassen waar de congresgangers kunnen 

genieten van het uitzicht over de oude haven. 

 Onder de titel Global Technology 2000 verzamelen zich hier in mei 1980 de 

promotors van de veelbelovende high-tech. Top-deskundigen uit de hele wereld zijn een 

aantal dagen bij elkaar om nieuwe plannen voor de toekomst te maken. Zij rennen af en 

aan op zoek naar microfoons, overheadprojectors, televisiecamera’s, expositieruimten, 

om - waar dat maar kan - aan zoveel mogelijk andere deskundigen te vertellen wat ze 

sinds de vorige conventie weer aan nieuwe dingen hebben bedacht. De allernieuwste 

blauwdrukken voor de toekomst, dat is hun handel. Zij spoeden zich over roltrappen 

naar boven waar, tegelijkertijd in een groot aantal verschillende zalen, de technische 

sessies worden gehouden. Bij elke voordracht stromen de zalen weer vol. In de pauzes 

komen de dealers van de vooruitgang ogen en handen te kort om over de hele wereld 

heen hun nieuwe relaties te leggen. Het gaat goed in het bedrijf van de toekomst. 
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 Het Convention Center en zijn omgeving is overigens alleen overdag het domein 

van de blanke deskundigen. ‘s Nachts zijn hier de werkloze zwarten de baas. Dat is ‘s 

morgens te zien aan de lege whiskyflessen en de bierblikjes die zij in de omgeving van 

het congresgebouw hebben achtergelaten. Zo te zien is er die nacht flink gedronken. De 

blikken en flessen staan in groepjes bij elkaar. Daar hebben zij vannacht dus samen 

gezeten: op de rand van de stoep, op lage muurtjes en op de stenen trappen van de 

woonhuizen. 

 Voor de allerarmsten in Baltimore is er geen hoop meer. Het overschot van de 

Amerikaanse samenleving, dat ‘toch wel nooit meer een positieve bijdrage zal leveren’, is 

‘s nachts aan de beurt. Op de hoeken van de straten en in de bars en restaurants zullen 

de dealers van de achteruitgang hun slag slaan en speuren naar klanten. De have-nots 

beheersen het straatbeeld en hun harde rap music vult de binnenstad. Tenslotte valt het 

stil; de zwarten trekken zich terug. Hun vrijheid van de nacht kan het daglicht niet 

verdragen. 

 De drie grote hotels waar de congresgangers slapen, Lord Baltimore, Hilton en 

Holiday Inn, liggen binnen walking distance van het conventiecentrum. De bizarre 

geluiden van de nacht zijn weer verstomd als de congresgangers in grote groepen de 

straat oversteken, op weg naar de volgende opwindende dag. Wanneer het congres ‘s 

morgens om 9 uur begint, hebben de have’s het weer voor het zeggen. 

 De conferentie over Global Technology 2000 is het grootste en breedst opgezette 

symposium dat ooit belegd is door het American Institute of Aeronautics and 

Astronautics en strekt zich uit over vijf dagen van plenaire zittingen, overview sessions, 

en technisch gespecialiseerde bijeenkomsten. De conferentie bestrijkt de belangrijkste 

gebieden van moderne techniek: transport, energie, ruimtevaart en defensie. De 

voorzitter van de conferentie, Laurence J. Adams, schrijft in het programmaboekje dat 

deze conferentie een nieuw gebied tot ontginning zal brengen. Er zullen ook 

hooggeplaatste politici aan deelnemen en er zullen voordrachten worden gehouden die 

betrekking hebben op ‘het meest geavanceerde denken in vrijwel elke voorstelbare 

specialiteit’. Hier zullen de professionele denkers dagenlang vertellen wat zij van de 

toekomst verwachten en daarmee, zoals het programmaboekje aankondigt, ‘ons 

voorstellingsvermogen geweld aan doen’. 

 Waarover spreken die verzamelde mannen die vanuit Amerika en de hele wereld 

zijn komen aanvliegen om in dit congres hun graantje mee te pikken? Op een 



8 
 

willekeurige dag van de vijfdaagse conferentie - woensdag 7 mei - worden er ‘s morgens 

negen verschillende sessies gehouden over gespecialiseerde onderwerpen. In session 14 

verdiept men zich in de economische vooruitzichten voor het jaar 2000. Men breekt zich 

het hoofd over de verminderde groei en de stijgende werkloosheid. Men ziet talloze 

mogelijkheden voor conflicten. ‘Vergeet ook de inflatie niet’, zo wordt het gehoor 

voorgehouden. Inflatie is vooral een gevolg van het feit dat de mensen minder van de 

toekomst verwachten. Iedereen graait dan wat hij krijgen kan. Je krijgt de inflatie pas 

weer omlaag als je de verwachtingen van de mensen vergroot. Maar hoe je het ook 

wendt of keert - en dat wordt met veel grafieken en tabellen aangetoond - wat je in ieder 

geval moet hebben is innovatie. Het meest zorgelijke van alles is daarom de 

vermindering van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. 

 Op deze bijeenkomst van specialisten komt de stemming er pas goed in als later 

op de morgen George Sloan van McDonnell-Douglas het woord krijgt over de relatie 

tussen economie en defensie. Hij komt uit St. Louis en begint met te zeggen dat sociale 

voorzieningen nodig zijn omdat je anders zoveel sociale onrust krijgt dat je nog niet 

eens van de economische groei kunt genieten. 

 Sloan geeft een schrikaanjagende vergelijking van de Amerikaanse en Russische 

uitgaven voor defensie en zo schildert hij verder aan het vijandbeeld dat deze 

conferentie beheerst. De meeste sprekers houden het vaag en spreken over de vijand of 

de tegenstander, the adversary. Sloan noemt de Russen wel met name. Hij laat een dia 

zien met een wereldkaart waaruit duidelijk blijkt hoe de Sovjet-Unie aan alle kanten 

wordt omgeven door vijanden. Zo’n bedreigde tegenstander is gevaarlijk. Daarom 

moeten de Verenigde Staten vooral hun verdediging - dat wil dus zeggen de bedreiging 

van de Sovjet-Unie - opvoeren. Hier verkoopt men allang geen lineaire logica meer maar 

alleen argumenten om de concurrentie en innovatie in stand te houden. 

 Sloan vertelt dat hij vroeger zelf infanterie-officier is geweest. Hij weet dus wat 

het is. Aan het eind van zijn verhaal beveelt hij zijn gehoor nog even aan de Baltimore 

Sun van gisteravond te kopen omdat daar zo’n goede beschrijving in stond van de MX-

raketten. Dan breekt hij zijn speech af met de opmerking dat de hem toegemeten 

spreektijd maar kort was en dat hij zich daarom helaas heeft moeten beperken tot het 

Oost-West conflict en dus maar niet naar het Noord-Zuid conflict tussen rijke en arme 

landen heeft gekeken. ‘Eerlijk gezegd’, zo besluit hij, ‘zou ik ook niet weten wat ik 

daarmee aan moet.’ 
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 Tijdens de middagpauze is er een speciale attractie. Dan komt George Bush 

spreken, één van de presidentskandidaten van de Republikeinse Partij. Omringd door 

een cordon veiligheidsagenten, die in een grote boog om het gehoor heen gaan staan en 

steeds recht de zaal inkijken, begint hij zijn verkiezingsspeech. Het wordt een 

thuiswedstrijd, want George Bush is één van hen. Hij is aangekondigd als oud-

ambassadeur bij de Verenigde Naties, oud-directeur van de CIA, oud-ambassadeur in 

China en ‘vroeger heeft hij in Texas ook nog in de olie gezeten’. 

 George Bush begint met een grap. Hij is een beetje laat omdat zijn vliegtuig bij 

de landing werd opgehouden door het vliegtuig waarin zijn tegenstander Edward 

Kennedy zat, ‘en dat vliegtuig vloog zo langzaam; het had namelijk twee linkervleugels’. 

Het gehoor, mensen die overwegend op de een of andere manier veel aan vliegtuigen 

verdienen, vindt de grap wel aardig, maar moet er toch niet hard om lachen. Dan gooit 

Bush het over een andere, meer serieuze boeg. Als directeur van de CIA is hij in de 

gelegenheid geweest om ‘de wereld te leren kennen, zoals die werkelijk is’. Hij zegt dat 

hij daarom klaar staat voor de uitdaging van de toekomst. ‘Het is goed om de 

mensenrechten te respecteren, maar tegelijkertijd hebben we behoefte aan een 

realistisch defensiesysteem. We moeten de overheidsuitgaven beperken, maar 

tegelijkertijd de defensie-uitgaven verhogen.’ Nog klapt er niemand. Dat gebeurt pas als 

Bush zich vierkant achter de kernenergie plaatst en zegt dat ‘we in dit land kernenergie 

best kunnen gebruiken’. Dan krijgt Bush, zoals dat heet, de handen op elkaar. 

 Na de middag is er een zeer druk bezochte zitting over het ‘Perspectief van de 

Amerikaanse Defensie’. Men zal het gaan hebben over technologische veranderingen in 

de defensiesystemen die, zo legt de voorzitter uit, ‘een gevolg zijn van de rusteloosheid 

van de mensheid’. 

 De eerste lezing is van William R. Richardson, commandant van het Army 

Training Doctrine and Command in Fort Leavenworth. Hij heeft iemand meegebracht 

die de dia’s voor hem projecteert; voor zo ver te zien de enige zwarte in de overvolle 

gehoorzaal. Richardson praat over de ‘mist op het slagveld van de toekomst’ en legt uit 

dat de snelle veranderingen in de techniek bij de legerleiding als het ware een mist 

veroorzaken. De generaals zijn niet dom, zegt hij, maar wetenschap en techniek 

verstoren steeds weer opnieuw de methoden en technieken waarmee zij zich net 

vertrouwd hebben gemaakt. De groei van de techniek heeft de fundamenten onder de 

militaire strategie en tactiek weggenomen. Het begrip verrassing zal steeds meer een 
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technische verrassing worden. Dat plaatst de legerleiding wel voor het moeilijke 

probleem van de ‘menselijke dimensies’. Hoe moet je mensen leren om zich met de 

nieuwe techniek te assimileren? Zullen soldaten met een geringe opleiding in staat zijn 

om zulke ingewikkelde systemen te hanteren? Het enige dat er op zit is nog betere 

soldaten te maken. Richardson verwacht dat in 1986 in elke legerdivisie duizend 

computers in gebruik zullen zijn. Hij adviseert tot de bouw van ‘robuuste’ organisaties 

die dergelijke hoogtechnologische gevechten aankunnen. Maar, zo vraagt hij zich af, als 

de Verenigde Staten het kunnen, kunnen de andere NAVO-bondgenoten het dan ook? 

De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie kunnen het wel aan. Die beschikken beiden over 

‘supreme’ elektronische instrumenten. Daarmee kunnen de grote mogendheden elkaar 

in de gaten houden. Dan komt er dus ook geen oorlog. ‘Er komt juist oorlog als we 

technisch achterop raken.’ 

 Deze luitenant-generaal zou best een bisschop kunnen zijn. Hij heeft een 

eminent grijs hoofd en draagt een grote zegelring. Zo te zien een zalvende man die geen 

vlieg kwaad doet, maar wat hij zegt is allesbehalve zachtaardig en in feite zeer 

angstaanjagend. Hij praat opgewekt over de techniek van de nieuwe sensors, waarmee 

‘je alles, wat maar beweegt of schiet, kunt doden’. 

 De volgende spreker, vice-admiraal Staser Holcomb, maakt eveneens een 

onverdachte indruk. Opnieuw een rustige, ascetische en sympathiek aandoende man 

met een verzorgd grijs hoofd. Ook hem zou je eerder in een klerikale rol verwachten. 

Het is dat hij een indrukwekkend uniform aan heeft, anders zou je niet vermoeden dat 

deze verfijnde man directeur is van Navy Program Planning van het Departement van 

Marine en dus van alles moet weten over de gevaarlijkste wapensystemen die de marine 

in petto heeft. Hij kondigt aan, dat hij zijn voordracht met veel dia-beelden zal 

illustreren, want, zo zegt hij, ‘een speech van het Pentagon zonder dia’s is als een tuin 

zonder bloemen’. 

 Holcomb besteedt veel aandacht aan wat hij noemt de ‘meer complexe 

elektronische omgeving’ van de marine. De techniek dringt volgens hem haar 

oplossingen op aan de marine en creëert zo nieuwe problemen. De tendens is duidelijk 

in de richting van nog grotere precisie en nog meer centralisatie. Hij constateert dat men 

in de Verenigde Staten in de afgelopen decennia veel te weinig aandacht heeft besteed 

aan de race in de moderne techniek. Die gemakkelijke tijd is voorbij, zegt Holcomb: ‘Er 

is een einde gekomen aan die dertigjarige vakantie.’ 
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 De rij sprekers maakt steeds duidelijker wat het beslissend patroon zal zijn van de 

nieuwe ontwikkeling van de techniek. Er is een onmiskenbare tendens om de militaire 

krachtmeting naar de ruimte te verplaatsen. Dan wordt het vooral van belang de 

ruimtesystemen zoveel mogelijk onafhankelijk van de grond te maken. De strategische 

systemen moeten autonoom worden. De elektronische systemen zijn kwetsbaar voor 

storingen - men houdt steeds meer rekening met storingen ten gevolge van 

atoomexplosies - en daarom is het beter om zo min mogelijk kwetsbare verbindingen te 

hebben tussen de systemen in de ruimte en de commandoposten op aarde. Een 

moeilijkheid is ook nog wel het toekomstig tekort aan geüniformeerd personeel - aan 

mensen dus. Maar dat zal het Pentagon er niet van weerhouden de militaire activiteiten 

in de ruimte in de komende twintig jaar nog verder te consolideren. Op korte termijn 

overschat men de mogelijkheden van de techniek, maar op lange termijn worden die 

mogelijkheden volgens de experts duidelijk onderschat. 

 Luitenant-generaal Tom Marsh, de commandant van de Divisie voor 

Elektronische Systemen van de Amerikaanse Luchtmacht in Hanscom, is een 

buitengewoon prozaïsch spreker. Hij leest zijn voordracht voor van papier, snel en 

monotoon. Die saaie voordracht verhult de verschrikkelijke zaken waarover hij spreekt. 

Zijn voordracht gaat ondermeer over de moderne communicatie-apparatuur die 

beschikbaar komt en die de legerleiding in staat zal stellen de strijd op het slagveld op 

afstand nauwkeurig te volgen. ‘We mogen verwachten dat we in 1990 een theater-wijd 

beeld van het slagveld kunnen produceren, inclusief alle gegevens van radar en 

vliegtuigen’ - zo kondigt hij aan, als gold het een nieuw model auto. Natuurlijk bezweert 

hij zijn gehoor dat zij niet bang hoeven te zijn dat de oorlog onmenselijk zal worden en 

in handen van robots terecht zal komen. Dat zeker niet. De technische hulpmiddelen 

zullen nooit de menselijke besluitvorming kunnen vervangen. Maar het menselijk brein 

is wel begrensd in zijn vermogen tot het opnemen van gegevens. Computers zijn nodig 

om het brandstofverbruik te blijven volgen en ‘om de bommen in mindering te brengen 

die al gevallen zijn’. 

 Tom Marsh dreunt verder en beschrijft het toekomstig commando- of 

beleidscentrum, waar alles is gericht op wat hij noemt ‘de fusie van de informatie 

terwille van de commandant’. Dankzij de computer kan die commandant - en dat is in 

hoogste instantie de president van de Verenigde Staten - in vijf minuten zien hoe de 

komende twaalf uur op het slagveld zullen gaan verlopen; een computerprognose van 
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het strijdtoneel. De commandant kan vanuit zijn stoel in het controlecentrum twee 

beeldschermen tegelijk gadeslaan. Het ene scherm geeft het werkelijke beeld van het 

slagveld en het andere geeft de verschillende opties die voor de bestaande situatie 

beschikbaar zijn. De kunst is dan om die twee beelden in elkaar te schuiven. ‘Zoals u 

ziet, we maken goede vooruitgang’, zegt Tom Marsh aan het einde van zijn toespraak. 

De voorzitter bedankt hem voor zijn speech en zegt: ‘Susan will pick up your questions.’ 

Hij wijst daarbij op een secretaresse in een citroengeel mantelpak - een eenzame vrouw 

in een zee van geslaagde mannen. Susan loopt tussen de rijen door en verzamelt briefjes 

met vragen. Eén van de vragen luidt: ‘Hoe betalen we al deze dromen?’ En een andere: 

‘Is het niet gevaarlijk ons zo op geautomatiseerde apparatuur te verlaten?’ Het antwoord 

op de laatste vraag wordt snel gegeven. De oplossing is: redundancy - dat betekent: 

overdaad, meervoudige uitvoering van alle apparatuur. En: ‘Computers heb je vooral 

nodig om de stortvloed van informatie te verwerken. Maar het menselijk oog blijft nodig 

voor de beoordeling van de situatie.’ Dat nog wel. 

 Een heel andere vraag die wordt opgeworpen heeft betrekking op de 

complicaties die kunnen ontstaan met een vrouwelijk vrijwilligersleger. Het onderwerp 

heet Human Sexuality in Combat. Die vraag wordt beantwoord door James Wade, 

assistent van de staatssecretaris voor Atoomenergie van het Departement van Defensie. 

‘Het antwoord op die vraag moet wachten tot na de volgende oorlog. Pas na die oorlog 

zullen we met dat probleem de nodige ervaring hebben opgedaan.’ De assistent-

staatssecretaris vindt het zelf een sterk antwoord. Hij gooit zijn aantekenpen op het 

katheder en kijkt indrukwekkend de zaal in. 

 

De volgende dag wordt de officiële vergadering afgesloten met een plechtige plenaire 

zitting. De titel 21st Century Expectations heeft iets weg van de schijnwereld van een 

filmstudio in Hollywood en dat heeft de vergadering eigenlijk ook wel. 

 De eerste spreker is de directeur van het National Air and Space Museum, Noel 

W. Hinners, die komt vertellen dat hij verwacht dat vanaf het begin van de 

éénentwintigste eeuw mensen voor een enkele reis naar Mars zullen gaan. Die mensen 

zullen zich daar in leven moeten houden met voedsel afkomstig uit landbouwcultures 

die gebaseerd zullen zijn op nieuwe methoden van genetische manipulatie. 

 Een kopstuk van de Californische ruimtevaart- en defensiegigant TRW Inc., John 

Foster, brengt in zijn voordracht de kernenergie ter sprake. Hij constateert met spijt dat 
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de industrie met een verkeerde aanpak de zaak van de kernenergie verknoeid heeft. ‘Als 

we dat in de toekomst met bijvoorbeeld de kernfusie niet beter doen, zullen ze het ons 

niet meer toestaan.’ Interessant dat men in deze kring met een zekere huiver spreekt 

over de tegenbeweging waarmee men wel degelijk rekening houdt. ‘We moeten komen 

met een goed concept van hoe een reactor eruit komt te zien, ook politiek en sociaal’ - 

zo luidt het advies van deze topman uit de praktijk van de industrie. 

 De voorzitter kondigt de hoge gastspreker aan: dr Walter B. La Berge, 

onderminister van Defensie voor Onderzoek en Technologie. De titel van zijn 

voordracht zal zijn The world we live in. La Berge beschrijft onze wereld aan de hand van 

dia’s en grafieken. Eén grafiek geeft de gemiddelde leeftijden in 1978 en het jaar 2000 in 

verschillende gebieden van de wereld. In 1978 is de gemiddelde Amerikaan bijna 30 jaar, 

maar in 2000 zal hij al boven de 35 zijn. In India ligt het gemiddelde nu op 19 jaar, en 

dat zal oplopen tot 22 in het jaar 2000. Maar in Afrika bezuiden de Sahara, daar is men 

nu gemiddeld 17.8 jaar en in 2000 nog maar 18.3 jaar oud. De boodschap is duidelijk: de 

werkelijke bedreiging voor de Verenigde Staten ligt niet in de Sovjet-Unie, maar in de 

vitaliteit van de Derde Wereld. 

 La Berge vertoont nog een andere onrustbarende grafiek. In die grafiek worden 

de militairen van de Amerikaanse strijdkrachten ingedeeld volgens mental category. 

Daaruit blijkt duidelijk dat de Amerikaanse soldaat mentaal achteruit gaat en dat ‘terwijl 

wij juist steeds meer deskundigheid nodig hebben voor het bedienen van de moeilijke 

systemen’. Eén oplossing zou kunnen zijn om de toekomstige soldaten een speciale 

training te geven voordat zij het leger in gaan. Want volgens La Berge is de training die 

de gewone scholen geven onvoldoende. Nog een andere oplossing is de uitbreiding van 

de opleiding met behulp van simulatie-apparatuur: net zoals piloten op de grond 

oefenen in een zogenaamde linktrainer, omdat vlieglessen in echte vliegtuigen te duur 

worden. ‘Maar’, zo klaagt La Berge, ‘nu is de simulatie-apparatuur weer te duur 

geworden: wel 10 tot 20 miljoen dollar.’ La Berge begrijpt dat niet. Dat hoeft toch niet zo 

duur te zijn. In goktenten zie je toch overal de meest gevarieerde simulatie-apparaten. 

De simulatie-apparaten die La Berge op zijn dia’s laat zien lijken inderdaad op 

automaten in goktenten. 

 De toekomst ligt volgens La Berge in de zogenaamde voice technology. De 

technologie die het mogelijk maakt om direct met computers in menselijke taal te 

converseren, is voor de Amerikaanse defensie de ‘meest opwindende kans’. 
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 La Berges enthousiasme kent geen grenzen en eigenlijk verspreekt hij zich. 

Sprekend over de regulering van het luchtverkeer, filosofeert hij erover hoe de 

computers de luchtvaartleiders zullen instrueren en zegt dan dat ‘de machine de mens 

zal gaan leren hoe hij moet spreken’. La Berge heeft wel gelijk, maar is het wel zo 

verstandig om dat nu al in het openbaar zo duidelijk te zeggen? 

 La Berge dwaalt steeds verder af en de relatie met de titel van zijn lezing The 

world we live in raakt zoek. Hij blijkt gefascineerd door twee dingen. Het eerste is hijzelf. 

Hij laat steeds dia’s zien van een voorbije tijd: opnamen waar hijzelf op staat als de 

piloot van een primitieve tweedekker. Met vlieghelm op steekt zijn hoofd uit het 

vliegtuig en kijkt hij vlak voor de start nog even lachend achterom in de camera. Het 

tweede waar hij verrukt over is, is de micro-elektronica. Die nieuwe techniek levert 

volgens La Berge een geweldige bijdrage aan het militaire apparaat. ‘Micro-electronics, 

that’s what the frontier is’ roept hij geestdriftig. ‘Technologische superioriteit, daarin ligt 

onze kracht!’ Iedereen klapt heel hard en de voorzitter bedankt hem voor zijn 

inspirerende speech: ‘Thanks very much, Bob!’ 

 De man voor wie het applaus zo gul wordt gegeven is helaas geen cabaretier, 

maar een machtig bureaucraat dichtbij de top van het machtigste land. Een man van zijn 

niveau hoeft maar één instructie te geven en het kolossale apparaat dat Amerikaanse 

Defensie heet zal onmiddellijk reageren. En die siddering van orders en commando’s 

verplaatst zich bliksemsnel als een schokgolf door het hele land, tot in alle 

kampementen, kazernes, vliegvelden, instituten en universiteiten. Het is jammer dat het 

allemaal moet gebeuren. Zelf zouden ze het ook liever anders hebben gezien, maar het is 

steeds weer the adversary die hen opjaagt tot een nog grotere uitdaging aan het 

Amerikaans technisch vernuft. 

 Als onderminister van Defensie is La Berge speciaal belast met Onderzoek en 

Technologie. Hij weet dus als geen ander wat er in de wereld van het militaire 

onderzoek omgaat en hoe ver de High Frontier in de ruimte al is gevorderd. De plannen 

hebben nog geen vaste vorm, maar uit wat de sprekers in het conferentiecentrum 

daarover loslaten is wel af te leiden dat er iets broeit. Er wordt op gezinspeeld dat het 

hoog tijd is om het Fortress America nu ook naar de ruimte uit te breiden. Men verwacht 

veel van een samenbundeling van nieuwe technieken. Synergie noemt men dat. Het is 

een nieuw toverwoord. Wat die nieuwe toverformule inhoudt is dat men alles doet om 

de nieuwe technieken zo te mengen, dat er vanzelf een bevruchtende wisselwerking 
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ontstaat, waaruit spontaan weer een nieuwe techniek naar boven komt. Niet de mensen 

maar de nieuwe technieken slaan de handen in elkaar. Het jongste plan dat uit deze 

kruisbestuiving is opgebloeid, is het idee om de ruimte boven Amerika te omgeven met 

een ondoordringbaar gordijn van laserstralen. De deskundigen op het congres kijken 

elkaar verrukt aan: als dat eens zou kunnen! 

 Het Convention Center in Baltimore fungeert als een Fort van de Rede. Binnen 

de kolossale muren van het congrescentrum verlaat men zich op het gezond verstand. 

Bij alles wat daar binnen wordt beweerd, bepaalt de rede het verschil tussen goed en 

kwaad. Zonder dat kader, zonder die metafoor van zekerheid, zouden de Amerikaanse 

onderminister van defensie en de vele andere sprekers op dit congres hun 

griezelverhalen niet kunnen verkopen. Een gehoor dat niet door datzelfde denkpatroon 

is geconditioneerd zou zich afwenden en de sprekers voor waanzinnig verklaren. 

 Voordat hij het sprekerspodium verlaat moet Bob La Berge toch nog iets van het 

hart, omdat hij dat eigenlijk niet goed begrijpt. Bij alle twijfels die hij heeft over het 

defensie-apparaat en over de kwaliteit van het Amerikaanse beroepsleger, maakt hij 

zich, zo zegt hij, nog de grootste zorgen over het personeelstekort. Voor de vuist weg 

pratend richt hij zich opeens tot de vaders in de zaal: ‘Ik weet niet hoe het met u is 

gesteld. Ik ben zelf vader van vijf volwassen kinderen, maar ik heb nog steeds geen 

kleinkinderen. Ik begrijp niet hoe dat komt. In de Verenigde Staten worden de mensen 

steeds maar ouder, en ten zuiden van de Sahara blijft de bevolking praktisch even jong...’ 

 Voor La Berge zijn er weinig geheimen. Hij praat met de hoogste heren en hij 

weet alles van de nieuwe plannen die voor de toekomst op stapel staan. Het enige dat 

voor hem echt een raadsel blijft is waarom hij, als vader van vijf kinderen, nog steeds 

geen kleinkinderen heeft. Het meest onbegrijpelijke is eigenlijk dat La Berge dat niet 

begrijpt. Of zou hij soms verwachten dat jonge mensen kinderen zullen krijgen om het 

personeelsprobleem van het Amerikaanse leger op te lossen? 

 Al doet La Berge wel alsof er geen eind aan komt, aan alles komt een eind, zelfs 

aan het Redelijke Rijk van Amerika. Overal om hem heen ziet La Berge de bruisende 

levenskracht van de techniek. De onderminister kickt op de vitaliteit en het steeds 

toenemend geweld van de techniek. ‘Technische superioriteit, daar ligt onze kracht’, 

heeft hij uitgeroepen. De kracht van wie? Wie zijn wij eigenlijk? La Berge zelf is al niet zo 

jong meer. Hij is allang niet meer de jonge piloot op de dia’s van zoëven. Misschien had 

hij wel gedacht dat hij zelf blijvend was, of althans zijn kinderen, zijn kleinkinderen... of 
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anders de micro-elektronica, het leger... of in ieder geval het Pentagon - dat lijkt zeker 

gebouwd voor de eeuwigheid. 

 Het onbehagen van de onderminister is niet nieuw. Het is al zo oud als de mens. 

La Berge is niet de enige die in de verleiding komt om zich in te beelden dat hijzelf en de 

dingen om hem heen op een of andere wijze toch blijvend zijn. Het verlangen naar iets 

blijvends is zo algemeen menselijk dat men zich - bij gebrek daaraan - graag een 

onveranderlijk idee vormt. La Berge koestert niet alleen zo’n idee; het idee heeft voor 

hem ook gestalte gekregen in de duurzame macht van het Pentagon. Maar alles, ook de 

macht van het Pentagon, is vergankelijk. De illusie dat alles blijvend is is een 

ongerijmdheid waarin mensen gemakkelijk vervallen, een hersenspinsel, dat - zoals de 

boeddhisten allang weten - een bron is van veel menselijk lijden. 

 

 

 *  *  * 

 

 

In zijn boek The Anatomy of Dependence geeft de Japanse schrijver Takeo Doi een 

verklaring voor de precaire situatie waarin de moderne westerse mens zich bevindt. 

 

...de huidige vervreemding heeft zijn oorsprong in de ontdekking van de mens 

dat hij zich vergiste toen hij, van het begin van de moderne tijd af, ging geloven 

dat hij op eigen benen kon staan en door de rede alleen onafhankelijk zou zijn.... 

De moderne mens, ... die in zijn vertrouwen op de rede alles heeft geprobeerd, 

begint aan zichzelf te wanhopen. Zonder twijfel: de wetenschappelijke 

beschaving heeft met de macht van de mens gepronkt zodat iedereen het kon 

zien. Maar dit strekt de mens niet langer, zoals vroeger, tot inspiratie. De mensen 

bespeuren dat de bronnen van het leven opdrogen. En om te herwinnen wat 

verloren ging, bepalen zij dat zij als het ware zullen terugkeren tot hun naakte 

zelf: dat zij weer zullen leven bij gevoel in plaats van bij verstand.1 

 

De verzamelde mannen in Baltimore hebben het te druk voor zulke irrationele 

gedachten. Daarvoor biedt zelfs het massale congrescentrum te weinig ruimte. De rede 

is de gevestigde orde en die orde beschikt over het leger. 
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 Thomas Jefferson heeft de Amerikanen deze weg gewezen toen hij in 1801 bij 

zijn inauguratie als president zei: ‘Een fout in opinie valt nog wel te tolereren, als de rede 

tenminste de vrijheid wordt gelaten die opinie te bestrijden.’ Ook de Amerikaanse 

historicus Daniel Boorstin schreef ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de 

Verenigde Staten: ‘We gaan door met het experiment dat we in de achttiende eeuw zijn 

begonnen.’ Amerikanen hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken over ‘het 

dogmatisme van de experts of over de buitensporigheid van onze verbeelding, zolang de 

rede vrij wordt gelaten de grondtoon van ons denken te zijn en de markt van het denken 

open blijft voor competitie’. De rede als wervende beeldspraak. Voor Boorstin is de rede 

de hoogste autoriteit. De rede is het hogere wezen waarin hij gelooft. Amerika is in zijn 

gehoorzaamheid aan de rede al tot het uiterste gegaan. Ook al worden de uitkomsten 

van de rede tot een nachtmerrie, Amerika gaat verder. 

 

Wij begonnen als een Land of the Otherwise. Niets onderscheidt ons méér. Niets 

heeft ons meer on-Europees gemaakt dan ons ongeloof in de oude goed 

geformuleerde onmogelijkheden. Iedere dag worden we uitgenodigd iets nieuws 

te proberen. En we geven nog steeds het traditionele, uitbundige Amerikaanse 

antwoord: ‘Why not!’2 
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2. De Zeven Steden van Cíbola 
 

 

De bekende historicus en vermaarde kenner van de westerse beschaving Arnold 

Toynbee kwam in 1974 tot de volgende slotsom: ‘De ziekte van de moderne wereld is 

een spirituele. Waar wij aan lijden is dat wij onze ziel hebben verkocht aan het nastreven 

van een doelstelling die zowel spiritueel onjuist als praktisch onbereikbaar is; en dat is 

de voortdurende toename in materieel welzijn.’1 In de gedachten van deze historicus is 

er nog één plaats en één volk dat hoop biedt. Dat zijn de Pueblo-Indianen in Amerika, 

die een leven leiden dat een antithese is van dat van de moderne gemechaniseerde mens. 

Toynbee wijst op de noodzaak van een spirituele oriëntatie. De woonplaats van de mens 

is beperkt tot een dunne laag van aarde, lucht en water, die het oppervlak van onze 

planeet bedekt. Als de mensheid zijn overleving op aarde veilig wil stellen, zullen wij ons 

materiële leven volgens Toynbee moeten terugbrengen tot een Pueblo-achtige stabiliteit. 

We zullen onze doelstelling om ons materiële welzijn tot het uiterste te vergroten, 

moeten opgeven. 

 De naam Pueblo (Spaans voor dorp) werd oorspronkelijk door de Spanjaarden 

gegeven aan de Indianenstammen die zij op hun veroveringstochten direct ten noorden 

van Mexico (‘Nieuw Spanje’) tegenkwamen. Deze volkeren woonden in vaste dorpen en 

bebouwden het land. De oorspronkelijke Pueblo-Indianen wonen nu nog in hetzelfde 

gebied in uit leem opgetrokken huizen die, dikwijls trapsgewijs, met enige verdiepingen 

boven elkaar zijn gebouwd. De naam Pueblo heeft nu niet alleen meer betrekking op 

deze Indianen. Pueblo-Indianen is een verzamelnaam: ze omvat ook de Zuni- en Hopi-

volkeren, die in New Mexico en Arizona wonen in het stroomgebied van de Rio Grande 

en op het plateauland ten westen van deze rivier. 

 Als het aan henzelf had gelegen, zouden de Amerikaanse Pueblo-Indianen het 

graag bij het oude hebben gelaten. Hun leven was niet gericht op veranderingen, maar 

op stabiliteit. De Pueblo-Indianen streefden naar een leven in harmonie met de natuur. 

Levend in het onherbergzame land van ravijnen en woestijnen hadden zij een duidelijke 

eigen opvatting over de plaats van de mens in de natuur. Zij voelden zich één met de 

natuur en onderscheidden zich nauwelijks van hun omgeving. De Pueblo-Indianen 
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hadden de harde kant van de natuur aan den lijve gevoeld. In de laatste decennia van de 

dertiende eeuw was het Zuidwesten geteisterd door een extreme en langdurige droogte. 

 Een volk dat zozeer van de natuur afhankelijk is, kijkt ook de natuur naar de 

ogen. De natuur is betoverend en bedreigend tegelijk; de natuur is in alle opzichten een 

deel van het mysterie van het leven. Niet alleen de mensen, maar ook de dieren, bomen, 

stenen, wolken en de lucht hebben een ziel. Alle wezens en dingen in de natuur maken 

deel uit van de allesbeheersende macht. Hun bedachtzame levensvisie leert de Pueblo-

Indianen dat hun lot verbonden is met het lot van de hele kosmos. De mens is geen 

uniek wezen, dat boven de rest van de natuur is verheven. Daarom moet de mens 

zichzelf beheersen, zijn grenzen niet te buiten gaan en de harmonie met zijn omgeving 

niet verstoren. In de kosmos heeft iedereen en alles zijn eigen plaats. De belangrijke 

dingen in het leven zijn niet voor verandering vatbaar. Hun spirituele levensvisie kent 

wel natuurlijke groei, maar geen ontwikkeling met in het verre verschiet een utopie die 

noodzakelijk op deze aarde op de natuur zou moeten worden veroverd. De Amerikaanse 

auteur Stan Steiner heeft de kerngedachte van deze Indiaanse kosmologie als volgt 

omschreven: 

 

Eens was de Cirkel van het Leven bekend aan alle volkeren. Het was het leren, 

de kennis en de wijsheid die gedurende miljoenen jaren op aarde was vergaard, 

niet alleen door mannen en vrouwen maar ook door de stenen en de bomen en 

de insecten en de elementen. Er was geen religieus mysterie in de Heilige Cirkel. 

Zijn kracht lag in de wijsheid die hij bevatte. Niemand zou ooit de miljoenen 

schaapherders en boeren, heilige mensen en filosofen kennen, die hun kennis 

en ervaring hadden gedeeld, die door alle eeuwen van menselijk leven in de 

herinnering waren blijven voortbestaan om zo deze levende bibliotheek van 

kennis te verrijken.2 

 

Het Indiaanse leven had ook zonder de logica en de godsdienst van de Europeanen een 

orde en betekenis van zichzelf. Al sinds tweeduizend jaar bedreven de Indianen in dit 

droge gebied hun landbouw van maïs, bonen, pompoenen en katoen. Er was een hecht 

stamverband. Men onderkende de waarde van consensus en hield rekening met het 

belang van toekomstige generaties. Het leven in de Pueblo’s had een spirituele ordening. 
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Het werd beheerst door een kalm en cyclisch verloop, zoals dat door de natuur en de 

oude ceremonies was voorgeschreven. 

 De veroveringszucht van de blanken was de Pueblo-Indianen vreemd. Van alle 

Indiaanse volkeren die in Noord-Amerika leefden hebben zij de blanke overheersing 

nog het beste weten te doorstaan. Vooral de Hopi-Indianen hadden dan ook wel hun 

armzalige omstandigheden mee. De blanken hoefden de Hopi’s niet, zoals zij met veel 

andere Indianenstammen wél deden, naar veraf gelegen onvruchtbare gebieden te 

verdrijven. Daar zaten ze al. De Hopi’s woonden in woestijngebieden die voor blanke 

kolonisten niet aantrekkelijk waren. In die onvruchtbare gebieden viel voor de blanken 

niets te halen, totdat men er later rijke bodemschatten als steenkool, olie, aardgas en 

uraniumerts ontdekte. De traditionele Hopi’s zijn in veel opzichten zichzelf gebleven. 

Omdat zij voor een groot deel hun oorspronkelijke levensvisie wisten te handhaven, 

gelden zij hier als het ideaaltype van de (traditionele) Indiaan. Deze precisering van wat 

met de begrippen Indiaan en Indiaans wordt bedoeld, is nodig omdat anders het begrip 

de Indiaan gemakkelijk aanleiding kan geven tot een onverantwoorde simplificering. 

 

De eerste blanke Europeaan die het traditionele leven van de Pueblo-Indianen 

ingrijpend verstoorde, was de Spaanse fransciscaan pater Marcos de Niza, die vanuit 

Mexico op verkenningstocht naar het noorden was uitgezonden en in 1539 het Zuni-

dorp Hawikuh ontdekte. Pater Marcos, die de Zuni-nederzetting alleen op afstand vanaf 

een heuvel had bekeken, dacht dat hij de Zilveren Stad had gevonden en keerde zo snel 

mogelijk terug naar de hoofdstad van Mexico om daar aan zijn superieuren te melden 

wat hij in zijn wilde fantasie had gezien. Pizarro had enkele jaren eerder in Peru de 

rijkdommen van de Inca’s ontdekt. Wie wist hoeveel goud er nog ten noorden van 

Mexico verborgen moest zijn? De plaats die pater Marcos had gezien, moest één van de 

Zeven Steden van Cíbola zijn; steden met glinsterende muren, die volgens een Spaanse 

legende gevuld waren met nog meer goud en juwelen dan de conquistadores eerder in de 

steden van Mexico en Peru hadden gevonden. De fabelachtige schatten in het zuiden 

waren ontsloten; het was hoog tijd om nu naar het noorden te gaan. Het jaar daarop al 

vertrok Francisco Vázquez de Coronado met een leger van enkele honderden soldaten. 

Coronado vond het Zuni-dorp dat pater Marcos uit de verte had gezien. De bewoners 

waarschuwden de Spanjaarden dat ze hun dorp zouden verdedigen en strooiden een lijn 

van heilig maïsmeel uit die de Spanjaarden niet mochten passeren. Coronado schonk 
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geen enkele aandacht aan de heilige scheidslijn en gaf zijn mannen het bevel om aan te 

vallen. De Indiaanse pijlen moesten het afleggen tegen de Europese vuurwapens. Het 

Zuni-dorp werd ingenomen en geplunderd, maar het goud en zilver waar de 

Spanjaarden naar zochten bleek er niet te zijn. Het zoeken naar de onmetelijke schatten 

hield echter niet op. Als de Zeven Steden van Cíbola niet in dit gebied lagen, dan 

moesten de veroveraars nog verder gaan. Coronado en zijn leger trokken verder 

oostwaarts naar de bovenloop van de Rio Grande. In Tigenex, een nederzetting van de 

Pueblo-Indianen aan de rivier, werd het leger zonder verzet toegelaten. Eenmaal binnen 

ontstond er een gevecht. De Europeanen wonnen opnieuw. Zestig Indianen werden 

vermoord en dertig werden op de brandstapel verbrand. De hebzucht bleef. Coronado 

trok nog verder de Amerikaanse wildernis in, de bloedbaden en plunderingen hielden 

aan, maar de gouden en zilveren steden van Cíbola bleven onvindbaar. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Een aantal jaren geleden gaven de Shell-tankstations in New Mexico een autokaart weg 

waarop werd geadviseerd hoe men de staat het beste met de auto kon ontdekken. Men 

had de keuze uit de volgende tours: 

 

 

Tour 1 

Het noordwesten van New Mexico is een land van kleurrijke vergezichten en 

verre horizonten. Het is het land van de Navajo’s waar hoge bergen, 

spectaculaire mesa’s en de ruïnes van oude steden de reiziger een vorstelijk 

motoring adventure bieden. 

Volg highway 85 naar Bernalillo. Even ten westen van Bernalillo, op een klif dat 

de historische Rio Grande overziet, is het Coronado State Monument. Hier zijn 

de ruïnes bewaard van de Indiaanse pueblo van Kuana. Historici geloven dat dit 

de plaats is waar Francisco Vásquez de Coronado, de eerste ontdekkingsreiziger 

van New Mexico, en zijn leger van Spaanse avonturiers de winter van 1540-41 

doorbrachten. Belangstellenden kunnen een bezoek brengen aan de reusachtige 
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pueblo met 1500 kamers en het museum dat de geschiedenis weergeeft van dit 

gebied. 

Volg vanaf Gallup Highway 66 door het scenic red rock country en passeer op 

een hoogte van meer dan 2400 meter de Continental Divide. De volgende stop 

in de tour is Grants, bekend vanwege zijn vele rijke uraniummijnen. Vervolgens 

komen we langs Pueblo Laguna, de nieuwste van de Indiaanse gemeenschappen 

in de staat. 

De natuur en het rijke verleden van dit gebied bieden de toerist elk wat wils. 

 

Tour 2 

Het noorden van centraal New Mexico heeft veel te bieden aan reizigers die op 

zoek zijn naar de eenzaamheid van de hoge bergen: de niet te evenaren 

schilderachtige vergezichten en de opwindende geschiedenis van een 

verdwenen gebied. 

Vervolg op highway 4 in de richting van het wereldberoemde Los Alamos, 

geboorteplaats van de atoombom. Hoewel het vroeger een streng bewaakte stad 

was, staat Los Alamos nu open voor bezoekers. Evenwel, de enorme laboratoria 

van Atomic City waar men voortgaat met onderzoek naar nucleaire wapens en 

ruimtevaartprojecten, zijn nog steeds voor het publiek verboden gebied. 

 

Tour 3 

De romantiek van de Spaanse koloniale dagen en het veelbewogen drama van 

het vroegere Amerikaanse Westen zijn diep in het gelaat van het noordoosten 

van New Mexico gegrift. Temidden van mijlen van landschappelijke pracht, 

omhoog rijzende pieken, vulkanische formaties, groene heuvels en vruchtbaar 

landbouwgebied, nestelen zich de steden en dorpen, die hun verleden meten in 

eeuwen. Ook hier zijn er vele herinneringen aan de strijd die werd gestreden om 

uit de wildernis een moderne staat te scheppen. 

Vervolg highway 64 naar het fabelachtige Taos, een welbekende artistieke 

kolonie en een van de oudste gemeenschappen van de staat. Dit beroemde dorp, 

omstreeks 1615 door de Spanjaarden gesticht, heeft een overvloed aan kleurrijke 

historie gekend. Taos was jarenlang de woonplaats van Kit Carson, beroemd 

Indianenbestrijder en verkenner voor het leger. Zijn huis - nu een museum - is 

een van de vele plekken van het verleden die voor het genoegen van de 

bezoekers bewaard zijn gebleven. 
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Tour 4 

De natuur ontwierp centraal New Mexico voor reizigers die houden van 

afwisseling. Hier is een land van scherpe contrasten - een panorama van bergen, 

zacht golvende vlakten, kale woestijnen en vruchtbare rivierdalen. Evenals het 

veranderende landschap, bieden ook de historische gebeurtenissen van dit 

tijdloze gebied een oefening in contrasten. Het was hier dat de Spanjaarden zich 

een weg baanden, terwijl zij in het nieuwe Eldorado zochten naar rijkdom en 

macht. In ongeveer hetzelfde gebied voer de mens meer dan drie eeuwen later 

het Atoomtijdperk binnen. 

Uw route voert u naar beneden langs slingerende canyons en door hoge 

dennebomen naar het pittoreske dorp van Chilili, de eerste van de 

gemeenschappen die bekend werden als de Seven Cities That Died Of Fear. 

Chilili werd voor het eerst door de Spanjaarden bezocht in 1581 en het is de 

plaats van een oude Indiaanse pueblo waarvan nu niets meer is overgebleven. 

Vervolg highway 10 en u zult in de laatste van de Seven Cities belanden. Hier is 

de legendarische stad van Humanas. Dit historische Indiaanse dorp werd voor 

het eerst in 1300 bewoond en was het grootste in het gebied. Men vindt er ook 

de ruïnes van twee Spaanse kerken, die werden gebouwd in de zeventiende 

eeuw. 

Vervolg highway 380, ongeveer 25 mijl naar het zuiden. Nabij de 

afschrikwekkende Oscura Mountains is de White Sands Missile Range, de plaats 

waar de mens de eerste atoombom ter wereld tot ontploffing bracht. Dit 

gebeurde in 1945. Trinity Site, onder welke naam het testgebied bekend is, blijft 

voor het publiek gesloten. 

 

 

Tour 5 

Dramatische gebeurtenissen van het western frontier werpen een lange schaduw 

over de bergen en dalen van zuidoost New Mexico. In dit romantisch gebied 

worden de bezoekers herinnerd aan de sage van Billy the Kid en de dagen van de 

veebaronnen, de grimmige gevechten tussen de rangers en de bloedige 

Indianenoorlogen. 

Sla bij Tularosa af naar het zuiden op highway 70-54. Alamogordo is de 

bakermat van de Holloman Luchtmachtbasis en White Sands Missile Range, het 

grootste overland testgebied voor raketten. 
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 *  *  * 

 

 

Al eeuwenlang worden de traditionele Indianen in het zuidwesten van de Verenigde 

Staten voor voldongen feiten gesteld. Soms, zoals bij de Pueblo-opstand in 1680, zijn de 

blanke indringers tijdelijk door de Indianen teruggeslagen en hernamen de Indianen de 

vrijheid in hun gebied. Maar gedwongen door het Spaanse geweervuur en 

gemanipuleerd door de Spaanse missionering konden velen niet voorkomen dat hun 

levenspatroon meer en meer werd geordend door de Europese wijze van denken. Overal 

in het Zuidwesten verschenen Europese kerken en Europese missieposten. Het 

Indiaanse land kreeg een nieuwe, vreemde geur van heiligheid toegewezen. De pueblo’s 

werden naar Europese heiligen genoemd: Santa Clara Pueblo, Santo Domingo Pueblo, 

San Juan, San Filipe en San Ysidoro Pueblo. Zelfs de bergen werden van hun 

oorspronkelijke Indiaanse namen ontdaan. Nu heten ze San Pedro, San Antonito, de 

San Andreas Mountains, de Sacramento Mountains, de San Augustin Pass, de San 

Mateo Peak. 

 Telkens opnieuw staan de Indianen voor de grote opgave om te bepalen hoe ze 

hun traditionele wijze van leven nog kunnen combineren met de snelle veranderingen 

die hen van buitenaf worden opgelegd. Welke weg zal hen, temidden van die 

vernieuwingen, nog kunnen leiden tot een verantwoord bestaan? Dat is de diepere 

kwestie. Moeten zij als good Indians het pad van de blanke man volgen, waarvan zij 

inmiddels wel hebben begrepen dat het nergens toe leidt? De verleiding om de 

gemakkelijkste weg te volgen is groot. Of is er, ondanks alle overmacht, toch nog een 

andere keus: voortgaan op de moeilijke weg van de strijd om het behoud van eigen 

waarden? 

 De Indiaanse schrijfster Leslie Marmon Silko probeert vorm te geven aan dit 

fundamentele dilemma. Zij doet dat in haar roman Ceremony, die is bedoeld als ‘een ode 

aan de traditionele bronnen van de literatuur’. Het verhaal verbeeldt de steeds 

terugkerende tweestrijd van vooral veel jongere Indianen: moeten zij de tradities van de 

ouderen trouw blijven of kunnen zij beter - zij het dan misschien op enige afstand - het 

pad volgen dat de blanke man voor hen heeft uitgezet? 

 De hoofdpersoon in Silko’s verhaal is de halfbloed-Indiaanse jongen Tayo, die 

ziek is teruggekomen uit de oorlog tegen Japan. Hij heeft hulp nodig en zoekt daarom 
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zijn heil bij de oude medicijnman Betonie. Tayo heeft geen vertrouwen meer in de 

medicijnen van de blanke dokters en hoopt dat de ceremonies van de medicijnman wel 

uitkomst zullen bieden. De Indiaanse jongen vraagt de oude medicijnman om raad 

omdat hij nog niet weet welke weg hij zal kiezen. Zal hij een Indiaan blijven of zal hij 

naar de stad gaan om daar ‘ergens in de stad van de blanken’ iets van zijn leven te 

maken? 

 De medicijnman zelf heeft de verleiding van de stad kunnen weerstaan. Hij 

woont in een hut op een heuvel in de omgeving met uitzicht op de stad Gallup. Als de 

mensen Betonie vragen waarom hij daar woont, geeft hij als reden dat hij zo de Indianen 

die voor de stad hebben gekozen niet uit het oog verliest. Zijn grootmoeder wilde daar 

ook nooit weg, omdat ze vanuit die hoge woonplaats ‘de hele wereld kon overzien’. Toen 

Betonie’s overgrootvader nog jong was, woonden daar in de heuvels overal Navajo’s, 

maar die moesten verhuizen ‘toen de mensen van de spoorweg kwamen en de blanken 

hun stad gingen bouwen’. De hogan waarin Betonie woont was gebouwd lang voordat 

de blanken er kwamen. ‘Die stad daar beneden is misplaatst’, zegt Betonie. ‘Niet deze 

oude medicijnman.’ 

 ‘s Avonds raakt Tayo verder in gesprek met de oude medicijnman. Zij zitten 

voor de hut bij het vuur en kijken uit over de stad Gallup. Tayo vertelt Betonie hoe de 

verschillen tussen de Indianen en blanken hem in verwarring brengen. Vergeleken bij de 

blanken bezitten de Indianen eigenlijk niets. De blanken beschikken over hun steden en 

machines ‘en al het eten dat ze hebben’. Betonie waarschuwt de jongen dat de Indianen 

zich niet van de blanken moeten afzonderen en niet zo ‘onwetend en hulpeloos’ hun 

eigen ondergang tegemoet moeten zien. ‘Ze hebben ons toch bijna alles afgenomen’, 

zegt Tayo. De oude medicijnman kijkt op van het vuur en stelt het Indiaanse dilemma: 

 

‘Komen we daar niets steeds weer op terug? Het was voorbestemd. Ondanks alle 

woede en frustratie. En ook ondanks alle schuldgevoelens. Elke nieuwe ochtend 

van hun leven zien de Indianen het land dat hun ontstolen werd, nog altijd daar, 

binnen handbereik, speelbal van schaamteloze dieren. Er is het sterke verlangen 

de dingen recht te zetten, terug te nemen wat gestolen werd en hen te beletten te 

vernietigen wat ze ons afgenomen hebben. Maar je moet begrijpen, Tayo, we 

kunnen ons niet nog heftiger tegen de vernielers en dieven verzetten, niet als we 

ook nog willen overleven.’3 
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Tayo kijkt naar beneden, naar het dal, naar de lichten van de stad en naar de koplampen 

en achterlichten die zich bumper aan bumper over Highway 66 bewegen. 

 ‘Het kent geen grenzen’, zegt Betonie. ‘Toen ze het de ruimte gaven reikte het 

naar alle kanten, van de bergen en de hoogvlakten naar de dorpen en de steden; rivieren 

en oceanen konden het niet tegenhouden.’ 

 Tayo beaamt dat: 

 

‘Ik weet niet hoe ik het moet zeggen maar daar lijkt het inderdaad op. Je hoeft 

alleen maar om je heen te kijken. En dus vraag ik me af ... wat Indiaanse 

ceremonies kunnen doen aan deze ziekte, die voortkomt uit hun oorlogen, hun 

bommen, hun leugens.’ 

 

 De oude medicijnman schudt het hoofd: 

 

‘Dat is nu zo bedrieglijk in de toverij.... Ze willen ons laten geloven dat al het 

kwaad bij de blanken berust. Zodat we niet verder zullen zoeken en zien wat er 

werkelijk aan de hand is. Ze willen dat we ons van de blanken afzonderen, dat 

we onwetend en hulpeloos onze eigen ondergang aanzien. Maar de blanken zijn 

niets dan een instrument in handen van de toverij, en ik zeg je: wij kunnen de 

blanken met hun machines en hun overtuigingen best aan. Dat kunnen we 

omdat wij de blanken zelf hebben uitgevonden; het was Indiaanse toverij die de 

blanken heeft geschapen.’4 
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 Tweede congres, Cañoncito 

 

 

  Lang geleden 

 in het begin 

 waren er geen blanken op deze wereld 

 er was niets Europees. 

 En misschien had deze wereld zo kunnen voortbestaan, 

 maar er was één maar: 

 toverij. 

 Deze wereld was volledig 

 ook zonder blanken. 

 Alles was er al 

 zelfs toverij. 

 

 Toen gebeurde het. 

 De tovenaars kwamen bijeen. 

 Ze kwamen van heinde en ver 

 over oceanen 

 over bergen. 

 Sommigen hadden spleetogen 

 anderen een zwarte huid. 

 Ze kwamen bijeen voor een wedstrijd 

 ... in duistere zaken. 

 

 Hoe dan ook, 

 ze waren er allemaal 

 tovenaars uit alle windstreken 

 tovenaars van alle Pueblo’s 

 en alle stammen. 

 Je had er Navajo-tovenaars, 

 en een paar uit Hopi, en een paar uit Zuni. 
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 Ze hielden een tovenaarscongres, 

 zo heette dat. 

 Hoog in de heuvels van de lavastenen 

 ten noorden van Cañoncito 

 kwamen ze bijeen 

 om in grotten te experimenteren 

 met hun dierenhuiden. 

 Ze dansten om het vuur 

 ... 

 Ten slotte was er nog maar één 

 die niet gepronkt had met zijn kunsten. 

 De tovenaar stond in de schaduwen achter het vuur 

 en niemand heeft ooit geweten waar deze tovenaar vandaan kwam 

 van welke stam 

 en of het een vrouw was of een man. 

 Maar het belangrijkste was 

 dat deze tovenaar niet pronkte met duistere donderkolen 

 of rode mierennestkralen. 

 Deze wilde dat ze luisterden: 

 ‘Ik heb een verhaal.’ 

 

 Eerst begonnen ze te lachen 

 maar deze tovenaar zei: 

 Goed dan 

 ga je gang 

 lachen jullie maar 

 maar terwijl ik het verhaal vertel 

 zal het gaan gebeuren. 

 

 Het wordt nu op gang gebracht 

 op gang gebracht door onze toverij 

 ten dienste van ons allen. 
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 In grotten aan de overkant van de oceaan 

 grotten in duistere heuvels 

 withuid-mensen 

 als de buik van een vis 

 overdekt met haar. 

 

 Ze vervreemden van de aarde 

 Ze vervreemden van de zon 

 Ze vervreemden van de planten en de dieren 

 Ze zien geen leven 

 Als ze kijken 

 zien ze slechts voorwerpen. 

 Voor hen is de wereld een dood ding 

 zijn de bomen en rivieren niet levend 

 zijn de bergen en stenen niet levend 

 zijn de herten en beren dingen. 

 Ze zien geen leven. 

 

 Ze vrezen 

 Ze vrezen de wereld 

 Ze vernielen wat ze vrezen 

 Ze vrezen zichzelf. 

 

 De wind zal hen over de oceaan blazen 

 met duizenden in reusachtige schepen 

 ze zullen uitzwermen als larven 

 uit een vertrapte mierenhoop. 

 

 Ze zullen voorwerpen meedragen 

 waaruit de dood schiet 

 sneller dan het oog kan zien. 
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 Ze zullen doden wat ze vrezen 

 alle dieren 

 de mensen zullen verhongeren. 

 

 Ze zullen het water vergiftigen 

 Ze zullen het water wegkolken 

 en er zal droogte heersen 

 de mensen zullen verhongeren. 

 

 Ze zullen vrezen wat ze aantreffen 

 Ze zullen de mensen vrezen 

 Ze doden wat ze vrezen 

 

 Hele dorpen zullen worden weggevaagd 

 Ze zullen hele stammen uitroeien. 

 

 Voor ons de doden 

 Voor ons het bloed 

 Moorden moorden moorden moorden. 

 

 En zij die niet gedood worden 

 zullen wegkwijnen 

 bij het zien van de ondergang 

 van het verlies 

 van het verlies van de kinderen 

 het verlies zal de ondergang zijn voor de rest. 

 

 Gestolen rivieren en bergen 

 het gestolen land zal aan hun hart vreten 

 en hun mond losrukken van de Moeder. 

 De mensen zullen verhongeren. 
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 Ze zullen verschrikkelijke ziektes brengen 

 die de mensen nooit gekend hebben. 

 Hele stammen zullen uitsterven 

 overdekt met etterende zweren 

 bloed schijten 

 bloed kotsen. 

 Lijken voor ons werk. 

 

 Het wordt nu op gang gebracht 

 op gang gebracht door onze toverij 

 op gang gebracht 

 ten dienste van ons. 

 

 Ze zullen de wereld in bezit nemen, van oceaan tot oceaan 

 ze zullen zich tegen elkaar keren 

 ze zullen elkaars ondergang worden. 

 Hier 

 in deze heuvels 

 zullen ze de stenen vinden, 

 stenen met groene en gele en zwarte aderen. 

 Met deze stenen zullen ze het beslissende patroon leggen 

 ze zullen het uitleggen over de wereld 

 en alles opblazen. 

 

 Het wordt nu op gang gebracht 

 op gang gebracht 

 Om te vernietigen 

 Om te doden 

 Ten dienste van ons 

 namens ons. 

 De toverij bedrijven 

 om het lijden 
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 om het kwellen 

 om de doodgeborenen 

 de misvormden 

 de onvruchtbaren 

 de doden. 

 

 

 Wervelend 

 wervelend 

 wervelend 

 wervelend 

 op gang gebracht 

 op gang gebracht. 

 

 Toen zeiden de andere tovenaars 

 ‘Goed, jij hebt gewonnen; de prijs is voor jou, 

 maar wat je daarnet hebt gezegd. . . 

 is niet grappig. 

 Het klinkt niet leuk. 

 Zonder dat gaat het ons ook goed 

 we kunnen het heel goed stellen zonder iets dergelijks. 

 Neem het terug. 

 Roep dat verhaal terug.’ 

 

 Maar de tovenaar keek hoofdschuddend naar de anderen 

 in hun stinkende dierenhuiden, vachten en veren. 

 Het is al losgebroken. 

 Het komt er al aan. 

 Het kan niet worden teruggeroepen.5 
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3. De nacht dat alle honden blaften 
 

 

De gewelddadige werking van de technische ontwikkeling kwam pas goed aan het licht 

door de Eerste Wereldoorlog. Het monster van de techniek was losgebroken en dat 

maakte de Great War tot een bij uitstek barbaarse oorlog. De verschrikkingen van een 

oorlog zijn altijd barbaars, maar in deze oorlog werd daar een nieuw element aan 

toegevoegd. De Eerste Wereldoorlog staat te boek als de eerste geïndustrialiseerde 

slachtpartij. De nieuwste ontwikkelingen in de techniek - machinegeweren, gifgassen, 

tanks (de rijdende kazematten) en de eerste bommenwerpers - maakten de oorlog tot de 

bloedigste verschrikking die men ooit had gezien, met een totaal van achteneenhalf 

miljoen doden. 

 In een beschouwing, speciaal gewijd aan de ervaringen van Duitse en geallieerde 

kunstenaars die persoonlijk in de strijd meevochten, beschrijft Willem Ellenbroek hoe 

ook zulke individualisten als kunstenaars zich met grote hartstocht in het avontuur 

stortten. Belust op sensatie als ze waren, beschouwden sommigen zich zelfs als 

geluksvogels. Blakend van vertrouwen gingen ze vrijwillig op mars en kregen daardoor, 

zoals ze zeiden, het gevoel een deel te zijn van het geheel. De Duitse filosoof Ernst Jünger, 

die ook enthousiast meevocht, sprak opgewonden over ‘de confrontatie tussen mens en 

machine’. De desillusie bleef niet uit. Wat de vrijwilligers in de loopgraven 

ondervonden, was niet grappig. Nooit werd in Europa een generatie jonge mannen zo 

genadeloos uitgeroeid. Hele compagnieën liepen zich massaal te pletter op één 

machinegeweer. De Eerste Wereldoorlog was niet alleen een confrontatie tussen twee 

partijen, maar de mens stond ook tegenover de overmacht van de techniek. Het was, 

zoals Jünger in 1914 zei, geen gevecht van man tegen man, maar tegen iets niets, een 

machinegeweer. 

 Ook de Duitse schilder Franz Marc, beroemd om zijn expressionistische 

voorstellingen van dieren in landschappen, had zijn atelier verlaten en was, aanvankelijk 

vol verwachting, als vrijwilliger de oorlog ingegaan, om ‘Europa schoon te vegen’. Het 

verliep anders dan hij in zijn idealistische waan had gedacht. De verschrikkingen van de 

realiteit van de oorlog verstoorden zijn wereldbeeld en zo kwam hij tot andere 

gedachten. Voordat hij in de loopgraven sneuvelde, schreef hij een brief aan huis. 
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Het beslissende moment in de geestelijke verandering van Europa zal 

komen als de moderne mens zich in een flits realiseert dat 

‘technologische heerschappij over de wereld’ niet het uiteindelijke doel 

kan zijn van eeuwen ongelooflijke intellectuele kracht. De moraal en 

ironie van de Grote Oorlog die ons het meest bezighoudt is 

waarschijnlijk het feit dat het juist de lokroep van onze oorlogsindustrie 

is geweest die ons het verst teruggeworpen heeft, op een niveau van de 

meest primitieve holbewoners.1 

 

De Eerste Wereldoorlog zette de eerste domper op het Idee van de Vooruitgang. De 

bloedige loopgravenoorlog was echter nog niet weerzinwekkend genoeg om tot inkeer te 

komen. Elke oorlog is een zege voor de techniek. De meest blijvende monumenten van 

de oorlog zijn nog altijd de talloze technische verbeteringen die als gevolg van de oorlog 

zijn ontstaan. In oorlogstijd worden de geniale geleerden van alle kanten aangemoedigd 

om verder te gaan. 
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 Derde Congres, Brussel, 1927 

 

In de jaren twintig, toen het tot een groter publiek begon door te dringen wat het 

betekende dat Albert Einstein had gevonden dat E = mc2, ontstond er een nieuwe 

technische hoop. Het was de hoop op het atoom en de verwachting van een 

wonderbaarlijke doorbraak in het menselijk denken. Geleidelijk aan begonnen steeds 

meer mensen te beseffen dat Einstein met zijn denken de wereld had veranderd. 

Journalisten raakten gefascineerd en begonnen aandacht te besteden aan ‘de opvallende 

openbaring’ van Einsteins relativiteitstheorie. Einstein zelf had gewaarschuwd dat 

‘slechts twaalf mensen in de wereld zijn algemene theorie zouden kunnen begrijpen’. 

Het leek, zoals Daniel J. Kevles schrijft, ‘alsof iedereen voor zichzelf de eer wilde behalen 

om de dertiende man te zijn’.2 Men sprak vol verwachting over de ‘enorme, 

ongelooflijke hoeveelheden energie die, opgesloten in het atoom, er alleen maar op 

wachten om te worden aangesproken’. Als de mens eenmaal zou hebben geleerd om die 

energie vrij te maken, dan zou hij ‘een krachtbron tot zijn beschikking hebben die 

onvoorstelbaar veel groter zou zijn dan enige mogelijke behoefte van het mensenras’. De 

zegeningen van de atoomenergie zouden zich uitstrekken tot in alle sectoren van 

menselijke inspanning. Het was nog even nodig om de atomaire energie te ontsluiten, 

maar dan zou ‘de mensheid ook voorgoed worden bevrijd van het constante zwoegen’. 

De wetenschap was vol beloften. Dankzij de wetenschap zou het mogelijk worden om de 

nieuwe weelde eerlijk te verdelen en ‘de goede dingen van het leven gelijk te trekken’. 

Ook de staatslieden zouden maar wat blij zijn om voortaan hun geschillen bij te kunnen 

leggen ‘zonder dat zij altijd over macht hoefden te praten’. Er zou immers ‘een kracht in 

de wereld beschikbaar zijn, zo machtig in haar mogelijkheden, dat niemand het in zijn 

hoofd zou halen om die macht te gebruiken, tenzij voor opbouwend gebruik’.3 

 Door hun grote successen waren de fysici gaandeweg zo zeker van zichzelf 

geworden, dat ze uit het oog hadden verloren dat hun wiskundige en natuurkundige 

modellen niet meer waren dan symbolische voorstellingen van de werkelijkheid. In de 

jaren twintig worden de natuurkundigen uit die quasi-zekerheid opgeschrikt en worden 

de klassieke denkbeelden doorbroken. In de voorafgaande eeuwen had de fysica van 

Newton haar deugdelijkheid bewezen. Die ijzeren wetmatigheid had tot geweldige 

resultaten geleid, maar had inmiddels haar onbeperkte geldigheid verloren. De oude 
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zekerheid gold nog wel, zo zei men, voor een groot deel van de natuur (van atomen tot 

aan de planeten), maar die zekerheid verkeerde in onzekerheid als de fysici zich 

waagden in het sub-atomaire gebied. Juist in dat minuscule gebied van de werkelijkheid 

stuitten de natuurkundigen op onverklaarbaar gedrag van de deeltjes. 

 Einstein was niet de enige die de grondslagen van de natuurkunde fundamenteel 

ter discussie stelde. In 1925 gaat de jonge Heisenberg naar Helgoland om zijn 

hooikoorts kwijt te raken. In een ‘extatische nacht’ op het eiland werkt Heisenberg met 

zijn formidabele wiskundige kennis aan de uitvinding van de quantummechanica. Twee 

jaar later formuleert hij zijn nieuwe onzekerheids-principe. Om de toekomst te kunnen 

duiden, beweerde Heisenberg, moet men alles over het heden weten. Maar de 

quantummechanica leert dat we ‘principieel niet in staat zijn het heden in al zijn details 

te kennen’.4 Heisenberg kwam tot deze vaststelling nadat het hem was gebleken dat het 

onmogelijk is om op hetzelfde moment de plaats en de snelheid van een elementair 

deeltje te bepalen. De meting van de ene variabele verstoort noodzakelijkerwijs de 

meting van de andere. Het door Heisenberg geformuleerde principe van de onzekerheid 

is volgens de bekende Poolse natuurkundige Jacob Bronowski ‘een van de grootste 

wetenschappelijke ideeën - niet alleen van de twintigste eeuw maar van alle tijden’.5 

 De wiskundige en mechanische zekerheid, het wezen van het fysische 

wereldbeeld, staan van dan af op het spel. Het is de hoogste tijd voor een diepzinnig 

beraad. In 1927 komen de coryfeeën uit de fysica in congres bijeen. De Solvay-

conferentie in Brussel ademt een gewichtige sfeer. De deelnemers zijn zich bewust van 

het historisch belang van deze samenkomst. De Deense atoomfysicus Niels Bohr 

verklaart de revolutie in het fysische denken (‘de grootste sinds Newton’) voor geopend. 

Hij doet dat met de volgende plechtstatige woorden: 

 

We treffen hier, in een nieuw licht, de oude waarheid dat het doel van onze 

beschrijving van de natuur niet is de werkelijke essentie van de verschijnselen 

bloot te leggen, maar om, zo ver als mogelijk is, de relaties tussen onderscheiden 

aspecten van onze ervaring op het spoor te komen.6 

 

Het gaat niet meer zozeer om de verschijnselen zelf, als wel om de relaties daartussen. 

De verzamelde atoomfysici weten het nu zeker: voortaan zal de westerse mens in 

onzekerheid zijn nieuwe houvast moeten vinden. Niet dat zij daar echt over in zitten. 



39 
 

Aan de onzekerheid die Heisenberg heeft gevonden ontlenen zij juist een nieuwe kracht. 

De verrukte wetenschappers maken zich op voor de lange race om de macht van het 

atoom, een opwindende jacht die enkele jaren later tot de atoombom zal leiden. 

 Na de conferentie haasten de atoomgeleerden zich terug naar hun laboratoria. 

Voor de fysici is een nieuwe wereld opengegaan, waarvan zij nog niets wisten en die zo 

gauw mogelijk moet worden ontsloten. De verwachtingen zijn hooggespannen. De 

nieuwe onzekerheid heeft in de hoofden van de onderzoekers een terra incognita 

opgeroepen. Heisenberg brengt met zijn onzekerheidsprincipe een nieuw land in zicht. 

 De een na de andere briljante atoomfysicus verliest zich in deze spannende race. 

Op eigen houtje dringen ze door in de gevaarlijkste gebieden van de natuur. Als de 

natuur ergens weerstand biedt zullen zij haar mores leren. In het achterland heeft men 

nauwelijks weet van wat er daar ver achter de wetenschappelijke horizon allemaal 

gebeurt. Zo hoort het ook. Geniale geleerden staan boven de wet. Zij volgen hun eigen 

wetten en halen hun schouders op over mogelijke ethische betweters, de moralisten 

thuis, die hun bedenkingen hebben en zich afvragen of de nieuwe veroveringen wel 

gerechtvaardigd zijn. De Nieuwe Wereld van de atoomfysica is voorlopig nog zonder 

wet of orde. Terwijl overal om hen heen in Europa de oorlogsdreiging toeneemt, 

verdringen de atoomgeleerden elkaar om het goud en zilver van de wetenschappelijke 

prijzen in de wacht te slepen. In het explosieve Europa spelen de Nobelprijsjagers met 

vuur. De nieuwe wetenschap is voor hen een ongekend Eldorado. De concurrentie is 

hevig en de reputaties van de wetenschappelijke laboratoria staan op het spel. 

 De eerste bonanza van formaat is voor de Engelse natuurkundige James 

Chadwick, die in 1932 het neutron ontdekt. Het neutron is evenals het proton een 

bouwsteen van de atoomkern. Het neutron valt vooral op door wat het niet heeft. Het 

heeft geen elektrische lading en in het ontbreken daarvan ligt juist zijn magische kracht: 

de elektrische lading van een atoomkern heeft geen vat op een dergelijk neutraal deeltje. 

Bijgevolg kunnen vrije neutronen gemakkelijk in atoomkernen binnendringen en grote 

veranderingen teweeg brengen in de kern van het binnengedrongen atoom. Chadwick 

wordt voor zijn vinding met de Nobelprijs beloond. Hij heeft het nieuwe wapen 

gevonden waarmee de atoomgeleerden verder kunnen doordringen in de geheimen van 

de natuur. Met het neutron kunnen zij atomen des-integreren. 
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 *  *  * 

 

 

De Hongaarse atoomfysicus Leo Szilard ziet wat er in het begin van de jaren dertig in 

Duitsland gebeurt en neemt zijn lot in eigen handen: hij verhuist naar Engeland. In 

september 1933 leest hij het verslag van een lezing van de beroemde natuurkundige 

Lord Rutherford, de uitvinder van het nieuwe atoommodel (met zware kern in het 

midden en daaromheen de ronddraaiende elektronen). Als man van gezag in de wereld 

van de atoomfysici vindt Rutherford het nodig zijn overmoedige volgelingen tot de orde 

te roepen. Rutherford laat weten dat hij niet gelooft in de hoge verwachtingen ten 

aanzien van de mogelijkheden tot het vrijmaken van atoomenergie. Hij zegt dat iedereen 

die beweert dat er een eeuw van atoomkracht op handen is, onzin verkoopt (is talking 

moonshine).7 Dat een gezaghebbend man als Rutherford denkt dat atoomenergie 

onmogelijk is, betekent voor Szilard juist een grote uitdaging: om aan te tonen dat het 

onmogelijke wél mogelijk is. Later, als hij in Londen een wandeling maakt, moet Szilard 

wachten voor een rood stoplicht. Nog voordat het licht op groen springt, krijgt hij 

opeens de volgende inval: ‘Als je een atoom met een neutron raakt en het breekt in 

tweeën, dan heb je een kettingreactie.’8 Wanneer een uraniumatoom door een neutron 

wordt beschoten en uit elkaar valt, komen er bij die desintegratie meerdere neutronen 

vrij. Deze nieuwe neutronen zullen elk voor zich bij botsing met een naburig 

uraniumatoom weer nieuwe neutronen vrijmaken, die op hun beurt weer... Zo ontstaat 

er een kettingreactie, die onder bepaalde omstandigheden zal eindigen in een explosie. 

Wil men de energie winnen die bij de kettingreactie vrijkomt, en tegelijk de explosie 

voorkomen, dan zal men de kettingreactie moeten weten te beheersen. 

 In 1934 krijgt Szilard patent op zijn nieuwe idee, maar hij wil het patent geheim 

houden. Szilard realiseert zich zeer wel dat men met behulp van zijn idee niet alleen 

ongekende energieën kan opwekken, maar ook ongekende explosies kan veroorzaken. 

Zijn wetenschap mag niet worden misbruikt. Eerder had Szilard zich voorgenomen om 

de fysica op te geven in ruil voor de biologie, maar daar ziet hij na zijn nieuwe vinding 

toch maar van af. ‘De fysica werd te opwindend voor mij om die te verlaten’, zo schreef 

hij.9 Szilard blijft actief in de fysica en wordt enkele jaren later, ondanks zijn 

aanvankelijke reserve, in de Verenigde Staten een stuwende kracht achter de 

ontwikkeling van de atoombom. 
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 In augustus 1939 zet Szilard in de Verenigde Staten hoogstpersoonlijk een 

beslissende kettingreactie in werking - niet in een reactor, maar in de Amerikaanse 

politieke bureaucratie. De dreigende invasies van Hitler komen juist op tijd om het 

vernietigend potentieel van de atoomfysica in werkelijkheid om te zetten. Szilard stelt 

een brief op aan president Roosevelt, die hij laat ondertekenen door Albert Einstein. In 

die brief attendeert hij als eerste de Amerikaanse president op de mogelijkheid van de 

ontwikkeling van de atoombom. Mede dankzij zijn eigen werk in de Verenigde Staten, 

zo schrijft Szilard, lijkt het nu mogelijk om in de naaste toekomst in een grote massa 

uranium een nucleaire kettingreactie te ontketenen. En hij vervolgt: 

 

Dit nieuwe fenomeen zou ook kunnen leiden tot de constructie van bommen en 

het is denkbaar - hoewel veel minder zeker - dat er zo uitzonderlijk krachtige 

bommen van een nieuw type kunnen worden geconstrueerd. Een enkele bom 

van dit type, per boot vervoerd en in een haven tot ontploffing gebracht, zou 

best eens de hele haven kunnen verwoesten, tegelijk met een deel van het 

omringende terrein.10 

 

Szilards brief heeft effect. Een commissie wordt gevormd en er wordt een budget 

toegewezen van zesduizend dollar. Het is een zeer bescheiden begin maar de stimulans 

van de oorlog doet de rest. In nog geen drie jaar tijd groeit die activiteit uit tot ‘het 

grootste project aller tijden’: het Manhattan Project. President Roosevelt geeft officieel 

het groene licht voor een volledige inzet om de atoombom te bouwen. In 1945 krijgt 

Szilard spijt van wat hij teweeg heeft gebracht en stelt hij alles in het werk om zijn 

collega’s en de hoogste autoriteiten tot andere gedachten te brengen. Hij schrijft 

opnieuw een memorandum voor Roosevelt en vraagt daarbij wederom de bemiddeling 

van Einstein. Het memorandum komt te laat. Roosevelt sterft op 12 april, juist op de dag 

dat Szilard hem het memorandum toezendt. Szilard faalt en doet wat hij twaalf jaar 

eerder al van plan was: hij keert de fysica de rug toe en werpt zich op de biologie. 

 

De briljante Enrico Fermi, die op 26-jarige leeftijd al was benoemd tot professor aan de 

Universiteit van Rome, begreep in 1934 dat het twee jaar eerder ontdekte neutron wel 

eens een machtig werktuig zou kunnen zijn. Immers, met een bombardement van 

neutronen zou hij niet alleen de kernen van atomen kunnen splitsen, mogelijk zou hij 
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ook ‘de laatste werkelijkheid’ van de kern van het atoom kunnen ontleden. De jonge 

onderzoeker beleefde de opwinding van een oude droom, zo oud als die van de 

middeleeuwse alchemisten. Beschieting met neutronen zou Fermi in staat stellen om het 

beschoten element te veranderen in een nieuw element. 

 Fermi begon neutronen af te schieten op de elementen en zijn nieuwe toverkunst 

werkte: ‘het wonder van de transformatie kwam onder zijn handen tot leven’.11 Fermi 

had niet genoeg aan de 92 elementen van de natuur en bombardeerde zolang door tot 

hij uit het element nr. 92 (uranium) het eerste trans-uraan, het nieuwe element nr. 93 

(neptunium) creëerde. Waarom had de natuur niet meer elementen opgebouwd? 

Waarom was uranium het laatste element in het periodiek systeem en was de natuur 

eigenlijk opgehouden bij nr. 92? Waarom zou de mens niet proberen de elementen zelf 

verder uit te bouwen? 

 Naarmate de elementen groter en zwaarder en complexer worden zullen ze ook 

sterker geneigd zijn uiteen te vallen. De massa wordt te groot en het atoom gaat splijten. 

Dat uiteenvallen gaat gepaard met de vrijmaking van de latente energie van de nucleaire 

massa. Hoe zwaarder het atoom, des te groter de vrijkomende energie (E = mc2). 

Wanneer we de reeks elementen zelf verder uitbouwen maken we dus niet alleen nieuwe 

elementen, maar ook iets dat potentieel explosief is. En dat heeft de wereld geweten. 

 Over de gehele wereld zijn de atoomgeleerden in de ban van de opwindende 

experimenten die overal in gang worden gezet om de gedurfde ideeën van de theoretici 

in de praktijk te beproeven. De laboratoria zitten elkaar dicht op de hielen. Vlak voor de 

oorlog uitbreekt melden de wetenschappers de wereld dat het mogelijk is om uranium 

zodanig met neutronen te bombarderen dat de uraniumkern in twee vrijwel gelijke 

delen uiteen valt, en dat deze splijting vergezeld gaat met het vrijkomen van enorme 

hoeveelheden energie. 

 Toen het eenmaal zover was gekomen, hadden de verzamelde atoomfysici nog 

eendrachtig kunnen zeggen: we zijn al te ver gegaan; tot hier toe en niet verder. Toen de 

technische mogelijkheid van een nucleaire explosie aan de dag trad, was er in theorie 

nog kans om die ontwikkeling te corrigeren en te voorkomen dat het proces van de 

atoomfysica een fatale omvang zou aannemen. 

 De bezinning bleef uit. 
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Vroeg in het jaar 1939 keek Enrico Fermi, nu een Nobelprijs-winnaar en 

vluchteling uit Italië, in gedachten verzonken uit het raam van zijn werkkamer, 

hoog in het natuurkundegebouw van de Columbia Universiteit. In het 

laboratorium had Fermi het recente rapport bestudeerd van de Duitse en 

Oostenrijkse onderzoekers Otto Hahn en Lise Meitner, waarin stond dat 

uraniumatomen spleten wanneer zij door neutronen werden geraakt. Kijkend 

naar de uitgestrektheid van Manhattan achter het glazen venster, rondde Fermi 

zijn handen in de vorm van een grote bal. Een kleine bom zo groot als dit, zo 

merkte hij op, en het zou allemaal verdwijnen.12 

 

Dit ooggetuigeverslag dateert nog van vóór de oorlog en komt van de Nederlandse 

fysicus George Uhlenbeck, die zijn werkkamer in New York met Fermi deelde. Een 

andere Nederlandse fysicus, Sam Goudsmit, vertelt een gelijkluidend verhaal: het tijdstip 

is alleen één jaar later en de oorlog is inmiddels in volle gang. 

 

Begin 1940 zocht ik Fermi op, in New York. Hij trok me naar het venster en zei: 

‘Als die bom wat wordt, kan hij half New York wegvagen.’ Hij wees me aan wat 

er plat zou gaan. Ik huiverde, maar was toch geboeid.13 

 

Het duivels idee was geboren en met des te meer fanatisme ging Fermi verder met het 

beschieten van uranium met neutronen. Tezamen met zijn wetenschappelijke staf werd 

hij opgenomen in het Met Lab, het nieuwe Metallurgical Laboratory, dat onder deze 

schuilnaam een vitale rol vervulde in het Manhattan Project voor de produktie van de 

atoombom. Onder leiding van Fermi werd er voor het opwekken van een beheerste 

kettingreactie op de squash-baan onder de tribune van het in onbruik geraakte football-

stadion van de universiteit van Chicago een uraniumzuil opgericht. Met die stapel 

grafiet, metallisch uranium en uraniumerts zou Fermi gaan bewijzen dat het mogelijk 

was om met een beheerste kettingreactie in dit type reactor plutonium te produceren. 

Plutonium (Pluto is de god van de onderwereld), het nieuwe element nr. 94, was net zo 

splijtbaar als het zeldzame uranium-235. Als het Fermi zou lukken om het niet-

zeldzame en niet-splijtende uranium-238 in plutonium te transformeren, dan zou hij 

daarmee de mensheid een bruikbaar element kunnen verschaffen, dat niet in de natuur 

voorkomt. Vanwege zijn grote splijtbaarheid is plutonium zeer geschikt voor toepassing 
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in kernreactoren en kernbommen. Zou het experiment slagen, dan zou men het 

splijtbare materiaal voor de atoombom op industriële schaal kunnen produceren. 

 Op 2 december 1942 slaagt Fermi er als eerste in om ‘de kracht binnen het atoom 

te bevrijden en te beheersen’.14 Volgens Fermi’s instructies worden de staven cadmium 

die het verloop van de kettingreactie moeten beheersen langzaam teruggetrokken. Het 

tikken van de neutronentellers loopt steeds hoger op tot Fermi zijn hand omhoog heft 

en aankondigt dat de zuil kritisch is geworden. 

 De leider van het Met Lab, de atoomfysicus Arthur Compton, herinnert zich dat 

historisch moment nog zeer goed. Wat het meeste indruk maakte op Compton was het 

gedrag van de groepsleider Enrico Fermi. ‘Op dat moment van zijn groot succes was het 

gezicht van Fermi niet uitgelaten maar ernstig en alert; hij beheerste zijn team 

volkomen.’15 Enthousiast belt Compton dezelfde avond Jim Conant van de Harvard 

Universiteit op om hem het goede nieuws te melden. Het is oorlogstijd en 

geheimhouding is vereist. 

 

‘Jim, je zal geïnteresseerd zijn te weten dat de Italiaanse navigator zojuist is 

geland in de Nieuwe Wereld.... De aarde was niet zo groot als hij had geschat en 

hij kwam eerder in de Nieuwe Wereld aan dan hij gedacht had.’ 

‘Is dat waar?’ reageerde Conant opgewonden. ‘En waren de inboorlingen 

vriendelijk?’ 

‘Iedereen is veilig en wel aan land gekomen.’16 

 

Fermi had de historische wedloop gewonnen. Met het handopsteken van Fermi was de 

droom van de alchemisten eindelijk in vervulling gegaan. Niet alleen in theorie, maar 

ook in praktijk was het nu mogelijk ‘om het ene element in het andere te transformeren 

in hoeveelheden die van praktisch belang zijn’.17 Het teweeg brengen van de eerste 

kettingreactie was ‘als het vinden van de steen der wijzen’.18 De atoomfysici die het te 

weten kwamen waren verrukt. Compton kwalificeerde de prestatie van Fermi als ‘een 

keerpunt in de geschiedenis, de geboorte van een nieuw tijdperk’.19 

 Het succes op de squash-baan in Chicago was een mijlpaal, maar dan vooral 

voor de besloten groep van de atoomfysici die er weet van had. Voor de rest van de 

wereld moest het hoogtepunt nog komen. 
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 Achteraf heeft men zich nog wel afgevraagd wat er in Chicago had kunnen 

gebeuren als er op 2 december 1942 onder de tribune van het football-stadion iets 

verkeerd was gegaan; als men de eerste kunstmatige kettingreactie niet in bedwang had 

kunnen houden. Fermi had onder grote pressie gewerkt, want zijn geldschieters 

begonnen ongeduldig te worden. Hij wilde koste wat kost laten zien dat hij echt in staat 

was tot wat hij had gezegd: een nucleaire kettingreactie beheersen. Er was veel 

geïmproviseerd en met de veiligheid had men het niet zo nauw genomen. Men beweert 

dat als zijn experiment met de uraniumzuil was misgelopen, er een nuclear meltdown 

had kunnen plaatsvinden, of zoals de historicus Richard Rhodes het omschrijft, ‘een 

klein Tsjernobyl in een dichtbevolkte stad’.20 Een dergelijk risico mocht geen tweede 

keer worden genomen en ondermeer daarom keek men uit naar een meer afgelegen en 

veiliger plaats om het werk aan de atoombom voort te zetten. 

 De leider van het Manhattan Project, de atoomfysicus J. Robert Oppenheimer, 

herinnerde zich een plek die hij vroeger tijdens kampeertochten door de wildernis vaak 

had bezocht: de Los Alamos Ranch School op een hoog en verlaten tafelland in een 

uithoek van New Mexico. Tezamen met een leger-majoor bezocht hij de houten 

kostschool opnieuw en beiden waren het er snel over eens dat dit de meest geschikte 

lokatie zou zijn om in het vervolg de onderzoeksactiviteiten te concentreren. De mesa 

van Los Alamos ligt in het hart van het Indianenland, dat van de ene dag op de andere 

werd verstoord met de onverhoedse komst van ‘het grootste wetenschappelijke 

onderzoeksproject ooit vertoond’.21 De groei van het project was exponentieel. Binnen 

twee jaar groeide de kleine nederzetting in de bergen van New Mexico uit tot een 

moderne bedrijvige basis met zesduizend inwoners. Het was een vreemde, kunstmatige 

gemeenschap. Zoals Oppenheimer zelf vaststelde, was het woon- en werkklimaat in het 

project ‘nogal vreemd met het oog op de geheimhouding. Veel collega’s werden 

afgeschrikt door wat een soort concentratiekamp leek te worden.’22 

 De techniek is de bijna ongerepte natuur van Los Alamos binnengedrongen, 

neemt bezit van het geheel en verjaagt de cultuur die er tevoren bestond. Op de mesa 

van Los Alamos ontstaat, tweeduizend meter boven de zeespiegel, een gunstig klimaat 

voor de opbloei van een nieuwe consensus, een nieuw gezond verstand. Binnen de 

omheining van het prikkeldraad raakt men vanzelf gefascineerd door de doelgerichtheid 

van het project. Het doel van de onderneming staat niet meer ter discussie en wordt 

algemeen als een gegeven aanvaard, en dat is in dit geval toevallig het maken van een 
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atoombom. De deskundigen praten het elkaar aan. Waar zij in de beslotenheid van de 

mesa mee bezig zijn, is boven alle twijfel verheven en is per definitie interessant en 

urgent. Het is oorlog, maar dat niet alleen; het gaat hier om grensverleggend onderzoek. 

Als de fysici de afrastering rond het supergeheime laboratorium eenmaal zijn 

binnengegaan, gaan zij daarbinnen verder vrijuit. Zij moeten de spits afbijten en dat kan 

alleen als zij kunnen opereren in een wetteloos jachtgebied. Oppenheimer is de grote 

ronselaar van wetenschappelijk talent. Veelbelovende wetenschappers en technici 

verleidt hij met de grote ontdekkingen die hij in het vooruitzicht stelt. Doet hij bij de 

één een beroep op zijn eerzucht en overmoed, bij de ander speculeert hij op de angst dat 

anders Hitler wel eens de nucleaire wedloop zou kunnen winnen. 

 

 

 *  *  * 

 

 

De geleerden die in het Manhattan Project samenspanden hadden de wereld nog niet 

laten zien dat er aan de bestaande wreedheid opnieuw een dimensie was toegevoegd. 

Niet dat deze mannen in hun hart zo moordlustig waren. Oorlog of geen oorlog, vrede 

of bijna vrede, daar ging het niet om. De wetenschappers en technici hadden er nu al zo 

lang en zo fanatiek aan gewerkt. Alle problemen die op die lange weg de kop hadden 

opgestoken waren zij de baas geworden. De enige vraag die nog niet was beantwoord, 

was: werkt de bom? Waren zij in hun opzet geslaagd of hadden zij gefaald? Niemand 

was er zeker van. Alleen een proefexplosie kon daar uitsluitsel over geven. De 

proefexplosie was en bleef een enorm risico en alleen de noodtoestand van de oorlog 

kon rechtvaardigen dat er terwille van de vooruitgang van wetenschap en techniek zo’n 

grote gok werd genomen. De oorlog liep op zijn eind en nog was er geen formele 

beslissing over het gebruik van de nieuwe bom gevallen. De oorlog mocht in geen geval 

voorbijgaan vóórdat de proef op de som was genomen. De mannen van het Manhattan 

Project en de autoriteiten in Washington hadden al zo lang de adem ingehouden. Nu 

het nieuwe wapen dan eindelijk op het punt stond te exploderen was het de hoogste tijd 

om de rest van de wereld (en dan vooral de Sovjet-Unie) te intimideren. Voordat de 

kanonnen zouden zwijgen moest deze jarenlange inspanning nog met een spectaculair 

vuurwerk worden bekroond. Hoewel - of juist omdat - de oorlog ten einde liep, werden 
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de toch al hoogopgevoerde activiteiten om de bom op tijd klaar te krijgen nog 

verdubbeld. Hitler had zelfmoord gepleegd. De jarenlange legitimatie voor het 

diabolische wapen was de Amerikanen ontvallen, maar het middel om de duivelse 

macht van Hitler uit te drijven was inmiddels allang tot doel geworden. Hitler had nog 

maar weinig met de atoombom te maken. Het oorspronkelijke doel was door de feiten 

achterhaald en vervlogen, maar het middel was uitgegroeid tot een topprestatie in 

wetenschap en techniek. De bom was er tenslotte om te worden gebruikt, zei de één tegen 

de ander. Dat argument deed de deur dicht. 

 De geleerden mogen graag ongestoord experimenteren. Als het erop aankomt 

om te beslissen hoe het resultaat van hun werk moet worden gebruikt, laten zij als dat zo 

uitkomt, de beslissing liever aan anderen over en houden zij zich van de domme. Ze 

weten alleen maar iets van fysica, maar eigenlijk niets van politieke vraagstukken of 

kwesties van nationaal belang. 

 Toch zijn de kerngeleerden slimmer dan ze zich voordoen. Samen met de 

technische deskundigen vormen ze, zoals één van hen (Herbert York), hen noemt, ‘een 

slimme groep intellectuelen’.23 Het eerste initiatief voor de productie van kernwapens 

was immers van hen uitgegaan (Szilard, Fermi, Einstein). Al doen de kernfysici zich nog 

zo naïef voor, alleen hun aanwezigheid al is een beslissende stap om verder te gaan. De 

atoomgeleerden zelf willen daar niets van horen; de wetenschap is immers neutraal! 

Zoals de atoomgeleerde Edward Teller het formuleert: ‘Het democratisch stelsel, waarin 

ik vast geloof, neemt de verantwoordelijkheid van de geleerde over. De besluiten zijn 

aan het volk en zijn vertegenwoordigers.’24 

 Bij de beslissing over het gebruik van de atoombom stond het volk geheel buiten 

spel; dat had zijn zeggenschap over dit soort zaken aan de hoogste politici en militairen 

gedelegeerd. In de laatste dagen van de oorlog lag de verantwoordelijkheid voor het al of 

niet inzetten van de atoombom niet bij de atoomgeleerden die de bom hadden gemaakt, 

maar bij president Harry Truman en de Amerikaanse minister van defensie, Henry 

Stimson. 

 Stimson zat die dagen in over een aan president Truman gerichte brief, waarin 

hij, als minister van defensie, vooraf inzage had gekregen. De eind mei 1945 verzonden 

brief was geschreven door een zekere Oswald Brewster. Brewster was een ingenieur die 

in het kader van het Manhattan Project in dienst was van de Kellex Corporation in New 

York en had daar al in een vroeg stadium meegedaan aan het gasdiffusieproces voor de 
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scheiding van het uraniumisotoop. Hij was een man van bijzondere vindingrijkheid op 

mechanisch gebied. Alice Kimball Smith, Amerikaans politicologe en vrouw van een 

atoomgeleerde die in Los Alamos een groot aandeel had in de vervaardiging van de 

atoombom, vermeldt in haar geschiedschrijving over die periode dat Brewster zich meer 

dan zijn collega’s bewust scheen te zijn van het eindprodukt van zijn werk. Hoewel hij 

altijd met groot enthousiasme had meegewerkt aan de produktie van de bom merkten 

zijn vrienden dat hij, na de nederlaag van de Duitsers, door iets van streek was geraakt. 

Wat zijn vrienden niet wisten was dat Brewster een brief aan de president had 

geschreven. Brewsters superieuren wisten het wel. Zij hadden de brief ter inzage 

gekregen en hoewel zij niet hadden geprobeerd hem daarvan af te brengen, hadden zij 

hem wel duidelijk gemaakt dat je in oorlogstijd niet zomaar naar de president kon 

schrijven zonder dat de geheime dienst daarin zou worden betrokken. Een paar dagen 

later bemerkte Brewster tot zijn schrik dat hij werd geschaduwd en dat zijn telefoon 

werd afgeluisterd. In zijn brief had hij de president rechtstreeks gewezen op zijn morele 

plicht. Brewster had zich niet laten meeslepen door een collectieve opwelling van 

ongerustheid. Hij sprak alleen voor zichzelf en die persoonlijke hartstocht was, aldus 

Smith, misschien wel wat bij de minister van defensie de aandacht trok. Stimson vond 

de brief belangrijk genoeg om hem onder de aandacht van president Truman te 

brengen. Brewster schreef zonder veel omwegen dat hij de atoombom als een te groot 

kwaad beschouwde om het aan mensen of regeringen toe te vertrouwen. Hij drong er bij 

de president op aan dat de bom in Japan niet zonder waarschuwing zou worden ingezet 

en dat de ontwikkeling van de atoombom nu verder moest worden gestopt. 
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 Vierde congres, Los Alamos, 1945 

 

Op 15 en 16 juni 1945, een maand voordat in de woestijn van New Mexico de proef op 

de som zou worden genomen, kwamen tussen de ponderosa-dennen op de mesa in Los 

Alamos vier atoomfysici bijeen. Samen vormden deze vier wetenschappers het 

wetenschappelijk panel van de zogenaamde Interim-Commissie. De Interim-Commissie 

was in mei in het leven geroepen om de besluitvorming op het Pentagon te verrijken 

met de ‘frisse blik’ van een aantal hooggeplaatste wijze mannen die, zoals dat heette, 

‘nog niet waren beïnvloed door een lange emotionele betrokkenheid bij de bom’. 

 Niets deed vermoeden welke grote belangen er dat weekend in Los Alamos op 

het spel stonden. De vier atoomgeleerden, waaronder drie Nobelprijswinnaars, waren 

zeer gerespecteerde mannen: Arthur Compton uit Chicago, Ernest Lawrence uit 

Berkeley en Enrico Fermi en Robert Oppenheimer uit Los Alamos. In het diepste 

geheim zaten deze mannen bijeen om, ten behoeve van de Interim-Commissie, de 

laatste hand te leggen aan een rapport over hoe het na de oorlog met de atoomenergie 

verder moest gaan. Het moest een advies worden over de maatregelen op lange termijn. 

Die maatregelen waren bedoeld om het oppergezag van de Amerikanen op het gebied 

van de kernenergie blijvend veilig te stellen. Bij de Amerikanen waren het gebruik en de 

verspreiding van deze nieuwe energie wel in goede handen, maar buiten de Verenigde 

Staten kon men weinig garanderen. 

 Eigenlijk was deze bijeenkomst niet hierom begonnen. Op zaterdag kwam er een 

telefoontje uit Washington dat deze bijeenkomst een macaber karakter zou geven. 

George Harrison, de vice-voorzitter van de Interim-Commissie (en tevens president van 

de New York Life Insurance Company), belde met de vraag of het geleerde panel haar 

oordeel wilde geven over de mogelijkheid dat de vernietigende kracht van de atoombom 

nog niet meteen militair zou worden ingezet maar eerst in een onbewoond gebied 

technisch zou worden gedemonstreerd. De vraag van Harrison suggereerde dat er nog 

ruimte was voor de illusie, dat de techniek - zelfs in haar plotseling exponentieel 

toegenomen vernietigende kracht - neutraal kon worden gebruikt. Wat de vier 

geleerden in feite werd gevraagd was of zij, voor zover het hen aanging, een beslissend 

advies wilden geven over leven of dood van honderdduizenden mensen aan de andere 

kant van de oceaan. Harrison vond het kennelijk dringend noodzakelijk om een aantal 
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wetenschappers dat bedenkingen had tegen een direct militair gebruik van de bom 

bijtijds de wind uit de zeilen te nemen met een uitspraak van de neutrale wetenschap. 

Hij moest de opkomst van het slechte geweten voorblijven. 

 Er was iets begonnen te broeien. In de beperkte kring van wetenschappers die er 

weet van hadden was te elfder ure alsnog een beweging ontstaan die erop gericht was te 

voorkomen dat de eerste atoombom boven een dichtbevolkte Japanse stad zou 

ontploffen. Een kleine groep wetenschappers van het Met Lab in Chicago, voor wie de 

grootste opwinding van het eigenlijke werk aan de bom al achter de rug was, kon zich 

kennelijk de luxe veroorloven om na te denken over het doel van hun inspanningen. Zij 

bedachten dat het menselijker zou zijn om de Japanners met een demonstratie van de 

atoombom te laten zien welk verschrikkelijk lot hen te wachten stond, zodat ze 

tenminste de kans kregen zich eerst nog over te geven. 

 De Interim-Commissie had zich echter reeds op 31 mei op het Pentagon beraden 

over het voorstel om alleen maar een demonstratie te geven. Naar een van de 

aanwezigen, Lawrence, zich later herinnerde, was het voorstel tijdens de lunch al ter 

sprake gebracht en was het ‘voor hoogstens tien minuten het onderwerp geweest van 

een algemene discussie’. Waar de commissie zich wel serieus mee bezig hield was het 

opstellen van verklaringen die zouden worden gepubliceerd ‘onmiddellijk nadat de 

eerste bommen op Japan geworpen zouden zijn’. De commissie had namelijk al besloten 

dat de atoombom ‘zo spoedig mogelijk, en zonder waarschuwing vooraf, tegen Japan 

moest worden gebruikt’. Op papier was alles al geregeld. Een speciale target-commissie 

had een lijst van steden opgesteld: Hiroshima (350.000 inwoners), Nagasaki (275.000 

inwoners), Kokura, Niigata. Op basis van deze selectie had de Interim-Commissie van 

gedachten gewisseld over de vraag op welk soort stad de bom ‘het meest effectief’ zou 

zijn. De geleerden in de commissie hadden berekend, dat er in deze steden 20.000 

mensen zouden omkomen. (Zij onderschatten daarbij de effecten van brand en 

radioactieve straling. Alleen al in Hiroshima vielen er tussen de 70.000 en 250.000 

doden. Niemand weet het precieze aantal. Bovendien stierven er in de vijf jaar die op de 

bomontploffing volgden nog eens een ruwe 200.000 mensen. Tot op de dag van vandaag 

sterven er mensen aan de gevolgen van de radioactieve straling waaraan zij toen werden 

blootgesteld.25) 

 Het telefoontje waarin Harrison het wetenschappelijk panel had gevraagd om 

een oordeel te geven over het voorstel om de atoombom eerst alleen te demonstreren, 
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plaatste de vier wetenschappers in Los Alamos, aldus Alice Kimball Smith, voor een 

pijnlijk dilemma. Compton vertelde later dat de vier mannen in ieder geval vastbesloten 

waren om de kracht van de bom op effectieve wijze te demonstreren en dan liefst zonder 

dat het mensenlevens zou kosten, ‘als dat tenminste mogelijk was’. De vier geleerden 

hadden weinig tijd nodig om tot de conclusie te komen dat de vernietigende kracht van 

de atoombom niet op zo’n manier kon worden gedemonstreerd, dat die demonstratie 

ook effectief zou zijn. ‘Het leek niet mogelijk’, zo schreef Compton, ‘om een zuiver 

technische demonstratie van de kracht van de atoombom te geven, die ook effectief door 

zou dringen tot de leidende kringen in Japan.’ Het panel was ervan overtuigd dat een 

atoombom op een onbewoond eiland of boven open zee de Japanners niet zou 

overtuigen. Hitler had als absolute demon zijn kracht verloren. Nu moesten de opperste 

krijgsheren van Japan in die leemte voorzien. Er moest een dramatische daad worden 

gesteld. Men moest de Japanse warlords een duidelijke schok toedienen, zo stelde het 

panel vast. ‘De ervaring met de vastberadenheid van de Japanse krijgers leerde dat de 

oorlog niet tot een eind zou komen tenzij deze mannen zelf overtuigd zouden raken van 

de nutteloosheid ervan.’ 

 De bureaucratische massage van het Pentagon had gewerkt. De vier warlords aan 

de wetenschappelijke kant vonden elkaar in de veelzeggende conclusie dat ‘het 

verhinderen van oorlog belangrijker is dan het uitbannen van dit ene specifieke wapen’. 

‘Wij zijn niet in staat’, zo stelde het panel vast in zijn officiële advies aan de Amerikaanse 

minister van defensie, ‘om een technische demonstratie voor te stellen die de oorlog 

waarschijnlijk tot een einde zal brengen; wij zien geen aanvaardbaar alternatief voor 

direct militair gebruik.’ En daarmee was door de getuigen-deskundigen van de 

wetenschap het massale doodvonnis bekrachtigd dat acht weken later - zonder 

voorafgaande waarschuwing - in Japan zou worden voltrokken. Het bureaucratisch 

taalgebruik verduisterde de onvoorstelbaar grote menselijke belangen die in dit advies 

op het spel stonden. Het verbloemde ook het feit dat deze wetenschappers die belangen 

niet de moeite waard vonden om althans een poging tot een alternatief te wagen. De 

wetenschappers hadden de kans om de loop der gebeurtenissen ten goede te keren 

voorbij laten gaan. Na de vergadering in Los Alamos konden zij niet meer terugkomen 

op het daar genomen besluit. Trouwens, voor enige bezinning hadden ze het veel te 

druk. De voorbereidingen voor de eindfase werden nog hoger opgevoerd. De geleerden 
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hadden alle aandacht nodig voor de proefexplosie die over een maand in de woestijn 

van New Mexico zou worden gehouden. 

 Hoe vooraanstaand en deskundig deze wetenschappers ook waren en hoe dicht 

ze ook bij het vuur zaten, zij voelden toch de duidelijke behoefte om zich onbekwaam te 

verklaren. Zij konden onmogelijk oordelen over de meer algemene problemen die 

voortvloeiden uit de nieuwe emerging technology, die zij zelf mede hadden opgeroepen. 

In hun advies aan de regering verklaarden de eminente geleerden zichzelf 

ontoerekeningsvatbaar. 

 

Het is waar dat wij tot de weinige burgers behoren die de gelegenheid hadden 

om gedurende de laatste jaren zorgvolle aandacht aan deze problemen te geven. 

Wij maken echter geen aanspraak op speciale competentie in het oplossen van 

de politieke, sociale en militaire problemen die door de opkomst van de 

atoomkracht worden gesteld.26 

 

De vier mannen wassen hiermee niet alleen hun handen in onschuld. Door hun 

vrijblijvende opstelling proberen zij, zoals altijd, de onschuld van de wetenschap te 

redden en onderschrijven zij het axioma dat wetenschappers niet bevoegd zijn om 

complexe politieke besluiten te nemen. 

 Later, na de proefexplosie in de woestijn, bedacht één van de vier, Oppenheimer, 

dat het mogelijk zou zijn geweest om munt te slaan uit het psychologische effect van de 

geweldige intensiteit van de lichtflits. Het ongekend felle licht van de proefexplosie was 

een fysisch verschijnsel dat de wetenschappers duidelijk hadden onderschat. In de tijd 

dat de proefexplosie plaatsvond was het volgens Oppenheimer echter helaas al te laat. 

De hele machinerie voor het gebruik van de atoombom was al in beweging gezet. Het 

waarschuwend effect van de onverwacht grote explosie kon er weinig meer aan toe of af 

doen; in feite was de beslissing om de bom te gooien al zes weken eerder genomen. Op 

31 mei had men in het Pentagon de startknop al ingedrukt. Na dat moment was er 

nauwelijks enige ruimte voor improvisatie. Hoogstens had de hoogste politieke leiding 

in een eerder stadium nog wel de vrijheid gehad om te besluiten dat de voorbereidingen 

voor de eerste atoomaanval op Japan niet moesten beginnen. Eenmaal in beweging was 

het verdere verloop van het proces een technische kwestie. De politiek kwam er niet 

meer aan te pas; zelfs de president kon de trein niet meer stoppen. De politicus kan zich 
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nog wel bedenken en ‘ho!’ roepen, maar weet niet meer wat de gevolgen van zijn 

ingrijpen zullen zijn. Hij heeft zijn macht aan deskundigen uit handen gegeven. Als de 

techniek eenmaal de orders geeft wordt de politicus een dilettant zonder technisch 

inzicht in het aan de gang zijnde complexe proces. 

 

 

 *  *  * 

 

 

De eerste proefexplosie van de atoombom, op 16 juli 1945 in de woestijn bij 

Alamogordo, zou vroeg in de ochtend plaatsvinden. Met speciale bussen waren de 

geleerden uit de bergen van Los Alamos naar de woestijnvlakte overgebracht om getuige 

te zijn van wat zij later zouden beschrijven als ‘de emotionele climax’ van hun jarenlange 

inspanning. Toen de laatste seconden werden afgeteld kon Oppenheimer de opwinding 

niet langer verdragen. ‘Hij haalde nauwelijks adem’, zo schreef generaal Farrell in zijn 

rapport. Volgens ooggetuigen was Oppenheimer een zenuwinstorting nabij. Hij stond in 

de deuropening van de bunker en klampte zich vast aan de deurpost om zichzelf 

houvast te geven. Hij staarde voor zich uit en ‘toen kwam die reusachtige uitbarsting van 

licht, kort daarna gevolgd door een diep rommelend gebulder van de explosie’.27 

Oppenheimers gezicht ontspande zich tot een uitdrukking van geweldige opluchting. 

 In haar roman Ceremony geeft Leslie Silko een idee hoe de naburige Pueblo-

Indianen van New Mexico de atoomexplosie hebben ervaren. Ze vertelt het verhaal van 

een oude Indiaanse grootmoeder die aan haar kleinzoon Tayo vertelt hoe ze de 

ontploffing ‘s nachts met eigen ogen heeft gezien. 

 

‘Ik moet er maar steeds aan denken’, zei ze. ‘Het is gebeurd toen je weg was. Ik 

moest, zoals altijd, uit bed voor de po. Het was nog donker; iedereen sliep 

verder nog. Maar toen ik van de keuken terugliep naar bed, straalde er een 

lichtflits door het raam. Zo groot, zo helder dat zelfs mijn oude bewolkte ogen 

hem konden zien. Hij moet in het zuidoosten de hemel gevuld hebben. Ik dacht 

dat ik weer de zon zag opkomen, maar het licht vervaagde en alle honden in de 

buurt gingen blaffen, net als die keer dat er een beer bij de vuilnisbelt 

rondsloop. Je weet toch nog wel hoe ze toen blaften? “Het is me wat”, zei ik bij 
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mezelf, “ik had niet gedacht dat ik ooit nog eens zo’n helder licht zou zien.”.... 

Later op de dag kwam Romero langs. Hij zei dat hij het ook had gezien. Zo 

helder dat het hem een ogenblik verblind had, en later, als hij zijn ogen dicht 

deed, zag hij nog steeds die flits.’ Ze zweeg, alsof ze nadacht over de juiste 

woorden. ‘Weet je, ik heb nooit begrepen wat ik eigenlijk heb gezien. Later 

stond er nog iets over in de krant. Het hevigste op deze aarde. De grootste 

ontploffing die er ooit geweest was . . . zo stond het in de krant.’ Ze schudde 

langzaam met haar hoofd. ‘Nu vraag ik me alleen af waaróm, kleinzoon. 

Waarom hebben ze zo iets gemaakt?’28 

 

De lichtflits, de schokgolf, de rukwind en de kracht van de explosie, dat was het 

waarschuwend antwoord van de natuur op het overmoedig vragen van de mens. 

Niemand wist van tevoren hoe groot de gok was die met deze proefexplosie op Trinity 

Site (‘drievuldigheid’, de codenaam van de locatie) zou worden genomen. Er waren 

deskundigen die dachten dat onder de bom de aarde zou splijten. Weer anderen 

verwachtten dat de explosie eerst de atmosfeer en vervolgens de biosfeer in brand zou 

steken. Fermi ging met zijn collega’s weddenschappen aan over de vraag of de bom nu 

werkelijk de atmosfeer in brand zou steken, en zo ja, of die brand dan alleen New 

Mexico of de hele wereld zou verwoesten.29 Zo erg bleek het niet te zijn. Het ergste 

moest trouwens nog komen; over drie weken en aan de andere kant van de aarde. Maar 

ook dit eerste ongenadige antwoord van de natuur was eigenlijk niet mis te verstaan. De 

intensiteit van de lichtflits en het geweld van de explosie waren een maat voor het falen 

van het menselijk bewustzijn tegenover ‘de dingen daarbuiten’. 

 Het waarschuwend teken van de natuur werd niet begrepen. William L. 

Laurence, verslaggever van de New York Times, heeft voor de geschiedenis vastgelegd 

hoe de genodigden die de ontploffing mochten meemaken de bekroning op hun 

jarenlange inspanning beleefden. 

 

De grote knal kwam honderden seconden na de Grote Lichtflits - de eerste 

schreeuw van een nieuwgeboren wereld. Het bracht de zwijgzame, 

bewegingloze silhouetten tot leven, gaf ze een stem. 

Een luid geschreeuw vulde de lucht. De kleine groep die tot dan toe als 

woestijnplanten in de aarde stonden geworteld, barstte in dansen uit, het ritme 
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van de primitieve mens die danst op een van zijn vuurfeesten bij de komst van 

het voorjaar. 

Zij klapten in hun handen terwijl zij van de grond opsprongen - de 

aardgebonden mens die een nieuwe geboorte in vrijheid symboliseert - de 

geboorte van een nieuwe kracht die voor de eerste keer de mens de middelen 

gaf om zich te bevrijden van de aantrekking van de zwaartekracht van de aarde 

die hem in bedwang houdt. 

De dans van de primitieve mens duurde maar een paar seconden, waarin een 

evolutieperiode van tienduizend jaar in elkaar was geschoven. De primitieve 

mens was gemetamorfoseerd in de moderne mens - handenschuddend, elkaar 

op de schouder slaand en lachend als blije kinderen.30 

 

De grootheidswaanzin en euforie duurden maar kort. Na de eerste uitbundige 

juichkreten over het ongekende succes volgde een eerbiedige stilte. Het was een 

moment, waarbinnen Oppenheimer zich nog even kon bezinnen. ‘Wat hebben we 

gedaan?’ zei hij in zichzelf. Een passage uit de Bhagavad-Gita, het heilige boek der 

Hindoes, schoot hem te binnen: ‘Nu ben ik de Dood, de Verdelger van Werelden.’31 Na 

hem eerst met het succes te hebben gefeliciteerd voegde de leider van de Trinity Test, 

Kenneth Bainbridge, Oppenheimer toe: Well, now we’re all sons of bitches.32 Even had de 

betoverende lichtflits de opeenvolging van de wetenschappelijke en technische 

gebeurtenissen doorbroken. 

 Er moest nog veel werk worden verzet om de massamoord op twee Japanse 

steden volgens schema te laten verlopen. De honderdduizenden Japanners die zeer 

binnenkort de vooruitgang in de wetenschap en techniek met de dood of met ernstige 

brandwonden zouden moeten bekopen, hadden toen nog geen weet van welk 

onvoorstelbaar lot hen te wachten stond. 

 Na de dans van de primitieven in de woestijn keerden de medewerkers van Los 

Alamos weer terug naar hun laboratorium bovenop de mesa. Alice Kimball Smith 

rapporteert dat in de daaropvolgende weken de hele Los Alamos-gemeenschap een soort 

van ‘catharsische schok’ doormaakte. Nu zij de ongekende macht van de atoombom met 

eigen ogen hadden gezien, spraken de wetenschappers over weinig anders meer dan 

over het effect dat de bom zou hebben op de na-oorlogse wereld. Om de climax van hun 

inspanningen te vieren werd er nog een poging gedaan om een soort party te 

organiseren. 
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...het was een gedenkwaardig fiasco. De mensen bleven òf weg òf 

maakten dat ze snel weer verdwenen waren. Oppenheimer vond een, 

anders bezadigde, jonge groepsleider ziek in de bosjes en wist dat de 

reactie was begonnen. 

Met het verstrijken van de dagen groeide de afkeer. Zelfs voor degenen 

die geloofden dat het einde van de oorlog de bomexplosie 

rechtvaardigde, was die afkeer een intense persoonlijke ervaring met de 

realiteit van het kwaad.33 

 

De deskundigen die belast waren met de proefexplosies in de woestijn waren totaal 

gevangen in de klinische sfeer van deze opwindende operatie. De proefexplosie was een 

laboratoriumproef in de ‘grote lege ruimte’ van de woestijn. De geleerden zagen de 

explosie vooral als een fysisch gebeuren. Ze waren benieuwd of hun berekeningen 

zouden kloppen maar maakten zich geen voorstelling van wat de explosie, de 

vuurstorm, de schokgolf en de radioactieve straling teweeg zouden brengen in een 

ruimte gevuld met mensen, dieren, planten, huizen, gebouwen, water, stroom, gas en 

wat er zich nog meer bevindt in de complexe wereld van een grote Japanse stad. 

 Dat was anders met de deskundigen die, zoals de medewerkers van het Met Lab 

in Chicago, hun prestatie al hadden geleverd. Zij konden het wat kalmer aan doen en 

loskomen uit de ban van de gezamenlijke opwinding. Begin augustus 1945 - enkele 

dagen voordat de eerste atoombom op een Japanse stad zou worden geworpen - bevond 

een groep medewerkers van het Met Lab, die aan de ontwikkeling van de atoombom 

hadden meegewerkt, zich in Chicago. Eén van hen, de biofysicus Eugene Rabinowitch, 

vertelt later over het bange voorgevoel van de doem die op handen was. 

 

Enkelen van ons liepen door de straten van Chicago, terwijl wij ons levendig 

voorstelden dat de hemel plotseling zou worden verlicht door een reusachtige 

vuurbal. De staalskeletten van de wolkenkrabbers zouden buigen in groteske 

vormen en het metselwerk zou neerregenen in de straten beneden, totdat er een 

grote stofwolk omhoog zou rijzen en weer zou neerdalen over de 

ineenstortende stad.34 
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 *  *  * 

 

Net zoals na de Eerste Wereldoorlog groeide ook na de Tweede Wereldoorlog de 

verwachting dat de nieuwe mens zou leren van de waarschuwing van wat er was 

gebeurd. Het kwaad van de kernwapens zou een nieuw, groter goed oproepen. Maar de 

talloze petities, protesten en harde en zachte acties tegen de kernbewapening hebben het 

beslissend proces dat in de woestijn bij Alamogordo zo dramatisch begon nog steeds 

niet weten te keren. 

 Het is al te gemakkelijk om alleen de direct betrokken wetenschappers en 

technici de schuld voor deze situatie te geven. Het probleem is structureler. De 

wisselwerking tussen bureaucratie en technocratie is inmiddels al zo hecht geworden, 

dat de verantwoordelijkheid voor wat er wordt geproduceerd in vergaande mate is 

gespreid. In de westerse beschaving zit iedereen in hetzelfde vaarwater van het technisch 

denken. 

 Het valt moeilijk na te gaan in hoeverre de inspanningen van individuele 

onderzoekers de uiteindelijke uitkomst van de wetenschappelijke en technische 

ontwikkeling bepalen. Geen enkele atoomfysicus zal zeggen dat hij uit moorddadigheid 

handelt. De natuurkundigen die de eerste stoot gaven tot de ontwikkeling van de 

atoomfysica hadden, zo zegt men, niet de bedoeling een bijdrage te leveren tot de 

ontwikkeling van de atoombom. Madame Curie kon toch onmogelijk de consequenties 

van haar onderzoek voorzien. Zij kon niet weten dat haar ontdekkingen op het gebied 

van radioactiviteit onder andere zouden leiden tot de ontwikkeling van de kernwapens 

van nu. Oppenheimer echter wist in ieder geval beter dan wie ook waartoe zijn 

onderzoek zou moeten leiden: rechtstreeks tot de inzet van de atoombom als wapen in 

de oorlog. Maar Oppenheimer ziet dit niet echt als zijn verantwoordelijkheid: ‘Ons werk 

heeft de condities veranderd waaronder mensen leven, maar het gebruik dat van die 

veranderingen wordt gemaakt is het probleem van regeringen, niet dat van 

wetenschappers.’ En: ‘Ik was niet degene die in Los Alamos het beleid bepaalde. Ik zou 

alles hebben gedaan wat zij mij zouden hebben opgedragen te doen.’35 

 Hoe is het uiteindelijk te verklaren dat er altijd weer mensen te vinden zijn die 

zulke technische monsters als de atoombom ontwerpen en fabriceren, en weer anderen 

die bereid zijn om zo’n vernietigingswapen uiteindelijk ook nog af te werpen boven een 
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dichtbevolkte stad? Aan welke wetten gehoorzamen mensen wanneer ze dergelijke 

resultaten van wetenschap en techniek als normaal accepteren? 

 De Franse schrijver Bernard Charbonneau schrijft daarover het volgende in zijn 

boek Le Système et le chaos: 

 

Het is niet de meest monstrueuze tiran die de atoombom produceert maar de 

meest geavanceerde samenleving. En in 1944 was het niet de Sovjet-Unie of het 

Derde Rijk, maar een evangelische en liberale natie, geregeerd door een 

president die zich ten doel stelde de aarde te bevrijden van de vrees. Wie zal het 

onherstelbare hebben gewild als het ooit komt? Zeker niet de 

wetenschapsmensen, die alleen maar op zoek zijn naar kennis, noch de technici, 

die alleen maar uit zijn op macht. Wat betreft de politici: die streven alleen naar 

vrede en rechtvaardigheid. Jammer, de strijd dwingt. Het was niet Roosevelt die 

de bom maakte: Hitler dwong hem ertoe en later Stalin. Maar de communisten 

zullen aantonen dat de bom een produktie is van het kapitalisme. Het bewijs is 

dat de Sovjet-Unie zelfs nog krachtiger bommen laat ontploffen. Wie of wat zit 

er achter de bom? De vooruitgang (de wetenschap, de techniek, de staat) 

overgelaten aan zijn eigen apparaten. De Sovjet-Unie was de tweede natie die de 

bom liet exploderen omdat het de tweede macht op aarde was. Marx heeft hier 

niet meer mee uit te staan dan Jezus.36 

 

Charbonneaus fundamentele stelling wordt bevestigd door de vooraanstaande 

Amerikaanse atoomgeleerde Herbert York. Deze Herbert York werkte als dertigjarige 

fysicus uit Berkeley mee aan het Manhattan Project. Hij was een hartstochtelijk 

promotor van de waterstofbom en zat ook later als directeur van het Lawrence 

Livermore Laboratorium en als directeur van defensie op het Pentagon, jarenlang in het 

centrum van de macht. Pas laat, toen hij vijftig was, kwam York tot het inzicht dat de 

Verenigde Staten verantwoordelijk zijn geweest ‘voor de meeste acties die de snelheid en 

de schaal van de wapenwedloop hebben bepaald’ en voor het ‘de gehele wereld voorgaan 

in zijn waanzinnige race naar de uiteindelijke absurditeit’. York denkt niet dat dat komt 

omdat Amerikanen agressiever of minder wijs zijn dan anderen, maar om de simpele 

reden dat Amerikanen rijker en machtiger zijn, en omdat ‘onze wetenschap en techniek 

dynamischer zijn en we meer en allerlei soorten ideeën verwekken’. De voornaamste 

boosdoener is volgens York de Amerikaanse technologische overdaad.37 
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 York slaat de spijker op zijn kop. 

 Eens had dezelfde York, toen hij nog het bevel voerde over alle onderzoeks- en 

ontwikkelingsprojecten van de Amerikaanse defensie, een buitengewoon belangrijk 

aandeel in het steeds verder opblazen van de gevaarlijke overdaad van de techniek. 

Hoezeer hij nu ook zijn vroegere gedrevenheid betreurt, zijn grote bijdrage heeft hij al 

geleverd. Toen Yorks geweten begon te knagen, kon hij gaan. Een dozijn andere 

ambitieuze jonge geleerden stond alweer te trappelen om zijn plaats in te nemen. 

Niettemin is het belangrijk en hoopgevend dat zelfs een man op zo’n hoge post zo 

radicaal van inzicht verandert. Dit maakt York in de wereld van de deskundigen en 

topfunctionarissen tot een zeldzame en opmerkelijke figuur. Van een fervent 

voorstander van bewapening is York veranderd in een pleitbezorger voor ontwapening. 

Na dertig jaar trouwe dienst doorzag hij de bedrieglijkheid van de slogan Atoms for 

Peace. 

 Als York in 1975 voor het eerst Hiroshima bezoekt, grijpt dat bezoek hem zo aan 

dat hij niet meer in staat is om er met de Japanners over te praten. 

 

...ik kon het eenvoudig niet. Het zijn gevoelens van een diep soort treurnis, niet 

zozeer wat betreft mijzelf of de mensen die daar het slachtoffer zijn geworden, 

maar wat betreft de situatie waarin de wereld verkeert.38 

 

Toen de wetenschappers van Los Alamos tien jaar na Hiroshima werd gevraagd of zij 

ten tijde van de oorlog wel eens discussies hadden gehad over de gevolgen van hun 

werk, was de eerste algemene reactie dat er tot en met de proefexplosie in Alamogordo 

geen enkele discussie had plaatsgevonden. Bij wat verder navragen wisten een paar 

mensen zich nog wel te herinneren dat een enkele keer, in een toevallig gesprek ergens 

in de hal van het laboratorium, toch wel eens was nagedacht of gediscussieerd. In de 

beslotenheid van een bergbeklimming op zondag hadden ze, zo schrijft Smith, wel eens 

over de toekomstige ontwikkelingen gesproken. Maar dat was dan ook alles. 

 

Allen waren het eens over het razend tempo van de laatste maanden voor de 

Trinity-test en over hun obsessie met de geheimhouding. En sommigen wezen 

op het halfbewust uitschakelen van het verstand als het ging om de uiteindelijke 

betekenis van hun nietsontziende inspanning om de oorlog tot een eind te 
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brengen. Maar de algemene reactie van de Los Alamos-wetenschappers was 

toch wel hun eigen verbazing over het feit dat zij er zo weinig over gedacht en 

gesproken hadden. Men werd zo volledig in beslag genomen door het 

dringende werk, zo legde men uit, dat ook mensen met een meer dan gewone 

gevoeligheid voor morele kwesties, die later zeer actief werden in de strijd om 

de bom te beheersen, hun taak ... zonder enige bedenking accepteerden.39 

 

De jonge wiskundige Freeman Dyson, die zich enkele jaren na de oorlog aan de Cornell 

Universiteit liet inschrijven als student van de atoomfysicus Hans Bethe, verbaast er zich 

later over hoe snel hij zich bij de club van wapenmakers had aangepast. De club bestond 

uit ex-Alamos-medewerkers die op de Cornell Universiteit met Hans Bethe 

samenwerkten. Dyson herinnert zich de eindeloze gesprekken die deze wetenschappers 

- vijf jaar na dato - nog voerden over hun opwindende Los Alamos-tijd, over hun moed 

en nostalgie. Zo te horen was Los Alamos voor zijn Cornell-collega’s een tijd van hard 

werken en kameraadschap en een tijd van groot geluk. Zij bouwden niet alleen maar de 

bom. Zij hadden er plezier in die te bouwen, aldus Dyson. Het bouwen van de bom was 

voor hen ‘de beste tijd van hun leven’ geweest.40 

 Men zou de wetenschappers en technici die zo kortzichtig en bereidwillig hun 

capaciteiten in dienst stelden van de massale vernietiging kunnen excuseren met de 

verlichtende omstandigheid dat zij te dicht op de feiten zaten om goed te kunnen 

beseffen waar zij mee bezig waren. Misschien, zo kan men aanvoeren, moet men eerst 

afstand nemen van het gebeuren voordat men het onderliggend patroon kan zien. Zelfs 

nu, meer dan veertig jaar later, is de ware aard en betekenis van de calamiteit in 

Alamogordo nog maar moeilijk te begrijpen. 

 De leidende atoomgeleerden beseften te weinig en te laat hoe zij ook zelf waren 

gevangen in hun bezetenheid en onderlinge wedijver om zo snel mogelijk atomen met 

neutronen te bombarderen en later in hun vooropgezette bedoeling om zo snel en 

effectief mogelijk de eerste atoombom te produceren. Op de cruciale momenten - 

wachtend voor het stoplicht, turend uit het raam en leunend tegen de deurpost - hadden 

zij noch de vrijheid, noch de wijsheid van de Indiaanse grootmoeder in het Laguna-

reservaat die, bij het zien van de lichtflits door het raam, zich afvroeg: waarom hebben 

ze zoiets gemaakt? De Indiaanse grootmoeder stelde een overleefde vraag die men 

eigenlijk niet meer gewend is te stellen: zij vroeg naar het doel van het technisch 
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handelen. De moderne levenslijn is, zoals Immanuel Kant al zei, de doelvolle 

doelloosheid. De vraag die nu het handelen steeds weer rechtvaardigt is: why not? 

Doelgerichte specialisten kijken, als ze hun vakgebied verstaan, niet verder dan hun 

doelrationele neus lang is, want dat is hun kracht. Eerst was de structuur van het atoom 

het enige echte probleem; toen het splitsen van de kern en vervolgens het ontploffen van 

de atoombom. De atoomfysici handelden niet met maximale wijsheid om te leven. Zij 

gingen doelrationeel te werk en wilden in hun werkdrift de kortste weg nemen naar de 

achtereenvolgende uitdagingen die zij zichzelf hadden gesteld: het splijten van atomen, 

het vrijmaken van tomeloze energie en tenslotte het leveren van een nieuwe techniek om 

de vijand te verslaan. Zo simpel dachten zij. Zoals Herbert York zich uit die tijd 

herinnert ging het in de eerste plaats om ‘het oplossen van zeer dringende, praktische 

problemen’.41 

 Er zijn volgens Oppenheimer meerdere motieven beschikbaar om te verklaren 

waarom de atoombom werd gemaakt, maar de redenen die men gewoonlijk noemt 

waren volgens hem niet de meest doorslaggevende. Als men blijft zoeken naar de ware 

reden voor de produktie van de atoombom, dan komt men volgens Oppenheimer 

uiteindelijk uit op deze: 

 

De reden waarom we dit werk deden is, omdat het een organische 

noodzakelijkheid was. Als je een wetenschapper bent kun je zoiets niet stoppen. 

Als je een wetenschapper bent, geloof je dat het goed is om te ontdekken hoe de 

wereld werkt; dat het goed is om te achterhalen wat de werkelijkheden zijn; dat 

het goed is om aan de mensheid in zijn geheel de grootst mogelijke macht over 

te dragen om de wereld te beheersen en daar volgens haar eigen inzichten en 

waarden mee te handelen.42 

 

Deze uitspraak van Oppenheimer over de ‘organische noodzaak’ van de atoombom 

komt overeen met de observatie van Elting E. Morison, de biograaf van de Amerikaanse 

minister van defensie Henry Stimson: 

 

Elk proces dat door mensen met een speciaal doel wordt begonnen heeft, om 

logische, biologische, esthetische of wat voor redenen dan ook, de neiging om 

verder te gaan en, als de rest tenminste niet verandert, zijn climax te bereiken. 

Iedere man die gedurende vier volle jaren van onzekerheid en inspanning 
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betrokken was bij het maken van de bom, werd, misschien wel zonder dat hij 

dat volledig besefte, tot de voleinding gedreven door de inertie die in het 

menselijk systeem is ontwikkeld.43 

 

 

 *  *  * 

 

 

De plaats waar de getuigen-deskundigen van het scientific panel bijeen komen om in het 

weekend van 15 en 16 juni 1945 het doodvonnis van hun objectieve goedkeuring te 

voorzien is uiteraard Los Alamos, het ‘concentratiekamp’ van de wetenschappers en 

technici. De executeurs van dat vonnis, de vliegtuigbemanningen van de 

bommenwerpers die de atoombom boven de Japanse steden moeten afwerpen, worden 

ergens anders geïsoleerd: in de uitgestrekte zoutvelden in het noorden van de staat Utah. 

In het verlaten Wendover-zoutveld woont een groep mannen van de luchtmacht in een 

kleine nederzetting bijeen, niet met het doel om een atoombom te maken, maar om die 

af te werpen - al weet niemand nog waarop. Ook in die zoutwoestijn raken de 

geïsoleerde mannen betoverd. En dat is ook de bedoeling. De fascinatie moet zo groot 

worden dat die het leed dat die mannen straks andere mensen zullen gaan aandoen 

volledig in de schaduw stelt. Op een afgelegen vliegveld in de woestijn worden de 

vliegtuigbemanningen getraind voor hun historische missie, streng bewaakt en in het 

diepste geheim. Het gezelschap mannen groeit uit tot een elite-eenheid die zich alles kan 

permitteren: bekend als The Untouchables en berucht vanwege hun uitspattingen. 

Enkele leden van de groep halen later voor de televisiecamera hun herinneringen op. De 

eerste herinnering is van de chef-kok, luitenant Charles Perry. 

 

Wij waren een erg hechte groep. Wij hadden geen omgang met andere 

eenheden, vanwege het soort opdracht dat wij hadden. Omgang met andere 

militairen was ons verboden, uit angst dat wij iets zouden loslaten over de 

opdracht. Wij wisten niet wat die inhield, maar wel dat het iets bijzonders was. 

Om ons heen wemelde het van de geheime agenten en FBI-agenten, die op dat 

soort dingen letten. Wij waren dus erg op elkaar aangewezen en leerden elkaar 

veel beter kennen dan elders in de dienst.44 
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De mannen komen nog dikwijls in reünies bijelkaar, voornamelijk om te praten over 

‘dat opwindende jaar’ waarin zij op dat afgelegen vliegveld werden getraind. Veertig jaar 

later geniet men nog van het immense gevoel van saamhorigheid. De reünisten voelen 

zich nog steeds één met het grote geheel, daar veertig jaar terug in de Wendover-

zoutwoestijn. Op een zo’n reünie vertelt radarspecialist luitenant Jacob Beser dat die 

solidariteit van toen een stuk van zijn leven is geworden. 

 

Een groep, die doormaakt wat wij tijdens de opleiding hebben doorgemaakt, 

heeft reden om trots op het groepsverband te zijn. Trots op het feit dat wij niet 

vervielen in geharrewar en dat wij onze menselijkheid behielden in die 

omstandigheden. Het was een unieke groep en ik ben er trots op dat ik erbij 

hoor. 

 

De grootste trots is weggelegd voor de commandant van dit selecte gezelschap, kolonel 

Paul Tibbets. Hij geeft vanuit eigen ervaring een perfecte beschrijving van de 

beperktheid van het doelrationeel, technisch handelen. 

 

...ik zag het meer als een uitdaging. Trots? Ja, ik was dolblij dat ik iets waar kon 

maken, dat niemand nog ooit eerder had gedaan. Iets laten slagen. Daar heb ik 

mij helemaal voor ingezet. Ik wist dat het een uitdaging was, want ik moest een 

groep vormen van een aantal deskundigen op technisch gebied, die daarnaast 

ook nog een vliegtuig konden besturen. Ik moest van die losse groep mensen 

met uiteenlopende interessen een hechte organisatie maken. Maar het 

moeilijkste aspect was volgens mij die mensen ertoe te brengen om te doen wat 

ik hen zei. Want ik mocht hen niet uitleggen waarom ik hen vroeg dingen te 

doen, die niemand anders deed. Ik heb geboft dat dat gelukt is. Ik heb die 

mensen naar Wendover in de staat Utah gehaald. Dat is een basis in een uithoek 

tussen de zoutvelden. Die mensen kwamen daar bij elkaar en ik vertelde hen dat 

wij iets heel belangrijks gingen doen, dat heel gevoelig lag en dat het parool dus 

discretie was. Dat ik hen niet meer zou vertellen dan zij nodig hadden om 

datgene, wat ik hen vroeg, naar behoren te doen. Geen vragen, zei ik, want dat 

brengt jullie en mij in moeilijkheden. Ik weet wat ik doe. Vertrouw op mij en 

doe wat ik zeg. Er zijn nooit moeilijkheden geweest. Niemand liet iets uitlekken. 
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Het heeft geen problemen opgeleverd. Dat vind ik één van de grootste prestaties 

van de hele onderneming. 

 

Beter dan Paul Tibbets het hier doet kan de bewustzijnsvernauwing van het technisch 

denken niet worden omschreven. Volstrekte gehoorzaamheid aan de instructies; geen 

woord over het doel van de hele operatie. Men kan tegenwerpen, dat hier toch een 

militaire commandant aan het woord is. Geen wonder dat die blijk geeft van militair 

denken, maar dat is nog iets anders dan het zuiver technisch denken. Zowel onder een 

technisch als onder een militair regime echter richt men zich gewillig op een doel dat 

voorlopig nog abstract blijft. Terwille van dat vage of zelfs volledig onbekende doel 

brengt men een groep mensen bijeen die doelbewust van oogkleppen wordt voorzien. 

Door die bewustzijnsvernauwing ontstaat er een zeer beperkt beeld van de 

werkelijkheid. Ondertussen krijgt die geïsoleerde groep een middel toebedeeld waarmee 

zij straks ergens anders op de wereld een vreselijke ramp kan aanrichten. 

 Iedereen in de groep raakt ervan overtuigd dat hij met iets heel belangrijks bezig 

is. Het hoogste doel wordt het nieuwe geheime wapen zo effectief mogelijk op de 

bestemde plaats af te leveren. En wat er daarna gebeurt, daar hebben de mannen in de 

zoutwoestijn geen boodschap aan. Pas als ze zien wat ze hebben aangericht is er een 

kans dat hun doelgerichte bewustzijn in botsing komt met de rest van hun menselijke 

persoon. Die gespletenheid komt het duidelijkst naar voren als de piloot, commandant 

Tibbets, voorleest uit het boek dat hij zelf over zijn atoombomaanval op Hiroshima 

heeft geschreven. 

 

Vanuit de cockpit zag ik de stad ver beneden mij glinsteren in de felle augustus-

zon. Toen een lichtflits, waarbij de zon verbleekte. In een fractie van een 

seconde was de mooie stad een vuile plek. In die vernietigende flits zat elf 

maanden werk van mij. Nu was mijn opdracht vervuld. En ik was verbijsterd. 

Mijn elf maats en ik waren de boodschappers geworden van de 

verschrikkelijkste oorlogsgod aller tijden. Wij waren geen Djengis Kahns of 

Julius Caesars of Napoleons. Maar zelfs die meedogenloze krijgers zouden zijn 

teruggeschrokken voor wat wij hadden gedaan. Zelfs die zaaiers van dood en 

vernietiging zouden geschokt zijn geweest door wat ik had gezien op zes 

augustus. 

 



65 
 

Maar als de meest beruchte zaaiers van de dood die de geschiedenis heeft gekend 

zouden terugschrikken voor zoveel geweld, wie schrok er dan nu niet voor terug? Wie 

had dat geweld dan eigenlijk zelf gewild? 

 Tom Ferebee, de man die de bom afwierp (en een ingewijde die als één van de 

weinigen tijdens de opleiding had geweten dat ‘zij vanaf de eerste dag voor de gek 

werden gehouden’), merkte meteen na de vlucht op hoe blij hij was dat de atoombom 

het deed. ‘Ik wierp de bom af en voelde het vliegtuig schokken. Dat was een opluchting, 

omdat ik wist dat het gelukt was en hoeveel dat betekende voor de luchtmacht en de 

wetenschap.’ 

 Als Tibbets na het afwerpen van de bom wordt geconfronteerd met wat hij heeft 

aangericht, probeert hij voor een ogenblik zijn eigen verantwoordelijkheid niet te 

ontlopen. Wegvliegend van de plaats des onheils, kijkt hij achterom en ziet hij ‘een 

kokendhete stofwolk met een paddestoel erop, waaronder de puinresten van de stad 

Hiroshima verborgen lagen’. 

 

En daarvoor was ik verantwoordelijk. Ik zal nooit de aanblik vergeten van die 

paarse wolk, die oprees boven de stervende stad. De stad leek nog het meest op 

een vat borrelende hete teer. Wij waren verbijsterd. 

 

Even lijkt commandant Tibbets met zijn hele persoon betrokken bij wat hem en de 

Japanners beneden overkomt. Even ziet hij het werkelijke doel van zijn inspanningen. 

Maar die betrokkenheid duurt niet lang en het gezonde verstand herneemt zijn rechten. 

Tibbets heeft zijn gespleten persoonlijkheid weer onder controle. Hij voelt zich noch een 

oorlogsheld, noch een moordenaar. Hij is noch het één noch het ander: de twee helften 

zijn weer bij elkaar gebracht. De polariteit in hemzelf is verdwenen. Tibbets voelt zich 

weer helemaal heel. 

 

Ik zal u zeggen waarom. Ik voerde een taak uit, die mij was opgedragen. Die 

opdracht is geslaagd en daar was ik blij om. Ik heb die opdracht aangenomen uit 

vaderlandsliefde.... Ik heb al vroeg geleerd om mijn daden als militair in 

oorlogstijd zo onpersoonlijk mogelijk te bekijken. Ik was een radertje in het 

geheel. Ik moest iets doen om anderen in staat te stellen iets te doen. Wij 



66 
 

werkten allemaal samen naar een doel toe.... Ik heb nooit getwijfeld aan de 

juistheid en de wettigheid van de opdracht. 

 

Tibbets zegt twee tegenstrijdige dingen. Hij doet zijn werk zo snel en zo goed mogelijk, 

maar de aanblik van het resultaat van zijn werk vindt hij verbijsterend. Zo te horen 

vindt hij wat er in Hiroshima is gebeurd, dat wil zeggen de logische uitkomst van zijn 

eigen werk, absoluut ontoelaatbaar. Bij elkaar opgeteld echter laat hij het afweten. Hij is 

nauwelijks nog een handelend subject; zijn ambivalentie lost op in de neutraliteit en de 

niet-aansprakelijkheid van het volkomen object. Niet de techniek van de kernwapens is 

neutraal. Neutraal is alleen de eigen houding van de mens die de techniek (be)dient. 

Tibbets deed wat hem binnen het geheel van de operatie was opgedragen. Dat werd zijn 

doel. En hij deed het zo goed en efficiënt mogelijk. That’s all. 

 Bij wijze van uitzonderlijk privilege mag er op de tweede bombardementsvlucht 

naar Nagasaki ook een verslaggever mee. Het is weer William L. Laurence van de New 

York Times. Laurence, die ook de Trinity-test zo dramatisch heeft beschreven, legt voor 

de rest van de wereld vast wat er zich op die fatale negende augustus boven Nagasaki 

afspeelt. Vijfenveertig seconden nadat het plutoniumwapen is gevallen heeft de 

geweldige pilaar van paars vuur de hoogte van het vliegtuig al bereikt. 

 

Met ontzag vervuld zagen wij hoe [die pilaar] omhoogschoot als een meteoor 

die van de aarde kwam in plaats vanuit de ruimte. De pilaar kwam steeds meer 

tot leven terwijl hij door de witte wolken naar de hemel klom. Het was een 

levend ding, een nieuw soort wezen, geboren vlak voor onze ongelovige ogen. 

Het was een levende totempaal, gebeeldhouwd met veel groteske maskers die 

naar de aarde grijnsden.... Toen we er voor het laatst naar staarden, op een 

afstand van meer dan 300 kilometer, konden we op die afstand de kokende 

pilaar nog zien, een reusachtige berg van door elkaar spartelende regenbogen, in 

barensnood. Er was in die regenboog veel levende substantie gegaan. De 

sidderende top van de pilaar drong zich tot grote hoogte op door de witte 

wolken en nam daarbij de gedaante aan van een prehistorisch wezen met een 

kraag om zijn nek; een wollige ketting die zich in alle richtingen uitstrekte, zo 

ver als het oog kon zien.45 
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Kort na de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki krijgen de wapenmakers van Los 

Alamos ook van een van hun collega’s uit de eerste hand te horen wat het nieuwe wapen 

heeft aangericht. Het verslag komt van de fysicus Philip Morrison, die naar de 

Amerikaanse luchtmachtbasis op het eiland Tinian in de Pacific was gegaan om de 

atoombom voor Nagasaki klaar te maken. Voordat hij naar Los Alamos terugkeert, 

maakt Morrison nog een verkenningsvlucht over Japan, om de schade op te nemen. Dit 

is zijn verhaal: 

 

 

We vlogen over de Japanse Binnenzee, voorbij Osaka, Kobe, Nagoya en een 

aantal kleinere plaatsen. Ze vertoonden vanuit de lucht allemaal dezelfde 

aanblik. Het groen en grijs van de onbeschadigde Japanse stad - met zijn tuinen 

en zijn universele grijze pannendaken - was in elke stad niet meer dan een 

smalle rand om een roestrode cirkel, waarin de ruïnes door de brandbommen 

waren verschroeid. Met honderden hadden onze B-29’s de steden van Japan in 

ruïnes veranderd. Tenslotte cirkelden we laag over Hiroshima en staarden voor 

ons uit in ongeloof. Daar beneden was de vlakke grond van wat eens een stad 

was geweest, rood verschroeid met één en hetzelfde verraderlijke litteken. Maar 

deze stad was niet in een lange nacht door honderden vliegtuigen bezocht. Eén 

bommenwerper en één bom hadden, in de tijd dat een geweerkogel over de stad 

heenvliegt, een stad van driehonderdduizend mensen in een brandstapel 

veranderd. That was the new thing.46 

 

Zijn dat onze nieuwe manieren? - zo vraagt een aantal wetenschappers zich af. Zij 

huiveren van wat zij horen. Zijn wij dat geweest? Hebben wij die massamoord beraamd? 

 De vernietigende kracht van de techniek wordt steeds groter. Wanneer het 

vernietigingseffect een zekere, maximale grootte overschrijdt, zo beweert de Duitse 

filosoof Günther Anders, laat het menselijk voorstellingsvermogen het volledig afweten. 

 

Ik geloof dat tussen onze vermogens als denken, voelen en fantaseren aan de 

ene kant, en iets kunnen maken aan de andere kant, altijd al een zekere 

onevenwichtigheid heeft bestaan. Door de grote ontwikkeling van de 

technologie is deze verhouding echter volledig scheef getrokken. Er is een 

situatie ontstaan waarin wij kleiner zijn dan wij zelf, meer kunnen dan wij in 
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staat zijn ons voor te stellen, meer kunnen weten dan werkelijk begrijpen, meer 

kunnen dan werkelijk voelen en verantwoorden. Met één handgreep valt een 

stad van duizenden inwoners te vernietigen. Voorstellen kunnen wij ons 

misschien slechts tien van hen, rouwen en verdriet hebben om één of twee, die 

we toevalligerwijs gekend hebben.... Blijkbaar neemt onze emotionaliteit op een 

heel andere wijze deel aan de geschiedenis dan onze vermogens te bedenken en 

te doen. Dingen denken en doen kunnen we tot in het oneindige. Maar onze 

emotionaliteit strompelt er achter aan en krijgt door die traagheid iets 

natuurlijks. In ieder geval kun je constateren dat hoe groter de afstand is, ons 

voorstellingsvermogen evenredig minder wordt en ons handelen minder wordt 

geremd.47 

 

De technische mens drukt helaas niet op de rem maar op de gaspedaal en hij kan er zijn 

voet zelfs niet meer vanaf krijgen. Het systeem raakt in een runaway-toestand; het slaat 

op hol. De antropoloog Gregory Bateson vertelt dat Oppenheimer zich daar later wel 

degelijk van bewust was en hem in een gesprek toevertrouwde hoe hij daarover dacht. 

 

De wereld [zei Oppenheimer tegen Bateson] lijkt zich met hoge snelheid, met 

een versnelling, en waarschijnlijk een voortdurend oplopende versnelling naar 

de Hel te bewegen. Alleen als wij en de Russen dat zouden toestaan, zou de 

wereld die plaats van bestemming misschien niet halen.48 

 

Het is wel de vos die de passie preekt. Direct nadat Oppenheimer het nieuws van de 

verwoesting van Hiroshima had vernomen riep hij de hele staf van zijn laboratorium 

bijeen voor een celebration. Een wetenschapper die de party bijwoonde herinnert zich 

dat Oppenheimer de feestelijke bijeenkomst als een winnende bokser binnenkwam. 

Terwijl hij door de zaal liep werd er overal om hem heen gejuicht en geroepen en klonk 

er applaus. Toen hij bij het podium kwam, beantwoordde Oppenheimer de 

toejuichingen met het fighter’s salute - zijn handen ineengeslagen boven zijn hoofd.49 

 In de nadagen van Alamogordo, Hiroshima en Nagasaki ontstond er bij de 

stafleden van het Los Alamos-laboratorium een dringende behoefte om zich met de 

omwonenden in de directe omgeving van New Mexico te verstaan over de bedreigingen 

en de zegeningen van het nieuwe atoomtijdperk. Men vond het hoog tijd om de 

plaatselijke bevolking voor zich te winnen. Er werd - hoe kan het anders - een public 
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relations-programma op touw gezet. Deze behoefte aan atomic education was niet alleen 

ingegeven door de gewetenswroeging waardoor een aantal wetenschappers in de 

nadagen van Hiroshima en Nagasaki werd gekweld. Nu het werk aan de atoombom was 

gedaan bestond het gevaar dat Los Alamos in vergetelheid zou vervallen. De toekomst 

van het werk moest worden verzekerd en een goede verstandhouding met het publiek 

zou daarvoor alleen maar bevorderlijk zijn. Smith beschrijft hoe deze goodwill-

campagne verliep. De eerste publieke bijeenkomst werd in november 1945 gehouden in 

Santa Fe, waar de atoomgeleerden zich onderhielden met een select gezelschap van 

‘kunstenaars, schrijvers, rijke alleenstaande dames uit New England en hereboeren uit 

Santa Fe en de naburige vallei’. Enrico Fermi demonstreerde zijn apparaat om 

neutronen te tellen en Philip Morrison beschreef de verwoesting in Hiroshima en 

Nagasaki die hij met eigen ogen vanuit het vliegtuig had gezien. Met ‘pakkende 

nostalgie’ schetste Victor Weisskopf de ontwikkeling van de atoomfysica. Volgens hem 

waren de vele wetenschappers in Los Alamos samengekomen om daar met tegenzin een 

nucleair wapen te maken. Het gehoor bleek diep getroffen. 

 Edward Teller ging naar een andere Atomic Age rally in het traditionele 

Indiaanse dorp Taos, zestig mijl naar het noorden. Teller vroeg zich tijdens zijn 

toespraak wel af ‘wat de in de bonte dekens gehulde Indianen uit de pueblo wel zouden 

denken van zijn boodschappen over de op handen zijnde politieke verwikkelingen rond 

de atoombom’. Hij moest er naar raden want de Pueblo-Indianen ‘die tussen de lokale 

kunstenaars en mensen uit de stad zaten, bleven strak voor zich uitkijken’. 

 Een maand later organiseerde de staf van Los Alamos in het kader van het public 

relations-programma een open dag in het tot dan toe ultrageheime 

laboratoriumcomplex. Die poging tot het creëren van meer publiek begrip verliep 

minder voorspoedig dan men had gedacht. Het was voor de omwoners een schok om de 

Los Alamos-mesa na zoveel jaren weer terug te zien. Weinig was er overgebleven van 

hun eens zo stille, met dennebomen bedekte mesa, die nu was getekend door hekken, 

barakken, trailers en asfaltwegen.50 
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4. Het patroon dat verbindt 
 

 

Om het einde van de strijd te verhaasten zon de Amerikaanse Geheime Dienst in de 

Tweede Wereldoorlog op een psychologische list om het moreel van het Japanse volk te 

breken. Het Amerikaanse Office of Strategic Services (OSS) had ‘psychologische 

planners’ in dienst die tot taak hadden de vijand te des-informeren. Twee van hen, 

Gregory Bateson en Jim Mysbergh, bedachten dat zij de Japanners met hun groot gevoel 

voor symboliek diep zouden kunnen raken als de as van gecremeerde Japanse soldaten 

aan parachutes boven Japan werd neergelaten. De Japanse asresten moesten dan wel op 

passende wijze worden verpakt en, zoals het in de Japanse traditie behoort, worden 

voorzien van de juiste begeleidende teksten en gebeden. Bateson en Mysbergh vonden 

dit idee van een asregen zo lumineus, dat zij ook de uitvoering ervan meteen maar zelf 

ter hand namen. Het toeval wilde dat op het eiland in de Pacific waar de twee 

psychologische planners waren gestationeerd het stoffelijk overschot aanspoelde van een 

Japanse oorlogsvlieger. Een eerste poging het lichaam te cremeren werd verstoord door 

de wind. Bateson en Mysbergh renden het strand op en neer om te proberen de as te 

verzamelen. Daarna gingen er maanden overheen voordat er deskundigen voor het 

verpakken van de as waren gevonden. Uiteindelijk ging het hele project niet door omdat 

de Amerikaanse luchtmacht er niets van moest hebben en weigerde om zich ook maar 

enigszins in te laten met deze vorm van lijkschennis. 

 Van Jim Mysbergh is later niet veel meer vernomen; van de ander, Gregory 

Bateson, des te meer. Bateson kreeg als wetenschapper grote bekendheid en zou in later 

jaren zelfs worden geprezen als ‘een van de belangrijkste denkers van onze tijd’. 

Weinigen, die van zijn werk kennis hebben genomen, zullen in de figuur van deze OSS-

agent de latere wijsgerige Bateson herkennen. Zeker achteraf bezien was Gregory 

Bateson een van de laatsten van wie men een dergelijk macaber experiment zou mogen 

verwachten. Men zou haast geneigd zijn dit morbide verhaal niet te geloven, als het niet 

door zijn eigen dochter, Mary Catherine Bateson, in haar boek With a Daughter’s Eye 

zou zijn verteld.1 
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 *  *  * 

 

 

De Tweede Wereldoorlog is niet alleen voor de natuurwetenschappers een periode van 

ongekende sensatie. Het wetenschappelijk vernuft moet op alle fronten worden 

gemobiliseerd en daarom mogen ook de menswetenschappen niet achterblijven. Terwijl 

selecte groepen fysici en technici koortsachtig bezig zijn om de eerste atoombom nog 

voor het einde van de oorlog klaar te krijgen, doen ook veel vooraanstaande sociale 

wetenschappers alles wat ze kunnen om de nederlaag van Hitler dichterbij te brengen. 

Een zeer bruikbaar middel voor de overwinning op het fascisme is het beschikbare 

arsenaal van propagandatechnieken waarmee men vriend en vijand kan manipuleren. 

De nieuwe kunst van het praktisch toepassen van sociale en psychologische theorieën 

staat in hoog aanzien. De Duitse samenleving gaat voorop en valt onder de bekwame 

leiding van Joseph Goebbels massaal aan het venijn van de propaganda ten prooi. De 

geallieerden kunnen niet achterblijven. Ook zij hebben voor hun oorlogvoering en 

oorlogsindustrie de volle inzet van hun onderdanen nodig. Er komt een effectieve 

propagandamachine op gang. De Amerikaanse politiek laat zich in met het grootschalig 

gebruik van massacommunicatie- en massamanipulatietechnieken en verkrijgt daarmee 

het merkteken dat zij later nooit meer zal verliezen. 

 In dit patriottisch en propagandistisch klimaat ziet de antropoloog Bateson zijn 

kans schoon. Direct nadat de oorlog is uitgebroken spant hij zich in om zijn 

wetenschappelijke kwaliteiten in dienst te stellen van de propaganda voor de goede zaak. 

Hij zoekt zowel in Engeland (zijn geboorteland) als in de Verenigde Staten naar een 

mogelijkheid om bij de oorlogsinspanning van de sociale wetenschappen betrokken te 

raken. Hij probeert van alles en is zeer teleurgesteld als blijkt dat geen enkele autoriteit 

behoefte heeft aan zijn expertise. Aanvankelijk kan hij alleen als vrijwilliger aan de slag 

en ontwerpt hij op eigen initiatief nieuwe methoden om, zoals hij het zelf ziet, ‘het 

moreel van het thuisfront veilig te stellen’. Hij werkt vijftien uur per dag om zijn 

propagandamethoden zo te ontwikkelen dat ‘de volle kracht van de propaganda wordt 

behouden, terwijl de verlammende en apathie-veroorzakende effecten van propaganda 

worden vermeden’.2 

 Bateson is opgetogen als hij tenslotte wordt aangenomen door het OSS, de 

voorloper van de latere CIA. Het is in deze hoedanigheid dat hij naar het Verre Oosten 
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wordt toegezonden om daar achter de Japanse linies de geest van de vijand te 

ondermijnen en op een eiland in de Pacific belandt. 

 Bateson is in de omgeving van de Stille Zuidzee een goede bekende. Hij was daar 

in 1927 als 22-jarige student al eerder naar toegezonden om in de wildernis van Nieuw 

Guinea zijn eerste antropologische veldwerk te verrichten. Het was zijn specifieke 

opdracht geweest om de gevolgen te onderzoeken van het contact tussen inheemsen en 

blanken. Het object van onderzoek was de inheemse cultuur langs de Sepik-rivier. Er 

was haast geboden, zo zei men, omdat de zeldzame cultuur ‘al enige jaren onderhevig 

was aan vreemde invloeden en spoedig een nieuw werkterrein van missionarissen 

dreigde te worden’.3 Later, in de jaren dertig, keerde hij terug om in hetzelfde gebied zijn 

onderzoek voort te zetten. Het was tijdens dat veldwerk dat hij zijn eerste vrouw 

ontmoette: de beroemde antropologe Margaret Mead. Bateson en zijn vrouw deden 

samen onderzoek in Bali en gingen volledig op in hun wetenschappelijk werk, maar toen 

de oorlog uitbrak beseften zij beiden dat het vaderland vroeg om andere diensten. En 

wat goed was voor het vaderland, was tegelijk ook goed voor de wetenschap. Een 

overwinning van de dictators zou, zo redeneerden zij, ‘de wetenschap immers honderd 

jaar achterop brengen’.4 

 Het is zeer opmerkelijk dat juist Bateson en Mead niet meer terughoudendheid 

tonen als het gaat om het aanwenden van de wetenschap voor oorlogsgebruik. Beiden 

hebben zij uitdrukkelijk gewaarschuwd voor een dergelijke perversie van 

wetenschappelijke activiteit. Bateson deed dat bijvoorbeeld in 1942 op een conferentie in 

New York over Science, Policy and Religion, waar hij in een toespraak de aandacht 

vestigde op een nieuw gevaar voor de menselijke geest, dat de oorlog met zich mee 

bracht. De recente verworvenheden van de sociale wetenschappen zouden, zo 

waarschuwde hij, gemakkelijk kunnen worden misbruikt om de massa’s terwille van de 

eerzame strijd te manipuleren. Hij zei toen letterlijk: 

 

Het is nauwelijks een overdrijving, als men beweert dat ideologisch bezien deze 

oorlog juist hierom gaat - de rol van de sociale wetenschappen. Moeten we de 

technieken en het recht mensen te manipuleren als een speciaal voorrecht 

bewaren voor een paar plannende, doelgerichte en machtshongerige 

individuen, die zich van nature voelen aangetrokken door de bruikbaarheid van 
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de wetenschap? Gaan we - nu we over de technieken beschikken - de mensen in 

koelen bloede behandelen als dingen?... 

Het probleem is zeer groot ... omdat wij, als wetenschappers, diep zijn 

doordrongen van de gewoonten van het instrumentele denken....5 

 

Bateson spreekt deze woorden in een tijd waarin de praktijk van social engineering al 

vaste voet heeft gekregen in het politieke bedrijf. Het Duitse voorbeeld heeft laten zien 

wat er kan gebeuren als de sociale wetenschap wordt misbruikt voor het perfectioneren 

van een totalitaire orde. Bij het ontwerpen van de blauwdrukken van die nieuwe orde 

kon de Duitse intelligentsia niet meer worden gemist. Overal om zich heen ziet Bateson 

het gevaar van de toepassing van de wetenschap voor de menselijke geest. Hij is zelfs een 

van de zeldzame wetenschappers die waarschuwt dat de wetenschap zich niet moet 

verliezen aan de waan van de dag. De wetenschap moet niet worden vernauwd tot een 

pragmatisch instrument voor het bevredigen van de menselijke behoeften en het 

bereiken van menselijke doelen. Tegelijkertijd spant hij zich in om op een of andere 

manier juist dat te doen waartegen hij waarschuwt. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Na de oorlog is Bateson, op tweeënveertigjarige leeftijd, een vertwijfeld man. Met 

weerzin denkt hij terug aan zijn activiteiten als OSS-agent en aan zijn aandeel in het 

misbruiken van wetenschappelijk inzicht. Hij verafschuwt zijn eigen hand- en 

spandiensten bij het manipuleren van mensen op basis van toegepaste antropologie. 

Zijn huwelijk met Margaret Mead is op een scheiding uitgelopen; hij is depressief en zijn 

persoonlijke malaise gaat zo diep dat hij zijn heil zoekt in psychotherapeutische 

behandeling. 

 Bateson ziet de toekomst van de wereld somber in. Hij heeft in de oorlog aan den 

lijve ervaren hoe riskant het is als een samenleving zich één groot doel voor ogen stelt en 

terwille van dat doel alle dienstbare middelen sanctioneert. De ervaring van de oorlog 

heeft hem aan zijn verstand gebracht dat het doel niet alle middelen heiligt. Zelfs bij een 

goed doel, zo concludeert hij, moet men ook het middel op zich bekijken om te zien of 
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het wel een deugdelijk toelaatbaar middel is. Het is te eenvoudig om te zeggen dat de 

atoombom een goed middel is omdat het Hitler en de Japanse warlords kan verslaan. 

Men moet zich in de eerste plaats afvragen of zo’n massaal vernietigingsmiddel op zich 

wel recht van bestaan heeft. De staat van oorlog echter laat die vrijheid niet toe. De 

collectieve bewustzijnsvernauwing, die de wereldoorlog met zich mee brengt, biedt niet 

de ruimte om een middel in breder verband te bekijken. 

 Batesons leven was één van de vele levens van de geallieerden die door het 

afwerpen van de atoombom werden gespaard. In de allerlaatste dagen van de oorlog zat 

hij ter hoogte van de Batoe-eilanden op een schip dat door Japanse bommenwerpers 

werd belaagd. De bommenwerpers verdwenen om een nieuwe lading bommen te halen 

en daarmee het schip definitief tot zinken te brengen. Dankzij Hiroshima en Nagasaki 

kwam er plotseling een eind aan de oorlog en kwamen ook de Japanse vliegtuigen nooit 

meer terug.6 Ondanks deze ervaring werd Bateson een uitgesproken tegenstander van de 

atoombom. 

 De kortzichtigheid die zich gedurende de oorlog van iedereen - ook van hemzelf 

- meester maakte, is voor Bateson een wrange ervaring. Het verbaast hem hoe tijdens de 

oorlog iedereen leefde in een wereld die slechts door één overheersend doel werd 

bepaald en hoe de staat van oorlog opeens als een grote opluchting, bij alle onzekerheid, 

volstrekte duidelijkheid bracht. Het waren simpele jaren waarin men houvast vond in 

een simpel doel. De Tweede Wereldoorlog heeft Bateson vooral geleerd hoe efficiënt, 

maar ook hoe desastreus de werking van doelgerichtheid (purposiveness) kan zijn. Die 

ervaring van hoe door het doelgericht denken het zicht op het groter geheel wordt 

verduisterd, blijft hem nog lang bezig houden. Het concept van wat hij ‘de vernielende 

werking van doelgerichtheid’7 noemt, werkt hij verder uit tot de sleutel van zijn 

fundamentele kritiek op de westerse cultuur. 

 In 1968 geeft Bateson in Londen een lezing onder de titel Conscious Purpose 

versus Nature.8 Zoals uit deze titel spreekt, ziet hij een tegenstelling tussen de bewust 

bepaalde menselijke bedoelingen en de natuur. De grote paradoxen, waardoor de 

mensensoort nu wordt geplaagd, zijn vooral een gevolg van ‘het verschil tussen de wijze 

waarop de natuur werkt en de mens denkt’.9 Bateson ziet de natuur als een 

allesomvattend systeem dat nauwlettend zijn evenwicht probeert te handhaven door op 

ontelbaar veel punten de ontwikkeling te volgen en in goede banen te leiden. Er is 

sprake van een delicaat evenwicht van vele, met elkaar verbonden, factoren. Dit 
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evenwicht is niet statisch maar dynamisch - zelfs onder natuurlijke omstandigheden 

verandert de natuur voortdurend. 

 Terwijl de veranderingen in de natuur worden beheerst door cyclische 

processen, wordt het denken van de westerse mens geleid door de verwachting van een 

lineaire vooruitgang. De westerse cultuur koestert het ideaal om alles en iedereen, dus 

ook de natuur, volgens een lineaire ordening aan banden te leggen. De voortdurende 

kringloop van de natuur wordt met de lineaire logica een vreemd patroon opgelegd dat 

fundamenteel anders is en in de natuur zelf verder niet voorkomt. Overal waar de 

techniek de natuur op haar weg vindt, maakt zij met haar rechtlijnige logica inbreuk op 

de natuurlijke cyclische gang van zaken. Als de ene rationele stap mogelijk is, dan moet 

ook de volgende logische, maar nu nog onmogelijk lijkende stap mogelijk zijn. Dat is het 

procédé - zo wil de technische mens zijn universum inrichten. Door deze lineaire 

doelgerichtheid wordt niet alleen het denken maar ook de wijze van waarnemen 

verstoord. Er ontstaat een valse voorstelling over de gang van zaken in de natuur. 

 De natuurlijke kringloop kan de strenge, rechtlijnige ordening van het westerse 

denken principieel niet verdragen. De natuur weerstaat de veranderingen die worden 

opgedrongen door mens en techniek. Een vorm van natuurlijk verweer is het 

voortdurend verwekken van nieuwe paradoxen waar mens en techniek geen raad mee 

weten. Door het veelvuldig optreden van die paradoxen zou de westerse mens inmiddels 

al ruimschoots hebben kunnen ervaren dat het boek van de natuur niet uitsluitend in de 

rechtlijnige logica van de wiskundige taal is geschreven. Door zijn valse voorstelling van 

zaken kan de doelgericht kijkende mens echter niet eens meer zien hoe hij door zijn 

interventies in de natuur de weg bereidt voor het optreden van ecologische rampen. 

 Wat Bateson bedoelt met de lineaire logica van de bewuste bedoeling, illustreert 

hij met het voorbeeld van het vroegere gebruik van het insekten-bestrijdingsmiddel 

DDT. De boeren vergisten zich. In het achterna hollen van hun bewuste bedoelingen 

zagen zij, wat in werkelijkheid een complex interactief systeem was, alleen in termen van 

één enkele lijn van oorzaak en gevolg (gebruik van bestrijdingsmiddel  beheersen van 

insectenplagen  vergroting van de oogst). In werkelijkheid was er geen sprake van een 

lineaire opeenvolging. In de complexe natuurlijke gang van zaken volgen oorzaak en 

gevolg een circulair patroon. De boeren hadden over het hoofd gezien, dat de populatie 

van insecten zich door natuurlijke selectie weer snel zou herstellen. In betrekkelijk korte 

tijd kwamen er resistente geslachten voort, terwijl de oorspronkelijke vijanden van de 
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insecten (waaronder zangvogels) uitstierven, bijvoorbeeld door het eten van vergiftigde 

insecten. De natuurlijke selectie werkte als een zichzelf corrigerend proces. Omdat de 

insecten zich in veel grotere aantallen en met veel grotere snelheid reproduceerden dan 

de zangvogels, is het proces van zelfcorrectie bij hen ook veel sneller verlopen. Over de 

langere termijn genomen werden de oogsten niet groter, maar zagen de boeren zich 

gedwongen steeds meer DDT te spuiten. In een vicieuze cirkel gevangen, raakten zij aan 

het bestrijdingsmiddel verslaafd en kwamen zij zichzelf steeds weer tegen.10 

 Het spuiten van DDT is een voorbeeld van een manipulatie van de omgeving, 

die berust op een gevaarlijke menselijke vereenvoudiging van de werkelijke gang van de 

zaken in de natuur. Voor het gemak kijkt men maar niet naar de rest - de gevolgen in 

wijder verband, die men ten onrechte afdoet als side effects. Op jacht naar ‘bewust 

bepaalde doelen’ ziet men slechts korte segmenten van de ingewikkelde circuits van 

natuurlijke systemen. Die cirkel-segmenten zijn zo kort dat men denkt te maken te 

hebben met een in rechte lijn verlopende reeks van oorzaak en gevolg. 

 Dit probleem van het lineaire, doelgerichte westerse denken reikt veel verder dan 

het onbedachtzaam spuiten met DDT. Doordat de westerse wijze van denken in botsing 

komt met de circulaire, naar evenwicht strevende ecologische systemen, krijgt de wereld 

- ondanks of dankzij de rationele aanpak - steeds meer te maken met nieuwe 

grensoverschrijdende of zelfs mondiale problemen: met de vervuiling van bodem, lucht 

en water, met overbevolking, overbegrazing, overbewapening, overproductie. De 

mensen worden zo gefascineerd door het doel waarnaar zij streven dat het daardoor 

moeilijk voor hen is om de veranderingen te zien die zich in hun eigen leven en in de 

ecologie om hen heen voltrekken. 

 Bateson maakte zich al in een zeer vroeg stadium ongerust over het verschijnsel 

dat de verscheidenheid in de natuur snel minder wordt en dat daarmee ook de 

mogelijkheid tot het instandhouden van het ecologisch evenwicht snel afneemt. Hoeveel 

mensen, zo vraagt hij zich af, zijn zich bewust van de verbazingwekkende afname van 

het aantal vlinders in onze tuinen? Of van het aantal vogels? Het feit dat de natuurlijke 

wereld om ons heen drastische veranderingen ondergaat, ontgaat ons. Voordat onze 

zintuigen ons kunnen vertellen dat onze omgeving ingrijpend is veranderd, zijn we al 

weer aan de nieuwe toestand gewend. Men is zich nauwelijks bewust van de strekking 

van deze veranderingen. Bateson illustreert die gewillige acclimatisering met de 

volgende anekdote: 
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Er bestaat een quasi-wetenschappelijke fabel dat als je erin slaagt een 

kikker rustig te laten zitten in een steelpan met koud water, en je 

vervolgens de temperatuur van het water heel langzaam en gelijkmatig 

verhoogt zodat er geen markeerbaar moment optreedt waarop het 

duidelijk is dat de kikker zou moeten springen, hij ook nooit zal 

springen. Hij zal worden gekookt. Is de mens, met de langzaam 

toenemende vervuiling, bezig zijn eigen omgeving in zo’n steelpan te 

veranderen...?11 

 

 

 

 *  *  * 

 

 

De kortzichtigheid van het doelgerichte westerse denken staat niet op zichzelf maar 

maakt volgens Bateson deel uit van de meer algemene strategie die de westerse cultuur 

in haar expansie ten koste van haar omgeving aan de dag legt. Hij aarzelt niet om dit 

doelgerichte denken te kwalificeren als ‘de insanity van het twintigste-eeuwse Amerika 

en van het westerse denken’12. 

 Toen Bateson tijdens de Tweede Wereldoorlog in New York verbleef had hij een 

belevenis waarnaar hij later nog dikwijls zal verwijzen en die, volgens zijn eigen zeggen, 

een grote invloed op zijn manier van denken heeft gehad. In 1943 bracht hij een bezoek 

aan een experiment van de New Yorkse oogarts Adelbert Ames, die wilde aantonen hoe 

sterk de menselijke waarneming door gezichtsbedrog kan worden beïnvloed. Om de 

menselijke waarneming te misleiden had Ames in een leeg appartement in New York 

vijftig experimenten in optical illusions opgezet. Bateson ging van het ene experiment 

naar het andere. Eerst bekeek hij de opgestelde voorwerpen op de vertrouwde, normale 

manier. Met behulp van een vernuftige optische truc werd hij er vervolgens toe gebracht 

de voorwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken. Door een ander kijkgat bezien, 

bleken de proporties en de volgorde van de voorwerpen die hij voor zich zag opeens te 

zijn veranderd. Door dit gezichtsbedrog stapte Bateson even buiten de vanzelfsprekende 
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orde. De werkelijkheid had hem bedrogen. Kennelijk had de werkelijkheid meerdere 

gezichten. 

 Bateson vertelt hoe het hem verder verging, nadat hij al die optische illusies met 

eigen ogen had moeten ervaren. 

 

...na afloop stelde Ames voor om te gaan lunchen. Ik ging mijn handen wassen 

in het toilet, draaide de blauwe kraan open en kreeg een straal kokend heet 

water over mijn handen heen. 

Daarna gingen Ames en ik op zoek naar een restaurant. Mijn vertrouwen in 

mijn eigen beeldvormingsprocessen was zo geschokt dat ik nauwelijks in staat 

was om de straat over te steken. Ik was er niet meer zeker van of de op mij 

afkomende auto’s zich ook werkelijk bevonden op de plaatsen waar ze van 

moment tot moment leken te zijn.13 

 

Werkelijkheid en bedrog liepen door elkaar. De werkelijkheid was nog hetzelfde als 

voorheen, maar Batesons zintuigen lieten het afweten. Wat hij zag, bleek niet altijd waar 

te zijn. De grote reeks van optische illusies was voor Bateson blijkbaar een onthutsende 

ervaring, omdat hij daardoor besefte hoezeer de werkelijkheid veranderde wanneer hij 

er op een ongebruikelijke wijze naar keek. Als zijn eigen ogen hem zo konden bedriegen, 

hoe subjectief en toevallig is dan wel niet het beeld dat wij ons van de werkelijkheid 

vormen? 

 Batesons ervaring illustreert de strekking van het fundamentele filosofische 

uitgangspunt dat het mentale beeld van het waargenomen verschijnsel - dat is wat onze 

zintuigen via een ingewikkelde weg door ons zenuwstelsel op het ‘scherm’ van ons 

bewustzijn projecteren - niet hetzelfde is als het fysieke verschijnsel zoals dat in de 

fysieke wereld bestaat. De werkelijkheid onttrekt zich niet zozeer aan ons oog als wel aan 

ons bewustzijn. We slagen er niet in om bewust de werkelijkheid in haar geheel te 

overzien. Ons oog is veel groter dan ons bewustzijn. We gebruiken onze ogen 

voortdurend als onze actieve verspieders die in de omgeving veel meer zien dan ze aan 

hun superieure instantie - het bewustzijn - doorgeven. Een wereld van 

onbevooroordeelde aanschouwelijkheid is voor de mens niet weggelegd. Niet alleen 

vanuit filosofische overwegingen, maar ook om zuiver fysiologische redenen kan er in 

dit subjectieve proces van ver-beelding geen sprake zijn van objectieve waarneming. Om 
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te voorkomen dat ons bewustzijn wordt overstelpt door de vele indrukken uit de 

werkelijkheid zijn er in ons zenuwstelsel ingewikkelde filtermechanismen aan het werk. 

Uit de overdadige en onoverzichtelijke stroom prikkels die via het netvlies binnenkomt, 

selecteert ons bewustzijn die informatie die het vanuit zijn gezichtshoek en vanuit eigen 

ervaring - en vooral voor eigen overleving - belangwekkend vindt. Wij zien anders dan 

bijvoorbeeld een camera ziet. Voor een niet onbelangrijk deel zien wij wat wij denken te 

zien. Wat voor ons bewustzijn telt is het uiteindelijke resultaat dat uit de werking van de 

ingewikkelde zenuwcircuits van het netvlies tot en met de hersenschors als beeld op het 

scherm van ons bewustzijn naar voren komt. Wat wij voor de werkelijkheid aanzien is 

een resultaat van de perceptie, van de waarneming in de geest. Wij weten zelf niet hoe de 

informatie die wij uiteindelijk doorkrijgen tevoren door fysieke, persoonlijke of 

culturele vooroordelen is gefilterd. 

 De vervormingen die het mentale beeld bepalen worden des te ingrijpender, zegt 

Bateson, als de inhoud van het scherm van het menselijk bewustzijn door overwegingen 

van doelgerichtheid wordt vertekend.14 Het doelgericht bewustzijn ziet de realiteit in 

termen van zijn doelen. Omdat zijn doelgerichtheid de visie belemmert kan het 

bewustzijn veel circulair bepaalde gevolgen helemaal niet zien. Van de natuurlijke 

samenloop - de in elkaar sluitende circuits van onvoorziene omstandigheden - ziet het 

doelgerichte bewustzijn slechts die korte segmenten die dienstig zijn voor het bereiken 

van het menselijk doel. Per definitie kan op het beperkte scherm van ons bewustzijn 

nooit de volledige systematische samenhang van een groot aantal circulaire systemen 

verschijnen. Wat we zien op ons scherm is dat A leidt tot B, en B leidt tot C. Omdat 

zulke korte segmenten een logische opeenvolging van oorzaak en gevolg vertonen, komt 

men in de verleiding om te denken dat de hele werkelijkheid hetzelfde lineaire karakter 

vertoont - of anders eigenlijk zou moeten vertonen. Ook al beweegt de opeenvolging 

van oorzaak en gevolg zich in werkelijkheid in cirkels, de doelgerichte mens verbeeldt 

zich dat de natuur werkt zoals hij zelf denkt. De menselijke waarnemer wordt om de 

tuin geleid; de beeldvorming maakt hem ongevoelig voor het werkelijke circulaire 

patroon. In zijn nauwe doelgerichte zienswijze heeft hij geen oog voor de bredere 

context, waarin de verschijnselen zich voordoen. 

 De experimenten over gezichtsbedrog hebben Bateson bijgebracht dat de 

werkelijkheid niet noodzakelijk zo hoeft te zijn als men denkt dat die is. Geïntrigeerd 

door deze ervaring richt hij zijn aandacht op het verschijnsel van de epistemologische 
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fout. Een epistemologische fout is een fout in het proces van hoe wij denken, weten en 

beslissingen nemen. Epistemologie is de theorie (logos) van het weten (episteme). Deze 

studie van het weten verdiept zich ondermeer in het waarheidsgehalte van de 

vooronderstellingen die aan een bepaalde wijze van weten (meestal de westerse) ten 

grondslag liggen. 

 Iemand is onderhevig aan een groot aantal indrukken. De epistemologie nu 

verdiept zich bijvoorbeeld in de vraag hoe iemand onbewust uitmaakt welke van zijn 

indrukken betrouwbaar of onbetrouwbaar zijn. Welke vooroordelen maken een mens al 

dan niet ontvankelijk voor het geloven in wonderen, in economische voorspellingen, in 

objectiviteit? Zo verdiept de theorie van het weten zich ook in de onbewuste regels die de 

mens ertoe brengen om de werkelijkheid terug te voeren tot een lineaire reeks van 

oorzaak en gevolg. Als de vooronderstellingen van het westerse weten een onjuistheid 

vertonen, dan wil dat zeggen dat die vooronderstellingen de waarheid geweld aandoen 

en daarom ons weten fundamenteel onbetrouwbaar maken. Bateson wijst erop dat de 

vooronderstellingen van ons weten dikwijls onbewust zijn en daarom moeilijk te 

veranderen. Voortdurend is er een nagenoeg onbewuste filtering aan de gang. Onze 

vooroordelen bepalen wat al of niet door de beugel kan. Een vooronderstelling of 

vooroordeel is onbewust en vanzelfsprekend en heeft daarom een onaantastbare 

autoriteit. Een oordeel kan nog wel eens worden herroepen of worden weerlegd. Tegen 

een vooroordeel kan men niet in hoger beroep gaan. Aan een vooroordeel valt niet te 

tornen. 

 Het kan heel lang duren voordat een epistemologische fout aan het licht treedt. 

‘Een epistemologische fout wordt dikwijls versterkt en is daarom ook zelfbevestigend. Je 

kunt nog best vooruit komen, ook al houd je er, op bewustzijnsniveaus die tamelijk diep 

liggen, vooronderstellingen op na die gewoonweg onwaar zijn.’15 Het feit dat de hele 

westerse wereld er in algemene zin nagenoeg dezelfde vooronderstellingen op na houdt, 

betekent niet dat die vooringenomen standpunten daarom ook juist zijn. Een vergissing 

in epistemologische vooronderstellingen kan, aldus Bateson, lang ongestraft blijven; de 

fout treedt pas goed aan het licht door de moeilijkheden die zij - vooral op langere 

termijn - veroorzaakt. 

 Het is Batesons bedoeling om zulke algemeen geldende vooronderstellingen aan 

het licht te brengen en om te laten zien waar die orthodoxe vooronderstellingen toe 
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leiden - en dat, zo zegt hij, terwijl de meesten eerst nog moeten leren wat een 

vooronderstelling is.16 

 Een algemeen voorkomende vooronderstelling, die volgens Bateson onjuist is, is 

de op expansie gerichte wijze van denken. De hartstocht voor ‘hoe meer, hoe beter’, die 

zo kenmerkend is voor het westerse handelen, berust op een foutieve of zelfs 

kwaadaardige vooronderstelling van het westerse denken. Het is natuurlijk als de mens 

zichzelf een onderdak verschaft en probeert honger en koude te overwinnen. Vooral in 

de westerse samenleving echter, zijn de behoeften met opzet veel hoger gesteld. Het 

streven is gericht op meer dan genoeg. Het moderne gewoonterecht stelt dat ‘alles wat 

minder is dan wat ik nu heb, te weinig is’. Datzelfde geldt voor de expansiedrift. Door de 

gevolgen die hij om zich heen heeft gezien, is Bateson tot het inzicht gekomen dat de op 

expansie gerichte wijze van denken een dwaling is. 

 Ondanks zijn diepe betrokkenheid bij de westerse wetenschap heeft Bateson de 

vrijheid van denken behouden om ook de vooronderstellingen van die wetenschap 

systematisch en fundamenteel ter discussie te stellen. ‘Als een methode van waarneming 

- en dat is de enige pretentie die de wetenschap kan hebben - heeft zij net als andere 

methoden van waarneming, slechts een beperkt vermogen tot het verzamelen van de 

uitwendige en zichtbare tekens van wat waarheid zou kunnen zijn.’17 

 De dwaling in de westerse epistemologie heeft al een lange geschiedenis. Het 

zoeken naar de herkomst voert terug naar een vroege fase in de evolutie van het westerse 

denken toen de westerse mens ertoe kwam om het individuele bewustzijn methodisch te 

scheiden van de totale samenhang (de menselijke verwantschap, de menselijke 

samenleving of het ecologisch systeem) waarin dat bewustzijn voorheen inwonend was. 

 Bij wijze van metafoor gaat Bateson terug naar het Paradijs. De erfzonde was de 

ontdekking van de planned purpose - van het doel, het beoogde resultaat dat volgens een 

bepaald plan of een zekere methode kan worden bereikt of verkregen. In de hoogmoed, 

die een gevolg was van de eerste successen van dit doelgericht denken en doen, 

verbraken Adam en Eva de samenhang die er tot dan toe bestond. Door het consequent 

volgen van hun ‘bewuste bedoeling’ dreven zij de rest van de persoonlijke, sociale en 

ecologische samenhang buiten het Paradijs. 

 

Eens was er een Tuin. In die tuin - waarschijnlijk in de subtropen - leefden vele 

honderden schepsels in evenwicht en grote vruchtbaarheid en met voldoende 
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humus, en wat al niet meer. In die tuin leefden ook twee antropoïden die 

intelligenter waren dan de andere dieren. 

Heel hoog in een van de bomen hing een vrucht, en de twee apen konden die 

niet bereiken. Dus ze begonnen te denken. Dat was de fout. Ze begonnen 

doelgericht te denken. 

De mannelijke aap, zijn naam was Adam, liep kort daarop weg om even later 

terug te komen met een lege kist. Hij zette de kist onder de boom en klom er 

bovenop, maar merkte dat hij nog steeds niet bij de vrucht kon. Dus zocht hij 

een tweede kist die hij op de eerste plaatste. Toen klom hij bovenop de twee 

kisten en kon hij uiteindelijk de appel pakken. 

Adam en Eva werden bijna dronken van uitbundigheid. Dit was de manier om 

dingen te doen. Maak een plan, A B C en je krijgt D. 

Ze begonnen zich er toen in te specialiseren om de dingen op een geplande 

manier te doen.... 

Nadat ze God uit de Tuin hadden gejaagd, gingen ze pas echt aan de gang met 

dit doelgerichte gedoe, en spoedig verdween de vruchtbare bovengrond. Daarna 

werden verscheidene plantensoorten ‘onkruid’ en sommige dierensoorten 

werden ‘plagen’, en Adam ondervond dat tuinieren veel zwaarder werk was. In 

het zweet des aanschijns moest hij zijn brood verdienen en hij zei: ‘Het is een 

wraakzuchtige God. Ik had die appel nooit moeten opeten.’18 

 

Met deze geheel eigen interpretatie van het bijbelverhaal wil Bateson duidelijk maken 

dat de misleidende theorie van it works al zeer oud is. ‘Zelfs al voordat de mens met 

stenen bijlen kapte’ moet het volgens hem nodig zijn geweest om te corrigeren voor ‘de 

moorddadige destructiviteit die noodzakelijk samengaat met de bewuste en 

berekenende plannen van het gezonde verstand’.19 Wanneer de louter doelgerichte 

rationaliteit niet wordt geholpen door zulke verschijnselen als kunst, religie, dromen en 

dergelijke, is zij ‘noodzakelijk ziekteverwekkend en verwoestend voor het leven’.20 

 Toen de westerse mens koos voor zijn kortzichtige doelgerichtheid en daarmee 

de samenhang met het geheel verbrak, begaf hij zich op de verkeerde weg en beging hij 

in de ogen van Bateson een fundamentele fout. Op dat moment vestigde zich een 

vooroordeel dat weliswaar grootse werken tot stand bracht, maar dat - en daar is hij 

zeker van - uiteindelijk zal uitvallen in het nadeel van de menselijke soort. 
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Tot aan het moment dat het makkelijk is het gevecht te winnen is het voeren 

van strijd misschien goed voor je ziel. Maar beschik je over een technologie, die 

zo effectief is dat je echt volgens je epistemologische fouten kunt handelen en je 

in staat bent verwoestingen aan te richten in de wereld waarin je leeft, dan is die 

fout dodelijk. Een epistemologische fout is acceptabel, het is allemaal goed en 

wel, tot op het punt dat je een universum om je heen creëert waarin die fout 

inwonend wordt, inwonend in de monsterlijke veranderingen van dat 

universum dat je zelf hebt geschapen en waarin je nu probeert te leven.21 

 

Hoewel de foutieve vooronderstellingen van de technische mens berusten op een 

diepliggende dwaling, werken ze dikwijls juist wel. De vraag of iets werkt en of 

menselijke ideeën al dan niet uitvoerbaar zijn, is niet de kwestie waar het wezenlijk om 

gaat. De eerste woorden die Oppenheimer na de proefexplosie bij Alamogordo sprak 

waren: it worked!22 De atoombom werkte kennelijk zeer goed maar droeg tegelijkertijd 

alle kenmerken van een levensgevaarlijke epistemologische fout. Wat Oppenheimer wel 

en de Indianen niet over het hoofd zagen, was dat de flits in de woestijn van New 

Mexico een dramatisch signaal was van een fundamentele dwaling in het westerse 

denken. De verblindende flits was een aanduiding dat op die dag de wereld een stuk 

achteruit was gegaan. Wat er die dag gebeurde was zonder precedent. De ongekend 

hevige reactie van de natuur liet de mens duidelijk zien dat de menselijke soort, met het 

uitlokken van dit type ‘natuurlijke reacties’, begonnen was haar eigen bestaan op het 

spel te zetten. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Wat Bateson zorgen baart, is dat de westerse wijze van denken niet is berekend op de 

complexe ecologische samenhang waarmee we te maken hebben. Aangezien de mens 

zich voortdurend zal moeten aanpassen aan de (ook door hem zelf veroorzaakte) 

veranderingen in zijn omgeving, vraagt hij zich af of de wijze waarop het bewustzijn van 

de westerse mens de informatie uit zijn omgeving verwerkt wel toereikend is voor die 

opgave van menselijke aanpassing. Zoals de epistemologie ons leert worden menselijke 
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wezens bij het waarnemen van hun omgeving geleid door nogal abstracte vooroordelen 

waarvan ze zich nauwelijks bewust zijn. De waarneming, en het idee dat we van die 

waarneming hebben, beïnvloeden elkaar. 

 Een belangrijk abstract principe dat de westerse wijze van denken en waarnemen 

bepaalt is het - bewuste of onbewuste - uitgangspunt dat mens en natuur van elkaar zijn 

te scheiden. Het westers bewustzijn schiep een formeel en fundamenteel dualisme 

tussen zichzelf en de dingen daarbuiten. Deze historisch gegroeide scheiding tussen de 

denkende en de materiële substantie kreeg uiteindelijk haar beslag in de formaliteit van 

het cartesiaanse denken. Het was de Franse filosoof René Descartes (1596-1650) die 

proclameerde dat er een principiële scheiding bestond tussen het kennend bewustzijn 

(res cogitans) en de uitgebreide wereld (res extensa) van lichaam/natuur daarbuiten. 

 Dat besef van die scheiding kwam niet uit de lucht vallen. Aan Descartes’ 

filosofische formalisering was een eeuwenlange tijd van vervreemding vooraf gegaan. 

Hij was echter wel de grootmeester en de grondlegger van het moderne denken, die voor 

het eerst zo duidelijk filosofisch legitimeerde dat de mens steeds verder werd vervreemd 

van zijn eigen lichaam en de rest van de natuur. Dit cartesiaanse dualisme doorbrak het 

oude idee van spirituele verbondenheid van mens en natuur. De mens had zich boven 

de aarde verheven. 

 Hoe krachtig ook als abstract principe, het concept van de scheiding tussen mens 

en natuur is niet meer dan een vooronderstelling. Niettemin raakte het alledaagse leven 

van de westerse mens wel geheel doortrokken van deze dualistische visie. Toen hij zich 

eenmaal zo principieel van de natuur had afgezonderd en het bindend gezag van de 

spiritualiteit was verbroken, was het hek van de dam. De splijtende kracht van het 

dualistische denken leidde tot de reductionistische ontwikkeling van wetenschap en 

techniek. De eenmaal afgezonderde werkelijkheid kon worden gekend door die 

werkelijkheid steeds verder te reduceren tot uiteindelijk het allerkleinste fragment, het 

gesplitste atoom. Er ontwikkelde zich een nieuwe wijze van denken en handelen die tot 

indrukwekkende resultaten heeft geleid. Wie zal betwisten dat men dankzij deze 

Europese objectiverende en methodische wijze van denken tot zeer belangrijke 

ontdekkingen is gekomen, die het beeld van de wereld ingrijpend hebben veranderd? 

Met behulp van de abstracte concepten die vanuit dat Europese denken zijn ontwikkeld, 

hebben de westerse wetenschap en de techniek machtige en zeer nuttige prestaties 
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geleverd die, zeker op korte termijn, zeer bevorderlijk waren voor de veiligheid, het 

comfort en de gezondheid. 

 Waarom, zo vraagt de Amerikaanse filosoof William Barrett zich af, moest deze 

grote denker Descartes op een gegeven moment in de geschiedenis besluiten dat het van 

beslissende betekenis is om de mensheid weg te rukken uit de eenvoud van het 

‘natuurlijk bewustzijn’? Het antwoord ligt, aldus Barrett, uiteraard in het grote avontuur 

van de wetenschap dat tweeduizend jaar eerder door de Grieken in gang was gezet. 

Descartes is zo in de ban van wat de toepassing van de wiskundige methode in de 

natuurwetenschap allemaal vermag, dat hij - en dat is zijn geniale inval - die succesvolle 

procedures van de exacte wetenschappen ook overbrengt op de filosofie. Het nieuwe 

avontuur dat hij de wereld voorstelt, is dat die exacte procedures, en daarmee ook de 

volstrekte zekerheid van de wiskundige denkwijze, zullen worden uitgebreid tot alle 

gebieden van menselijk onderzoek. De grote sprong naar het onbekende die het 

cartesiaanse dualisme durft te wagen is dat het bewustzijn van de individuele mens zich 

als subject afstandelijk moet opstellen tegenover de natuur als object. 

 Als het cartesiaanse dualisme niet meer is dan een denkbeeld, waarom is dan juist 

deze abstracte beeldvorming van de werkelijkheid zo riskant? Bij de scheiding tussen 

subject en object blijft het niet bij apartheid, maar wordt ook de kiem voor tweedracht 

gelegd. Met Descartes is formeel een tweespalt ontstaan: het denken en het object van 

het denken staan tegenover elkaar en raken steeds vaker van elkaar vervreemd. In de 

nieuwe rangschikking van subject-object blijven de begrippen subject en object niet op 

hetzelfde niveau. Het cartesiaanse dualisme onderkent een bewustzijn maar reserveert 

dat alleen voor de mens. Al die delen van de biosfeer die anders zijn dan de mens, 

ontzegt het mentale en spirituele kenmerken. Dieren, bomen en planten, bergen en 

rivieren en andere verschijnselen in de natuur hebben hun spirituele betekenis verloren 

en verdienen dus ook niet langer enig heilig respect. Dat vooroordeel maakt de mens 

met zijn onsterfelijke ziel tot ‘de maat der dingen’ en deze plaatst de zielloze en 

sterfelijke rest van de natuur tegenover hem als object. 

 Op grond van deze wet op de apartheid matigt het subject zich prioriteiten aan 

en berooft daarmee, aldus Barrett, het object van alle kwaliteiten voor zover die niet van 

belang zijn voor de eigen doeleinden van het subject. ‘Het subject scheidt zich af van het 

object om er zo zijn heerschappij over te vestigen. [Het cartesiaanse] dualisme is de 

zelfbevestiging van de mens tegenover de natuur.’ 
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 Niet alleen het cartesiaanse dualisme maar ook de westerse filosofie in het 

algemeen heeft alles te maken met het succes van de technische vooruitgang. Zoals 

Barrett het ziet is filosofie ‘in feite de historische bron van de techniek in zijn moderne 

vorm’.23 Techniek stelt immers twee condities. Om een rationele greep op de situatie te 

krijgen is het nodig - zoals Plato al adviseerde - een strenge scheiding aan te brengen 

tussen de subjectieve denkende waarnemer en het objectieve waargenomen materiaal. 

Het aldus bepaalde objectieve probleem - en dat is de tweede conditie - moet dan 

vervolgens worden behandeld met een logische procedure die erop gericht moet zijn het 

probleem op te splitsen in zijn kleinere elementen. Deze beide condities waren volgens 

Barrett een schepping van de filosofie. De logica zelf, de strenge redeneertrant van de 

rationaliteit, was een schepping van de antieke Griekse filosofen. Vele eeuwen later trok 

Descartes die lijn verder door en werkte deze twee condities uit tot een formele methode 

en legde daarmee de filosofische basis voor de moderne techniek. Dat was ook wat 

Descartes voor ogen stond. Het ging, zoals hij het zelf uitdrukte, om het ontwerpen van 

een ‘praktische filosofie’ die ‘ons van de kracht en de werkingen van het vuur, het water, 

de lucht, de sterren, de hemelen en alle andere lichamen waardoor we omringd zijn, 

even duidelijke kennis verschaft als die welke wij hebben van de verschillende 

vaardigheden van onze ambachtslieden’. Zo zouden wij ‘als het ware heer en meester der 

natuur kunnen worden’.24 In zijn boek Discours de la méthode beschrijft Descartes hoe 

vast hij gelooft voor de toepassing van zijn nieuwe methode voldoende te hebben aan de 

vier volgende regels, mits hij maar het vaste besluit neemt zich ‘er altijd en zonder 

uitzondering aan te houden’. 

 

De eerste was, nooit iets voor waar aan te nemen waarvan ik niet zelf de 

waarheid op evidente wijze zou inzien; dat wil zeggen zorgvuldig te vermijden 

overhaast of op grond van vooroordelen te oordelen, en in mijn oordeel niets 

anders te betrekken dan wat zich zò helder en zò welonderscheiden aan mijn 

geest zou voordoen, dat ik er op geen enkele wijze aan kon twijfelen. 

De tweede, om elk probleem dat ik zou onderzoeken eerst in zoveel mogelijk 

stukjes te verdelen als voor een juiste oplossing ervan noodzakelijk zou zijn. 

De derde, om mijn redeneringen op ordelijke wijze te doen verlopen door te 

beginnen met de meest eenvoudige dingen, die het makkelijkst te kennen zijn, 

om langzaamaan, als het ware stap voor stap, op te stijgen tot de kennis van de 
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meest ingewikkelde zaken, en deze orde zelfs te veronderstellen tussen datgene 

wat van nature niet op elkaar volgt. 

En de laatste, om telkens de afzonderlijke onderdelen van de redenering zò 

volledig op te sommen, en van alles zo’n algemeen overzicht te maken dat ik 

zeker zou zijn niets te vergeten.25 

 

Tot zover Descartes’ eigen woorden, die in vier regels gestalte geven aan de nieuwe 

‘juiste’ wijze van denken. Deze woorden markeren het begin van een moderne 

wijsgerige wijze van denken die volgens het model van de wiskunde wordt opgezet en 

die erop is gericht een bepaald doel te bereiken. De methode van Descartes is de sleutel 

tot het begrijpen van de ontwikkeling van het westers reductionisme. Op basis van deze 

methode maakt de westerse filosofie zich gaandeweg los van de autoriteit van het 

kerkelijk gezag en de traditie. De moderne verlichte tijd kondigt zich aan. Het 

individueel menselijk bewustzijn wordt de nieuwe autoriteit. 

 De grondregel van het cartesiaanse dualisme schrijft voor de natuur in tweeën te 

splitsen: aan de ene kant het menselijk bewustzijn en daar tegenover de materie. Dat is 

wat Descartes’ eerste regel behelst. Cogito ergo sum, ik denk, dus ik besta. Ga uit van het 

eigen bewustzijn en trek verder alles in twijfel. Door zich van de natuur te distantiëren 

wist de wetenschap haar greep op de natuur te vergroten. 

 Men moet die geabstraheerde natuur tot in zijn eenvoudigste elementen 

ontleden. Begin nooit met een veelomvattende vooronderstelling. (In feite deed 

Descartes zelf niet anders. De vooronderstelling waar hij vanuit ging is dat het totaal 

gelijk is aan de som van de delen, dat wil zeggen het totaal kan zonder gevaar worden 

versneden tot in de kleinst mogelijke verstandelijke elementen. Men kan een probleem 

pas goed begrijpen als men het eerst zo klein mogelijk maakt. Verdeel en heers!) Deze 

tweede regel werd tot de succesformule van de reductionistische wetenschap, die nieuwe 

mogelijkheden schiep om de essentie van de elementen - de materie en de beweging - te 

meten, te tellen en te berekenen. 

 Met de derde regel gaf Descartes aan dat men bij het denken vooral ordelijk te 

werk moet gaan: klim vanuit het eenvoudige op naar het complexe. 

 De vierde regel behelst de uiteindelijke reconstructie van het geheel. Zet na de 

analyse de hele structuur weer op logische wijze in elkaar. Blijf strak redeneren en 

vergeet geen enkele logische stap. Het zuivere denken mag zich eigenlijk niet buiten de 
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zekerheid van de wiskunde wagen. Alleen daarbinnen is de zekerheid en juistheid van 

het denken gegarandeerd. 

 Het optimisme van Descartes dateert van 1637. Nu zijn we drieëneenhalve eeuw 

verder en weten we meer. We beginnen de gevaren van dat optimisme onder ogen te 

zien en komen tot de conclusie dat de menselijke overmoed, ‘het avontuur van de 

wetenschap’, kwade krachten heeft opgeroepen. In de twintigste eeuw verwerpt Bateson 

het cartesiaanse dualisme, dat in de zeventiende eeuw zo welgemoed van wal stak. Hij 

ziet het als een foutief westers vooroordeel om te denken dat het goed is om het 

menselijk bewustzijn apart te zetten van de natuur, waarvan de mens zelf deel uitmaakt. 

Dit apartheidsdenken is een fundamentele vergissing, die de kwaliteit van de menselijke 

omgeving zal verslechteren en uiteindelijk ook de westerse mens zelf zal treffen. 

 

Als wij voortgaan ons te gedragen in termen van een cartesiaans dualisme van 

geest tegen materie, zullen we waarschijnlijk ook voortgaan met de wereld zien 

in termen van God tegen mens, elite tegen het volk, het uitverkoren ras tegen 

anderen, natie tegen natie en de mens tegen zijn omgeving. Het valt te 

betwijfelen of een soort, die zowel een geavanceerde technologie heeft als deze 

vreemde wijze van zijn wereld te bezien, wel zal kunnen voortbestaan.26 

 

Des te sterker het menselijk bewustzijn wordt uitgerust met nieuwe technieken, des te 

desastreuzer wordt ook de westerse dualistische wijze van denken. Vandaar dat Bateson 

denkt dat de westerse mens dit ondeugdelijke vooroordeel zal moeten herzien. Hij kan 

zijn ogen niet sluiten voor wat hij in zijn omgeving ziet gebeuren. Hij beschouwt de 

werkelijkheid door een ander kijkgat en is - net zoals hem dat eerder bij de optische 

experimenten in New York overkwam - gedwongen de dingen vanuit die andere 

invalshoek te zien. Daardoor komt Bateson tot een radicaal ander standpunt. Hij vindt 

dat de westerse beschaving haar waanidee van de werkelijkheid moet laten varen, ook al 

beschouwt men die epistemologische fout als de normaalste zaak van de westerse 

wereld. 

 Het dualisme dat Descartes proclameerde is in de ogen van Bateson een 

vervalsing van de alledaagse ervaring: bewustzijn en lichaam zijn niet te scheiden. Die 

saamhorigheid geldt ook naar buiten. Niet alleen met zijn lichaam, maar ook met zijn 

geest is de mens aangewezen op enige vorm van verstandhouding met andere mensen, 
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dieren, planten en dingen. Het westerse denken zal weer moeten terugkeren tot het besef 

dat de mens deel uitmaakt van natuurlijke processen. Er is een veel groter bewustzijn, 

waarvan het individuele bewustzijn niet meer dan een onderdeel is. Het zelf is niet 

beperkt tot het eigen lichaam, maar maakt deel uit van een veel groter systeem van 

onderling gekoppelde processen. Dat spirituele besef zal volgens de ideeën van Bateson 

dieper moeten worden dan het sinds het begin van de westerse beschaving ooit is 

geweest.27 

 Met dit advies beweegt Bateson zich in de richting van de Indiaanse spiritualiteit. 

Indiaanse denkers die zich verdiepen in de westerse wijze van leven waarschuwen dat 

wanneer de mens zich losmaakt van zijn spirituele verbondenheid met de kosmos, de 

godsdienst ‘er tussen zal komen’. Voor traditionele Indianen vormen natuur, mens, 

samenleving en ceremonies nog één geheel. Vandaar hun protest als de blanken hun 

grondgebied schenden. ‘Als ons land wordt afgegraven, worden we zelf afgegraven. 

Moeder Aarde behoort niet aan ons; wij behoren aan Moeder Aarde.’ Dat is de essentie 

van de Indiaanse spiritualiteit. Voor een buitenstaander blijft het moeilijk om zich voor 

te stellen wat Indianen zelf onder spiritualiteit verstaan. Zoals de Indiaanse schrijver 

Jack D. Forbes het uitlegt, is spiritualiteit niet iets uit hoger sferen: het is een manier van 

denken over het leven. Forbes doet een poging om in westerse termen uit te leggen wat 

een Indiaan onder spiritualiteit verstaat. 

 

Indiaanse mensen geloven, dat alle schepselen kinderen zijn van dezelfde 

ouders en dat we allemaal broers en zussen zijn. En ik zou de analogie willen 

gebruiken door te zeggen: al verlies ik mijn ogen, dan kan ik nog steeds verder 

leven. Al verlies ik mijn neus, dan kan ik nog steeds verder leven. Al verlies ik 

mijn armen. Al verlies ik mijn benen. Al verlies ik mijn haar. Maar als ik de 

lucht verlies zal ik sterven. Maar als ik het water verlies zal ik sterven. Als ik de 

andere levende schepsels en Moeder Aarde zelf verlies, sterf ik. Die dingen 

vormen méér een deel van mezelf dan wat ik mijn lichaam noem. En dat is een 

voorbeeld van de manier waarop mensen naar de realiteit kijken. En het is díe 

kijk, dat soort van denken over dingen, welke deel uitmaakt van wat ik bedoel 

met spiritualiteit. Want Indiaanse spiritualiteit is niet hetzelfde als wat de 

Europeanen geloof noemen. Het is veel meer en tegelijkertijd ook heel anders 

dan wat bekend staat als geloof. Het beheerst je leven vierentwintig uur per dag, 

elke dag van de week, en het wordt vertolkt door je handelen en je daden, niet 
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alleen maar door woorden. Het is dus het leven zelf, maar een eerbiedig soort 

leven, dat ook een zekere mate van nederigheid kent.28 

 

Zo omschreven, is spiritualiteit een kwaliteit die de traditionele Indianen nog kennen en 

waar Bateson naar zoekt. Al tastend lijkt Bateson er gaandeweg achter te komen wat 

spiritualiteit eigenlijk is. Wat Forbes hier beschrijft komt dicht bij wat Bateson ‘wijsheid’ 

(wisdom) noemt. Wijsheid is voor hem het (ecologisch) inzicht in het totale interactieve 

systeem.29 Die wijsheid ontbreekt vrijwel geheel in het westerse denken. Het Europese 

apartheidsdenken vergroot de vervreemding en verarmt de spiritualiteit. 

 Het westerse denken is diep getekend door het van oorsprong Europese idee dat 

er een persoonlijk bewustzijn bestaat dat is gescheiden van het lichaam, gescheiden van 

de samenleving en gescheiden van de natuur. Nergens anders in de wereld was men op 

deze gedachte gekomen. Terwijl alleen deze uniek Europese wijze van denken zich de 

vrijheid veroorloofde om de tegenstelling tussen subject en object in alle scherpte te 

accentueren, is het daarmee opgelopen subject/object-dilemma nu vrijwel universeel. 

Ook vele niet-Europese volkeren die in het geheel niet om deze splitsing hadden 

gevraagd, zijn nu met datzelfde vooroordeel behept. 

 Zelfs diegenen die het cartesiaanse dualisme de rug toekeren en beweren dat dit 

dualistische denken allemaal een moderne vorm van bijgeloof is, hebben, zo waarschuwt 

Bateson, de gewoonten en wijze van denken die met dat bijgeloof gepaard gaan nog 

steeds in hun hoofd.30 Zo sterk is de dogmatische geestdrift om de werkelijkheid te 

splitsen dat die dualistische denkwijze nog steeds een groot deel van hun gedachten 

bepaalt. Westerse mensen die de natuur willen eerbiedigen kunnen dat vooroordeel niet 

zomaar opeens van zich afschudden. Opnieuw staat men voor de eeuwenoude 

filosofische vraag: wat is de juiste plaats van de mens in de rest van de natuur? De 

minachting voor de natuur blijft nog lang nawerken. Blijvend verminkt door de 

individualistische visie van het zelf, kan het westerse denken zich haast niet meer 

voorstellen dat de mens in zijn verhouding tot de natuur ook nog heel anders zou 

kunnen zijn. Door zijn individualistische beeldvorming heeft de westerse mens niet 

alleen het zicht op het geheel verloren, maar is hij ook nauwelijks meer in staat om vat te 

krijgen op de onderliggende vooroordelen van zijn eigen wijze van denken. 

 Mens en natuur zijn zo tegen elkaar opgezet, dat de mens de natuur gaat zien als 

het tegenovergestelde van zichzelf. De mens maakt zichzelf wijs dat hij - al vechtend - de 
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natuur moet beheersen. Bateson schrijft deze houding toe aan een ‘kwaadaardige 

onwetendheid’: de moderne mens verwoest een planeet die hij niet begrijpt. Door zijn 

omgeving te verwoesten, verwoest de westerse mens uiteindelijk ook zichzelf.31 De 

tragiek van deze ontwikkeling is dat de verwoesters handelen volgens wat zij in hun 

buitensporige doelgerichtheid beschouwen als het gezonde verstand. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Men zou kunnen zeggen dat het ziektebeeld van de westerse cultuur zo ingewikkeld is, 

dat men niet eens de ambitie zou moeten hebben om van die complexe toestand een 

diagnose te maken om dan vervolgens tot de bestrijding van de ziekte over te kunnen 

gaan. Die pretentie had Bateson dus duidelijk wel. Volgens zijn dochter Mary Catherine 

Bateson had hij zich in zijn leven twee intellectuele taken gesteld. Zijn primaire opgave 

was ‘het bestrijden van de hele reeks van geldende vooronderstellingen en op zoek te 

gaan naar nieuwe (of zeer oude) ideeën die wel als juiste vooronderstellingen zouden 

kunnen fungeren’. Als de menselijke soort zijn vooroordelen te boven zou kunnen 

komen, dan zou de mensheid, zo hoopte hij, in haar relatie tot de natuur weer ‘één 

zichzelf-corrigerend systeem kunnen worden dat niet naar vernietiging op weg is’. De 

secundaire taak die Bateson zichzelf stelde was het ondertussen afweren van de nucleaire 

vernietiging.32 

 Als remedie voor de splijtende werking van het westerse dualisme richt Bateson 

zijn volle aandacht op ‘het patroon dat verbindt’ waarvan alle wezens en dingen voor 

hun bestaan afhankelijk zijn. Hij adviseert de westerse mens er niet langer van uit te 

gaan dat geest en lichaam kunnen worden gescheiden, en zelfs tegengesteld zouden zijn. 

De westerse mens zou zijn vervreemding te boven moeten komen en zichzelf weer 

moeten gaan zien als een deel van het geheel. In grote trekken zou dat gevoel van 

saamhorigheid zich moeten uitstrekken tot drie onderling samenhangende systemen: 

het individuele, het sociale en het grotere ecologische systeem. ‘Geen enkele 

microcosmos is volledig onafhankelijk; geen getijdepoel, geen bos, geen familie, geen 

natie.’33 
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 Als bioloog, etholoog en antropoloog heeft Bateson als geen ander de 

gelegenheid om een grote variëteit van levende wezens nauwgezet te bestuderen. Hij 

doet onderzoek bij inheemse volken in het Verre Oosten, bestudeert vijftien jaar lang in 

psychiatrische inrichtingen verschijnselen als schizofrenie en alcoholisme en maakt 

tenslotte een uitgebreide studie van het gedrag van otters en dolfijnen. Bateson is daarbij 

steeds op zoek naar het patroon dat alle levende wezens verbindt: ‘Welk patroon 

verbindt de krab met de kreeft en de orchidee met de sleutelbloem en dit viertal met 

mij?’34 Wat is het patroon waardoor al die wezens in uiteindelijke onderlinge 

afhankelijkheid met elkaar zijn verbonden? Om dat onderliggende patroon te kunnen 

ontwaren moet hij door vele specifieke en oppervlakkige verschillen heen kijken. 

 Het grote verbindende patroon waar hij naar zoekt vindt Bateson in de 

gelijkenissen binnen en tussen verschillende organismen. Om te beginnen keek hij naar 

de inwendige symmetrie van bijvoorbeeld de krab. Vervolgens onderzocht hij de 

formele overeenkomsten tussen de aanhangsels van de krab en de kreeft, maar ook 

tussen de anatomie van de mens en het paard. Verder en verder vergelijkend ontstaat er 

een steeds voortgaand web van patronen. Daarbij interesseert Bateson zich niet voor de 

verschillen in grootte maar richt hij zijn aandacht vooral op de overeenkomsten in 

vorm. Door zo zijn aandacht te richten op de formele gelijkenissen van levende wezens 

vindt hij dat alles uiteindelijk volgens eenzelfde grondplan is gebouwd. Terwijl ‘de 

meeste mensen zich nog niet eens over de gelijkenis tussen hun beide handen 

verwonderen’, wordt Bateson zeer getroffen door de elegantie en symmetrie van het 

totale systeem. Hij geeft zich graag over aan het geloof dat ‘zijn weten een klein deel is 

van een wijder geïntegreerd weten dat de hele biosfeer of schepping verbindt’. Telkens 

wanneer hij meent dat patroon te herkennen, verschaft hem dat ‘een intens intellectueel 

genoegen’.35 Bij zijn studenten wil hij begrip wekken voor wat het betekent deel uit te 

maken van een levende - en daarom heilige - wereld. 

 Het beginsel van de holistische wereldbeschouwing leert dat het geheel meer is 

dan de som van de delen. Elke keer dat een aantal elementaire delen wordt 

samengevoegd tot een geheel ontstaat er iets nieuws dat niet in de elementaire delen kan 

worden gevonden. Dat principe geldt steeds weer op verschillende niveaus van ordening 

en complexiteit. Een atoom is meer en anders dan de kern plus een aantal elektronen; de 

eigenschappen van een molecuul verschillen van die van de samenstellende atomen 

(H2O heeft andere eigenschappen dan H en O). De levenloze moleculen kunnen onder 
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bepaalde omstandigheden combineren tot macro-moleculen en vervolgens tot 

organellen. Deze minuscule celorganen hebben elk een eigen functie en vormen in 

symbiose een nieuwe eenheid: de levende cel die de mogelijkheid heeft zichzelf te 

reguleren. Meerdere cellen combineren tot een orgaan. Cellen voegen zich aaneen tot 

weefsels, organen en stelsels, die nieuwe levensvormen, zoals bijvoorbeeld het menselijk 

lichaam, mogelijk maken. Onderweg, van atoom tot menselijk lichaam, zijn er op elk 

niveau van ordening nieuwe eigenschappen geschapen.  

 De reductionistische wetenschap werkt precies in tegenovergestelde richting. In 

haar fragmentariserende, splitsende wijze van werken is zij erop uit om dit gehele 

hiërarchische bouwwerk weer tot delen te reduceren. De materialistische gedachte dat 

de natuur is terug te brengen tot niet meer dan een doorzichtige optelsom van 

elementaire fysische en chemische krachten, heeft geen ontzag voor het patroon dat 

verbindt. 

 Wat de reductionistische benadering tot gevolg kan hebben, wanneer die wordt 

toegepast in het kader van sociologisch onderzoek naar de sociale samenhang tussen 

mensen, wordt duidelijk onder woorden gebracht door Heinz Von Foerster. Von 

Foerster, een bioloog en computerdeskundige, was met Bateson een van de pioniers van 

de cybernetica. Hij gaat na wat de waarde is van communicatie als samenbindend 

element. 

 

De moeilijkheid is dat het niet helemaal duidelijk is hoe [de binding van 

communicatie] werkt. Om dat te weten te komen laat men zich wellicht 

verleiden om het systeem van de samenleving in zijn delen op te breken om te 

zien of die wel kunnen worden begrepen. Lukt dat niet, dan zal men misschien 

met het proces voortgaan door steeds kleinere delen te onderzoeken totdat men 

een eenheid heeft gevonden waarvan men het idee heeft dat die kan worden 

begrepen. Dit proces wordt de reductionistische methode genoemd, en de 

charme ervan is dat het door zijn aard altijd succes zal hebben. Maar helaas, het 

probleem begint wanneer men uit de stukken weer één geheel wil opbouwen: 

nu de lijm is verwijderd vallen de stukken uit elkaar. In plaats dat men zijn 

aandacht schonk aan de delen zou men zijn aandacht hebben moeten richten op 

de lijm.36 
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Wanneer door de reductionistische benadering het samenbindend element, en daarmee 

de saamhorigheid (ofwel de spiritualiteit) is verdwenen, tellen de andere schepselen al 

gauw niet meer mee. Die apartheid is niet natuurlijk. Het is de mensen door leren eigen 

gemaakt dat de inboorlingen, de dieren, de planten eigenlijk niet meetellen. Die behoren 

tot ‘de rest van de natuur’ die je ongestraft kunt manipuleren. Mensen die zo denken, 

rekenen volgens Bateson wel buiten de macht van het patroon dat verbindt. Dit patroon 

dat alles verbindt ziet hij als tegenhanger van het cartesiaanse dualisme dat alles 

verbreekt. Hij wil duidelijk maken wat er verkeerd is in de conventionele dualistische 

wijze van denken en hij probeert aan te geven langs welke lijnen een andere, betere 

wetenschap zou kunnen ontstaan. Daarbij voorspelt Bateson het einde van het mind-

body dualisme dat ‘de westerse beschaving al zolang heeft behekst’. In welke leefbare 

toekomst dan ook - ‘onze dualismen zullen tot museumstukken worden. Onze 

dualismen zullen worden beschouwd als monsterlijke bijgelovigheden die ons bijna 

hadden uitgeroeid.’37 

 

 

 *  *  * 

 

 

 

Bateson baseert zijn therapie voor de malaise in het westerse denken onder meer op de 

nieuwe ideeën van de cybernetica ofwel stuurkunde, de studie van systemen die in staat 

zijn zichzelf te sturen. Zijn kennismaking met de mogelijkheden van deze nieuwe wijze 

van denken dateert uit de tijd dat hij in de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten 

verbleef. In de oorlogsjaren werkte hij nauw samen met de grondlegger van de 

cybernetica, de Amerikaanse wiskundige Norbert Wiener, die de nieuwe wetenschap 

later haar eigen naam gaf. Het nieuwe inzicht van de cybernetica vond al gauw zijn 

toepassing in de wiskunde, de werktuigbouwkunde en de elektronica. Bateson nam deel 

aan de allereerste besprekingen waarin de pioniers van de cybernetica zich een beeld 

probeerden te vormen van hoe deze nieuwe stuurmanskunst niet alleen in elektronische 

systemen, maar ook in de samenleving met vrucht zou kunnen worden benut. 

 Zoals dat ook gold voor zoveel andere nieuwe ontwikkelingen kwam de 

uitdaging voor de ontwikkeling van de cybernetica van de Tweede Wereldoorlog. De 
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opkomst van deze nieuwe wetenschap was een direct antwoord op de behoefte die de 

geallieerden hadden aan meer doeltreffend afweergeschut. Norbert Wiener onderzocht 

de wiskundige aspecten van zelfregulering in luchtafweerraketten. Deze zichzelf 

regulerende mechanismen beschikten over een inwendige controle: door zelf de hoek 

tussen de feitelijke en de beoogde richting te meten, kon het projectiel de gemeten 

afwijking gebruiken om zijn baan te corrigeren. Zoals Wiener het in algemene zin 

beschreef: ‘Als we willen dat een beweging volgens een gegeven patroon verloopt, dan 

wordt het verschil tussen dit patroon en de feitelijk volvoerde beweging gebruikt als een 

nieuwe aanwijzing om het gereguleerde deel in zo’n richting te bewegen, dat het zijn 

beweging dichter bij het gegeven patroon brengt.’38 Men noemde deze interne 

communicatie over het verschil tussen het ideale en het feitelijke gedrag: feedback 

(terugkoppeling). Tijdens de oorlog al ziet men onmiddellijk grote 

toepassingsmogelijkheden van het feedback-principe in elektronische machinerie. Zoals 

Bateson schrijft, zijn de geleerden die zich met de nieuwe theorie bezighouden 

‘uitgelaten van blijdschap’ over deze nieuwe mogelijkheid tot meer inzicht in doelgericht 

gedrag.39 

 Ook Bateson zelf is enthousiast. Als hij korte tijd later naar het Verre Oosten 

wordt uitgezonden en zich daar in de verre buitenplaatsen van de Tweede Wereldoorlog 

verveelt, houdt hij zijn geest levendig met bespiegelingen over het nieuwe perspectief dat 

de cybernetica heeft geopend. Wat zal de wetenschap straks allemaal niet kunnen 

beginnen met de nieuwe kennis van de eigenschappen van gesloten, zichzelf-

corrigerende systemen? Het principe van de terugkoppeling is zo efficiënt, dat straks 

machines en computersystemen op grote schaal met deze mogelijkheid van 

zelfregulering zullen worden toegerust. Het automatisch handelen, de robot, de 

automatische besturing, het geleide projectiel, de computer, de informatica, de 

kruisraket en de glorieuze ruimtevaart dienen zich aan. Over de wenselijkheid van deze 

verstrekkende toepassingen zal Bateson zich later pas gaan beraden. Voorlopig is hij 

alleen nog maar opgetogen. De cybernetica brengt een frisse wind in veel 

wetenschappelijke disciplines en introduceert daar een radicaal andere visie die 

plotseling verhelderend werkt. 

 Bateson verwelkomt de cybernetica vooral als een instrument voor een nieuwe 

wijze denken over de manier waarop levende organismen hun evenwichtstoestand 

weten te bewaren. Elk levend organisme moet zich steeds zo kunnen aanpassen aan de 
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externe veranderingen in de omgeving dat het interne evenwicht niet blijvend wordt 

verstoord. De leer van de cybernetica bestudeert de wijzen waarop een zichzelf-

regulerend systeem, dat uit meerdere gekoppelde systemen bestaat, een complex proces 

op gang kan houden. Zo’n systeem kan dat doen door te zorgen dat er gecorrigeerd 

wordt als onregelmatigheden zich voordoen en door ervoor te waken dat het aan de 

gang zijnde proces zich niet buiten bepaalde grenzen beweegt. 

 De natuur kent talrijke organische en de techniek kent vele kunstmatige 

systemen. Voorbeelden van organische systemen vindt men onder meer in het menselijk 

lichaam, zoals bijvoorbeeld het hormonale systeem. De werking van de hormonen zorgt 

ervoor dat organen van het menselijk lichaam evenwichtig samenwerken. Een bekend 

voorbeeld uit de categorie kunstmatige systemen is het moderne verwarmingssysteem. 

In dat systeem gaat het om een proces dat zich met behulp van een thermostaat binnen 

bepaalde grenzen beweegt. Het systeem bestaat uit een warmtebron, een te verwarmen 

ruimte en een warmtegevoelig apparaat dat door het in- en uitschakelen van de 

warmtebron de temperatuur in de ruimte automatisch op het gewenste peil (in 

evenwicht) houdt. Het verwarmingssysteem past zich zo goed aan aan de veranderingen 

in de omgeving, dat het inwendige evenwicht (de temperatuur binnenshuis) niet door 

externe verstoringen (verwarming en afkoeling buitenshuis) wordt verstoord. 

 De elementaire cel van het menselijk lichaam is op zichzelf een systeem, maar in 

groter verband bezien is het een subsysteem van een groter systeem, een orgaan. En dat 

orgaan is weer een subsysteem van het gehele menselijk lichaam. De mens kan weer 

worden gezien als een subsysteem van het veel grotere ecosysteem. Het welzijn van het 

ecosysteem staat of valt met het behoud van evenwicht (homeostase). Voor het in stand 

houden van het evenwicht van het gehele systeem is het vereist dat geen van de 

subsystemen zijn perken te buiten gaat, ofwel dat geen van de subsystemen zich tot het 

uiterste maximaliseert. De westerse cultuur zou kunnen worden gezien als een 

voorbeeld van een subsysteem dat zich binnen het grote ecologische systeem 

vergaloppeert. Het subsysteem van de westerse cultuur plaatst op zijn beurt het 

subsysteem van het menselijk individu in een omgeving, waarin het ertoe wordt 

aangezet om één of enkele veranderlijken te maximaliseren (geld, macht, prestige, 

efficiëntie, rationaliteit). Als een subsysteem zich blijft maximaliseren en dan 

uiteindelijk op hol slaat, spreekt men in de cybernetica van een toestand van runaway; 

de situatie loopt uit de hand. Een voortdurende toename in één veranderlijke zal eerst 



98 
 

scheefgroei veroorzaken. Blijft de correctie achterwege dan zal die ongezonde situatie 

tenslotte onvermijdelijk resulteren in (en worden begrensd door) een breakdown, of op 

zijn minst leiden tot een onomkeerbare verandering van het systeem. 

 Ook al spreekt men van evenwicht in een ecologisch systeem - dat evenwicht is 

wel dynamisch, dat wil zeggen het evenwicht reageert flexibel op signalen uit de 

omgeving en berust op een aanhoudende wisselwerking tussen de talloze delen van het 

ecologische systeem. Die wisselwerking is nooit in rust maar verandert steeds opnieuw. 

Wil een complex systeem zijn evenwicht bewaren dan moet het de vele veranderingen 

en schommelingen die zich voordoen voortdurend corrigeren. Een ingewikkeld 

dynamisch systeem kent vele kwetsbare punten. Daarom moet in een dergelijk systeem 

de voortdurende aanpassing op vele punten en in vele onderling verbonden circuits 

plaatsvinden. Alleen dan is het mogelijk dat de gewenste waarden van de verschillende 

veranderlijke factoren behouden blijven. Wil het systeem niet verstarren en dynamisch 

blijven, dan is het belangrijk dat bepaalde veranderlijken ook echt enige vrijheid krijgen 

om te variëren. 

 Voor een dynamisch systeem is het zeer bedreigend wanneer het alleen maar 

verandert (zonder dat het zijn toevlucht kan nemen tot stabiliteit). Even bedreigend is 

het wanneer een dynamisch systeem alleen maar stabiel is (zonder dat het zijn toevlucht 

kan nemen tot verandering). Een naar evenwicht strevend dynamisch systeem kan zich 

de vrijheid van enige verandering alleen veroorloven als het de mogelijkheden heeft om 

het eigen gedrag te corrigeren, wanneer het te ver van de gestelde waarden afwijkt. Die 

mogelijkheid tot zelfcorrectie heet in de cybernetica negatieve terugkoppeling of 

negatieve feedback. Die stabiliserende terugkoppeling heeft een dempende en daardoor 

corrigerende werking, en heet negatief omdat die tegen de richting van de verandering 

ingaat (het signaal van de verandering wordt er steeds van afgetrokken). Wat er binnen 

een gesloten circulair systeem van de ene veranderlijke meer is, hoeft er van de volgende 

veranderlijke minder te zijn. Des te hoger de temperatuur oploopt, des te minder 

brandstof hoeft er nog te worden toegevoerd. 

 Niet alle systemen hebben de mogelijkheid tot zelfcorrectie. Er zijn ook systemen 

die zichzelf niet kunnen beheersen en betrokken raken in een voortdurende verandering 

en daarom een potentieel vernietigende werking hebben - ofwel op bepaalde delen van 

het systeem, ofwel op het gehele systeem. 
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 Als de temperatuur in de kamer te hoog wordt krijgt de brander van de 

verwarmingsketel van de thermostaat het signaal om te stoppen, zodat de 

temperatuurbeweging omdraait. Stel het geval dat er in de bedrading van het 

verwarmingssysteem een fout is gemaakt waardoor het controle-element is omgedraaid, 

dan kan het gebeuren dat - terwijl de kamer steeds warmer wordt - de verwarmingsketel 

toch van de thermostaat het signaal krijgt om door te gaan in dezelfde richting. De 

thermostaat meet dat het warmer wordt en geeft het signaal: Ga zo door! Bij een 

dergelijke niet-dempende terugkoppeling in dezelfde richting spreekt men van een 

zichzelf steeds weer herhalende positieve terugkoppeling (het signaal van de verandering 

wordt er steeds bij opgeteld), of ook wel van een regeneratieve (zichzelf steeds 

hernieuwende) feedback.40 

 Aanvankelijk gebruikt Bateson de leer van de cybernetica als een nieuw 

instrument bij zijn onderzoekingen naar mentale processen in de antropologie, biologie 

en psychiatrie. Dat doende, raakt hij er steeds meer van overtuigd dat systeemtheorie en 

cybernetica ‘aantoonbaar betere manieren bieden om de wereld van biologie en gedrag 

te begrijpen’.41 Elke voorstelling van de werkelijkheid is altijd al een aanzienlijke 

versimpeling van wat er werkelijk gebeurt, maar de voorstelling die de 

systeembenadering van de werkelijkheid geeft is in de ogen van Bateson heel wat minder 

desastreus dan wat we in de westerse wijze van denken aan beeldvorming gewend zijn. 

 Wanneer men er tenminste van uitgaat dat ook de menselijke samenleving in 

groter verband een organisme behoort te zijn dat zich met behulp van negatieve 

terugkoppeling aan zijn omgeving weet aan te passen, dan lijkt die vorm van 

zelfbeheersing nu ver te zoeken. Er is volgens Bateson iets fundamenteel mis met de 

‘bedrading’ van de westerse cultuur. Hij gebruikt dit beeld van een foutieve bedrading 

voor een fundamentele verstoring van het grondpatroon. In zijn veronderstelling zal een 

cultuur die is gebaseerd op valse vooronderstellingen geestelijk niet gezond blijven. 

Valsheid in het grondpatroon kan volgens hem geen geluk en schoonheid creëren. 

 De draden van de westerse cultuur zijn gelegd volgens de chronische tweedeling 

tussen body en mind. Elk cultureel systeem dat op deze vervreemding is gebaseerd, is 

volgens Bateson inherent onstabiel en pathologisch, omdat het de neiging heeft te 

ontsnappen aan de beteugeling van het geheel en zo de weg op te gaan van de versnelde 

gang naar zelfvernietiging. Wanneer de bedrading eenmaal verkeerd is gelegd, zijn de 

pogingen tot correctie alleen maar lapmiddelen of erger: de pogingen tot corrigeren 
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vergroten in feite alleen maar het probleem in een destructief proces van regeneratieve 

feedback.42 

 Problemen, die het hele ecologische systeem beroeren, verschijnen dikwijls als 

een donderslag bij heldere hemel. Terwijl alles rustig lijkt, treedt er plotseling een 

ontwikkeling aan de dag die men niet heeft voorzien. De westerse mens voelt dat wat er 

gebeurt enigszins unfair is. Dat komt omdat hij de samenhang weglaat en zichzelf niet 

ziet als een deel van het gehele systeem waarin die wantoestand bestaat. Daarom geeft 

hij ten onrechte òf zichzelf òf de anderen de schuld, terwijl de schuld in eerste instantie 

ligt bij de wantoestand van het gehele systeem. Bateson spreekt in dit verband van het 

systemische karakter van de foutieve situatie.43 

 De kortzichtigheid van de mens die - zonder een visie op het geheel - niet in staat 

is de ware aard van zijn hachelijke situatie te onderkennen, leidt ertoe dat men in paniek 

zijn toevlucht neemt tot ondoordachte maatregelen die à la minute verlichting brengen 

maar funest zijn op lange termijn. Bateson vestigt speciaal de aandacht op situaties 

waarin het systemische karakter van de wereld wordt veronachtzaamd ten gunste van 

een doel of het gezonde verstand. 

 

Het verschrikkelijke van zulke situaties is dat ze onveranderlijk de tijdspanne 

van alle planning bekorten. De noodtoestand is al aanwezig, of loert direct om 

de hoek. Lange-termijnwijsheid moet daarom worden opgeofferd aan 

doelmatigheid; zelfs terwijl er een vaag besef is dat doelmatigheid nooit een 

lange-termijnoplossing zal brengen. 

Bovendien, nu we toch bezig zijn een diagnose te maken van de machinerie van 

onze samenleving, laat mij dan één punt toevoegen: onze politici - zowel zij die 

aan de macht zijn als zij die protesteren tegen, of hongeren naar de macht -, zij 

zijn allen even volslagen onwetend over de zaken die ik hier heb besproken.44 

 

Veel gangbare korte-termijnvisies worden door de feiten achterhaald. Wat begon als een 

slimme ad hoc-maatregel, leidt naar het inzicht van Bateson tot een vergroting van het 

originele probleem, waarbij de oplossing van de kortste weg ons tenslotte stort in een 

verslavingsspiraal die onze beschaving bedreigt.45 

 Natuurlijk laten de promotors van de techniek zich door de milieuproblemen 

niet van hun stuk brengen. Zij zetten het propaganda-apparaat in werking om de onrust 
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in te dammen en roepen de mensen toe: ‘Kijk eens hoe goed het gaat. Zelfs de zalm is 

weer terug in de Theems!’ Zij blijven de mensen voorhouden, dat de door de vorige 

techniek opgeroepen problemen juist een uitdaging zijn voor de nieuwe techniek. ‘Het is 

heel goed dat we worden uitgedaagd. We moeten nu zeker niet aarzelen, maar de 

uitdaging aannemen.’ 

 Ad hoc-benaderingen verlichten wel de symptomen, maar nemen de oorzaak 

van het probleem niet weg. Als men die problemen niet bij de wortels aanpakt, betekent 

de tijdelijke technische verdoving van de symptomen alleen maar een verdere 

versterking van de techniek. 

 Door de geweldige toename van het aantal auto’s ontstaan er vele problemen 

voor mens en milieu. Maar gelukkig is daar de chip. Veel micro-elektronica in auto’s is 

volgens de propaganda alleen maar gunstig, omdat daardoor de auto’s schoner, veiliger 

en zuiniger worden. De boodschap die de propaganda over moet brengen is dat auto’s 

een absoluut goed zijn, waar men nooit genoeg van kan krijgen. 

 Onvoorspelbaarheid is kenmerkend voor de reacties in het grotere verband en 

op lange termijn. Door de systemische reacties kan er een geheel nieuwe situatie 

ontstaan die de westerse mens, op straffe van niet-overleven, zal dwingen om de 

problemen niet langer te simplificeren. Comfortabele en overvloedige energie van 

elektriciteitscentrales, snelle verplaatsing door middel van auto’s en meer dan genoeg 

voedsel als gevolg van de rationalisering van de veehouderij, leiden in vereniging - en op 

een ander niveau - tot zure regen. Het verschijnsel zure regen is nog pas enkele jaren 

bekend; het is een nog nauwelijks begrepen calamiteit in een ander, groter verband. Ook 

de zure regen blijft echter niet op zichzelf. Als de uitstoot van verzurende stoffen 

voortduurt zal de zure regen in vereniging met andere reeds bekende reacties van de 

natuur (ontbossing, bodemerosie, overstromingen) mede aanleiding zijn tot weer 

nieuwe ongekende tegenslagen in het milieu. Elke keer als de mens denkt dat hij de 

onderlinge samenhang heeft begrepen - luchtvervuiling leidt tot het broeikaseffect en de 

verwarming van de atmosfeer leidt tot zeespiegelrijzing - krijgt hij weer een ander 

alarmerend signaal, dat hem niet alleen zegt dat hij de atmosfeer niet ongestraft kan 

vervuilen, maar dat hem bovendien duidelijk maakt dat hij voortdurend achter de 

ecologische feiten aanholt. Pijnlijke gewaarwordingen als die van de zure regen wekken 

het vermoeden dat de opmerkingsgave van de westerse mens voortdurend tekort schiet 

om zulke ecologische reacties te kunnen voorzien. 
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 *  *  * 

 

 

Het systeem dat zichzelf wel door negatieve terugkoppeling voortdurend corrigeert en 

daardoor de interne relaties tussen de verschillende delen en de externe relaties met zijn 

omgeving in evenwicht houdt, heeft kenmerken van een mentaal systeem, een 

bewustzijn, een verstand. Bateson spreekt dan van een mind en veronderstelt dat zo’n 

vermogen tot zelfbeheersing ‘inwonend’ kan zijn, zelfs in bepaalde vormen van zuiver 

materiële complexiteit.46 In zijn gedachtengang heeft zelfs een modern 

verwarmingssysteem een mind omdat het een verschil kan herkennen tussen de 

feitelijke en de gewenste kamertemperatuur en daarop kan reageren door een 

warmtebron aan of uit te schakelen. Daar waar een aantal delen tezamen in beweging 

zijn en elkaar door het mechanisme van negatieve feedback onderling in bedwang 

houden, zodat zij gezamenlijk in hun bestaande omgeving kunnen overleven - daar is 

volgens Bateson sprake van een mentaal systeem dat wordt geleid door een inwonende 

mind. Bateson herkent een mind zowel in een organisme als in een ecosysteem en zowel 

in een samenleving als in een individu. In zijn definitie is mind synoniem met de 

organisatie van een cybernetisch circuit.47 In beide begrippen gaat het om een mentaal, 

dat wil zeggen om een zichzelf corrigerend proces. 

 In de denktrant van Bateson zouden de traditionele samenlevingen van de 

Pueblo-Indianen, die in de woestijn-omgeving van de Southwest weten te overleven, 

kunnen gelden als gesloten systemen, die - geleid door een inwonende mind - de 

zelfbeheersing kunnen opbrengen om het evenwicht met hun omgeving niet te 

verstoren. De niet-traditionele westerse samenleving kan in datzelfde licht worden 

beschouwd als een open systeem dat geen terugkoppeling bezit. Anders gezegd: de 

westerse samenleving is niet in staat om op tijd te constateren dat er storingen optreden, 

laat staan om die storingen te corrigeren. 

 Als men een mind wil identificeren, dan vereist dat dat men die definieert 

binnen de geëigende totaliteit. Om duidelijk te maken hoe in een systeem alles met alles 

is verbonden, begint Bateson met een zeer elementair voorbeeld van de dynamische 

betrekking die er ontstaat als iemand een boom omhakt. 
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Stel je een mens voor die een boom omhakt met een bijl. Elke slag van de bijl 

wordt veranderd of gecorrigeerd in overeenstemming met de vorm van de 

inkeping die na de voorafgaande slag in de boom achterbleef. Het zichzelf 

corrigerende (dat wil zeggen: mentale) proces wordt teweeg gebracht door een 

totaal systeem - boom-ogen-hersenen-spieren-bijl-slag-boom - en het is dit 

totale systeem dat de eigenschappen van de inwonende mind vertoont.48 

 

Het zelfcorrigerend proces vereist een maatstaf, een achterliggend idee of een instructie, 

die aangeeft in welke richting de correctie moet plaatsvinden teneinde het gestelde doel 

te bereiken. Zoals een thermostaat niets kan uitrichten zonder een ondubbelzinnige 

aanduiding van de gewenste temperatuur, zo moet ook een samenleving of een cultuur 

over een weloverwogen model van de gewenste toestand beschikken. De westerse 

cultuur heeft echter geen model meer, of het zou het Idee van de Vooruitgang moeten 

zijn dat steeds meer is geworden tot model van de vlucht naar voren. 

 In zijn analyse van de westerse cultuur benut Bateson niet alleen het 

cybernetische perspectief, maar put hij ook uit zijn ervaring als antropoloog. In feite 

probeert hij steeds een synthese te vinden tussen zijn antropologische ideeën en zijn 

cybernetische inzichten. Ook hier brengt hij het belang van het hebben van een model in 

verband met wat hij bij zijn onderzoekingen van inheemse volken van zeer nabij had 

kunnen ervaren. Zoals hij in zijn brieven uit Nieuw Guinea schreef, probeerde hij zich 

daar, als hij ‘s avonds bij het vuur naar de oude gezangen luisterde, een beeld te vormen 

van vroegere tijden. Op grond van wat hij daar zag en hoorde komt hij tot de volgende 

reconstructie van hoe in de geschiedenis van de mensheid de modellen van 

samenlevingen zich gaandeweg hebben ontwikkeld. 

 

Antropologisch gezien schijnt datgene wat wij weten van het vroegere materiaal 

erop te wijzen, dat de mens in de samenleving aanwijzingen ontleende aan de 

natuurlijke wereld rondom hem heen en die aanwijzingen op een soort 

metaforische wijze toepaste op de samenleving waarin hij leefde. Dat wil zeggen, 

hij identificeerde zichzelf en voelde mee met de natuurlijke wereld om hem 

heen en nam dat meevoelen als een leidraad voor zijn eigen sociale organisatie 

en voor zijn eigen theorieën van zijn eigen psychologie. Dit was wat men 

‘totemisme’ noemt. 
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In zeker opzicht was dit alles onzin, maar toch had het meer betekenis dan het 

meeste van wat wij vandaag doen, omdat de natuurlijke wereld rondom ons in 

werkelijkheid inderdaad die algemene systemische structuur heeft en daarom 

voor de mens een geschikte bron van metaforen is om hem in staat te stellen 

zichzelf in zijn sociale organisatie te begrijpen. 

Naar het schijnt was de volgende stap voor de mens: het proces om te keren en 

de aanwijzingen aan zichzelf te ontlenen en die toe te passen op de wereld 

rondom hem. Dit was het ‘animisme’: bergen, rivieren, wouden en zulke 

verschijnselen werden nu ook een persoonlijkheid of mind toegeschreven. Dit 

was in vele opzichten nog niet zo’n slecht idee. Maar de volgende stap was om 

de denkbeeld van een mind te scheiden van de natuurlijke wereld en dan krijg je 

het denkbeeld van de goden.49 

 

Bateson ziet een verschuiving in geloof van totemistisch naar animistisch, naar 

transcendente goden en tenslotte naar één god; een ontwikkeling die uiteindelijk heeft 

geleid tot de opkomst van ‘het moderne egoïsme ten opzichte van de omgeving’.50 Zowel 

in het totemistische als het animistische model bestaat er een zeer hechte relatie tussen 

de mens en zijn omgeving. In de westerse ontwikkeling ontstaat er een duidelijke breuk. 

Het gevoel van eenheid met het totaal van de natuurlijke wereld gaat verloren. De 

westerse mens zondert zich af van de natuur en - nog later - scheidt hij zich af van zijn 

godheid. 

 

Als je God buitensluit en hem tegenover zijn schepping plaatst en als je het idee 

hebt dat je naar zijn beeld bent geschapen, dan zul je logischer- en 

natuurlijkerwijs jezelf zien als buiten en tegenover de dingen rondom je heen. 

En als je jezelf alle mind aanmatigt, dan zul je de wereld om je heen als mindless 

ervaren en daarom als niet gerechtigd tot morele en ethische overweging. Het 

zal lijken alsof het je vrij staat de omgeving te exploiteren. Je eenheid van 

overleving zal die van jou en jouw mensen of soortgenoten zijn - tégen de 

omgeving van andere sociale eenheden, andere rassen en de wilden en de 

planten.51 

 

Niettemin doet Bateson het totemisme en animisme niet mooier voorkomen dan hij die 

wereldvisies nu ziet met zijn westerse wetenschappelijke ogen. Als wetenschapper 

ontkomt hij niet aan het lot dat hij nu achteraf anders weet. Bateson neemt afstand, 
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omdat hij bij nader inzien weet dat de mythe een mythe is: ‘in zeker opzicht was dit alles 

onzin’, zo stelt hij vast. Maar Bateson weet achteraf ook welke risico’s de westerse 

afstandelijke wijze van denken heeft. 

 Het totemisme bevindt zich nog buiten de fuik van het rechtlijnige rationele 

denken en biedt de mens van daaruit een bredere kijk op zijn relatie met de natuurlijke 

wereld. Als analogie tussen maatschappelijke systemen en natuurlijke wereld is 

totemisme volgens Bateson ‘zowel geschikter als gezonder dan de ons zo vertrouwde 

analogie, die de mens en zijn samenleving wil doen lijken op de negentiende-eeuwse 

machines’52 (of, zoals dat nu gebeurt, op de twintigste-eeuwse computer). 

 Van oorsprong is de mens overgeleverd aan de genade van de natuur. Kennelijk 

schikt hij zich niet zo gemakkelijk in dat lot. Hij probeert zijn beperkingen te boven te 

komen door een beroep te doen op zijn vermogen tot denken. Omdat hij in staat is 

figuurlijk te denken overstijgt hij zijn feitelijk natuurgebonden bestaan. Hij heeft, in de 

woorden van de antropoloog Bob Scholte, de intellectuele capaciteit ‘een metafoor te 

bedenken die terugslaat op de aard van het leven, in de zin dat die het leven een waarde 

geeft, een uitleg geeft, een continuïteit geeft’.53 De mythe wordt geboren. Natuurverering 

is de oorspronkelijke religie van de mensheid. De spiritualiteit is aanwezig in alle 

natuurverschijnselen, in bomen en bergen, in bronnen, rivieren en zeeën, in 

aardbevingen, donder en bliksem. In grote gebieden van de wereld maakt de 

vergoddelijking van de natuur uiteindelijk plaats voor monotheïstische (één God 

erkennende) religies waarin voor het eerst een scheiding wordt aangebracht tussen God 

en natuur. Wanneer de geesten en goden uit de natuur zijn verdwenen en de mensen 

zich richten op het metafysische beeld van één bovennatuurlijke God, ontstaat er ook 

een grotere onverschilligheid ten opzichte van de natuur. De goddelijke wetten brengen 

een bovennatuurlijke ordening van het gedrag. De menselijke hebzucht en 

expansiedrang worden niet langer in toom gehouden door de eerbied voor de natuur. 

 Bij zijn beoordeling van de grote verscheidenheid aan wereldbeschouwingen is 

het voor Bateson een belangrijk criterium of de denkbeelden, die aan die visies ten 

grondslag liggen, zo min mogelijk overlevingsproblemen veroorzaken en nuttig zijn voor 

het in stand houden van de ‘heilige eenheid’ van de natuur. Met het westerse en 

christelijke Idee van de Vooruitgang is dat volgens hem niet het geval. Het westerse 

vooruitgangsgeloof schiet in haar overlevingswaarde voor de gemeenschap te kort. 

Bateson wil geenszins beweren, dat de niet-westerse culturen die de fundamentele 
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eenheid met de grotere natuurlijke wereld nog wel hebben bewaard, daarom ook geen 

waanideeën bevatten. De westerse epistemologische dwaling zou in zijn ogen echter wel 

eens erger kunnen zijn dan alle kleine waanideeën van die andere epistemologieën.54 

 Als onderdeel van het opkomend ecologisch besef ontstond er in de jaren zestig 

een geschiedfilosofisch debat over de vraag in hoeverre de joods-christelijke traditie 

heeft bijgedragen tot de ontheiliging van de natuur. Arnold J. Toynbee, historicus en 

auteur van het monumentale werk A Study of History, mengde zich ook in dit debat en 

aarzelde niet om duidelijk stelling te nemen. Zijn zienswijze dat het ecologisch 

wangedrag is terug te voeren naar de opkomst van het monotheïsme, formuleerde hij als 

volgt. 

 

De these van dit essay is dat enkele van de grote ziekten van de huidige wereld - 

bijvoorbeeld de roekeloos buitensporige consumptie van de onvervangbare 

schatten van de natuur en de vervuiling van díe schatten, die de mens nog niet 

reeds heeft verslonden - in laatste analyse kunnen worden teruggebracht tot een 

religieuze oorzaak, en dat deze oorzaak is: de opkomst van het monotheïsme.... 

Voor mensen die in de monotheïstische traditie zijn grootgebracht is het 

moeilijk om de eerbied voor de natuur te herwinnen, die werd vernietigd door 

de uitspraak in Genesis 1:28. Zelfs voor de meerderheid van de huidige 

generatie, die nooit monotheïstisch was of het is opgehouden te zijn, is het 

moeilijk geworden de overtuiging terug te winnen dat de natuur, net zoals de 

mens, rechten heeft en dat wanneer de mens deze rechten schendt, de natuur 

wraak zal nemen op de mens. En toch neemt zij, in onze tijd, onmiskenbaar 

wraak.... 

Wij hebben ons tegenover de natuur onbegrensde vrijheden veroorloofd omdat 

wij in monotheïstische termen over de natuur hebben gedacht, als onheilig ‘ruw 

materiaal’. Maar in deze test heeft de natuur bewezen voor het welzijn van de 

mens, en misschien zelfs voor zijn bestaan, onmisbaar te zijn. We zijn tot de 

ontdekking gekomen dat wij - net zoals onze voor-menselijke voorouders dat 

waren - in laatste instantie nog steeds zijn overgeleverd aan de genade van de 

natuur. Als de mens de lucht en het water en de bodem denatureert zal hij niet 

kunnen overleven. De natuur is nog steeds onze meesteres; zíj, en niet de mens, 

heeft het laatste woord.55 
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Batesons centrale probleem is dat het bewustzijn van de westerse mens is 

geconditioneerd in termen van doelgericht denken. Maar waarom zou men zich 

eigenlijk zorgen maken over deze bewustzijnsvernauwing die ons van de andere kant 

zoveel zekerheid, veiligheid en comfort heeft gebracht? Is dit verminkte besef van de 

natuurlijke omgeving bovendien al niet tenminste een miljoen jaar karakteristiek voor 

de menselijke soort? Op deze kritische vragen van het westers optimisme geeft Bateson 

het volgende antwoord. 

 

...wat mij zorgen baart is de toevoeging van de moderne technologie aan het 

oude systeem. Vandaag worden de bedoelingen van het bewustzijn uitgevoerd 

door meer en meer effectieve machines, vervoersystemen, vliegtuigen, wapens, 

medicijnen, pesticiden, enzovoorts. De bewuste bedoeling wordt nu in staat 

gesteld om de evenwichten te verstoren van het lichaam, de samenleving en van 

de biologische wereld rondom ons. Er dreigt een pathologie - een verlies van 

evenwicht.56 

 

Een hogere landbouwproductie dankzij nieuwe technieken is mooi, maar als we die 

technische vernieuwingen niet meer in de hand hebben, als de hogere productie op een 

gegeven moment tot overproductie leidt en het marktmechanisme niet meer helpt en 

ook de regeerders niet meer de politieke macht hebben om die technische vernieuwing 

te beteugelen, dan ontstaat er in plaats van trots en bevrediging een gevoel van 

machteloosheid. Vanwege de dreiging van structurele overschotten komt er een nieuw 

ideaal: lagere productie. Maar de werking van de oude toverformule - herverkaveling, 

schaalvergroting, mechanisatie - kortom de rationalisering zet door. Als de productie 

per hectare steeds groter wordt, waar moeten we dan met de productieoverschotten naar 

toe? Die onmacht heeft zijn terugslag op weer andere gebieden en op een wijze die 

niemand in zijn naïviteit had verwacht. Tegen het midden van de jaren tachtig nam het 

aantal zelfmoorden onder gedupeerde boeren ongekende vormen aan - zowel in Europa 

als in de Verenigde Staten. 

 Als het hoog opgevoerde complexe systeem opeens ontregeld raakt is de wereld 

te klein. Er ontstaat grote verontwaardiging, maar niemand heeft schuld. Men spreekt 

van ‘onvoorspelbare gevolgen’. Tot ieders verrassing manifesteert zich binnen het 
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grotere geheel een nieuwe, zogeheten ‘emergente’ eigenschap, waarvan niemand tevoren 

het bestaan had kunnen vermoeden. 

 De eerste uitwassen van de milieuproblemen, die nu aan het licht treden, maken 

iets duidelijk over de aard en de diepte van de huidige crisis. De schrik en 

verontwaardiging die zich van mensen meester maakt als de bossen plotseling verzuren 

of als een radioactieve wolk uit een kerncentrale ontsnapt en zich in onvoorspelbare 

richting verspreidt, is een waarschuwing dat ons beeld van de werkelijkheid 

fundamenteel tekort schiet. 

 Het dilemma, dat de natuur de mensen nu voorlegt, spitst zich toe op de 

moeilijke keuze tussen efficiëntie en overleving. Heeft het steeds hoger opvoeren van de 

efficiëntie of heeft het veilig stellen van het voortbestaan van de menselijke soort de 

hoogste prioriteit? Het antwoord is vooral afhankelijk van het niveau waarop men zich 

op dat dilemma beraadt. Voor de fabrieksdirecteur die in een moordende 

concurrentiestrijd het hoofd boven water moet houden, is efficiëntie identiek aan 

overleving. De noodzaak van overleving van zijn bedrijf houdt in dat hij binnen zijn 

bedrijf ook voortdurend de efficiëntie verhoogt. Op het niveau van het bedrijf, en 

binnen dat beperkte gezichtsveld, is het niet de menselijke soort, maar het bedrijf, het 

project, het proces, het instituut, het systeem, dat moet overleven - wat er daarbinnen 

ook wordt geproduceerd. Wat overlevingswaarde heeft voor het individu, kan dodelijk 

zijn voor de soort waartoe het individu behoort.57 

 Iets soortgelijks kan men zeggen van het verschil in effect op verschillende 

niveaus in de tijd. Wat goed is op korte termijn, kan over een langere periode verslavend 

of dodelijk zijn. Een voordeel op korte termijn kan uiteindelijk ontaarden in een 

calamiteit op langere termijn. Een visser, die veel meer vist dan ecologisch verantwoord 

is en die het hem toegestane aandeel in de vangst ver overschrijdt, bevoordeelt op korte 

termijn wel zichzelf, maar benadeelt de visstand en daarmee op de lange termijn ook 

zijn bedrijfstak. 

 De consensus van de dualistische en reductionistische wijze van denken biedt 

geen ruimte voor de wijsheid dat men als mens deel uitmaakt van een totaal stelsel en 

voor de nederigheid om zich door het bewustzijn van dat geheel te laten leiden. Heeft 

men die wijsheid en nederigheid niet en volgt men in tegendeel de dictaten van het 

doelrationele, gezonde verstand, dan wordt men volgens Bateson hebzuchtig en onwijs. 
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Vandaar dat er in deze wereld ‘een schreeuw weerklinkt van hebzucht, frustratie, angst 

en haat’. 

 In zijn bewustzijnsvernauwing denkt de technische mens dat hij aan de 

winnende hand is. Daarom ook volhardt hij nog steeds in zijn weerspannige opstelling 

tegenover de natuur. Die provocatie kan echter niet eeuwig doorgaan. Als de menselijke 

soort de techniek toestaat om haar macht onbeperkt te vergroten, moet men verwachten 

dat het ecologisch systeem met passende maatregelen zal reageren om het evenwicht te 

herstellen. Deze verwachting berust niet op een profetie of een heilig visioen, maar is 

gebaseerd op modern ecologisch inzicht. 

 

Altijd, in elk levend (dat wil zeggen ecologisch) systeem zal elke toenemende 

onevenwichtigheid zijn eigen begrenzende factoren opwekken in de vorm van 

bijkomstige gevolgen van deze disharmonie. We beginnen er juist nu achter te 

komen volgens welke wegen de natuur de onevenwichtigheid corrigeert - smog, 

vervuiling, DDT-vergiftiging, industrieel afval, hongersnood, radioactieve 

neerslag en oorlog. Maar de onevenwichtigheid is al zo ver gegaan, dat we er 

niet op kunnen vertrouwen dat de natuur in haar correctie niet te ver zal gaan.58 

 

Door de huidige ecologische situatie zo vanuit een cybernetisch perspectief te bezien, 

krijgt de problematiek een nieuwe dimensie. De risico’s van een onbeheerste technische 

ontwikkeling zijn zonder precedent en zetten voor het eerst het voortbestaan van de 

menselijke soort op het spel. Geldt het menselijk bestaan voor de evolutie als een 

mislukt experiment? 

 De ecologische omstandigheden waarin we verkeren vragen om een bezinning 

over de loop van de evolutie die alle mensen aangaat en die boven alle verschillen in 

religie, cultuur of politieke ideologie uitstijgt. Daarbij rijst dan de alarmerende vraag: 

kunnen wij - als menselijke soort en als subsysteem van het grotere ecologische systeem 

- ons de moderne wetenschap en techniek eigenlijk nog wel permitteren? 

 Het is de promotors van de vooruitgang er alles aan gelegen dat dit soort 

precaire vragen niet opkomen. Daarom wordt iedere waarschuwende ervaring 

gesmoord in een nieuw hoopvol technisch perspectief. In de westerse samenleving 

wordt doelbewust een stemming gecreëerd van ‘we zijn er nog niet maar we komen er 
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wel’. En de westerse mens laat zich gewillig leiden door de overspannen verwachtingen 

die steeds opnieuw worden gewekt. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Naast zijn studie van de cultuur van inheemse volken heeft Bateson nog een andere 

beroepservaring waardoor hij zijn inzicht in de situatie van de westerse cultuur kan 

verdiepen en zijn wetenschappelijk werk wereldwijd bekendheid krijgt. Na de Tweede 

Wereldoorlog keert hij niet terug naar de oerwouden van het Verre Oosten, maar 

begeeft hij zich in een randgebied van de westerse cultuur. Hij verwisselt het 

antropologische veldwerk met onderzoek in psychiatrische inrichtingen waar hij vijftien 

jaar lang, in direct contact met patiënten en hun families, zoekt naar een verklarend 

patroon in de verschijnselen van schizofrenie. Zelfs in de excentrieke, schijnbaar 

stuurloze wereld van de schizofrenie gaat Bateson op zoek naar een patroon, een 

georganiseerd en zinvol geheel, dat alles verbindt. Het resultaat van zijn onderzoek is de 

hypothese van de double bind. Wanneer Bateson en zijn medewerkers de strekking van 

die nieuwe theorie publiceren, wordt die wetenschappelijke bijdrage gewaardeerd als 

een belangrijk nieuw inzicht voor de analyse en behandeling van schizofrenie. 

 Bateson zelf waarschuwt echter dat hij zeker over zoiets gecompliceerds als 

schizofrenie de wijsheid niet in pacht heeft. Hij is zich bewust van ‘de omvang van het 

menselijk lijden dat van schizofrenie uitstraalt’ en vanuit dat besef waarschuwt hij dat 

men zijn theorie vooral niet moet verabsoluteren. Zijn vereenvoudiging is één van de 

vele vereenvoudigingen. ‘We zijn allen diep onwetend’, zo waarschuwt hij, ‘en er kan 

geen sprake zijn van een wedstrijd in onwetendheid.’59 Bateson is een man van 

abstracties die niet aarzelt om zich te distantiëren van de gevolgen van de toepassingen 

van zijn abstracte constructies. Intellectueel is hij er altijd op uit om niet de bomen maar 

het bos te ontdekken. Hij is er steeds beducht voor om niet de kijk op het geheel te 

verliezen. Zijn wetenschappelijke stijl beweegt zich altijd naar het hoogste niveau van 

algemeenheid. Zo ook in zijn onderzoek van schizofrenie. Nu, na ruim dertig jaar 

onderzoek en ervaring, is zijn concept van de dubbele binding nog steeds niet meer dan 
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een hulpmiddel om in de verwarde wereld van de schizofrenie een weg te vinden; het 

biedt een leidraad die iemand op het spoor van een mogelijke verklaring kan brengen. 

 Om een tipje van de sluier op te lichten bestudeert Bateson de wijze waarop 

mensen met elkaar communiceren. In de menselijke communicatie ligt, zo vermoedt hij, 

de kern van de verklaring voor schizofrenie. Zijn theorie is gefundeerd op de 

veronderstelling dat er in de communicatieprocessen van elkaar verschillende logische 

niveaus zijn te onderscheiden (hierbij baseert Bateson zich op de leer van de logical 

types, ‘de logische orden’, zoals die eerder in de wiskunde is ontwikkeld door Bertrand 

Russell en Alfred North Whitehead60). Als kenmerkend voor de symptomen van 

schizofrenie ziet Bateson het onvermogen van de schizofreen om onderscheid te maken 

tussen verschillende logische orden, ofwel tussen verschillende niveaus van abstractie. 

Wanneer dat onderscheid niet kan worden gemaakt, ontstaat er gemakkelijk een 

paradox. Iemand kan bijvoorbeeld dreigende taal gebruiken, maar tegelijkertijd met een 

ander signaal - op een hoger niveau - te kennen geven dat zijn bedreiging niet gemeend 

is (‘het is maar een geintje’ - ‘het is maar een spel’). De boodschap van bedreiging wordt 

door een boodschap-over-die-boodschap (een meta-boodschap) ontkracht. Bateson 

spreekt in dit verband over paralinguïstiek en bedoelt daarmee alle communicatie die 

het feitelijk spreken begeleidt - ‘al de pauzes, grommen, zuchten, bewegingen van het 

lichaam en het gezicht die precies aangeven wat iemand bedoelt’.61 

 Op zich is het niet zo vreemd als een individu in zijn communicatie met anderen 

tegenstrijdige boodschappen ontvangt. In veel vormen van menselijke communicatie 

zijn boodschappen op verschillende niveaus en met tegenstrijdige strekking schering en 

inslag. Terwijl men een boodschap geeft, geeft men tegelijkertijd met een gebaar, een 

knipoog of een andere, tegengestelde boventoon te kennen dat de ontvanger de 

boodschap niet serieus hoeft te nemen. In de normale communicatie worden de 

normale bedoelingen (op zijn minst onbewust) duidelijk begrepen. Bij de patiënten die 

voor schizofrenie werden behandeld echter constateert Bateson dat die niet in staat zijn 

om dergelijke tegenstrijdige boodschappen juist te sorteren. Voor een verklaring van dat 

onvermogen keert hij terug naar de situatie zoals die in de opvoeding bestond. In de 

opvoeding van het kind zijn de boodschappen soms niet alleen schijnbaar, maar ook 

echt tegenstrijdig. Hoe vallen deze tegenstrijdige boodschappen met elkaar te rijmen? 

De complexe wereld van de volwassenen is moeilijk voor een kind te vertolken. In 

termen van systeembenadering uitgedrukt is elke volwassene tegelijk een subsysteem en 
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een zelfstandig systeem. Een volwassene is een op zichzelf staand geheel wanneer hij 

zichzelf ziet als een uniek en onafhankelijk individu. Richt hij de blik naar de 

buitenwereld dan ervaart hij zichzelf eerder als een onbeduidend deel van een veel 

groter geheel. Het evenwichtige individu heeft twee gezichten: het is individu en 

kuddedier tegelijk. Het mores leren van de opvoeding is erop gericht dat het kind in 

deze polariteit zijn plaats weet te vinden. Anders gezegd, het kind moet leren zich in alle 

omstandigheden flexibel te gedragen. Elk individu kan, zo zegt Bateson, worden opgevat 

als ‘een individu dat is getraind in dominantie en onderdanigheid, niet in of dominantie 

of onderwerping’.62 

 In het normale geval zal het individu, als het van een voor hem gezaghebbende 

autoriteit tegenstrijdige opdrachten ontvangt, proberen die situatie de baas te blijven 

door de tegenstrijdige eisen te beantwoorden met een dubbele strategie. Als het op 

gehoorzaamheid wordt aangesproken, maakt het individu - als vrijheidslievend subject - 

aanspraak op vrijheid en onafhankelijkheid. Doet de autoriteit daarentegen een beroep 

op zijn eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, dan doet het individu zich voor 

als een afhankelijk en machteloos object. Het individu is de situatie meester. Dankzij een 

dubbele strategie heeft het de twee tegenstrijdige tendensen in een dynamisch 

evenwicht. In beide onderling tegenstrijdige situaties heeft het een effectief verweer 

tegenover de macht van de autoriteit. 

 In het abnormale geval waarin dit ideale evenwicht van de dubbele strategie 

wordt doorbroken - zoals dat in het geval van de double-bind gebeurt - verliest het 

individu zijn superioriteit over de tegenstrijdige situatie. In plaats van een dubbele 

strategie ontstaat er een onontkoombare dubbele binding. Die dubbele binding kan 

voortkomen uit een opvoedingssituatie waarin een kind van een voor hem veel 

betekenende oudere (van wie het voor zijn overleven afhankelijk is) voortdurend 

tegenstrijdige instructies ontvangt, terwijl het tegelijkertijd geen enkele ruimte krijgt om 

aan deze tegenstrijdige eisen te beantwoorden. 

 Bateson ging ervan uit dat men bij het zoeken naar de oorsprong van 

schizofrenie niet de aandacht moest richten op een trauma of plotselinge gebeurtenis in 

de kindertijd. In plaats daarvan zocht hij naar wat in de kindertijd van de schizofreen 

gold als de feitelijke context en dus als de algemene, normale gang van zaken. Hij kwam 

daarbij tot de conclusie dat de schizofreen als kind bij voortduring leeft in een wereld 

waarin het van een van zijn opvoeders tegenstrijdige boodschappen ontvangt. De 
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tegenstrijdigheid in de communicatie is zo chronisch dat - in de werkelijkheid van het 

kind - de onlogische eisen van de wereld van de volwassenen in zeker opzicht als logisch 

gaan gelden. 

 Als schoolvoorbeeld van zo’n tegenstrijdige situatie noemt Bateson het geval van 

een moeder, die haar kind aanspoort om kritisch te zijn en haar kind vervolgens bestraft 

als het haar tegenspreekt. De moeder verwacht van het kind dat het zich bewijst als een 

onafhankelijk subject, terwijl zij er tegelijkertijd van uit gaat, dat het kind zich behoort te 

gedragen als een onderdanig object. En deze tegenstrijdige situatie doet zich dan niet 

incidenteel voor maar heeft een permanent en ziekelijk karakter. De instructies van de 

autoriteit (in dit geval de moeder) zijn van verschillend niveau. De context van de 

communicatie maakt het kind duidelijk dat het er goed aan doet om zich teweer te 

stellen. Op een hoger niveau echter - in de meta-context - moet het kind als iets 

vanzelfsprekends begrijpen dat om te beginnen de autoriteit het altijd voor het zeggen 

heeft, ook als de instructies niet kloppen en zelfs tegenstrijdig zijn. De relaties kunnen zo 

verstoord zijn geraakt dat, niet incidenteel maar structureel, de context de meta-context 

tegenspreekt. Het kind kan geen kant op. Het kan zich niet losmaken van de voor hem 

veel betekenende autoriteit waarvan het voor zijn overleven afhankelijk is. Het moet 

zelfstandig zijn, maar mag niets zelf doen. Het moet kritisch zijn, maar mag de autoriteit 

niet tegenspreken. Kortom, het kind zit in een dubbele binding gevangen. Steeds wordt 

een antwoord dat past in de eerste context in de meta-context bestraft. 

 Als een individu langdurig aan zulke verwarring wordt blootgesteld en er een 

opeenvolging van onoplosbare dilemma’s ontstaat, kan dat een bron worden van veel 

interne conflicten. Het slachtoffer ervaart dat het niet alleen niet kan ‘winnen’, het merkt 

tevens dat het zich, omdat het van de autoriteit afhankelijk is, niet aan die tegenstrijdige 

situatie kan onttrekken. Om een treffend beeld te geven van een double bind-situatie 

verwees Bateson graag naar een bepaalde scène uit het kinderverhaal Mary Poppins van 

P.L. Travers. Het is het moment dat de Engelse kinderjuffrouw Mary Poppins met haar 

pupillen Jane en Michael Banks een gemberkoeken-winkel binnenstapt. In de winkel 

treffen ze de jongedames Annie en Fannie. Hun moeder, mevrouw Corry, komt vanuit 

de achterkant van de winkel te voorschijn. 
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‘Jullie komen zeker om gemberkoek te kopen?’ 

‘Inderdaad, mevrouw Corry,’ zei Mary Poppins beleefd. 

‘Goed. Hebben Fannie en Annie er jullie al een gegeven?’ Terwijl ze dit zei keek 

ze naar Jane en Michael. 

 Jane schudde van nee. Twee zachte stemmetjes klonken van achter de 

toonbank. 

‘Nee moeder,’ zei juffrouw Fannie gedwee. 

‘We stonden net op het punt het te doen, moeder...’ begon juffrouw Annie 

fluisterend. 

Op dat moment richtte mevrouw Corry zich helemaal op en keek ze haar twee 

reusachtige dochters furieus aan. En toen zei ze met een zachte, woeste, 

angstaanjagende stem: 

‘We stonden net op het punt. Jazeker! Dat is heel interessant. En wie, mag ik je 

vragen Annie, heeft jou toestemming gegeven mijn gemberkoek weg te geven?’ 

‘Niemand, moeder. En ik heb ook niets weggegeven. Ik dacht alleen...’ 

‘Je dacht alleen! Dat is heel aardig van je. Maar laat het denken maar aan mij 

over!’ zei mevrouw Corry met haar ingehouden, verschrikkelijke stemgeluid. En 

toen barstte ze uit in een krassende, schelle lach. 

‘Zie haar nou eens! Zie d’r nou toch eens! Bange schijterd! Huilebalk!’ 

schreeuwde ze, terwijl ze met haar kromme vinger naar haar dochter wees. 

Jane en Michael draaiden zich om en zagen een grote traan langs het grote 

bedroefde gezicht van juffrouw Annie biggelen, maar ze wilden liever niets 

zeggen, want ondanks haar kleine postuur, voelden ze zich tegenover mevrouw 

Corry maar klein en bang. 63 

 

 

Het slachtoffer van een dergelijke tegenstrijdige situatie zal volgens Bateson toch 

proberen zich aan deze verwarring te onttrekken. Het kan zich verschuilen in een 

verhullende beeldspraak of metafoor. Deze biedt hem een kans om van het toneel te 

‘verdwijnen’. Als het slachtoffer zegt dat hij inmiddels iemand anders is (bijvoorbeeld: 

‘Ik ben Napoleon’), kan de bedreigende autoriteit geen vat meer op hem krijgen. In die 

andere wereld kan de autoriteit niet meer binnendringen. Zelfs de taal uit die andere 

wereld is zo gemaskeerd, dat de autoriteit die niet kan verstaan. Het geloof in de 

metafoor wordt voor het slachtoffer de enige veiligheid en de enige vorm van overleven. 
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Zodra hij de metafoor niet meer als een uitvlucht ziet maar als werkelijkheid beschouwt 

wordt de situatie, aldus Bateson, psychotisch. 

 

Het is voor een slachtoffer van de double bind ... beter om een andere gedaante 

aan te nemen en iemand anders te worden, of zich te verplaatsen en vol te 

houden dat hij ergens anders is. Dan kan de double bind niet op de persoon 

ingrijpen, omdat hij die persoon immers niet is, of omdat hij zich op een andere 

plaats bevindt.... De pathologie begint wanneer het slachtoffer ofwel zelf niet 

meer weet dat zijn antwoorden metaforisch zijn, ofwel niet in staat is dat te 

zeggen.64 

 

Voor de schizofreen zijn de elkaar tegensprekende en beschuldigende commando’s zeer 

reëel; soms horen zij de tegenstrijdige en beschuldigende stemmen binnen zichzelf. In 

het volgende citaat beschrijft een patiënte in haar eigen woorden hoe zij haar chaotische 

wijze van denken ervaart. 

 

Het meest slopende aspect van schizofrenie is de heftige strijd die zich afspeelt 

binnenin mijn hoofd, waar tegenstellingen onoplosbaar worden. Zo ambivalent 

ben ik, dat mijn geest in tweestrijd kan raken over één onderwerp, ... waarna die 

deling zich verder voortzet, tot mijn verstand zich voelt alsof het in stukken uit 

elkaar is gevallen, en dan ben ik totaal gedesorganiseerd. Dan weer voel ik me 

gevangen in mijn eigen hoofd, ik bons tegen de binnenkant van mijn schedel, ik 

probeer wanhopig te ontsnappen terwijl ik alleen maar onzin over mijn lippen 

kan krijgen.65 

 

 

 *  *  * 

 

Bateson verrichtte zo’n vijftien jaar lang studie in het vakgebied van de psychiatrie. In 

die periode heeft hij gedurende twee jaar (tussen 1949 en 1952) intensief gewerkt met 

een kleine groep alcoholische patiënten van het Veterans Administration Hospital in 

Palo Alto, Californië. Jaren later, in 1968, als hij het veld van de psychiatrische 

hulpverlening al geruime tijd heeft verlaten, keert zijn oude belangstelling terug. Met 

behulp van de cybernetica probeert hij een nieuw theoretisch concept te vinden voor het 
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verschijnsel verslaving. Daarbij richt hij zijn aandacht vooral op de opvallend 

succesvolle hulpverlening van de organisatie ‘Anonieme Alcoholisten’ (Alcoholics 

Anonymous - AA).66 

 Bateson had geconstateerd dat de alcoholist gewend is zijn drinken als een 

wedstrijd, een krachtmeting, te bezien. Voor zware drinkers is het een sport elkaar 

‘onder tafel te drinken’. Als een alcoholist op een gegeven moment spijt krijgt van zijn 

dronkenschap en zich een tijdje weerhoudt van drinken, schept hij een zekere trots in 

zijn vaardigheid om nuchter te blijven. Na verloop van tijd echter raakt het 

wedstrijdelement op de achtergrond. Met de dag vermindert zijn motivatie om het niet-

drinken vol te houden. Hoe langer hij volhoudt, hoe minder hij wordt uitgedaagd door 

het niet-drinken. Zijn wilskracht wordt niet langer beproefd. Wat nu de grote uitdaging 

voor hem is, is de poging één keertje, zoals AA het spottend noemt, ‘beheerst’ te 

drinken. Hij zal laten zien dat hij kan stoppen na het nuttigen van het eerste borreltje. 

Maar zoals te verwachten valt de alcoholist binnen de kortste keren voor de verleiding 

en raakt hij opnieuw beschonken. 

 Een fundamenteel aspect van de therapie van AA is dat de alcoholist eerst moet 

toegeven dat hij geen macht heeft over de fles. De ervaring leert namelijk dat zolang een 

alcoholist in zijn overmoed nog zeker van zijn zaak is en denkt dat hij de fles best de 

baas kan blijven, er weinig kans bestaat dat hij zijn verslaving zal kunnen doorbreken. 

Immers, zijn wanhoop is nog niet gerijpt; de verslaafde is nog niet tot de bodem gegaan 

(he has not yet hit bottom). De AA-ervaring heeft geleerd dat een alcoholist die nog niet 

door de fles is verslagen en dus de bodem nog niet heeft geraakt, a poor prospect for help 

is. 

 De bodem is verschillend voor verschillende mensen. De bodem kan zijn: een 

ongeluk, een aanval van delirium, een afwijzing door familie, ontslag, een hopeloze 

diagnose. Verslaafden kunnen echter ook de verslavingsdood sterven, vóórdat zij de 

bodem bereiken. In geval de verslaafde het er nog wel levend afbrengt, levert dit raken 

van de bodem, en de daarmee gepaard gaande vlaag van paniek, ook een gunstig 

moment voor verandering. Die paniek is, zoals Bateson uitlegt, te vergelijken met de 

paniek van iemand die een voertuig bestuurt en plotseling tot zijn grote ontsteltenis 

ervaart dat het voertuig met hem aan de haal gaat. Wanneer hij drukt op wat hij denkt 

dat het rempedaal is, gaat het voertuig juist nog sneller! Het schokkende van die 

gewaarwording is dat men onverwachts zijn greep op het gebeuren heeft verloren. De 
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bestuurder bepaalt niet langer zelf de richting waarin het voertuig zich beweegt. Tot zijn 

schrik ervaart hij aan den lijve dat hij deel uitmaakt van een systeem (hijzelf plus het 

voertuig), dat groter is dan hijzelf. 

 Pas door de bodem te raken, beweert Bateson, zal de verslaafde tot het inzicht 

kunnen komen dat zijn totale persoonlijkheid een alcoholische persoonlijkheid is. 

Alcoholisme is een manier van leven (a full-time business) en er is dus veel meer aan de 

hand dan alleen de chemische werking van alcohol. De alcoholist bevindt zich in een 

alcoholische leefwereld die niet alleen wordt bepaald door hemzelf maar ook door zijn 

omgeving, met inbegrip van alle andere personen die voor de alcoholist van betekenis 

zijn. 

 Zowel het advies aan de alcoholist om sterk te zijn en de verleiding te weerstaan 

als het idee van de alcoholist dat hij best in staat is om de fles te verslaan, zijn volgens 

Bateson gebaseerd op ‘een buitengewoon noodlottige variant’ van het cartesiaanse 

dualisme.67 De bewuste wil staat tegenover de rest van de alcoholische persoonlijkheid. 

Dronkenschap is dan een tijdelijke ontsnapping aan een onoplosbare situatie. Het zelf 

van de alcoholist, dat tijdens de nuchtere periode in twee helften is gespleten, wordt pas 

herenigd in de roes van de alcohol. 

 Het was, aldus Bateson, de geniale inval van een van de oprichters van 

Alcoholics Anonymous om het waandenkbeeld te doorbreken, waarin men blijft 

vertrouwen in de kracht van de geest over het lichaam. In een folder geeft de organisatie 

aan dat de poging om louter door wilskracht van de verslaving af te komen net is ‘als te 

proberen jezelf aan je schoenveters omhoog te tillen’. Daartegenover stelt de AA-

geneeswijze dat de verslaafde zich bewust moet worden van zijn eigen situatie, zodat hij 

ook meer greep kan krijgen op zijn eigen toestand. Men probeert de verslaafde zo ver te 

krijgen dat hij het alcoholisme in zichzelf plaatst. De verslaafde moet beginnen met toe 

te geven dat hij tegenover de alcohol machteloos is en dat zijn leven onbestuurbaar is 

geworden. Lang heeft de alcoholist geprobeerd om het met zijn gespletenheid op een 

akkoordje te gooien, maar als hij de bodem raakt valt hij door de mand en is het 

overduidelijk dat hij zichzelf absoluut niet beheerst. De mythe van de eigen macht is 

gebroken; er manifesteert zich een grotere macht. Het besef van hitting bottom is het 

resultaat van een herhaaldelijk ervaren grote pijn, die de alcoholicus ten einde raad doet 

ervaren dat hij ondergeschikt is aan een dominant systeem, dat bezit heeft genomen van 

zijn gehele persoon. De alcoholicus ervaart dat hij is gevangen in een almaar doorgaande 
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escalatie, een proces van destructieve (regeneratieve) feedback. Omdat hij merkt dat zijn 

verslaving deel uitmaakt van een groter geheel van in elkaar grijpende processen, kan hij 

tot het inzicht komen dat hij wordt geleid door onjuiste abstracte principes, zoals de 

valse vooronderstelling dat zijn zelf is begrensd door zijn eigen lichaam. Als de 

alcoholicus de vicieuze cirkel van zijn verslaving wil doorbreken zal hij - zoals de AA-

therapie leert - zijn steun moeten zien te vinden in een terugkeer naar de saamhorigheid 

in een groter geheel. Doordat hij de bodem heeft geraakt kan hij de mythe van de 

zelfmacht doorbreken en zich daardoor bevrijden uit zijn eigen conventionele 

denkwereld. 

 Volgens Bateson biedt deze uitweg van de AA-logica misschien ook een uitweg 

uit andere verslavingen die voortkomen uit de dualistische wijze van denken die zo 

kenmerkend is voor de westerse cultuur. Het Idee van de Vooruitgang bijvoorbeeld 

heeft de westerse mens zo volledig bevangen dat hij zich alleen nog kan beroepen op 

overmacht: je kunt de vooruitgang niet tegenhouden! De absolute noodzakelijkheid van 

de technische vooruitgang kan de mens ook een meer realistisch idee geven van de 

dwingende macht van de autoriteit van de techniek. In die zin kan het besef, dat men 

volkomen machteloos is, de vastbeslotenheid van de mens om daarin verandering te 

brengen juist vergroten. Nu ook de westerse mens in zijn verslaving aan het Idee van de 

Vooruitgang de bodem raakt, zou hij er beter aan doen om te erkennen dat het object 

van zijn begeerte - de techniek - hem heeft onderworpen en bezit heeft genomen van 

zijn geest. Het gaat om niets minder dan om de de-kolonisering van het westers 

bewustzijn. De paradoxale uitweg uit het dilemma lijkt te zijn dat men de 

noodzakelijkheid van de techniek pas kan overwinnen, nadat men die noodzakelijkheid 

heeft erkend. 

 De volledige ontreddering die de verslaving uiteindelijk teweeg brengt, maakt 

een einde aan alle illusies. En dat kan op zich een verbetering zijn. Pas als de mens zich 

ervan bewust is dat hij in een illusie van de vooruitgang is gevangen, zal hij het beginsel 

van vrijheid kunnen ervaren. 
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 *  *  * 

 

Tegen het eind van de jaren zestig ontstaat er binnen de westerse samenleving een 

nieuw besef van de gevaren die de natuurlijke omgeving bedreigen. Men kijkt niet meer 

uitsluitend naar de functionering van het eigen systeem, maar krijgt ook oog voor de 

omgeving waarin dat systeem zich bevindt en noemt die omgeving ‘het milieu’. Wakker 

geschud door de computersimulaties van de Club van Rome vormen zich milieubewuste 

actiegroepen. Zij wijzen erop dat als de huidige ontwikkelingen onbeheerst doorgaan de 

overleving van de menselijke soort zal worden bedreigd door uitputting van 

hulpbronnen en bodemschatten, overbevolking, verschillende vormen van vervuiling, 

bedreigingen van de gezondheid, et cetera. Samenhangend met deze environmentalists-

beweging is er een opleving van de bezorgdheid over de kernbewapening die twintig jaar 

lang naar de achtergrond was verdwenen. 

 De opkomende zorg over het milieu is echter nog te oppervlakkig en staat ver af 

van het fundamentele leerproces dat Bateson noodzakelijk acht. De 

bewustzijnsvernauwing van de westerse mens kan in zijn ogen alleen worden 

doorbroken door een perceptual change, een verandering in de wijze waarop de westerse 

mens zijn omgeving waarneemt. Het in de jaren zestig opkomend ecologisch besef leidt 

er wel toe dat er opeens meer publieke belangstelling komt voor wat Bateson te zeggen 

heeft over de verstoorde relatie tussen mens en natuur. Bateson krijgt de wind mee en 

wordt zelf ook meegenomen in de gedrevenheid van veel mensen die de 

milieuvervuiling een halt willen toeroepen. In tegenstelling tot vroeger voelt hij nu ook 

de behoefte om zich persoonlijk met de ecologische crisis te bemoeien. Het succes blijft 

niet uit. Bateson wordt tot een veel gevraagd en bewonderd spreker en krijgt het gezag 

van een wijsgeer. Zijn autoriteit wordt zo groot dat de progressieve gouverneur van 

Californië, Jerry Brown, hem benoemt tot lid van de board of regents van de universiteit 

van Californië. 

 In 1976 nodigt dezelfde gouverneur hem uit om als gastheer op te treden op het 

Prayer Breakfast - een jaarlijkse bijeenkomst van duizend politici, zakenlieden en andere 

notabelen uit de staat Californië. Tegen de achtergrond van een Soefi-koor uit San 

Francisco spreekt Bateson zijn ontbijtende toehoorders toe, die gewoon zijn een preek te 

horen van een geestelijk leider van de gevestigde orde. Hij stelt zichzelf voor als een 

antropoloog, die zich bezig houdt met het wezen van het heilig geloof. ‘Ik ben hier om 



120 
 

deze vreemde plaats in verband te brengen met andere vreemde plaatsen in de wereld 

waar mensen bijeenkomen, misschien om te bidden, misschien om iets te vieren, 

misschien simpelweg om te bevestigen dat er in de wereld iets bestaat dat groter is dan 

geld, zakmessen en auto’s.’68 

 Bateson wil deze unieke gelegenheid van het gebedsontbijt benutten om zijn 

politieke gehoor duidelijk te maken dat ook politici tot inkeer zullen moeten komen en 

de wereld zullen moeten benaderen vanuit een basis in de biologie. Als gevierd spreker 

ziet hij de kans schoon om zijn invloedrijke toehoorders voor te houden dat zij het 

heersende dualisme tussen mens en natuur ongedaan moeten maken. Hij besluit met te 

zeggen wat zo’n bekering volgens hem inhoudt. Dikwijls, en vooral in het boeddhisme, 

is het heilige moment van verlichting een moment waarin men een verandering van 

waarneming ondergaat en plotseling ‘de biologische aard herkent van de wereld waarin 

wij leven’.69 

 De aanwezige prominenten zijn getraind in een conventionele wijze van denken 

en de draagwijdte van Batesons ongebruikelijke preek gaat voorbij aan wat zij gewend 

zijn te horen. In ieder geval kunnen de aanwezige journalisten het niet vatten. De 

Californische kranten spreken er schande van en doen zijn toespraak af als ‘een lezing 

over peyote, zakmessen en drachtige geiten’.70 

 Door de opkomst van het ecologisch besef krijgt Bateson weliswaar een groter 

gehoor, maar bijgevolg komen er ook steeds meer mensen die hem wel aanhoren maar 

niet begrijpen wat hem eigenlijk bezighoudt. Dat zijn faam zich zo snel verspreidt is 

geheel nieuw in Batesons leven. Hij is niet gewend dat hij gelijk krijgt. Ook zijn vader, de 

bioloog William Bateson, en de andere geleerden en schrijvers die hem inspireerden - de 

biologen Lamarck en Samuel Butler en de dichter en schrijver William Blake - waren 

immers geïsoleerde dissidenten geweest. 

 

Ik begin mij verward te voelen wanneer ik in een groot auditorium optreed, 

waar eenderde van het gehoor van een soort primaire veronderstelling uitgaat 

dat zij het met mij eens zullen zijn. Het is ... nogal vreemd en onwaarschijnlijk 

dat ideeën, waar mijn vader naar zocht, nu bijna modieus zouden zijn 

geworden. En voor mij - gewend als ik ben om een in de wildernis roepende 

stem te zijn - is het een vreemd gevoel om mijzelf eerder beroemd te vinden dan 

niet-beroemd.71 
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Zelf bekeek Bateson zijn beroemdheid zeer afstandelijk. Zijn biograaf David Lipset 

vertelt dat hij hem dikwijls hoorde afgeven op beroemdheid en alles wat daarbij hoort - 

een systematische theorie, een georganiseerde school van volgelingen of zelfs een dikke 

stapel eigen werken. Beroemdheid zou alleen maar weer nieuwe dogma’s creëren. 

 Niettemin annexeert de alternatieve beweging in de Verenigde Staten, en in het 

bijzonder de New Age-gemeenschap in Californië, Bateson als een soort goeroe, die 

specifiek tot hun cultus behoort. Deze modieuze belangstelling is riskant voor het 

fundamentele karakter van de waarschuwing die Bateson wil uitdragen. Hij is geen 

aanhanger van de moraal van anything goes. In het licht van zijn ernstige ecologische 

zorgen is de flower power-beweging een al te gemakkelijke utopie. Bateson wil wel de 

wereld veranderen, maar daar is meer voor nodig dan een Summer of Love. Zelf stelt hij 

de hoogste eisen aan de kwaliteit van wetenschappelijk werk. Hij acht een elitaire 

beoefening van wetenschap onontbeerlijk. Excellence is our business - zo stelt hij als 

regent van de universiteit.72 

 Veel ecologische bezorgdheid is oppervlakkig gefundeerd en houdt niet lang 

stand. Batesons bezorgdheid is echter allesbehalve modieus. Hij kant zich principieel 

tegen de wijze waarop zijn tijdgenoten met de natuur omgaan. Wat Bateson zegt en 

denkt past ook niet bij het modieus optimisme dat reikhalzend uitziet naar de Nieuwe 

Tijd. In het midden van de jaren zeventig betwijfelt hij zelfs of de menselijke soort nog 

meer dan dertig jaar voor de boeg heeft.73 Als de lineaire wijze van het westerse denken 

niet fundamenteel verandert en voortgaat met het evenwicht van biologische systemen 

te verstoren dan zal er geen New Age meer komen, zo voorspelt hij. 

 Gregory Bateson liep uit de pas met zijn tijd en is daarom een denker die zich 

niet zo gemakkelijk voor andermans karretje liet spannen. Zoals David Lipset het 

uitdrukt: Bateson was in alle opzichten een anachronistisch man; hij was zowel voor als 

achter op zijn tijd. Levend binnen het systeem van de westerse samenleving probeerde 

hij door afstand te nemen het systeem van buitenaf te bekijken. Zelf element van de 

evolutie, probeerde hij de werking en de betekenis van de evolutie te overzien. Hij was 

zich van de risico’s van die intellectuele krachttoer bewust. Hij besefte zelf maar al te 

goed dat hij de wijsheid niet in pacht had. Wanneer hij waarschuwde dat er binnen 

dertig jaar een grote ecologische ramp op handen was, relativeerde hij die voorspelling 
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weer door er direct aan toe te voegen dat hij er niet helemaal zeker van was. Ook besefte 

hij dat hij zich nog niet een spirituele wijze van denken had eigen gemaakt: 

 

Misschien is het vandaag de belangrijkste taak om te leren op een nieuwe wijze 

te denken. Laat ik zeggen dat ik niet weet hoe op die manier te denken. 

Intellectueel kan ik hier staan en deze kwestie verstandelijk uit de doeken doen, 

maar als ik bezig ben een boom om te hakken, denk ik nog steeds: Gregory 

Bateson hakt de boom om. Ik ben bezig de boom om te hakken. ‘Myself’ is voor 

mij nog steeds een uitzonderlijk concreet object dat verschilt van de rest van wat 

ik mind heb genoemd. 

De stap om de andere wijze van denken te realiseren - tot een gewoonte te 

maken - ... is geen gemakkelijke stap.74 

 

Batesons kritiek op de westerse cultuur is zo fundamenteel, dat men daar niet direct een 

model voor actie aan kan ontlenen. Tegenover de natuur kan de mens zich niet passief 

genoeg gedragen. Bateson vraagt hij zich af of er eigenlijk wel ‘enige opzettelijke sociale 

planning kan worden ontwikkeld, die de complexiteit en de geest van de biologische 

wereld in stand houdt’.75 Hij wantrouwt iedere actie, hoe goed ook bedoeld. Eigenlijk wil 

hij zeggen dat mensen de natuur met rust moeten laten. Met deze vrome wens stelt 

Bateson zich recht tegenover de onderzoekende en manipulerende houding van 

wetenschap en techniek en komt hij dicht bij de taoïstische wereldbeschouwing. De 

bedachtzame taoïstische leer gaat ervan uit dat er vanzelf een universele orde zal komen, 

mits de mens zich maar van actie onthoudt en de natuur haar gang laat gaan.76 Een 

dergelijke volledige onthouding van actie lijkt irreëel. Het is een onmogelijke eis in een 

wereld die al voor een groot deel door mensen is veranderd. 

 Bateson ontleent zijn hoop aan de visie dat de oorzaak van de mondiale 

ecologische crisis niet is gelegen in een - even noodzakelijke als noodlottige - structuur 

van het menselijk bewustzijn. Tot zijn geruststelling is er geen sprake van een ernstig en 

onherstelbaar defect in de evolutionaire ontwikkeling van de mens. De oorsprong van 

de ecologische wantoestand is terug te voeren tot de valse vooroordelen die de westerse 

wereld erop na houdt, als het gaat om de vraag wat de juiste plaats is van de menselijke 

geest in de natuur. Het vooroordeel dat mens en natuur van elkaar zijn gescheiden en 

tegenover elkaar zijn gesteld, is de westerse mens aangeleerd. Het kan hem dus ook weer 
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worden afgeleerd, al is het voor niemand eenvoudig om zich te bevrijden van een 

vooroordeel dat generaties lang in zijn hoofd is gestampt. 

 Het wetenschappelijk onderzoek van Bateson richtte zich in drie onderscheiden 

fasen van zijn leven op het gedrag van drie zeer uiteenlopende objecten van studie: van 

1927 tot 1939 verdiepte hij zich in inheemse volken, van 1949 tot 1963 bestudeerde hij 

patiënten van wie de ziekte als ‘schizofrenie’ werd bestempeld, en zijn laatste onderzoek 

van 1963 tot 1972 concentreerde zich op het gedrag van dolfijnen. Daar tussendoor was 

hij in de periode van 1942 tot 1946 één van de pioniers in de nieuwe wetenschap van de 

cybernetica, die hij in zijn andere studies veelvuldig gebruikte. Al deze onderzoekingen 

waren voor Bateson deel van één grote speurtocht naar het wezen van mind en naar de 

onderlinge verbanden van alle soorten van leven. Hij verloor zich niet in de details van 

specialistisch wetenschappelijk onderzoek, maar bleef door de jaren heen een zeldzaam 

universeel denker. ‘Hij had’, zo vermeldt Lipset, ‘een instinctieve afkeer van de 

ontkenning van autonome intelligentie in de natuur, die hij overal in zijn loopbaan was 

tegengekomen - in de manipulering van inheemsen, van zieken, van speelse dieren, en 

in de mishandeling van de natuur als geheel.’77 

 In het conflict tussen de natuur en de kunstmatige wereld van wetenschap en 

techniek kiest Bateson duidelijk partij voor de natuur. Met behulp van haar 

reductionistische analyse heeft de wetenschap zich op vreemd gebied begeven en 

Bateson voelt zich geroepen om niet de autonomie van de techniek, maar de autonomie 

van de natuur in bescherming te nemen. Terwijl de westerse mens de techniek niets in 

de weg wil leggen, wil Bateson juist de natuur ontzien. 

 Hoe ouder Bateson wordt, hoe minder hij geneigd is het patroon dat in de 

natuur besloten ligt te verbreken. Zijn dochter schrijft daarover: 

 

[Gregory] was duidelijk in zijn verwerping van het bovennatuurlijke, van enige 

bovenzinnelijke werkelijkheid, maar hij was even duidelijk in zijn verwerping 

van simpel reductionistisch materialisme. Waar hij wel een bijna religieuze 

eerbied voor had was voor de organisatorische complexiteit, de onderlinge 

betrekkingen tussen materiële delen.78 

 

En zelf zegt Bateson: ‘Ik geloof dat wat ik als heilig beschouw, iets is in het wezen van 

patronen. Dat wat me kwaad maakt is de schending van patronen in een of andere 
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vorm.’79 Dat gevoel van integriteit en de doordringendheid van patronen in de biosfeer 

brengt hem ertoe steeds te zoeken naar wijzen van handelen die de heilige eenheid geen 

geweld zouden aandoen.80 

 De dwaling van het westerse dualistische denken heeft ook zijn terugslag op wat 

Bateson de ‘esthetische eenheid’ noemt. De meesten van ons, zo zegt hij, hebben dat 

gevoel van eenheid van mensheid en biosfeer al verloren. Daarmee zijn wij echter ook 

het gevoel kwijtgeraakt dat de natuur een schoonheid heeft die ons zou kunnen 

verbinden en geruststellen. Het diepe gevoel dat bij de onttovering door het westers 

rationalisme verloren ging is dat - ondanks alle tegenslagen - ‘het grotere geheel op de 

eerste plaats vervuld is van schoonheid’.81 Dat besef van schoonheid is vreemd aan de 

lineaire wijze van denken, maar binnen de Indiaanse Cirkel van het Leven is die 

gedachte zeer vertrouwd. Voor de westerse mens is de oude rijke betekenis van de 

natuur verloren gegaan. De westerse mens vindt de natuur wel mooi, maar de beheersing 

van de natuur is nog mooier. Niet de natuur met al haar toevalligheden, maar de 

techniek met al haar efficiëntie en voorspelbaarheid is het meest fascinerend. 

 In de westerse houding ten opzichte van de natuur bespeurt Bateson toch enige 

kentering. Hier en daar is er een besef, dat er in de loop van de eeuwen in de verhouding 

tussen mens en natuur iets dieps verloren is gegaan. Voor zover dit inzicht tenminste al 

niet economisch of politiek wordt uitgebuit, ziet Bateson de opkomst van het ecologisch 

besef over de wereld als een aanwijzing dat er ‘in het menselijk hart tenminste nog een 

impuls is om de totale natuurlijke wereld waarvan we deel uitmaken, één en daarmee 

heilig te maken’.82 

 Tegen het eind van zijn leven beweegt het denken van Bateson zich naar een 

vorm van ecologische mystiek, waarin hij streeft naar een vereniging met de natuur. In 

zijn laatste levensjaar spreekt hij veel over de ‘heilige totaliteit van de natuur’ en komt hij 

er telkens op terug dat hij zich persoonlijk steeds meer met de natuur vereenzelvigt. Hij 

vraagt zich af wat religie eigenlijk is. Wanneer hij, als man van vierenzeventig jaar, naar 

de golfbeweging van de Stille Oceaan kijkt, zegt hij: ‘Ik geloof niet dat er een god is, die 

is gescheiden van die oceaan daar. Aan de andere kant heb ik wel het gevoel dat de 

oceaan levend is. Is dat . . . religieus?’83 

 In de zomer van 1980 moet Bateson vanwege een ernstige longaandoening voor 

ziekenhuisopname vanuit zijn verblijfplaats in het Esalen-instituut in Big Sur naar San 
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Francisco worden vervoerd. Onderweg moet hij, zoals zijn dochter Mary Catherine 

vertelt, beslissen welke medische behandeling hij wil ondergaan. 

 

Toen we Esalen verlieten en in een Volkswagenbus met een eerste-hulp 

voorraad zuurstof onderweg gingen naar San Francisco, hadden we twee 

mogelijke bestemmingen; ofwel het ziekenhuis van de University of California 

ofwel het Zen-Center. Ik geloof niet dat Gregory een keuze maakte tussen 

‘holistische’ en ‘gevestigde’ geneeskunde, maar eerder koos tussen veelzijdigheid 

en integriteit. Hij behield een diep scepticisme ten aanzien van zowel de 

vooroordelen van de medische professie als de boeddhistische epistemologie. 

Maar zekerheid is schaars en men kan een soort steun vinden in een systeem dat 

op basis van een stelsel van vooronderstellingen gedisciplineerd te werk gaat, 

wat die vooronderstellingen ook mogen zijn. Bovendien wilde hij in een plaats 

zijn waar hij meer informatie kon verkrijgen over wat er gebeurde en waar men 

het zou toestaan dat zijn eigen nieuwsgierigheid een rol zou spelen, waar zijn 

eigen vitaliteit zou worden gevoed door kennis in plaats van hoop.... Gregory 

was doodmoe en had behoefte aan een onpersoonlijke, zakelijke omgeving en 

gedurende een aantal dagen wilde hij zo min mogelijk bezoekers en zo veel 

mogelijk nieuwe informatie over zijn toestand als niet-operatieve diagnostische 

procedures maar konden verschaffen.84 

 

Batesons toestand verslechtert snel. Hij verlaat het ziekenhuis en wordt voor zijn laatste 

levensdagen overgebracht naar het gastenverblijf van het Zen-Center, waar hij een week 

later op 76-jarige leeftijd overlijdt. Na zijn crematie wordt ergens in Marin County, op 

een klif langs de kust van de Stille Oceaan, een herdenkingsceremonie gehouden. De urn 

met de as van Bateson is op een Zen-altaar neergezet. Het heengaan van Bateson wordt 

in een veelheid van liturgische vormen betreurd. Al is de boeddhistische visie, voor wat 

betreft de opvatting over de plaats van de mens in de natuur, het omgekeerde van de 

christelijke visie - deze uitersten ontmoeten elkaar in hun gezamenlijke bewondering 

voor éénzelfde figuur. Zen-boeddhisten, hindoes, taoïsten en christenen herkennen in 

Batesons gedachten een aspect van hun eigen ideeën.85 Tijdens de herdenking op de klif 

spreken een fysicus, een psychiater, een persoonlijke vriend die een gedicht van Samuel 

Butler voordraagt, en een katholiek priester. Nadat de toespraken zijn gehouden daalt 

een lange rij familieleden en vrienden de klif af. Ze werpen de as in de branding. 



126 
 

Batesons nabestaanden vertrouwen hem toe aan de oceaan. Zij willen hem laten 

verzinken en weer laten opnemen in de bron van alle bestaan. Er steekt echter plotseling 

een bries op en de as wordt verstrooid op de wind. David Lipset is erbij en vertelt later in 

zijn boek dat ‘hij de onhandelbaarheid van Bateson gewaar werd in de wind uit de 

oceaan, die zijn as recht in onze ogen terugblies’.86 

 Gregory Bateson was, zoals men tijdens zijn leven al over hem had geschreven, 

‘een van de meest belangrijke en minst begrepen denkers van deze eeuw’.87 Omdat velen 

hem niet begrepen, dachten zij dat hij iets achterhield. ‘Er zit iets achter wat Bateson 

zegt, maar hij zegt je nooit wat dat is.’88 Bateson kreeg de laatste eer van een pundit. Men 

eerde hem als een geleerde oosterse wijze, maar zoals werd gezegd: nobody knew what 

the hell he was doing.89 Degenen die hem beter kenden, vermoedden dat achter alles wat 

hij over veel uiteenlopende onderwerpen zei, een geïntegreerde wereldbeschouwing 

schuil ging, die hij niet wilde prijsgeven. 

 Bateson liet zich niet van de wijs brengen door sensationele gebeurtenissen 

waarover anderen zich druk maakten, maar die de kern van de ecologische crisis niet 

raakten. Hij ging, als een van de zeer weinigen, de grote vraagstukken van deze tijd niet 

uit de weg. Hij liet het niet bij de constatering dat onze overleving als soort wordt 

bedreigd. Temidden van alle verwarring, die die bedreiging veroorzaakt, bleef hij zoeken 

naar de diepste onderliggende fout. 
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5. De ongelooflijke omkering 
 

 

Het spook van de economische en politieke crisis van de jaren dertig waart rond in 

Europa. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Nadat Hitler in 1934 in Duitsland de 

macht heeft gegrepen ontstaan in Frankrijk de eerste straatrellen. Op 6 februari is er in 

Parijs een rechtse demonstratie die uitloopt op een gewelddadige poging tot een 

staatsgreep. Vier dagen later volgt er een tegendemonstratie om het opkomend fascisme 

een halt toe te roepen. 

 Onder de mensen die al in een vroeg stadium het naderend onheil onderkennen 

en zich actief tegen het fascisme verzetten, bevinden zich twee gezworen partizanen. Ze 

studeren beiden aan de universiteit van Bordeaux. De één, Jacques Ellul, studeert 

rechten; de ander, Bernard Charbonneau, studeert geografie. De twee steunen elkaar in 

de politieke strijd waarin zij als jonge twintigers al vroeg zijn betrokken. Ze keren zich 

tegen de opkomst van het fascisme in eigen land en protesteren tegen de inval van Italië 

in Abessinië. Ook in de Spaanse burgeroorlog kiezen zij actief partij. Ellul en 

Charbonneau doen dat omdat ze er heilig in geloven dat politieke actie de loop van de 

gebeurtenissen nog zou kunnen beïnvloeden. Ze zijn zowel tegen het fascisme als tegen 

het communisme en willen een ander soort democratie dan die waarmee ze in die dagen 

te maken hebben. Samen zinnen ze op een alternatief om de machteloosheid van het 

politieke bestel te doorbreken. 

 Naast de praktijk van de acties bedrijven de studenten Ellul en Charbonneau ook 

theorie. Overtuigd van de noodzaak dat er nu een fundamentele revolutie moet komen, 

zoeken ze naar een sleutel tot het begrijpen van de werkelijkheid om hen heen. Met vele 

anderen zien zij de grote gevaren van het nationalisme. De twee activisten gaan echter 

verder. Ze zien de veranderingen in hun omgeving in het licht van een nieuwe 

samenhang die aan de ogen van andere mensen ontsnapt. Het is Charbonneau die Ellul 

de richting wijst waarin zij verder kunnen gaan zoeken. Uit wat hij om zich heen ziet 

gebeuren concludeert hij dat de ontwikkelingen in die dagen niet zozeer vanuit 

economische of politieke motieven moeten worden begrepen, maar dat die eerder 

moeten worden gezien als gevolgen van het proces van vertechnisering dat de hele 
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samenleving diepgaand verandert. Zonder de volle aandacht te richten op het 

verschijnsel techniek, zo stelt Charbonneau, zijn de moderne maatschappelijke 

ontwikkelingen niet te begrijpen. Niet het belang van het kapitaal is doorslaggevend, 

maar het belang van een continue ontwikkeling van de techniek. Die ontwikkeling 

wordt niet geleid door een weloverwogen menselijk streven, maar in hoofdzaak bepaald 

door eigen technische wetten. Vanuit die vooronderstelling denkende komen 

Charbonneau en Ellul tot het opwerpen van heel andersoortige vragen. Zo vragen zij 

zich af of er geen verband bestaat tussen de groeiende macht van de staat, de sterk 

opgevoerde productie van nieuwe technische middelen en de oorlogsdreiging die 

Europa nu al zo lang in haar greep houdt. De staat heeft een direct belang bij het 

technisch kunnen, al was het alleen maar omdat ze door middel van de moderne 

technieken haar controle over de samenleving kan verstevigen. 

 Het primaat van de vrijwel autonome techniek wordt een idee-fixe dat Ellul en 

Charbonneau niet meer zal loslaten. Later zullen ze deze hypothese verder uitwerken. 

Het wordt het centrale thema van de belangwekkende geschriften die nog in lengte van 

jaren van hun hand zullen verschijnen. 

 Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakt een einde aan alle illusies van 

de twee revolutionairen. Ellul sluit zich aan bij het ondergrondse verzet tegen de Duitse 

bezetter. Wanneer de oorlogskansen keren, laait het revolutionaire elan weer op. Ellul 

raakt ervan overtuigd dat het verzet in de oorlog na de oorlog tot revolutie zal leiden. 

Met deze revolutie zal eindelijk alles veranderen. Maar na de oorlog begint het oude 

politieke spel opnieuw. Zoals blijkt uit zijn volgende woorden, was dit voor Ellul een 

grote desillusie. 

 

Ik had in 1936 de mislukking van het Volksfront gezien; de mislukking van de 

personalistische beweging die we als revolutionair hadden bedoeld en die we op 

een bescheiden schaal probeerden te beginnen; de mislukking van de Spaanse 

revolutie die voor Charbonneau en mij grote betekenis had en de mislukking 

van de bevrijding. Dit alles werd tot een opeenhoping van revolutionaire 

verwachtingen waarvan de bodem was ingeslagen. Hierna geloofde ik nooit 

meer dat iets volgens deze weg zou kunnen worden veranderd.1 
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Op 33-jarige leeftijd wordt Ellul benoemd tot adjunct-burgemeester van de stad 

Bordeaux. Op die post komt hij al gauw tot de conclusie dat hij, zelfs in een 

vooraanstaande politieke functie, geen verandering van betekenis kan realiseren. Ellul 

keert terug naar de wetenschap. Als hoogleraar aan de universiteit van Bordeaux blijft 

hij zich met woord en daad inzetten voor een doorbreking van wat hij ziet als het 

primaat van een zich autonoom ontwikkelende technische orde. 

 Reeds vanaf het begin van zijn studiejaren had Ellul een groot ontzag voor de 

verhelderende wijze waarop Marx in zijn tijd de ontwikkelingen in de negentiende eeuw 

analyseerde. Bij nader inzien echter kwam hij tot de conclusie dat Marx’ interpretatie 

tekort schoot voor het begrijpen van de huidige situatie. De zo noodzakelijke 

transformatie van de wereld was kennelijk complexer dan Marx in zijn tijd had kunnen 

voorzien. Was Marx niet te naïef geweest? Waar was de door Marx voorspelde 

bevrijding door de techniek gebleven? Hoe verder Ellul vorderde met zijn studie van de 

technische samenleving, hoe meer hij zich bezig hield met de volgende vraag: 

 

Als Marx in 1940 zou hebben geleefd, wat zou hij dan als het fundamentele 

element van de samenleving hebben gezien, wat zou hij als de basis van zijn 

studie hebben gekozen? In de negentiende eeuw, toen economie de beslissende 

factor was, was dit meest betekenisvolle element de ontwikkeling van het 

kapitalisme. Vandaag is het niet langer de economie, maar de techniek.... Wat 

nu nieuw, van veel betekenis en bepalend is, is de ontwikkeling van de techniek. 

Marx hield altijd staande dat we de factor moeten bestuderen die op een 

gegeven moment bepalend is. 

Daarom was ik er zeker, absoluut zeker, van dat als Marx in 1940 zou hebben 

geleefd, hij niet langer economie of kapitalistische structuren zou hebben 

bestudeerd: hij zou een studie hebben gemaakt van techniek. En zo begon ik 

techniek te onderzoeken, waarbij ik gebruik maakte van een methode die, 

zoveel als maar mogelijk was, overeen kwam met de methode die Marx een 

eeuw eerder gebruikte om het kapitalisme te bestuderen.2 

 

In Frankrijk vinden Elluls inzichten aanvankelijk weinig gehoor. In de jaren zestig 

echter verschijnt in Amerika de Engelse vertaling van zijn reeds in 1950 geschreven 

standaardwerk La Technique ou l’Enjeu du siècle, waarin hij uiteenzet hoe de techniek 

tot ‘de inzet van de eeuw’ is geworden.3 Het boek maakt grote indruk in de Verenigde 
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Staten. Met deze en talrijke andere publicaties over de technische samenleving, die op 

uitgebreide schaal in het Engels zijn vertaald, opent Ellul bij velen de ogen voor de 

prominente rol van het verschijnsel techniek. 

 Charbonneau probeert hetzelfde te doen, maar zijn publicaties krijgen niet de 

bekendheid die ze volgens Ellul zeker verdienen. 

 

Alhoewel ik hem beschouw als een van de grootste schrijvers van zijn generatie 

en hij een bewonderenswaardige stijl heeft, is niet één van zijn grote werken 

ooit gepubliceerd. Het is waar dat zijn denken zo oorspronkelijk is dat het 

moeilijk is om zijn universum binnen te gaan. Ik noem het pech, maar dat is 

niet helemaal juist. In al zijn geschriften is Bernard een scherpe ... en harde 

tegenstander geweest van de moderne samenleving zoals die zich na de Eerste 

Wereldoorlog heeft ontwikkeld. En, om zijn eigen verklaring te gebruiken, het 

is voor hem niet mogelijk geweest om gepubliceerd te worden en een aanhang 

te verwerven omdat, wanneer men de kern van de sociale structuur aanvalt, het 

sociale lichaam zich op het punt van de aanval verdedigt. De sociale orde omvat 

ook diegenen die haar ondervragen ..., maar niet als zij in die ondervraging te 

ver gaan. Het feit blijft dat Bernard Charbonneau, een van de zeldzame genieën 

in onze tijd, volledig onbekend is gebleven.4 

 

Charbonneau verzet zich vooral tegen de groei van de techniek, omdat die 

noodzakelijkerwijs chaos veroorzaakt en ten koste gaat van de natuurlijke omgeving. 

Zijn fundamentele zorg wordt nauwelijks gedeeld. Als Charbonneau oud wordt trekt hij 

zich terug in de Pyreneeën. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Als Ellul over techniek spreekt, omvat zijn begrip techniek een zeer uitgebreid gebied 

van menselijke activiteiten. Techniek is voor hem op de eerste plaats een zeer 

indringend en veelomvattend sociologisch verschijnsel. Het is in zijn opvatting niet 

voldoende om te zeggen dat alles wat techniek aanraakt, wordt veranderd in een 

machine. Ellul ziet techniek niet zozeer als machines of apparaten maar veel meer als 
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een methode waarmee zowel dingen als mensen kunnen worden beheerst. Onder de 

term technique begrijpt hij dan ook aanzienlijk meer dan alleen de materiële techniek 

van gereedschappen, instrumenten, machines, computers, etcetera. In die ruime 

betekenis, waarin ook hier het begrip techniek wordt gebruikt, omvat techniek niet 

alleen de mechanische of economische technieken voor het produceren van goederen, 

maar ook de organisatietechnieken voor de productie van de noodzakelijke sociale 

betrekkingen en de psychologische technieken voor het produceren van bruikbare 

(aangepaste) mensen.5 Inmiddels is de term technologie als een nieuw verzamelbegrip 

zo’n gemeengoed geworden, dat het verleidelijk is om, zoals ook al veel gebeurt, het 

Franse woord technique te vertalen met ‘technologie’. Hier wordt de term techniek 

aangehouden om het noodzakelijk besef levend te houden dat Ellul onder de term 

technique iets anders verstaat dan technologie. In zijn taalgebruik is de betekenis van 

het begrip technologie dan ook beperkt tot de leer van methoden van fabricage; de 

verhandeling over de producten van de techniek.6 Technologie is slechts een tak van 

techniek; datzelfde geldt ook voor de zuiver mechanische techniek. 

 Hoe veelomvattend Ellul het begrip techniek opvat, blijkt uit de definitie die hij 

geeft van de term ‘technique’: 

 

De term technique, zoals ik die gebruik, betekent niet machines, technologie, of 

deze of gene procedure voor het bereiken van een technisch doel. In onze 

technische samenleving is het de totaliteit van methoden, waartoe men rationeel 

is gekomen en die (voor een gegeven fase van ontwikkeling) absolute efficiëntie 

hebben op elk gebied van menselijke activiteit. Haar karakteristieken zijn nieuw; 

de technique van het heden heeft geen gemeenschappelijke maat met het 

verleden.7 

 

In de betekenis die Ellul aan ‘technique’ toekent is de rationaliteit de drijvende kracht 

die de bestaande veelvuldigheid van de middelen tracht te reduceren tot één: de meest 

efficiënte, de ‘ene beste manier’ om de dingen te doen. Het streven naar 

berekenbaarheid, meting en efficiëntie wordt uitgebreid tot in alle gebieden van het 

leven. 

 Het is deze, aldus gedefinieerde, techniek die volgens Ellul is geworden tot de 

nieuwe bepalende factor. We moeten, zo adviseert hij, de geschiedenis herlezen - niet in 
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termen van de macht van de kapitalistische of socialistische structuur, maar in termen 

van de macht van de techniek. 

 In navolging van zijn intellectuele leermeester Karl Marx streeft Ellul ernaar om 

juist de verbanden naar voren te laten komen. Het gaat hem vooral om de relatie tussen 

de techniek en bepaalde sectoren van de samenleving zoals de staat, de politiek, de 

propaganda, het onderwijs, etcetera. Om de werking van die relaties beter te kunnen 

onderzoeken pakt Ellul in de jaren zeventig het nieuwe instrument van de 

systeembenadering op. Als men de maatschappelijke betekenis van het verschijnsel 

techniek wil doorgronden, is de reductionistische benaderingswijze ontoereikend en 

zelfs misleidend geworden. Zeker als men de pretentie zou hebben de techniek te willen 

beheersen, moet men zich eerst een totaalbeeld van de moderne samenleving zien te 

verwerven en kan men zich niet de luxe permitteren om het verschijnsel techniek eerst 

‘in stukken te breken’. 

 In Le Système technicien, Elluls tweede grote publicatie over de techniek die in 

1977 verschijnt, laat hij herhaaldelijk uitkomen dat hij geen vertrouwen heeft in de 

gangbare wijze van zien waarbij men de bestaande technieken als op zichzelf staande 

ontwikkelingen beschouwt. Omdat de verschillende technieken steeds meer 

functioneren in een geïntegreerd systeem, is het in de opvatting van Ellul een valse 

voorstelling van zaken om één aspect van dat systeem, dat wil zeggen één techniek, te 

isoleren van het geheel.8 Het gaat niet om de voor- of nadelen van één bepaalde 

techniek. Het gaat ook niet om een spectaculaire uitvinding of een in het oog springend 

verschijnsel. Als men de gevolgen van de techniek wil beschouwen, laat men zich op het 

eerste gezicht gemakkelijk misleiden doordat dan de aandacht vooral wordt getrokken 

door de effecten van de afzonderlijke technieken. Wanneer Ellul echter eenmaal oog 

heeft gekregen voor de totaliteit van de nieuwe ordening, laat hij zich niet langer 

afleiden door het spectaculaire en verleidelijke vertoon van de techniek. Hij probeert 

door de nieuwe kleren van de keizer heen te zien. Door alle entourage heen is hij op 

zoek naar een dieper inzicht in de essentie van de nieuwe technische orde. Ellul richt 

zijn aandacht niet op de technieken zelf, maar veel meer op de zogenaamde side effects, 

ofwel de onbedoelde en onvoorziene gevolgen van de techniek in alle gebieden van de 

samenleving. Wat hem bezig houdt zijn de paradoxale situaties die de techniek als 

geheel in de samenleving oproept en waardoor zij die samenleving voortdurend 

ontregelt. Elluls belangstelling voor de tegenstrijdigheden die er ontstaan stemt overeen 
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met de aandacht die Bateson vestigt op de paradoxen die er ontstaan wanneer de 

westerse mens probeert om door middel van zijn lineaire logica zijn wil op te leggen aan 

de circulaire processen in de natuur. 

 Het technisch systeem gaat rationeel te werk, maar kan niet alles aan deze 

rationaliteit onderwerpen. Niet alles kan worden verklaard en gekwantificeerd. Daarom 

zullen er altijd gebieden blijven bestaan waarop het technisch systeem absoluut geen vat 

heeft en die het nooit zal kunnen assimileren. Dat is, aldus Ellul, de reden dat er overal 

waar het technisch systeem groeit, ook sprake is van een toename van de verstoring van 

de omgeving. 

 

...er is een groei van wat een zekere wanorde zou kunnen worden genoemd, een zekere 

chaos.... Er treedt een soort van crisis op.... Wat we in feite waarnemen is een technische 

orde, maar binnen een groeiende chaos. 

Zal deze gang van zaken zo doorgaan? Heeft deze situatie geen oplossing? In 

feite zien we geen enkele historische oplossing.... Wat we met zekerheid kunnen 

voorspellen is dat, wanneer technische groei voortgaat, er ook een groei in 

chaos ontstaat. Dit betekent in het geheel niet dat er een leegte ontstaat of dat 

samenlevingen in elkaar zullen storten, maar het betekent wel dat de 

moeilijkheden groter zullen worden.9 

 

Door de innerlijke tegenstrijdigheden die de rechtlijnige technische wijze van denken in 

samenleving en natuur oproept, raakt men gemakkelijk het spoor bijster. Ellul ontwaart 

evenwel in dit web van tegenstrijdigheden ‘een tamelijk gelijkvormig patroon en een 

immens systeem van ononderbroken correlaties’.10 

 Het principe van de technische fixatie leert de mens dat de techniek de oplossing 

is voor elk probleem, vooral ook voor die problemen die de techniek eerst zelf 

teweegbrengt. De techniek schept eerst wanorde in de omgeving en roept dan 

vervolgens zichzelf te hulp. Nooit wordt de technische vooruitgang zelf ter 

verantwoording geroepen. De techniek verhelpt de problemen die ze zelf oproept met 

het introduceren van weer nieuwe technieken die weer kunnen worden gecombineerd 

met nog andere technieken en ook weer toepasbaar zijn op andere gebieden. Het 

uiteindelijke effect is een voortdurende versterking en versnelling van de technische 
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vooruitgang die vervolgens, en per definitie, in zijn omgeving weer nieuwe problemen 

veroorzaakt, enzovoorts. De oplossing is het probleem. 

 Door de ingewikkelde vervlechting van techniek en samenleving is de techniek 

in een voortdurende wisselwerking met een samenleving die ondertussen steeds verder 

vertechniseert, dat wil zeggen dat het nu vooral de techniek is die de maatschappelijke 

ontwikkelingen bepaalt. De techniek dicteert onze wijze van leven. Onze levens worden 

zonder onze toestemming drastisch veranderd. 

 Zolang als techniek wordt beschouwd als een verzameling van verspreide en 

onsamenhangende technieken, zolang zal ook het verschijnsel van het technisch systeem 

aan de aandacht ontsnappen. Zolang mensen nog geen besef hebben van het 

systemische karakter van de techniek, blijven zij als mogelijke tegenkracht impotent. 

Het moment waarop mensen in de gaten krijgen wat deze mutatie van 

onsamenhangende techniek naar technisch systeem betekent, verliezen, aldus Ellul, 

‘sensationele prestaties en ontdekkingen in wetenschap en techniek veel van hun 

belang’.11 

 In zijn systeembenadering gaat Ellul er bij voorbaat van uit dat de afzonderlijke 

technieken hun betekenis vooral ontlenen aan het georganiseerde geheel van de 

techniek. Er is sprake van een technisch systeem omdat de technieken zich in die mate 

hebben gecombineerd dat die combinatie de kenmerken vertoont van een echt systeem, 

dat wil zeggen van een georganiseerde, complexe verzameling van aaneengeschakelde en 

op elkaar afgestemde technieken. Als men alleen naar de afzonderlijke delen kijkt kan 

men gemakkelijk bedrogen uitkomen. De sociologische werkelijkheid die, op een hoger 

niveau, uit het geheel van technieken te voorschijn komt, is namelijk dikwijls in 

tegenspraak met de eigenschappen van de afzonderlijke technieken of van de 

subsystemen. Het belangrijkste kenmerk van het technisch systeem is juist dat de 

totaliteit van de techniek meer omvat dan de som van de afzonderlijke delen. Anders 

gezegd: het geheel van het technisch systeem vertoont nieuwe, opkomende (emergente) 

eigenschappen, die niet kunnen worden afgeleid uit de afzonderlijke, noch uit de som 

van die afzonderlijke delen. Of zoals de Amerikaanse filosoof John Boli-Bennett Elluls 

uitgangspunt samenvat: 

 

Wij kunnen het technisch systeem niet analyseren door alleen te kijken naar de 

vele technieken en de subsystemen, die het omvat. We moeten kijken naar de 
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wijze waarop deze subsystemen met elkaar zijn verbonden en hoe zij elkaar 

beïnvloeden. Tevens moeten we zoeken naar de karakteristieken van het 

systeem als een geheel die niet worden gevonden in de delen. Zelfversterking, 

ondeelbaarheid, automatisme van technische keuze, universalisering van 

techniek: dit zijn geen eigenschappen van individuele technieken, maar van het 

systeem in zijn geheel.12 

 

Het technisch systeem gehoorzaamt zijn eigen oriëntatie, realiseert zichzelf en stelt 

overal dezelfde eisen. Het technisch systeem streeft ernaar om, net zoals de natuur, een 

gesloten organisatie te worden waardoor het zichzelf kan veroorloven om autonoom - 

dat wil zeggen: zonder tussenkomst van mensen - zelfbeschikkend te zijn. Zonder dat de 

mens daar echt weet van heeft combineren de technische elementen met elkaar. 

Niemand bedenkt dat; het gebeurt vanzelf. Onder elkaar komen de technieken tot 

nieuwe combinaties. 

 Het technisch systeem ontleent zijn vitaliteit aan de optredende synergie, ofwel 

aan de steeds weer vernieuwende combinatie en accumulatie van de beschikbare 

middelen, waaruit spontaan weer nieuwe middelen ontstaan. Door die synergie ontstaat 

er een heel nieuw soort spontane werking, die de techniek het karakter geeft van een 

onafhankelijk organisch geheel.13 Dit synthetisch universum ontwikkelt zichzelf tot een 

nieuw, kunstmatig patroon dat alles verbindt. De spontaniteit van dit dynamisch geheel 

is vooral het resultaat van de onderlinge betrekkingen tussen de talrijke subsystemen. 

Ellul noemt als concrete voorbeelden van zulke subsystemen: de spoorwegen, posterijen, 

het bankwezen, de telefoon, luchtvaart, energieproductie en -distributie, industriële 

processen van geautomatiseerde productie, het stedelijk systeem, het militaire systeem, 

etcetera.14 Deze subsystemen groeien niet als gevolg van menselijke planning op lange 

termijn, maar worden georganiseerd en stap voor stap aangepast in antwoord op de 

eisen die worden gesteld, zowel door de groei van deze subsystemen zelf als door de 

geleidelijk opkomende betrekkingen tussen de onderlinge subsystemen. De technische 

vooruitgang bepaalt haar eigen tempo. Ook het met elkaar in verband brengen en op 

elkaar afstemmen van de technische ontwikkelingen in de verschillende subsystemen is 

geen uitkomst van bewust menselijk ingrijpen. Als men dat al zou willen, kan men die 

subsystemen niet meer grondig reorganiseren omdat elk subsysteem nu deel uitmaakt 
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van het netwerk van het totale technische systeem. Ziet men die relaties over het hoofd, 

dan wordt men vroeg of laat de dupe van dit gezichtsbedrog. 

 De technische orde heeft bij haar streven om de samenhang te beheersen het 

machtige voordeel, dat haar ware karakter onzichtbaar is. Die eigenschap van het 

vertechniseringsproces wordt wel vergeleken met die van het elektron dat ook pas in 

zijn effecten zichtbaar wordt. Van zichzelf onzichtbaar, wordt een elektron pas in een 

nevelkamer herkenbaar aan het spoor dat het in de oplichtende nevel achterlaat. Zo 

kunnen we het verschijnsel techniek volgens Ellul ook niet echt zien, behalve in zijn 

relatie tot andere verschijnselen, die het teweeg brengt in mens, samenleving en natuur. 

De technische orde krijgt alleen gestalte in de wereld die hij omvormt en vooral ook in 

de paradoxen die de technische vooruitgang in zijn directe omgeving creëert. Met zijn 

beeld van het technisch systeem biedt Ellul geen beschrijving van ‘wat plaatsvindt’ of 

‘wat is’, maar veeleer van ‘dat wat de mens verandert, versnelt, verstoort, et cetera’.15 Als 

ordenende kracht zou men het concept van het technisch systeem kunnen vergelijken 

met bijvoorbeeld het concept van de zwaartekracht, een fundamentele kracht, die door 

de theorie wordt verondersteld om beter te kunnen begrijpen wat er in onze natuurlijke 

omgeving gebeurt. Het is een onzichtbare kracht die - ook in zijn essentie onkenbaar - 

wel duidelijk aan zijn uitwerkingen kan worden herkend. 

 Aangezien Ellul al zijn aandacht concentreert op het verschijnsel techniek, 

schenkt hij minder aandacht aan andere factoren die de samenleving mede bepalen. De 

sociale werkelijkheid omvat meer dan alleen het technisch systeem. Daarom moet men 

steeds blijven bedenken dat het idee van een technisch systeem niet meer is dan een 

concept dat berust op een doelbewust eenzijdige visie. In die visie treedt de techniek 

sterk op de voorgrond en zijn - als ging het om een geïsoleerd experiment in een 

laboratoriumsituatie - de andere dimensies van de sociale werkelijkheid methodisch 

buiten beschouwing gelaten of op zijn minst naar de achtergrond verschoven. 

 Elluls concept van het technisch systeem is volgens zijn eigen zeggen bedoeld als 

een beeldspraak voor het bevatten van een ‘geheel nieuwe en onafhankelijke realiteit’.16 

Het concept is bedoeld als een ideaaltype; een abstract begrip van de werkelijkheid dat 

iemand in staat stelt om de ontwikkelingswetten van de techniek te analyseren en dat 

tegelijk meer inzicht kan verschaffen in de veranderingsprocessen die het gevolg zijn 

van de techniek. Het technisch systeem is ook een denkconstructie die het mogelijk 

maakt de verbanden bloot te leggen die er tussen de individuele technieken bestaan. Die 
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relaties tussen de technieken streven naar de best mogelijke integratie, naar een nieuw 

kunstmatig evenwicht, dat nodig is voor een harmonieuze en eendrachtige groei van 

technieken. 

 Het technisch systeem is weliswaar een metafoor die men niet met de 

werkelijkheid moet verwarren, maar Ellul acht het zeker niet uitgesloten dat er een 

gesloten systeem ontstaat waarin alles door de techniek is bepaald en geregeld. Als hij 

vanuit de invalshoek van een zich ontwikkelend technisch systeem de wereld beschouwt, 

ziet Ellul het gevaar opdoemen van een nog ongekend totalitair systeem dat, als ware het 

een zeer fundamentalistische ideologie, regels stelt voor elk aspect van het menselijk 

leven. Dat is waar Ellul bang voor is. Wie zal zeggen, zo vraagt hij zich af, wie of wat 

deze samenloop van gebeurtenissen nog zal kunnen voorkomen? 

 

Als het instinctieve en het spirituele uiteindelijk door middel van op de mens 

gerichte technieken zullen worden geïntegreerd, zal het gebouw van de 

technische samenleving voltooid zijn. Het zal geen universeel concentratiekamp 

worden, want het zal zich niet schuldig maken aan gruweldaden.... We zullen 

niets meer te winnen en niets meer te verliezen hebben. Onze diepste instincten 

en onze diepste hartstochten zullen worden geanalyseerd, gepubliceerd, en 

geëxploiteerd. We zullen worden beloond met alles wat onze harten ooit hebben 

verlangd. En de opperste luxe van deze samenleving van technische 

noodzakelijkheid zal zijn het verlenen van de bonus van een nutteloze revolte en 

van een berustende glimlach.17 

 

Als het technisch systeem eenmaal gesloten zal zijn, heerst er een vredige rust en is er 

ook geen repressie meer nodig. Ter geruststelling voegt Ellul eraan toe dat het zover nog 

niet is. Het technisch systeem is nog niet voltooid en gesloten.18 

 De technische orde is een wijze van regimentering die het organische omvormt 

tot het mechanische, het organisatorische, het elektronische. Zoals de disciplinering van 

de militaire orde een vrije burger weet om te vormen tot een gehoorzaam soldaat, zo 

weet de technische regimentering uit niet-techniek techniek te maken. De techniek plant 

zich voortdurend voort in nieuwe technieken. De technische orde verdicht zich, maar 

wel op zo’n manier dat zijn betekenis als de hoogste bevelvoerende macht verborgen 

blijft. De regimentering van het technisch systeem is een kracht die het hele leven 
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doordringt en, misschien juist daarom, slechts moeilijk als het nieuwe ordenende 

principe kan worden herkend. 

 Elluls technisch systeem is een abstract begrip en gaat in werkelijkheid schuil 

onder de oppervlakte van het alledaagse gebeuren. Het is een, naar menselijke 

maatstaven gemeten, absurd mechanisme dat door de samenleving en de natuur 

voortwoekert en telkens in zijn gevolgen van nieuwe technische apparaten, methoden en 

gebeurtenissen, maar ook in zijn sociaal-psychologische gevolgen, zichtbaar wordt. De 

evolutie van de techniek wordt steeds minder door mensen gestuurd en wordt steeds 

meer - net zoals dat met de biologische evolutie het geval is - een gevolg van de 

inwendige dynamiek van het verschijnsel techniek zelf. In het concept van Ellul is de 

ontwikkeling van het technisch systeem niet het resultaat van bewust menselijk streven. 

Het is eerder omgekeerd: het denken en doen van mensen wordt gedicteerd door de 

ontwikkeling van het technisch systeem. 

 Tegenover het ongekende vermogen van de techniek tot totale controle en 

tegenover het omvangrijke arsenaal van middelen dat de techniek ter beschikking heeft 

om de menselijke leefwereld volledig te vervormen en te beheersen, staat de naïviteit van 

de mensen die deze ontwikkeling niet zien en zich argeloos blijven aanpassen aan iedere 

nieuwe eis die door de techniek wordt gesteld. Veel mensen voelen zich nog wel zo 

prettig als zij zich gewonnen geven aan het technisch systeem dat uiteindelijk nergens 

anders op uit is dan het bereiken van de absolute rationaliteit. 

 Om duidelijk te maken wat de technische orde voor de mens inhoudt roept Ellul 

in herinnering met welke opvatting Joseph Goebbels, het meesterbrein achter de nazi-

propaganda, een groot deel van het Duitse volk wist te winnen voor de Nieuwe Orde 

van het duizendjarige rijk. Goebbels sprak nog niet van de technische, maar van de 

sociale orde, die hij als volgt omschreef: ‘Iedereen is vrij om zijn heil te zoeken waar het 

hem goeddunkt, op voorwaarde dat hij niets onderneemt om de sociale orde te 

veranderen.’19 Hier is sprake van een dubbele binding in optima forma. Deze uitspraak 

van Goebbels maakt volgens Ellul precies duidelijk door welke hoogste wet ook de 

technische samenleving wordt beheerst. Binnen de ijzeren kooi van het technisch 

systeem heeft de technische mens alle bewegingsvrijheid die hij zich maar wensen kan. 

Hij is helemaal vrij als hij de technische vooruitgang maar niets in de weg legt. De 

technische mens heeft zich een nieuwe God, nieuwe heiligdommen en een nieuw heil 

verworven. Ellul is ervan overtuigd dat dit alles berust op een grote vergissing. De fout 
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die de technische mens maakt is zo ernstig, dat hij volgens Ellul het grote risico loopt de 

demonische schaal van zijn zelfbedrog nooit te onderkennen. 

 Men hoort vaak beweren dat techniek veel traditionele belemmeringen 

wegneemt en zo de vrijheid van mensen vergroot. Dat meer techniek identiek is met 

grotere vrijheid is volgens Ellul een propagandistische leugen die zo snel mogelijk moet 

worden ontmaskerd. Techniek en vrijheid kunnen elkaar niet verdragen, dat is de 

essentie van zijn fundamentele kritiek. Al lijkt het aan de oppervlakte misschien wel 

eens anders, in de diepste zin is de technische vooruitgang een ontwikkeling die de 

macht van de techniek vergroot en de vrijheid van de mens verkleint.20 Het technisch 

systeem is een geheel van rationele en efficiënte praktijken: een verzameling van regels, 

schema’s en mechanismen. De manier waarop dat systeem te werk gaat is het 

tegenovergestelde van vrijheid; het is een operatie van determinisme en 

noodzakelijkheid.21 

 Wanneer de mens in deze tijd, nu de techniek zich tot een systeem heeft 

ontwikkeld, in vrijheid wil leven, dan zal hij volgens Ellul de noodzakelijkheid van de 

techniek moeten bestrijden. Willen we iemands waardigheid en verantwoordelijkheid in 

stand houden, dan moeten we beletten dat zijn geest wordt bewerkt met technische 

middelen. ‘Als een mens door middel van bepaalde psychologische procedures wordt 

veranderd in een redelijk wezen en een goed gebruiker van technieken’, aldus Ellul, ‘dan 

houdt dat juist in, dat hij wordt vernietigd als een spiritueel en ethisch subject.’22 De 

mens wordt een puur object. De soevereiniteit die de mens had wordt hem ontnomen 

en daarmee vervalt ook zijn recht om over zijn eigen lot te beschikken. Zonder 

soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht wordt de mens nietig verklaard. Tegenover de 

autoriteit van de techniek wordt de mens een nulliteit.23 De technische orde is geen 

menselijke orde maar wordt in het leven geroepen om ruimte te maken voor nog meer 

techniek. De nieuwe emerging technologies vragen om een nieuwe wijze van denken en 

een bijgestelde vorm van organisatie. Menselijke relaties moeten worden aangepast. 

 Het proces van regimentering terwille van de techniek komt duidelijk aan het 

licht wanneer de invasie van de computers zich richt op administratieve diensten die 

bijgevolg zo snel mogelijk moeten worden geautomatiseerd. Aanvankelijk denkt men 

dat de computer wel even snel kan worden ingepast in het conventionele 

administratieve systeem. In zijn naïviteit echter rekent men buiten de macht van de 

computer. Het logisch rechtlijnig optreden van de computer veroorzaakt al vrij snel 
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chaos in de omgeving waarin de computer wordt ingezet. De computer maakt geen 

fouten - het is de mens, die feilbaar is. 

 Alles loopt in het honderd. Er ontstaat een crisis. Gaat het om een organisatie 

van enige omvang, dan spreekt men al gauw van de noodzaak van crisisbeheersing. Er 

wordt een crisisteam van experts bij de arm genomen om de problemen een halt toe te 

roepen. Topdeskundigen van binnen de organisatie krijgen versterking van adviseurs 

van buiten, die in crisisbeheersing hun sporen reeds hebben verdiend. Het crisisteam 

komt al snel tot de conclusie dat de bestaande organisatie een chaos is. De bestaande 

leiding is de macht over het stuur kwijtgeraakt en wordt daarom terzijde geschoven. De 

hele organisatie moet worden herschapen. Er moet nieuw talent worden gewonnen en 

de bestaande medewerkers moeten, voor zover dat mogelijk is, worden omgeschoold. 

Met tomeloze inzet wordt er een nieuwe dynamische organisatie op poten gezet. Pas als 

de reorganisatie helemaal rond is zijn de experts tevreden. Maar ondertussen is het 

kantoor of de organisatie wel op een hoger niveau gerationaliseerd en vertechniseerd. 

De computer heeft het voor het zeggen en schrijft de mensen voor hoe zij op een 

bepaalde gestandaardiseerde wijze met de apparatuur en met elkaar moeten verkeren. 

De computer vertechniseert het hele bedrijf en maakt daardoor de weg vrij voor nog 

meer computers. Zo is deze eerste reorganisatie nog maar het begin van een 

onomkeerbaar proces. De techniek staat niet stil en de computerleverancier houdt de 

onrust erin. ‘Alles in het leven is veranderlijk. Weinig dingen zijn voorspelbaar’, zo zegt 

de tekst van een computerreclame, ‘maar één ding staat vast: uw 

automatiseringsbehoeften zullen blijven groeien!’ 

 Het geautomatiseerde kantoor is op de toekomst berekend. Het hele kantoor is 

nu computer-oriented. De werkwijze van het personeel zal steeds meer op die van een 

computer moeten gaan lijken. Die aanpassing maakt het straks voor de computers des te 

gemakkelijker om nog veel meer werkzaamheden over te nemen. Mensen hoeven dan 

steeds minder te denken. De computer maakt het mogelijk om alles te verbinden. De 

synergie van het vertechniseringsproces zorgt ervoor dat de computer steeds verder 

terrein wint. Het zal niet lang duren of de computer zal zich ook met de andere niet-

technische sectoren van de organisatie verbinden. Dat gaat vanzelf, aldus Ellul. 

 

Dankzij de computer ontstond er een soort van inwendige systematiek van het 

technisch geheel, zichzelf uitdrukkend in en opererend op basis van informatie. 
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Het is door wederkerige totale en geïntegreerde informatie, dat de subsystemen 

worden gecoördineerd. Dat is iets wat geen mens, geen menselijke groep of 

bestel ooit in staat was te doen.... Alleen de computer kan [deze ontwikkeling] 

de baas. Maar het is vrij duidelijk dat dat niet één computer kan zijn. Het moet 

een geheel zijn van onderling verbonden computers, die werken op alle 

communicatiepunten van het systeem. Dit geheel wordt het subsysteem van de 

verbindingen tussen de verschillende technische subsystemen.... 

Evenwel, de functie waarmee we hier te maken hebben is zo zuiver technisch 

dat de mens waarlijk incompetent is. Alleen het technisch meest perfecte en 

krachtigste apparaat kan dat werk aan. Aldus vervult de computer een taak die 

voor de mens ontoegankelijk is. En bijgevolg is er ook geen rivaliteit tussen de 

twee.... De computer is niet een apparaat om de dingen beter en sneller te doen. 

Computers zijn de correlatiefactor in het technisch systeem.24 

 

  

De stuwende en sturende werking van de computer introduceert in de technische orde 

een aantal met elkaar samenhangende nieuwe vaardigheden die de mens nog nooit heeft 

bezeten. Wat een bof, zo zeggen de promotors van het technisch systeem: de computer 

komt precies op het goede moment! We hebben te maken met zo’n enorme hoeveelheid 

getallen, we beschikken over zo onnoemelijk veel informatie en de hele gang van zaken 

is al zo ingewikkeld geworden, dat geen enkel menselijk wezen die gecompliceerde 

situatie nog enigszins kan overzien. Geen enkele boekhouder, piloot, accountant, 

ambtenaar, manager, astronaut, vluchtleider, militair bevelhebber of politicus kan de 

gegevens nog echt verifiëren. Alleen de computer is daartoe in staat. Alleen de uitkomst 

en het oordeel van de computer is nog reëel. De verwachtingen over de weldaden van de 

computer zijn hoog gespannen. De complexiteit van de werkelijkheid groeit explosief, 

maar datzelfde geldt ook voor het vermogen van de computer om daarin 

vereenvoudiging te brengen. Met de overgave aan de computer krijgt de techniek een 

geruststellende zekerheid. In onze aanhankelijkheid aan het gezag van de computer 

verwachten we dat de computers ons tot een heel nieuw begrip van de werkelijkheid 

zullen brengen. Dit soort verwachtingen die tot in de hoogste wetenschappelijke kringen 

worden gekoesterd, laat zien hoe ongekend ver het gezag van de computer al is 

gevorderd. De belangrijkste rol van de computer is misschien nog het meest verborgen 

en dat is de wijze waarop de computer richting geeft aan ons denken. 
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 Er zijn nog veel mensen die maar al te graag de illusie hoog houden dat zij door 

het treffen van passende maatregelen de computers zouden kunnen beheersen. Volgens 

Ellul echter zijn dergelijke ideeën een onderschatting van de macht van de computer. 

Alleen vanuit het perspectief van een zich verdichtend en uitbreidend technisch systeem 

kan men volgens hem zien wat een computer eigenlijk is. Zoals het technisch systeem 

zich nu presenteert is het nog niet compleet. De integratie en correlatie van alle 

subsystemen kan nog veel hechter en intensiever worden - dankzij de komst van de 

computer. De computer heeft alle vereiste eigenschappen voor het integreren van 

subsystemen. Door de computer wordt de communicatie aanzienlijk verbeterd. Door 

die verbeterde communicatie kunnen ontwikkelingen in de verschillende subsystemen 

sneller met elkaar worden gecombineerd. De nieuwe combinaties die daardoor ontstaan, 

kunnen weer worden toegepast in andere subsystemen. 

 Dertig jaar geleden was er volgens Ellul nog geen mogelijkheid om te spreken 

van een technisch systeem, ‘omdat alles wat kon worden vastgesteld was: een groei van 

techniek in alle gebieden van menselijke activiteit. Het was een anarchistische groei....’ 

De computer komt, net als elk ander een nieuw technisch element ‘juist op tijd om een 

functie te vervullen die nog nooit tevoren was uitgeoefend; om een ruimte op te vullen 

waarvan wij ons nu pas realiseren dat het een hiaat was’. Eerst dringen de computers 

door tot in alle subsystemen en vervolgens verbinden ze zich als vanzelf ook met elkaar. 

Wie zal, zo vraagt Ellul zich af, nog in staat zijn om de grenzen te stellen aan de 

spontaniteit van dit dynamisch geheel?25 

 Toen Enrico Fermi in 1943 onder het football-stadion van Chicago voor het 

eerst een kettingreactie in werking stelde en die ook nog wist te beheersen, was die 

technische prestatie tegelijk het begin van een nucleaire bewapeningswedloop - een 

internationaal-politieke kettingreactie op lange termijn die aan de menselijke controle 

ontsnapt. Zo is het ook vele andere prestaties vergaan die de mens door middel van de 

techniek heeft geleverd. Er wordt een nieuwe techniek ontwikkeld, die op zichzelf 

beheersbaar lijkt, maar door de synergie binnen het technisch systeem ontstaat er 

vervolgens een kettingreactie die onomkeerbaar is en waarover de mens niet langer 

controle heeft. Het genie Frankenstein heeft zich een monster geschapen waardoor hij 

uiteindelijk zelf verpletterd dreigt te worden. 
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 Het schijnt, zo zegt Ellul, dat techniek altijd al de potentie in zich had van 

onmatigheid, trots en onbegrensde macht, maar voor lange tijd bleef techniek alleen een 

bescheiden middel tot overleving en vrijheid. 

 

De techniek bevatte al eerder alle mogelijkheden voor uitbreiding, maar het had 

bepaalde economische, sociale en culturele condities nodig om zich zo op te 

blazen. Nu worden we volledig in beslag genomen door dit pad van de macht, 

door deze waanzinnige expansie die niemand nog langer kan beheersen, meten 

of kanaliseren. Alles is ondergeschikt gemaakt aan zijn groei, en iedereen neemt 

eraan deel door zijn keuzes, zijn werk, zijn consumptie - het bewijs van de 

vooruitgang. Zoals ik dikwijls heb gezegd, het is niet langer een kwestie van 

menselijke goede wil of van de mogelijkheid voor de mens om voor de dag te 

komen met een goed gebruik van de techniek. Het enige probleem is de 

onbegrensdheid van de groei en de onbeperktheid van de macht.26 

 

 

 *  *  * 

 

 

Wat is er met de techniek gebeurd? Waarom zouden we de techniek nu opeens moeten 

gaan wantrouwen als een bedrieglijk geschenk? Ellul wijst op de ongelooflijke omkering, 

die er in de historische ontwikkeling heeft plaatsgevonden.27 Aanvankelijk was de 

techniek voor de mens een welkom geschenk omdat hij met behulp van zijn technisch 

gereedschap steeds beter in staat was zijn natuurlijk milieu te beheersen. Nu de techniek, 

die hem bevrijdde van de duistere machten van de natuur, zelf - dankzij de wetenschap - 

tot een dwingende macht is geworden, moet de mens zich opnieuw bevrijden - maar nu 

van de slavernij van het technisch milieu.28 

 De moderne techniek, zoals die zich in de loop van deze eeuw heeft ontwikkeld, 

verschilt fundamenteel van de traditionele techniek, die bestond uit een aantal op 

zichzelf staande technieken die zich nog niet hadden verenigd tot een dynamisch 

systeem. In het geval van de traditionele techniek kon men nog wel spreken van neutraal 

gereedschap. Techniek speelde een betrekkelijk neutrale rol in het maatschappelijk 

leven. Nu is dat principieel anders. Men begaat volgens Ellul een ernstige fout als men 

de moderne techniek opvat als neutraal, onschuldig gereedschap. Het verschijnsel 
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techniek is allang niet meer een collectie van neutrale technieken die men naar eigen 

believen goed of slecht kan gebruiken, en die voor het overige, in dienst van de 

mensheid, precies doen wat mensen ervan vragen. De stelling, dat techniek niet langer 

een neutraal middel is, is de kern van Elluls theorie.29 Sinds de ongelooflijke omkering 

van traditionele naar moderne techniek is het de techniek die ons leven dicteert, en niet 

omgekeerd. 

 De techniek heeft imperialistische aspiraties gekregen. In haar relatie tot de 

samenleving is de techniek in staat eenzijdig haar wil op te leggen. De techniek, als een 

bij uitstek rationeel, methodisch werkend systeem, is zeker niet onpartijdig. Zij spant 

zich in voor de totstandkoming van een volkomen gerationaliseerde, efficiënte 

maatschappij. Ondanks de goede bedoelingen van mensen, die zich terwille van een 

goed doel inzetten voor de ontwikkeling van een nieuwe techniek, bestaat er geen enkele 

zekerheid over de aard van onvoorziene neveneffecten. In het oproepen van onbedoelde 

schadelijke neveneffecten handelt de techniek zeker niet ‘goed’ en ook niet neutraal. 

 De techniek is een autoritaire macht die bepalend is voor wat er buiten het eigen 

territorium van de techniek, in andere gebieden van de werkelijkheid, dient te gebeuren. 

Voor het alledaagse leven is de techniek een welkome vriend die de mens een grote 

welstand, vele gemakken en zekerheid bezorgt. Op de lange termijn bezien is de 

techniek echter de vijand die de mens langzaam maar zeker zijn laatste vrijheid 

ontneemt. 

 Heeft verzet tegen zo’n overmacht eigenlijk nog wel enige zin? Ellul denkt van 

wel en gelooft ook dat de reeds gepasseerde ontwikkelingen wel anders hadden kunnen 

gaan dan ze gingen. Er zijn andere uitwegen maar niemand wil daar iets mee te maken 

hebben. De menselijke samenlevingen hebben altijd beducht moeten zijn voor een 

overname door de materie. De traditionele Indianen waren en zijn zich nog steeds 

bewust van het onheil dat zij over zich afroepen, als zij zich inlaten met de zucht naar 

materiële dingen. Dat besef was er ook in Europa voordat wetenschap en techniek zo’n 

hoge vlucht begonnen te nemen. Traditioneel was het niet toegestaan om de materiële of 

technische voedingsbodem van het menselijk bestaan zo sterk te laten groeien. Men was 

bekommerd over een mogelijke pervertering van doelen en middelen. De 

materialistische ontwikkeling van het technisch systeem heeft volgens Ellul geen 

zelfregulerend vermogen. Het voegt zich naar ‘de orde der dingen’ en beschikt niet over 
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een model van de gewenste toestand volgens welk het zijn activiteiten zou moeten 

sturen.30 

 In het technisch systeem is alles gecentreerd rond het concept van de orde. 

Techniek heeft maar één principe: efficiënte ordening.31 Op alle gebieden van het leven 

wordt dat principe voortdurend geconcretiseerd in steeds weer nieuwe verbeterde 

methoden. Aan zichzelf overgelaten zullen deze meest efficiënte methoden zich, zoveel 

als maar mogelijk is, ontwikkelen tot zelfstandige technische middelen die de mens 

steeds minder nodig hebben. Elke samenleving die door het virus van de efficiëntie 

wordt besmet en zo binnen het netwerk van het technisch systeem belandt, maakt zich 

diezelfde universele orde eigen. Die nieuwe orde sluit elke spontaniteit uit. Alles wordt 

gereduceerd tot uitsluitend de logische dimensie. Efficiëntie op basis van de wiskunde is 

het ideaal. Elke tussenkomst van techniek is, aldus Ellul, in feite een reductie van feiten, 

krachten, verschijnselen, middelen en instrumenten tot het schema van de logica.32 

Door het toepassen van de methode van consequente rationalisering kan het technisch 

systeem zijn omgeving op talloze manieren manipuleren. 

 Niet de mens, maar het technisch systeem bepaalt nu het beslissend patroon dat 

over de wereld wordt uitgelegd. De techniek is de bepalende factor die in essentie geen 

enkele waarde respecteert, waarmee mensen voorheen hun handelen konden 

rechtvaardigen. Hoe sterk de volkeren en culturen ook nu nog van elkaar verschillen, 

overal heeft men aan de basis al koers gezet in de richting van een samenleving, die 

steeds verder en dieper zal worden vertechniseerd.33 Overal zoekt men en richt men zich 

naar de technische pool. Het technisch systeem is exclusief; alles wat niet-technisch is 

wordt òf buitengesloten, òf tot een technische vorm gereduceerd. Nadat alle traditionele 

obstakels zijn weggewerkt, gaat de vooruitgang automatisch verder. Ellul beschrijft hoe 

de autonome techniek bezig is om van alle samenlevingen - geen enkele uitgezonderd - 

de traditionele waarden weg te nemen. De techniek holt die waarden uit, onderdrukt en 

verwerpt ze en vestigt daarvoor in de plaats een monolithische cultuur. ‘Twee culturen, 

waarvan er één techniek is, kunnen niet naast elkaar bestaan.’34 Een technische invasie 

betekent volgens Ellul dat ‘de sociale banden worden losgemaakt, het morele raamwerk 

wordt vernietigd, mensen en dingen worden ontheiligd’. De kolonisatie door de 

techniek ‘veegt de religieuze en sociale taboes aan de kant en reduceert het sociale 

lichaam tot een verzameling individuen’.35 Door die ontbindende werking storten de 

oude beschavingen in elkaar. 
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 Ellul ziet de invasie van de techniek in niet-westerse samenlevingen als ‘de 

grootste misdaad van het Westen’.36 Het slechtste van alles wat het Westen exporteerde 

was volgens hem: de rationele aanpak, de westerse wetenschap en bureaucratie, de 

westerse opvattingen over de staat en de westerse nationalistische ideologie. Het is deze 

export naar de niet-westerse gebieden die, meer dan wat dan ook, de andere culturen 

verstoord heeft en ‘de geschiedenis van de hele wereld op één enkelvoudige baan heeft 

gerangeerd’.37 De echte schuld van het Westen is in zijn ogen, ‘dat het de mensheid op 

een weg heeft gezet die, zoals we uit ervaring weten, nergens toe leidt....’38 Door overal de 

behoefte aan efficiëntie in leven te roepen verandert de techniek alles wat zij aanraakt. 

Door middel van het principe van efficiëntie zet de techniek op ieder moment aan tot 

het bereiken van de voor dat moment hoogst mogelijke perfectie. Alle niet-technische 

variëteiten die er daarna nog overblijven, zijn er alleen maar voor de schijn - of kunnen 

eventueel, zoals veel Noordamerikaanse Indianen overkwam, nog in een betekenisloze 

vorm (bijvoorbeeld als een toeristische attractie) met enig profijt worden geëxploiteerd. 

Het technisch systeem is er ‘voortdurend op uit bestaande en opkomende instinctieve en 

religieuze krachten te absorberen’.39 In plaats van conflicten op te roepen zal het 

technisch systeem op zijn minst proberen die krachten binnen de technische structuur 

een plaats te geven. Het einddoel is een technische monocultuur met alle kwetsbaarheid 

van dien. 

 

 

 *  *  * 

 

 

De westerse mens is gevangen in de ijzeren kooi van zijn door hem zelf opgeroepen 

kunstmatige wereld. Hij kan de hechte binding met de techniek niet verbreken om zo 

het oude natuurlijke milieu terug te vinden waaraan hij voor honderdduizenden jaren 

was aangepast. ‘Wie is te blind’, zo vraagt Ellul zich af, ‘om in te zien dat hier sprake is 

van een diepgaande mutatie?’40 De wijze waarop de mens zich had aangepast aan de 

natuurlijke werkelijkheid, is voor de kunstmatige omgeving nutteloos geworden. Omdat 

de wijze van denken van de mens oorspronkelijk in overeenstemming zal zijn geweest 

met zijn natuurlijke omgeving, moet een essentieel deel van het menselijk bewustzijn 
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niet zijn aangepast aan de kunstmatige technische omgeving. Ellul wijst op het gevaar 

van een uitsluitend kunstmatige leefwereld. 

 

Wanneer de mens alles dat hem in de natuur is gegeven door iets kunstmatigs 

vervangt, dan schept hij zichzelf een totaal onleefbare omgeving.... Wij vergeten 

dat de mens nog steeds een wezen van vlees en bloed en van hartstocht en 

vrijheid is, en dat het niet menselijk is om te worden gereduceerd tot het niveau 

van een proefkonijn, dat leeft in een volkomen kunstmatige wereld. De 

verwijdering van het natuurlijke stemt niet overeen met wat de mens nu nog 

is.41 

 

De groei van het technisch systeem gaat ten koste van zijn omgeving. De doctrine van 

het technisch systeem houdt in dat er uiteindelijk geen natuur en geen mensen zouden 

behoren te zijn; dat er niets anders zou behoren te zijn dan techniek. Het synthetisch 

universum van de techniek ontkent wat vele opeenvolgende generaties ‘op de lange mars 

van duizenden jaren hebben verlangd en gezocht’.42 

 Het principe van efficiëntie heeft een dwingend karakter. Het biedt de mens 

echter geen enkel spiritueel houvast. In spiritueel opzicht heeft de onnatuurlijke, 

rechtlijnige logica de mens op een dwaalspoor gebracht. Deze desoriëntatie is voor Ellul 

het centrale metafysische probleem van de mens van vandaag. De spil van alle 

hedendaagse bezinning is het conflict tussen de absolute rationaliteit van het technisch 

universum en hetgeen tot nu toe de menselijke persoon vormde.43 Het streven naar 

absolute efficiëntie en rationaliteit is in de plaats gekomen van wat men traditioneel als 

het meest nastrevenswaardige doel van het leven had beschouwd: deugdzaamheid, 

schoonheid, geluk, zelfbeheersing, zelfontplooiing, hemelse zaligheid. De techniek 

verklaart al deze idealen van nul en gener waarde. 

 Men kan echter niet, zo resoluut als de techniek dat wil, de deur achter zich dicht 

trekken. Het ideaal van de oude waarden is nog niet helemaal uit het bewustzijn 

verdwenen, terwijl tegelijkertijd ook de jacht op de absolute rationaliteit nog niet 

helemaal is aanvaard als een betrouwbaar richtsnoer voor het menselijk streven. De 

mens verliest een diepere reden voor zijn handelen en krijgt daar nog slechts het 

principe van de efficiëntie voor in de plaats. Men zou deze fundamentele onzekerheid de 

identiteitscrisis van de westerse cultuur kunnen noemen. Deze conflictsituatie zal, zo 
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voorspelt Ellul, ‘voor lange tijd het enige filosofische probleem blijven’.44 Voor de meeste 

problemen die zij zelf oproept meent de technische vooruitgang ook een oplossing te 

weten. De identiteitscrisis van de technische mens is echter niet een probleem dat door 

middel van een technische oplossing zou kunnen verdwijnen. 

 Het technisch systeem, zoals Ellul dat veronderstelt, is niet alleen een dynamisch 

systeem dat zich volgens zijn eigen wetten ontwikkelt; het is tegelijkertijd ook het 

omvattende geheel waarbinnen onze samenleving zich ontwikkelt. Mens en samenleving 

raken nu steeds meer gesitueerd binnen het technisch systeem. De mens heeft steeds 

minder met andere mensen en de natuur, en steeds meer direct met de techniek te 

maken. Gesitueerd in een kunstmatige omgeving, leeft de westerse mens niet meer in 

direct contact met de realiteiten van aarde, vuur, lucht en water, maar met de realiteit 

van de instrumenten en objecten die de totaliteit van zijn omgeving vormen. De mens 

heeft nu alleen met de natuurlijke elementen te maken door bemiddeling van een stelsel 

technieken, dat zo compleet is, dat hij feitelijk te maken heeft met die technieken zelf - 

dat wil zeggen, met het technisch systeem.45 

 De technische orde creëert een radicaal nieuwe omgeving, waarin de 

mensensoort niet is opgegroeid of ‘waarvoor hij niet is geschapen’.46 Ellul karakteriseert 

de techniek als een ongekend verleidelijke kracht die in staat is om de hele omgeving op 

haar voorwaarden te veranderen. Niet alleen worden mensen door de techniek van de 

natuur vervreemd, maar ook de sociale relaties worden door de techniek bemiddeld en 

gevormd. De vooronderstelling waar hij in deze zienswijze van uitgaat is dat de mens, 

voordat hij ‘door schisma’s uit elkaar werd getrokken’, was gevormd met een zekere 

wezenlijke eenheid en dat hij pas in een zeer laat stadium van zijn ontwikkeling door de 

krachten van de moderne wereld in brokstukken werd verdeeld. 

 Elke technische ontwikkeling versterkt het web van gevangenschap, dat het 

menselijk leven conditioneert. De fijne draden van het netwerk van het technisch 

systeem gaan door met hun monotone en sluipende expansie. Ze omspinnen het 

menselijk individu en zullen het als een spiritueel en ethisch subject geruisloos 

absorberen. De natuurlijke mens wordt ingekapseld en vervolgens ont-bonden, dat wil 

zeggen: zijn banden met de natuur worden losgemaakt. Hoe meer de techniek in zijn 

behoefte voorziet, des te meer wordt de mens ook afhankelijk van de voedingsbodem 

van het technisch systeem. Hij wordt, zoals Ellul zegt, ‘een andere persoon en 

gehoorzaamt aan hem vreemde impulsen: hij gehoorzaamt iemand anders’.47 Reeds in 
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1955 schreef de Franse schrijver René Duchet dat de overal om zich heen grijpende 

invasie van de techniek niet zonder gevolgen zou blijven voor het psychisch welzijn van 

het individu. Uiteindelijk zal, zo voorspelde Duchet, na de natuur de mens zelf het 

object van de techniek worden: ‘De techniek vervreemdt de mens in diepste zin; hij 

moet niet alleen leven in een ontaard en verslechterd milieu, maar door alle methoden 

van propaganda, verleiding en conditionering begint de techniek ook bezit te nemen 

van zijn geest.’48 

 Ellul wijst erop dat er een vacuüm ontstaat wanneer ‘een diep existentiële 

activiteit zich terugtrekt voor de techniek’. De onderdrukking van de behoefte aan 

spiritualiteit heeft een innerlijke leegte achtergelaten die mensen al gauw met een gevoel 

van onzekerheid vervult. Overal waar een leegte ontstaat, staat het technisch systeem 

klaar om dit vacuüm onmiddellijk op te vullen. Niemand bedenkt dat, zo beweert Ellul; 

het gebeurt vanzelf. Men kan immers, juist nu de macht van de techniek nog steeds 

verder toeneemt, ‘de menselijke verhoudingen niet laten ontaarden en onbeperkt laten 

verschralen; het tekort moet worden goedgemaakt’.49 De volledige afhankelijkheid van 

de techniek kan bij mensen een gevoel van machteloosheid oproepen en dat werkt 

verlammend en demoraliserend. Mensen dreigen hun zelfrespect te verliezen. Dat mag 

niet gebeuren. Het technisch systeem moet alles in het werk stellen om het gevoel van 

minderwaardigheid te compenseren. 

 Het is, aldus Ellul, het fenomeen van de propaganda dat de technische mens in 

deze situatie een positieve identiteit verleent en hem ook voorziet in de psychische 

behoefte aan een vereenvoudigd maar overtuigend wereldbeeld. De moderne mens is 

‘boven alles een slachtoffer van leegheid, hij is een mens verstoken van betekenis’.50 

Propaganda moet hem daarom een mythe verschaffen die sterk genoeg is om de 

kleinering van zijn gevoel van eigenwaarde weg te nemen. De moderne mens is erop uit 

zijn innerlijke leegte te vullen en daarom is hij maar al te graag beschikbaar om zich 

door de propaganda te laten bedwelmen. De propaganda streeft naar een versterking 

van de loyaliteit met de techniek. Vanwege de hoge eisen die door de snel veranderende 

techniek worden gesteld, moet de aanhankelijkheid van de mensen voortdurend worden 

vernieuwd en versterkt. De technische mens heeft de reclame nodig om zich te 

oriënteren in het maatschappelijk verkeer, maar hij heeft in zijn machteloosheid die 

propaganda ook nodig om zichzelf in evenwicht te brengen met zijn veeleisende en snel 



151 
 

veranderende omgeving. Zo zijn de reclames van de STER bijvoorbeeld te beschouwen 

als een remedie tegen het ontmoedigende nieuws van het Journaal. 

 De propaganda van het technisch systeem moet er vóór alles voor zorgen dat er 

nooit een eind komt aan de wildgroei van de techniek. De verovering van de natuur mag 

onder geen beding tot stilstand komen en de technische mens mag niet in de verleiding 

worden gebracht om op de loop te gaan met écht alternatieve ideeën. De techniek is 

heilig en onaantastbaar. 

 Ellul plaatst het verschijnsel propaganda uitdrukkelijk in de context van de 

technische samenleving. Het instrument van de propaganda behoort tot het technisch 

universum; het deelt zijn kenmerken en is er onlosmakelijk mee verbonden.51 De 

propaganda van de vooruitgang leidt niet tot ontwikkeling van de techniek, maar de 

ontwikkeling van de techniek leidt tot de mythe van de vooruitgang. Propaganda is 

volgens Ellul niet zozeer het politieke wapen van een regime (het is dat zeker ook), maar 

propaganda is veel meer ‘de uitwerking van een technische samenleving, die de hele 

mens omstrengelt’. Het is ‘de binnenste en meest ongrijpbare uiting’ van de tendens van 

die samenleving om volledig geïntegreerd te worden.52 

 De westerse mens zit gevangen tussen zijn verlangen en zijn onvermogen om een 

soeverein subject te zijn. In die feitelijk gespleten situatie, aldus Ellul, móet de mens wel 

tot het besef komen dat de problemen te groot en te complex zijn en dat hij die niet 

meer kan bevatten. 

 

Geconfronteerd met zulke kwesties, voelt hij zijn zwakheid, zijn 

tegenstrijdigheid, zijn gebrek aan effectiviteit. Hij realiseert zich dat hij 

afhankelijk is van beslissingen waarover hij geen zeggenschap heeft, en die 

realisering maakt hem wanhopig. Een mens kan niet te lang in die toestand 

blijven. Hij heeft behoefte aan een ideologische dekmantel om de harde realiteit 

te bedekken, aan enige vertroosting, een raison d’être, een besef van waarden. 

En alleen propaganda biedt hem een remedie voor een fundamenteel 

onverdragelijke situatie.53 

 

In de interpretatie van Ellul geldt propaganda als een probaat middel om te voorkomen 

dat de absolute regimentering als onderdrukkend wordt gevoeld. Het doel van de 

propaganda is het individu ervan te overtuigen dat hij er goed aan doet om zich 
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goedschiks te onderwerpen aan de onomkeerbare vooruitgang van de techniek. Het is 

een oud en beproefd procédé; de propaganda streelt de mensen in hun eigenwaan, 

waardoor het de mensen ontgaat dat die propaganda hen tegelijkertijd machteloos 

maakt. 

 De propaganda bewerkt de mensen met een dubbele, tegenstrijdige boodschap. 

De eerste is dat ze de vooruitgang toch niet kunnen tegenhouden en de tweede 

boodschap wekt daartegenover juist de illusie dat mensen - dankzij het grote arsenaal 

van technische middelen - de wereld naar hun hand kunnen zetten. De mens is nog 

nooit zo vrij geweest, maar de techniek is de baas. Zo’n dubbele boodschap houdt, zoals 

Bateson dat uitlegt, mensen in een dubbele binding gevangen. En dat is precies wat de 

propaganda in essentie moet doen: niet de dubbele binding wegnemen, maar de dubbele 

binding in stand houden. Propaganda maakt de wereld mooier dan die in werkelijkheid 

is. Terwille van de vooruitgang van de techniek heeft de propaganda tot taak om de 

mensen het idee te geven dat zij wel degelijk in staat zijn hun verlangens te bevredigen. 

Wat in feite een kwestie van noodzakelijkheid is (de onderwerping aan het dictaat van 

de technische orde), wordt gepresenteerd als een teken van vrijheid. De technische mens 

moet deze gespleten situatie niet alleen als vanzelfsprekend maar ook nog als zinvol 

ervaren. 

 De propaganda moet de mensen ook een nieuw, allesomvattend wereldbeeld 

verschaffen. Zij moeten worden wijsgemaakt dat zij niet langer alleen zijn maar zijn 

opgegaan in een collectief dat zich als vanzelf in de goede richting beweegt en dat altijd 

juist op het punt staat om alle conflicten tot een oplossing te brengen. Al is de mens in 

feite buiten spel gezet, de propaganda geeft hem het gevoel dat hij de situatie nog steeds 

meester is en toch zijn lot in eigen handen kan nemen. Propaganda heeft dus in wezen 

de rol om de verschrikkelijke waarheid van de autonome techniek te verbloemen. Ellul 

beschouwt propaganda als ‘ongetwijfeld de meest formidabele kracht’, die maar in één 

richting werkt, en dat is de richting die wordt gewezen door het gangbare vooroordeel 

dat de geschiedenis zich ontwikkelt in eindeloze vooruitgang.54 

 Propaganda die tegen dat gangbare geloof in ‘de mars van de rede’ ingaat, heeft 

volgens Ellul geen schijn van kans. Propaganda is volgens hem gedwongen de mythe 

van de vooruitgang te prediken. Propaganda die het aan zou durven om de vooruitgang 

in twijfel te trekken, zou alleen maar afkeer en weerzin oproepen en niemand bereiken, 

omdat propaganda de mensen al eerder heeft bijgebracht dat ‘de serieuze zaken 
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materiële zaken zijn’, en dat zijn dan vooral zaken, die te maken hebben met veiligheid, 

comfort, efficiëntie, werkgelegenheid, productie, economische groei, et cetera. Als 

subsysteem van het technisch systeem moet de propaganda er steeds op blijven hameren 

dat de hele samenleving voor haar eigen bestwil zal worden onderworpen aan een 

proces van technische vernieuwing, dat de productie zal worden verhoogd, kortom dat 

de grote vooruitgang aanstaande is en dat het daarom verstandig is om zich niet te 

bezinnen en zonder enige aarzeling mee te hollen in deze vlucht naar voren. 

 Mensen kunnen echter niet simpelweg door propaganda worden beïnvloed 

zonder dat hun manier van denken er eerst voor ontvankelijk is gemaakt. Wil de 

normale directe propaganda succes hebben dan moet de pre-propaganda daarvoor eerst 

een gunstig klimaat creëren. Waar de pre-propaganda is als het ploegen, is de directe 

propaganda als het zaaien. 

 Een effectieve methode voor het scheppen van de gewenste atmosfeer is het 

verstrekken van een mythe. Onder een mythe verstaat Ellul ‘een alles omvattend en 

activerend beeld’, zoals de mythe van het ras, de mythe van het proletariaat, de 

productiviteit en dergelijke.55 Pre-propaganda is vooral gericht op het langzaam maar 

zeker veranderen van houdingen en meningen op lange termijn. Het is een vorm van 

dressuur die de mensen nog niet in hun dagelijks leven stoort. Zonder directe of 

merkbare agressie worden geleidelijk aan de gewenste halve waarheden in het leven 

geroepen, hinderlijke vooroordelen verminderd en nieuwe beelden en ideeën verspreid: 

‘De kijker zal veel eerder geneigd zijn te geloven in de grandeur van Frankrijk’, schrijft 

Ellul, ‘als hij een dozijn films heeft gezien over Franse olie, spoorwegen en 

straalvliegtuigen.’56 Ogenschijnlijk werkt de pre-propaganda zonder een duidelijk 

oogmerk. Zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, worden mensen in een bepaalde 

richting gemobiliseerd met de bedoeling dat zij later, wanneer de tijd rijp is en de directe 

propaganda daartoe oproept, bereidwillig overgaan tot de gewenste reactie. De pre-

propaganda propageert en vestigt de noodzakelijke vooroordelen. Door de pre-

propaganda moet er een nieuw samenhangend stelsel van vooronderstellingen ontstaan, 

dat aan geen enkele twijfel meer onderhevig is. Uiteindelijk moeten deze mythen het 

afgerichte publiek zo in beslag nemen dat het zich op het eerste commando in de 

gewenste richting wendt en zich conformeert aan het nieuwe wereldbeeld. Nog voordat, 

tengevolge van de ontwikkelingen in de micro-elektronica, computers in groten getale 

op de markt verschijnen, maakt de pre-propaganda duidelijk dat alleen een 
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geavanceerde informatiemaatschappij straks de twintigste eeuw binnen kan gaan. De 

pre-propaganda werkt. Op het moment dat de computers massaal beschikbaar komen, 

weet iedereen wat er van hem wordt verwacht. Het voorbereidende werk van de pre-

propaganda leidt tot wat Ellul noemt: readiness. Zodra de mens ready is kan hij in zeer 

verschillende richtingen worden gemobiliseerd. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Zo is de menselijke conditie geworden. Aan de ene kant houdt de autoriteit van de 

techniek de mensen voor dat het beste nog moet komen en dat de vrijheid van de 

mensen nog verder zal worden vergroot. Aan de andere kant is er het besef van het 

noodlot dat de autoriteit van de techniek de mensen oplegt. 

 Als hij in de propaganda gelooft, zal de technische mens de gevangenschap van 

het technisch systeem niet meer voelen. De gevangenis wordt technisch zo comfortabel 

ingericht dat het volgens Ellul dan ook echt geen gevangenis meer zal zijn.57 Niemand 

probeert te ontsnappen. Wij zijn volkomen vertrouwd met het milieu binnen de ijzeren 

kooi. Buiten de gevangenis is er niets te beleven. Binnen de gevangenis heerst het 

comfort van de technische orde. Wie denkt er bij het behaaglijke gezoem van de 

elektronische apparatuur en de opgewekte blieps van de computers nog aan de 

slachtoffers en de risico’s van de technische vooruitgang? Buiten de gevangenis zouden 

de frustraties alleen maar groter zijn; daar heerst het schrikbeeld van het gemis van de 

gaven van de techniek. Zo ver heeft de mens zich al teruggetrokken voor de invasie van 

de onweerstaanbare technische orde. De gedisciplineerde technische mens gehoorzaamt 

met enthousiasme, omdat hij overtuigd is van de voortreffelijkheid van wat hij 

gedwongen is te doen.58 Zelf trekt Ellul die voortreffelijkheid in twijfel. 

 

In mijn opinie is noodzaak nooit een bewijs voor legitimiteit; de wereld van 

noodzakelijkheid is een wereld van zwakte, een wereld die de mens ontkent.... 

De noodzakelijkheid is een bewijs van de kracht van het verschijnsel, maar geen 

bewijs van zijn voortreffelijkheid. 
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Evenwel, geconfronteerd met een noodzakelijkheid, moet de mens zich daar 

eerst van bewust worden, wil hij haar de baas worden. Zolang een mens de 

onontkoombaarheid van een verschijnsel ontkent, zolang als hij vermijdt het 

echt onder ogen te zien, zal hij de verkeerde weg op gaan. Hij zal zichzelf 

bedriegen, door zich in feite aan de ‘noodzakelijkheid’ te onderwerpen, terwijl 

hij het doet voorkomen of hij - ondanks dat - vrij is, zuiver en alleen omdat hij 

beweert dat hij vrij is. Slechts wanneer hij zich bewust is van zijn misleiding, zal 

hij het begin van echte vrijheid ervaren - in de daad van het zich realiseren zelf - 

al is het alleen maar door zijn poging om afstand te nemen en eerlijk naar het 

verschijnsel te kijken en het terug te dringen tot de naakte feiten.... 

In tijden van gevaar is niets gevaarlijker dan te leven in een droomwereld. Als 

men een politiek systeem waarschuwt voor de bedreiging die er boven hangt, 

betekent dat niet een aanval tegen het systeem, maar is dat de grootste dienst die 

men het systeem kan bewijzen. Hetzelfde geldt voor de mens: hem te 

waarschuwen voor zijn zwakheid is geen poging om hem te vernietigen, maar 

eerder om hem aan te sporen zichzelf te sterken.59 

 

Ellul vergelijkt de relatie van de moderne mens met zijn vertechniseerd milieu met de 

wijze waarop de prehistorische mens zich verhield met zijn natuurlijke omgeving. Net 

zoals de menselijke soort om te kunnen overleven eerder de beperking door zijn 

natuurlijke omgeving moest overwinnen, moet de mens nu terugvechten tegen de 

omsingeling door de techniek. 

 De techniek veroorzaakt steeds meer gevaren en rampen die, zo kan men vrezen, 

groter dreigen te worden dan de oorspronkelijke gevaren van de natuur. De uitdaging 

die nu aan de mens wordt gesteld - om nog een keer tegen zijn omgeving in opstand te 

komen - lijkt een bovenmenselijke inspanning. Is de westerse mens misschien in feite al 

te veel geconditioneerd en daardoor al te moe en te lui om zich tegen de nieuwe tirannie 

te verzetten? De overmacht en de verleiding van de techniek lijken te groot. De 

overwinning lijkt niet langer aan de mens maar aan zijn gereedschap. Het doorbreken 

van de dubbele binding met de techniek is zo’n sprong in het duister, dat men die niet 

durft te wagen. Evenwel, zonder het nemen van risico’s zal de mens, zo meent Ellul, niet 

aan de noodzakelijkheid van de techniek kunnen ontsnappen. 

 Wat de mens liever doet is de problemen van de techniek bestrijden met 

technische middelen, dat wil zeggen met middelen die voortkomen uit hetzelfde systeem 
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dat eerder de problemen heeft opgeroepen. Maar, zoals Ellul benadrukt, het technisch 

systeem kan alleen door niet-technische waarden tot enige beperking worden 

gedwongen, zodat de techniek weer kan worden teruggebracht tot een middel om een 

hoger, niet-technisch doel te bereiken. 

 Het risico dat men op zijn minst moet nemen is dat men het aandurft afstand te 

nemen en op een niet-technische wijze te gaan denken. Zolang de mens zelfs het risico 

van niet-technisch te denken nog te groot vindt, heeft de techniek van de mens niets te 

vrezen. 

 

...de betekenis van dat waarop ik van begin af aan heb geprobeerd enig licht te 

werpen, is het radicaal nieuwe karakter van ons tijdperk - het feit dat de 

techniek van vandaag in het geheel niets gemeen heeft met de voorafgaande 

vormen van techniek; dat de moderne staat op geen enkele manier voortvloeit 

uit de koninklijke, feodale, etc., politieke macht en dat de ideeën van oude 

filosofen voor ons van geen nut zijn.... We moeten goed begrijpen dat ... de 

relatie tussen de natuur en het kunstmatige is omgedraaid, in de war is gegooid, 

en dat wij tegenover deze omkering onze positie moeten bepalen. De 

aanzienlijke opgave waarvoor we ons vervolgens zien gesteld is het verwerven 

van de vaardigheid het tegengestelde te kunnen denken van datgene wat de 

mens duizenden jaren lang heeft gepraktiseerd, onze schematische 

voorstellingen en onze stereotypen te boven te komen en op onze schreden 

terug te keren. Dat wil zeggen, we moeten nu onder ogen zien dat dat wat eerst 

het middel tot vrijheid was [de techniek], nu een conditie voor slavernij is 

geworden, en dat dat wat altijd het mechanisme van noodzakelijkheid is geweest 

[de natuur] nu de kans op een mogelijke vrijheid is geworden. Dit is het 

hoofdprobleem voor de ecologie, die noch een romantische droom, noch een 

middeleeuwse pastorale moet zijn, maar die nauwkeurig moet worden 

overdacht in termen van een precieze analyse van de technische wereld.60 

 

Ellul hoopt dat de mensen niet langer zullen vluchten in illusies, maar nog bijtijds tot 

inzicht komen. Wanneer de mensen de feiten eenmaal zien zoals ze in werkelijkheid 

zijn, en ze dus kunnen zien waar de ontwikkeling op uitdraait, dan moeten ze, aldus 

Ellul, niet terugdeinzen in vrees of schrik. 
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 Ellul waarschuwt voor de illusies van de optimisten van links en van rechts die 

hun hoop stellen op de verwachting dat alles in orde zal komen als de techniek maar 

eenmaal in goede handen zal zijn. Dat technisch optimisme is onverantwoord omdat de 

technische ontwikkeling principieel dubbelzinnig is. 

 

Al diegenen die een betere aanpassing aan de techniek prediken zijn de 

grafdelvers van de menselijke soort. Eerder geldt het tegendeel: juist door de 

technische conditioneringen af te wijzen, door afstand te nemen van de 

levensvoorwaarden die we hebben geschapen, door het onszelf te veroorloven 

om (door middel van een radicale kritiek op de nieuwe omgeving) de techniek 

als een object voor ons te plaatsen - daarmee weigeren wij haar fataliteit.... Er is 

geen andere ontsnapping....61 

 

 

 *  *  * 

 

 

Elluls diepzinnige beschouwingen over het tweegevecht tussen techniek en natuur 

kunnen niet worden opgevat als een uiting van solidariteit met de natuur. Uit de wijze 

waarop hij zich over de techniek uitlaat zou men gemakkelijk de indruk kunnen krijgen 

dat hij de techniek beschouwt als een kunstmatig kwaad tegenover een natuurlijk goed. 

Men zou geneigd zijn te denken dat hij de natuur als standaard neemt en van daaruit de 

techniek veroordeelt. In vergelijking met Bateson heeft Ellul echter een principieel 

andere opvatting over de plaats van de menselijke geest in de natuur. De mens staat in 

zijn visie centraal. Ellul is in deze antropocentrische visie duidelijk bevooroordeeld door 

zijn protestants-christelijke levensbeschouwing. Wat hij betreurt is het verloren gaan 

van de begrenzing, maar een intieme relatie met de natuur zoals die binnen veel 

traditionele culturen bestaat is hem vreemd. Als zeer gelovig christen is Ellul ook 

uitgesproken over wat hij denkt over de plaats van de menselijke geest in de natuur. God 

heeft de mens de opdracht gegeven om aan zijn schepping verder te werken. De mens 

moet de technische middelen gebruiken die hem daartoe ter beschikking staan. Door de 

schepping verder af te maken is het ‘de mens die de natuur betekenis geeft’ en hij doet 

dat bovendien op hemels bevel.62 
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 Terwijl hij zelf al in een vroeg stadium in Frankrijk actief was in de opkomende 

beweging tot behoud van het natuurlijk milieu, waarschuwt Ellul niettemin ecologen en 

vele anderen voor ‘de valse verleiding om de natuur op te vatten als een model’. De 

natuur is volgens hem geen bezield wezen. ‘Het is nooit de natuur die ons zegt dat we 

haar moeten gehoorzamen; de natuur geeft geen bevelen: de natuur neemt ook geen 

wraak.’ 

 

...wat zou ‘de natuur’ zijn zonder de mens? Een lege lucht. Een lege aarde, die 

zonder enige betekenis haar cycli zou kunnen vervolgen. Het is de mens, die de 

natuur betekenis geeft door haar te veranderen, door zichzelf niet de beperking 

op te leggen dat hij de natuur zou moeten nabootsen.... 

...de mens heeft zich altijd als een vijand van de natuur opgesteld, als een 

uitbuiter, als een meer of minder respectvol omvormer van de natuur.... Er is 

geen natuurlijke begrenzing van zijn handelen - dat wil zeggen geen andere 

begrenzing dan het feit dat hij sterft, als hij de ‘wetten’ direct overtreedt. Er 

komt een punt dat als de mens in leven wil blijven, hij moet kiezen om niet 

verder te gaan. De natuur dicteert echter geen enkel gedrag en stelt hem geen 

enkele grens. Hij kan op dezelfde wijze verder gaan en zelfmoord plegen.63 

 

In de confrontatie met de macht van de techniek moeten we onze tijd niet verdoen met 

lichtzinnig idealisme of met romantische of sentimentele ideeën. Ellul is, zoals hij 

herhaaldelijk laat uitkomen, een hartstochtelijk pleitbezorger voor een realistische kijk 

op de wereld. Daarom windt hij er ook geen doekjes om als hij benadrukt hoe 

machteloos de technische mens feitelijk al is. Hij gelooft noch in een vlucht in de 

toekomst, noch in een vlucht in het verleden. Hij is ervan overtuigd dat we de 

oplossingen zullen moeten vinden in onze huidige situatie en in geen andere. Om de 

problemen die de vertechnisering oproept te kunnen oplossen is het voor alles nodig om 

te begrijpen wat er aan de hand is. Mensen dienen zich eerst diep bewust te worden van 

het nieuwe technische universum dat hen omgeeft. Zij die zonder een realistische 

positiebepaling een uitweg proberen te vinden onderschatten de macht van de techniek. 

Net zo min als de niet-technische samenlevingen niet ineens een sprong kunnen maken 

naar een technische samenleving kunnen technische samenlevingen nog veel minder in 

één keer terug naar een niet-technische vorm van leven. 
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Op deze wijze geconfronteerd met het probleem is het ons duidelijk dat er geen 

oplossing kan bestaan, niettegenstaande de geschriften van al die auteurs die 

zich daarmee bezig hebben gehouden. Zij maken allemaal een onaanvaardbare 

vooronderstelling, namelijk de afwijzing van de techniek en een terugkeer naar 

de pre-technische samenleving. Men zou weliswaar kunnen betreuren dat een 

of andere waarde uit het verleden, een bepaalde sociale of morele vorm, is 

verdwenen. Maar wanneer men het probleem van de technische samenleving 

aanpakt, kan men er nauwelijks serieus aanspraak op maken dat men in staat 

zou zijn het verleden te doen herleven. Die procedure heeft in ieder geval, 

globaal gesproken, in het verleden nauwelijks een verbetering betekend in 

vergelijking met de menselijke situatie van vandaag. Alles wat we weten is dat 

het anders was. Dat het menselijk wezen werd geconfronteerd met andere 

gevaren, vergissingen, moeilijkheden en verleidingen. Het is onze plicht ons 

bezig te houden met de gevaren, vergissingen, moeilijkheden en verleidingen 

van de moderne mens in de moderne wereld. Alle spijt over het verleden is 

nutteloos. Elk verlangen om terug te vallen in een vroegere sociale fase is 

onwerkelijk. Er is geen mogelijkheid om terug te keren, om de technische 

vooruitgang teniet te doen of zelfs stil te leggen. Wat gedaan is, is gedaan. Het is 

onze plicht onze plaats te vinden in onze huidige situatie en in geen andere. 

Nostalgie heeft geen overlevingswaarde in de moderne wereld en kan alleen 

worden beschouwd als een vlucht in dromenland.64 

 

 

Wij kunnen onze techniek, onze auto’s, onze atoombommen, onze televisie, niet 

vergeten. Wanneer een volk, dat door de techniek is overweldigd, probeert de weg terug 

te gaan, dan lijken zijn culturele wortels zo achterhaald en onwerkelijk, dat zo’n poging, 

aldus Ellul, vroeg of laat wordt onderkend als een absurditeit.65 De technische evolutie 

plaatst de mens die zich serieus op zijn situatie bezint voor een onontkoombaar 

dilemma. De westerse mens kan zich niet naar een nieuwe wereld toe-dromen. 

Gemakkelijke en pijnloze oplossingen zijn er niet. 

 Te snelle veranderingen kunnen rampzalig zijn, maar het is ook een illusie te 

menen dat veranderingen ten goede soepel en geleidelijk zullen verlopen. Het utopisch 

verlangen naar een idyllische, onbedorven natuur is niet alleen onwerkelijk en daarom 

bedrieglijk, het is bovendien, zoals ook de recente geschiedenis heeft geleerd, hoogst 
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riskant. Het zou niet de eerste keer zijn dat een fundamentalistische roep om een 

terugkeer naar de natuur ontaardt in een extreem conservatieve of totalitaire beweging. 

Wanneer het overigens rationalistisch geordende staatsapparaat daar baat bij heeft 

kunnen ook irrationele ideeën worden misbruikt door de zeer rationeel gevoerde 

propaganda voor een totalitair systeem. Het gevaar van het totalitarisme loert zowel aan 

de technische als aan de anti-technische kant. Iedereen die zich van deze gespannen 

situatie bewust is, en die niettemin toch nog een poging wil wagen om zijn lot in eigen 

handen te nemen, bewandelt volgens Ellul de smalle bergrug van een beslissing ten 

aanzien van de techniek. Wie beweert aan dit dilemma te kunnen ontsnappen is in zijn 

ogen ‘ofwel een hypocriet, ofwel onwetend’.66 

 

Op het zuiver individuele vlak ziet Ellul nog wel de mogelijkheid dat iemand voor 

zichzelf besluit om in de technische omgeving ‘een mens te blijven in de volle zin van 

het woord’. Hij vindt zo’n poging ‘bijzonder moeilijk, maar verre van nutteloos’.67 

Dergelijke moedige pogingen van het individu zijn overigens niet bij machte het 

probleem van de techniek in zijn universaliteit op te lossen. Individuele bewustwording 

zal uiteindelijk wel moeten resulteren in een vorm van collectief denken en in collectieve 

vormen van actie. Om het op te kunnen nemen tegen het technisch systeem zouden wij, 

aldus Ellul, ‘een summum aan collectieve spirituele onafhankelijkheid’ moeten 

bereiken.68 Die onafhankelijkheid is nodig om te ontkomen aan de dwangmatigheid van 

de technische orde. Evenwel, niets garandeert ons dat mensen allemaal tezamen een 

nieuwe weg zullen inslaan. Maar tegelijkertijd is er volgens Ellul ook niets dat ons 

toestaat te zeggen dat mensen dat daarom ook nooit zullen doen. Hoe de mensen zullen 

reageren als zij de verschrikkelijke waarheid van hun technisch noodlot onder ogen 

zullen zien, is nog in de schoot der toekomst verborgen. We hebben noch de 

mogelijkheid, noch het recht om daarop nu al een voorschot te nemen. In algemene zin 

benadrukt Ellul dat het feit dat men nu geen mogelijkheden tot verandering ziet, nog 

niet betekent dat die mogelijkheden ook inderdaad niet zouden bestaan. Op het 

ogenblik ziet hij enige zwakke indicaties die er vijfentwintig jaar geleden nog niet waren. 

Er is een zeker besef. Er zijn enkele pogingen tot een nieuwe wijze van leven.69 

 Al bezweert Ellul zijn lezers dat hij geen fatalist is, toch bekruipt hem kennelijk 

elke keer weer het bange vermoeden dat de overwinning door het technisch systeem al 

zeker is gesteld, dat het al te laat is om er grenzen aan te stellen of het zelfs in twijfel te 
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trekken: ‘De fatale zwakte in alle systemen die worden ontworpen om een tegenwicht te 

vormen tegen de techniek, is dat zij te laat komen.’ Behalve ‘in drukletters’ ziet Ellul in 

de feiten geen tekenen van enige verandering die niet is gebaseerd op de noodzaak van 

techniek. Niettemin verwerpt Ellul de kritiek die hem fatalisme aanwrijft. 

 

Ik heb geprobeerd het technisch verschijnsel, zoals dat nu bestaat, te beschrijven 

en de waarschijnlijke evolutie daarvan aan te geven. Het gaat niet om 

fatalisme.... 

De lezer moet altijd de impliciete vooronderstelling in gedachten houden dat als 

de mens zich niet vermant en zichzelf niet laat gelden (of als er geen ander 

onvoorspelbaar maar beslissend verschijnsel tussenbeide komt), dat dan de 

dingen zo zullen gaan als ik het heb beschreven.... 

Als een toenemend aantal mensen zich volledig bewust wordt van de bedreiging 

die de technische wereld inhoudt voor het persoonlijke en spirituele leven van 

de mens, en als zij besluiten voor hun vrijheid op te komen door de loop van 

deze evolutie te verstoren, dan zal mijn voorspelling ontzenuwd zijn.70 

 

Waarom zou men zich eigenlijk iets gelegen laten liggen aan de sombere voorspellingen 

van deze eenzame profeet die al zoveel jarenlang blijft roepen in de woestijn van de 

technische orde? Met de verstrijken van de tijd begint Ellul meer gelijk te krijgen dan 

zijn critici lief is. Zijn vroegere beschrijvingen zijn nu inmiddels meer werkelijk dan 

toen. 

 Voor Ellul zelf is het een uitgemaakte zaak dat hij - helaas - het gelijk aan zijn 

kant heeft. Hoe gelukkig hij daarmee is, vertelt hij in een interview waarin hij antwoordt 

op de vraag of zijn onderzoekingen hem nog wel eens voor verrassingen hebben gesteld. 

 

...veertig jaar lang heb ik altijd geschreven of gesproken om te voorspellen wat 

er zou kunnen gebeuren met het doel anderen te waarschuwen voor wat er 

waarschijnlijk zou gaan gebeuren. Ik had gehoopt dat de mensen het zo serieus 

zouden nemen, dat zij ook werkelijk de loop van de geschiedenis in eigen hand 

zouden nemen, in plaats van dat zij zich zouden laten meeslepen door de 

gebeurtenissen, door de loop der dingen. Maar bijna iedere keer en op bijna elk 

gebied bevestigden de gebeurtenissen dat wat ik voorspeld had. Nu kan ik daar 

niet gelukkig om zijn, of trots op mezelf, want ik schreef juist om te voorkomen 
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dat de dingen inderdaad zo zouden uitpakken. Het geschiedde zoals ik het heb 

voorspeld, maar niet zoals ik het gewenst had! Ik heb mezelf altijd in een situatie 

bevonden die u misschien vreemd zult vinden: ik werkte met het doel dat de 

daaropvolgende gang van zaken zou aantonen dat ik het bij het verkeerde eind 

had. Gelijk krijgen was voor mij slechts het bewijs dat ik mijn doel had gemist.... 

Niets van wat er in de laatste vijfendertig jaar is gebeurd heeft mij ertoe 

gebracht iets fundamenteels te veranderen in mijn oorspronkelijke wijze van 

denken. Mijn verklarende sleutels en mijn werkmethode zijn hetzelfde gebleven 

en de zogenaamde nieuwe ontwikkelingen in de wereld hebben slechts 

bevestigd wat ik al had geschreven.71 

 

 

 *  *  * 

 

 

De Amerikaanse schrijver Stan Steiner beschrijft in zijn boek The Vanishing White Man 

hoe steeds meer boeren in de Verenigde Staten hetzelfde lot als de Indianen ondergaan. 

Ook zij worden van hun land verdreven, dit keer niet door de invasie van de blanken, 

maar door de invasie van de techniek. Veel farmers moeten plaats maken voor de 

highways, de suburbs, de energie-centrales, de mijnbouw. Eén van de bedreigde boeren 

is de rancher Wallace McRae uit Colstrip, Montana, die er zich tegen verzet om door de 

oliemaatschappijen van zijn land te worden verdreven. McRae zegt dat hij feitelijk een 

Indiaan is geworden. 

 

Zoals de Indiaan sta ik de vooruitgang in de weg omdat ik leef en werk boven 

een deel van de grootste olievelden die in de wereld bekend zijn. Maar ik verzet 

mij.... 

 

In de taal van mijn buren, de Cheyenne-Indianen, is de naam voor de blanke 

man dezelfde als die voor de spin - veho.... Wanneer ik de webben van de 

hoogspanningsdraden zie, de webben van spoorlijnen en stripmijnen en de 

vergiften die onze activiteiten afscheiden, de rivieren waarvan de levengevende 

sappen zijn uitgezogen dan word ik herinnerd aan de wijsheid van de Indiaan 
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zoals die blijkt uit de profetische naam die zij ons hebben gegeven. Het is waar, 

we vertonen alle kenmerken van de veho of spin.... 

 

Ik denk dat wanneer al deze installaties voltooid zullen zijn, wij met z’n allen in 

Montana zullen aankijken tegen een getekend landschap onder een vervuilde 

hemel, doorsneden met droge rivierbeddingen en bewoond door een 

ongevoelige, sociaal chaotische bevolking. En we zullen zeggen: wat waren we 

toch een stommerds dat we deze ontginning niet hebben gestopt toen we 

daartoe nog in staat waren.72 
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6. De Conquista 
 

 

De Arawak-Indianen waren het eerste volk in Amerika dat met de Europese beschaving 

in contact kwam. Zij leefden op de eilanden in de Caribische zee en hadden geen enkel 

besef van de calamiteit die op handen was. Terwijl ze nog verbaasd rondkeken wat er 

gaande was, waren de Indianen alleen al door de aanraking met de vreemde technische 

overmacht veroordeeld tot een onderworpen positie. De dag tevoren liepen zij nog als 

vrije jagers en verzamelaars rond op hun eiland en bevisten zij de zee, om de volgende 

dag onmondig te worden verklaard en te worden gedegradeerd tot een mensonwaardig 

en uitzichtloos bestaan. Veel sneller dan zij konden denken, zou het gedaan zijn met 

hun onafhankelijk leven en hun cultuur, die in het felle licht van de Europese 

beschaving als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. Hun bescheiden natuurlijke manier 

van leven was niet wat de conquistadores interesseerde. Dat stadium waren ze in Europa 

gelukkig net te boven gekomen. De Spanjaarden waren zeker wel onder de indruk van 

de uitheemse, intens groene natuur en bewonderden zelfs de lichamelijke schoonheid 

van de bewoners. Dat de bewoners van de Nieuwe Wereld zo welgevormd waren, was 

een aangename verrassing, want eigenlijk had men alleen maar menselijke gedrochten 

verwacht. 

 Toch hadden de conquistadores verder maar weinig oog voor het exotisch 

geheel, druk als ze waren met het zoeken naar wat er in die weelderige nieuwe omgeving 

van hun gading was. Zij waren door hebzucht bevangen en hadden de lange reis niet 

voor niets ondernomen. Als er geen goud was, lieten zij hun begerig oog vallen op de 

mensen, die hoe mooi en hoe vreemd ze ook waren, er uit zagen als bruikbare slaven die, 

zo schreven ze in hun kronieken, waarschijnlijk wel zonder verzet zouden 

gehoorzamen.1 

 Het eerste bruggehoofd in de Nieuwe Wereld was zonder veel moeite genomen. 

De Arawakken waren voor de Europeanen een gemakkelijke prooi. Op het vasteland 

zouden de Spanjaarden later op georganiseerde en felle weerstand stuiten. In het besef 

van hun waardigheid, waren de Arawakken zich van geen achterstand bewust. Zij 

hadden geen weet van de hebzucht en de superieure techniek van de blanken. Die 

argeloosheid verklaart misschien waarom deze Indianen zich bij dit allereerste treffen 
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tussen Indianen en Europese techniek zo deemoedig lieten intimideren. Bij de 

tegenpartij lag de situatie heel anders. Die wist precies waarvoor ze gekomen was. 

 De eerste conquistadores, die in 1492 in de Nieuwe Wereld voet aan wal zetten, 

werden aangevoerd door Christophorus Columbus, een veertigjarige zeeofficier die zich 

langdurig en grondig op deze verovering had voorbereid. Columbus had zich al lange 

tijd ingeleefd in zijn historische rol. Kaartenmaker en zeeman van beroep, bestudeerde 

hij nauwlettend de beschikbare kaarten en overal waar zijn zeereizen hem voerden liet 

hij zich goed informeren. Hij wilde het zijne weten van alle verhalen, vooral van de 

verhalen van de eilandbewoners op de Azoren, Madeira en de Canarische eilanden die 

vertelden over houten beelden die bij langdurige westenwind op de stranden 

aanspoelden. De ambitieuze Columbus was vooral bezeten door het idee zichzelf 

beroemder te maken dan zijn grote rivaal Bartholomeu Diaz, die in 1488 rond Kaap de 

Goede Hoop voer en als eerste de Indische Oceaan wist te bereiken. Roem was evenwel 

niet het enige dat Columbus ambieerde; hij was ook belust op ‘alle winstgevende 

dingen’, waarvan hij bij voorbaat al een tiende deel voor zichzelf reserveerde.2 

 De figuur van Columbus staat niet op zichzelf en kan in menig opzicht model 

staan voor de geest van zijn tijd. De Europese beschaving bevond zich in de 

overgangsfase van late middeleeuwen naar vroege Renaissance. De Europese cultuur 

onderging een bewogen verandering. Met zijn rusteloze geest en opvallende dadendrang 

was Columbus een man van de nieuwe tijd, die graag gevolg gaf aan de opkomende drift 

tot expansie. Hij nam alle middelen ter hand om zijn kennis van de wereld te vergroten 

en daarmee zijn invloed uit te breiden. Tegelijk zag hij zichzelf ook graag als iemand met 

een heilige missie. Dat hij als jonge Italiaanse zeeman in 1476 schipbreuk leed en 

zwemmend de kust van Portugal wist te bereiken, was voor hem een teken van 

goddelijke voorbestemming. Columbus gaf niet zomaar gevolg aan zijn ambities. Hij 

moest wel gehoor geven aan dit duidelijk teken en het daarmee samenhangend hemels 

bevel. Nog voor Amerika was ontdekt, was de Nieuwe Wereld al belast met een Manifest 

Destiny. 

 Columbus was te veel een man van zijn tijd om alles aan de Goddelijke 

Voorzienigheid over te laten. Al was hij ervan overtuigd dat God zijn leven bestuurde, 

die overtuiging weerhield hem er niet van om ook zelf zijn kansen te grijpen. Door zijn 

ambitieuze plannen raakte hij direct betrokken bij de religieuze en politieke woelingen 

in het Europa van het einde van de vijftiende eeuw. Uit zijn levensloop blijkt hoe 
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zorgvuldig hij bij de promotie van zijn plannen te werk ging en steeds gelijke tred hield 

met de pas van de macht. Columbus ontwikkelde zijn project stelselmatig. Hij was niet 

alleen vindingrijk; hij was ook in alle opzichten een doordouwer, die wist dat hij al zijn 

overtuigingskracht moest aanwenden om deze nieuwe doorbraak naar een onbekend 

gebied te kunnen forceren. 

 Vóór alles moest hij zich verzekeren van de steun van een koninklijke macht. Hij 

verliet Italië toen de ster van de Italiaanse Renaissance begon te dalen en begaf zich 

bijtijds naar Portugal dat - op grote expansie belust - zich langs de Afrikaanse kust een 

weg zocht naar de begeerde goudschatten en specerijen van Indië. Toen het Spaanse 

koninkrijk na het huwelijk van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië was 

uitgegroeid tot een respectabele macht, was Columbus weer snel weg uit Portugal. Hij 

dook op aan het Spaanse hof, om daar voor de nieuwe machthebbers uiteen te zetten 

welke grote plannen hij had voor het openleggen van een geheel nieuwe zeeweg naar het 

Verre Oosten. Bij deze promotieactiviteiten maakte hij veelvuldig gebruik van 

invloedrijke vleiers en hovelingen. Columbus stimuleerde de aan de gang zijnde 

ontwikkeling en wist precies welke ingrediënten hij voor zijn project moest gebruiken. 

De persoonlijke inzet en toewijding van zeelieden, soldaten, kooplieden, missionarissen, 

wetenschappers en gelukzoekers moesten hem in staat stellen om welk ver land van de 

wereld dan ook te bereiken en binnen te vallen. Het kostte hem bijna twintig jaar van 

zijn leven om de koninklijke goedkeuring te krijgen voor zijn plannen om de Nieuwe 

Weg naar Indië te ontdekken. Pas toen de Spanjaarden in 1492 in Granada de Moren 

definitief hadden verslagen, kregen de Spaanse vorsten wel oren naar de plannen voor 

nieuwe veroveringstochten. De manschappen waren er toch. Spanje beschikte over een 

groot leger van geharde avonturiers die werkloos waren geworden en stonden te 

trappelen van ongeduld om elders hun geluk te beproeven. De historische rol van 

Columbus was echter niet alleen gebaseerd op de synergie van al deze strijdlustige, 

ondernemende en godsvruchtige mensen. Zijn kans van slagen werd vooral ook bepaald 

door de superioriteit van wetenschap en techniek. 
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 *  *  * 

 

 

Voordat Columbus de Nieuwe Wereld in beroering zal brengen is Europa zelf al in de 

ban geraakt door een impuls van vernieuwing. Het nabije verleden moet worden 

afgeschud en plaatsmaken voor een vernieuwende geest. De Europese cultuur beleeft in 

de vroege Renaissance een bewogen periode van verjonging en van explosie van 

menselijk genie. Het centrum van die expansieve ontwikkeling ligt aanvankelijk vooral 

in de Italiaanse vrije stadsstaat Florence. Als bakermat van de Renaissance voorziet 

Florence in de nieuwe inspiratie van kunstenaars en geleerden. De verjongende invloed 

die van de stad uitgaat strekt zich echter ook verder uit. Voor ontdekkingsreizigers, 

staatslieden, bankiers en kooplieden is Florence in de vijftiende eeuw een bron van 

nieuwe ideeën. De stedelijke vaklieden van Florence worden gedreven door dezelfde 

energie. Men verlangt en zoekt naar een nieuwe ontdekking en verovering van de 

werkelijkheid. Een eeuw tevoren was de stad nog volkomen ontredderd door de Zwarte 

Dood, de pestepidemie waarbij het merendeel van de bevolking was omgekomen. Maar 

nu, onder de regering van Lorenzo il Magnifico, kleinzoon van Giovanni de Medici en 

beschermheer van wetenschap en cultuur, begint het leven opnieuw en beleeft Florence 

het toppunt van zijn macht. 

 Ook in de filosofie raakt men begeesterd door de zucht naar een nieuw 

wereldbeeld; men zoekt naar een nieuwe synthese. De filosofen van Florence gaan 

voorop in de overmoed en willen zich bevrijden uit de beklemmende cirkel van het 

verleden. Zij willen de gebondenheid van het starre scholastieke denken doorbreken. Er 

moet meer ruimte komen voor de individualiteit van de mensen, voor persoonlijke 

scheppingsdrang en eigen ontplooiing. Het humanisme doet zijn intrede met de 

herontdekking van vrijheid en individualiteit. Florence droomt van een nieuwe cultuur 

en bruist van futuristische activiteit. 

 Eén van de veelbelovende filosofen die in de Platoonse Academie van Florence 

een nieuwe denkrichting en daarmee een nieuwe levensleer formuleren, is Giovanni 

Pico della Mirandola. Deze jeugdige filosoof is op zoek naar een Nieuwe Weg die hem 

naar de fundamentele eenheid van het menselijk denken moet leiden. Hij stelt zich voor 

die eenheid te bereiken langs de omweg van de Griekse filosofie; de herleefde 

belangstelling voor Plato probeert hij te verenigen met de oude christelijke waarheden. 
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Op 23-jarige leeftijd bezingt hij in zijn beroemde oratie over de waardigheid van de 

mens (De dignitate hominis) de unieke kwaliteiten van de menselijke vrije wil. Het is 

1486, dezelfde tijd waarin Columbus in Spanje probeert het vorstenhuis te interesseren 

voor zijn gewaagde nieuwe westelijke omweg naar het Verre Oosten, die hem in feite 

naar de Nieuwe Wereld zal leiden. Aan de vooravond van de grote sprong voorwaarts 

wijst de Florentijnse humanist zijn tijdgenoten de weg naar de Mundus Novus van het 

moderne denken. In zijn weergave van de toespraak van God tot Adam zet Pico 

ondubbelzinnig de nieuwe koers uit. 

 

Wij hebben u, o Adam, geen bepaalde woonplaats, geen eigen aangezicht, geen 

enkele speciale taak gegeven, opdat ge die woonplaats, dat aangezicht en die 

taak die ge verkiest, verwerven en bezitten zult naar uw eigen wil en wens. Voor 

andere wezens is de natuur vastomlijnd en binnen de door ons zelf 

voorgeschreven wetten beperkt. Gij zult die voor uzelf bepalen, door geen 

grenzen belemmerd, naar eigen vrije wil, waaraan ik u heb toevertrouwd. Ik heb 

u midden in het heelal gezet, opdat ge van daaruit gemakkelijker alles rondom u 

zien kunt wat er in de wereld is. En we hebben u niet hemels of aards, niet 

sterfelijk of onsterfelijk gemaakt, opdat ge als een vrij en soeverein kunstenaar 

uzelf boetseert en modelleert in de vorm, die ge verkiest.3 

 

In deze oratie geeft Pico de mens een nieuwe waardigheid en een nieuw wereldbeeld. In 

hooggestemde bewoordingen raadt hij zijn tijdgenoten aan de bekrompen evolutionaire 

opzet te doorbreken. Hij spoort de mensen aan zichzelf een nieuwe ruimte te scheppen. 

Zijn nieuwe perspectief is een aansporing om de grote sprong te wagen, niet over de 

oceaan, maar verder in de richting weg van de natuur. Als je dat durft, o Adam, als je zo 

je ziel verkoopt, zal ik je alle macht geven. De grote uitdaging is gesteld. Dit is de 

gedurfde taal, die de conquistadores van de westerse beschaving goed verstaan. Deze 

oratie van Pico is een historische oproep aan de middeleeuwse mens om als een 

‘soeverein kunstenaar’ de harmonie met de natuur eenzijdig te verbreken en zich 

voorgoed los te maken van zijn verbondenheid met het grotere natuurlijk geheel. De 

harmonie heeft afgedaan; van nu af aan gaat het om een confrontatie met de natuur. 

 Deze oproep tot zelfvertrouwen en vrijheid van het individu leidde spoedig tot 

overmoed en riep nieuwe, onbeheersbare spanningen op, die steeds verder in kracht 

zouden toenemen. Het was waarschijnlijk niet wat de verlichte filosofen bedoelden, 
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maar zij zouden zichzelf en hun vak steeds meer overbodig maken. Gehoor gevend aan 

de filosofische oproep zullen natuurwetenschap en techniek een eigen leven gaan leiden 

en zich steeds verder losmaken van de filosofie. In het optimistische klimaat van de 

Renaissance kon men zich in alle onschuld nog koesteren in de hoop dat het ideaal van 

de volledige mens te verwezenlijken zou zijn. 

 Om zichzelf van de dingen te scheiden, zou de mens eerst zijn eigen wezen 

moeten bepalen. Descartes was de filosoof, die anderhalve eeuw later zou aantonen dat 

het inderdaad mogelijk was dat de mens zich als iets afzonderlijks zou bewijzen. Het 

cartesiaanse dualisme was precies dat, waarom Pico had gevraagd. 

 Pico della Mirandola was gefascineerd door de oude wijsheid van de Griekse 

filosofen. Anders dan de Florentijnse humanisten echter hadden de antieke Grieken in 

hun dagen juist de deugd van de ingetogenheid hoog in het vaandel geschreven. Zij 

waren zich scherp bewust van het gevaar van onmatigheid. Als de mens denkt - zo liet 

Plato weten - dat hij van nature in staat is om als een absoluut heerser zijn omgeving te 

beheersen, raakt hij van overmoed (hybris) en onrechtvaardigheid vervuld. Wanneer de 

mens de juiste maat uit het oog verliest, en zich in ‘een wedijver met de goden’ begeeft, 

roept hij onbeschaamde trots en wellustige wreedheid over zich af. 

 Het opgetogen klimaat in het Florence van Lorenzo il Magnifico stimuleert niet 

tot bedachtzaamheid. De verbeelding is aan de macht en kent voorlopig geen grenzen. 

 Het centrum van de Europese overmoed heeft zich van Italië naar het Iberisch 

schiereiland verplaatst. Door onmatigheid of, zoals Pico dat had gezegd, ‘door geen 

grenzen belemmerd’, vervallen de Spanjaarden en Portugezen tot overmoed. Pico heeft 

de Europeanen een nieuwe identiteit gegeven, maar de nieuwe menselijke waardigheid 

van de een is de ondergang van de ander. De Europese wereldveroveraars beleven hun 

nieuwe identiteit ten koste van de oorspronkelijke volkeren buiten Europa die, het ene 

na het andere, worden gekleineerd. Degenen die in het nieuwe gebied de oudste rechten 

hebben zullen voortaan met vreemde (westerse) maatstaven van beschaving worden 

gemeten. Miljoenen mensen, die duizenden jaren hun eigen leven hebben geleid, 

worden in de loop van vijftig jaar opgenomen in een pedagogisch proces naar Spaans-

christelijk recept. 

 Voor de organisatie van de christelijke expansie zijn de kruistochten al een 

welkome generale repetitie geweest. Die heilige missie had bovendien tot een 

profijtelijke uitbreiding van de handel geleid. De ontdekkingsreizen vallen in een tijd, 
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waarin het geschreven woord nog niet gemakkelijk in veelvoud kon worden verspreid; 

verhalen van mond tot mond spelen nog steeds een doorslaggevende rol. De avonturiers 

en gelukzoekers in Europa raken in de ban van de fantastische verhalen over het goud. 

Wat de thuisblijvers het liefst willen horen zijn verhalen over steden met muren van 

zilver en torens van goud; over paleizen waarvan de daken met fijn goud zijn belegd en 

waarvan de vloeren in de vertrekken zijn geplaveid met zilver en goud. Daar ver weg in 

hun dromen ligt voor de Europeanen het beloofde land: het Eldorado. 

 Ook al heeft men het door plundering van overzeese gebieden verkregen, goud is 

het summum bonum geworden. Zoals Columbus in een van zijn brieven schrijft: ‘Goud 

is voortreffelijk; goud is een schat. Degene die het bezit doet alles wat hij wil in deze 

wereld en slaagt erin zielen naar het Paradijs te helpen.’4 De dorst naar goud wordt van 

levensbelang, niet alleen voor de uitbreiding, maar ook voor de instandhouding en 

financiering van het Spaanse rijk. Met scheepsladingen vol verdwijnen de schatten uit 

Mexico en Peru richting Spanje, waar veel goud meteen al weer moet worden 

doorgegeven aan Italiaanse en Duitse bankiers. De goudmijnen in Europa zelf kunnen 

allang niet meer voorzien in de behoefte aan geld van een zich uitbreidende en 

ondernemende samenleving. Europa beleeft een economische boom. Vooral nu de 

steden zich zo snel ontwikkelen, is het goud een absolute noodzakelijkheid om onder 

andere te kunnen betalen voor de luxe-goederen uit het Oosten, zoals zijde, sieraden en 

specerijen, waarop nu ook de burgerij haar zinnen heeft gezet. Geen wonder dus dat na 

de verovering van Mexico en Peru de Spaanse plundertochten gewoon verder gaan. Men 

hoeft zich geen scrupules te maken; de bewoners van de vreemde wereld kennen immers 

niet eens de waarde van het goud en beschouwen het gewoon als versiersel. Bovendien 

hebben zij het verkeerde geloof en zijn zij ook in andere opzichten primitief en barbaars 

en verstoken van alle ‘genie van het Westen’. De goudzucht wordt tot een 

onverzadigbare verslaving, die bovendien nog aanstekelijk werkt. De kleinste 

aanwijzingen - zoals kleine vlokjes goud in een door Indianen op het strand 

achtergelaten visnet - zijn voor de conquistadores voldoende om de illusie te wekken dat 

zij op het spoor zijn van de legendarische Zeven Steden van Cíbola. Zelfs de 

teleurstellingen en ontberingen die de goudzoekers moeten doorstaan, stimuleren de 

nieuwsgierigheid. Als ze worden gewaarschuwd dat de goudmijn veel te diep in het 

oerwoud ligt, raken ze nog sterker overtuigd van het bestaan van een gouden koninkrijk. 

Voor de Indianen die het ongeluk hebben in die droomgebieden te wonen, betekenen 
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deze hersenschimmen groot onheil. Want wanneer zij niet meteen weten te vertellen 

waar de mijn te vinden is, laten de Spanjaarden hun bloedhonden los of worden ze op 

andere wijze wreed mishandeld en vermoord. Geen wonder dat de Indianen later nog 

maar zelden de waarheid vertellen en de Spanjaarden om de tuin leiden met een 

fantastisch verhaal, over goudschatten in een verder gelegen gebied. Van die verhalen 

worden dan later weer andere Indianen de dupe, als blijkt dat er in hun woongebied 

geen spoor van die rijkdom te vinden is. De goudkoorts van de blanken komt door deze 

ontgoochelingen niet tot rust. Als er bij de Pueblo-Indianen in het Rio Grande-gebied 

niets te vinden is worden de verkenners opnieuw uitgestuurd en trekken de goudzoekers 

door naar de gebieden in het oosten en het noorden (het huidige Texas, Oklahoma en 

Kansas). Ook in die armzalige streken treffen zij alleen maar Indianen aan die in 

schamele hutten wonen. De Zeven Steden van Cíbola blijken niet te bestaan, het enige 

dat aan deze legende herinnert is een spoor van vernieling, verbittering en vrees voor de 

gewelddadige macht van de blanke bezetters. 

 Anders dan in Zuid- en Midden-Amerika wordt het goud in de 

Noordamerikaanse Southwest alleen maar door de verbeelding geschapen. Voor de 

vestiging en uitbreiding van het Spaans-christelijke koloniale stelsel is dat al een hele 

winst: het goud hoeft er in feite helemaal niet te zijn. Alleen het idee dat er ergens goud 

te halen is, heeft al een geweldige zuigkracht. Voor het succes van het proces van 

kolonisering gaat het erom de mensen in beweging te brengen en te houden. Om de 

mensen voor de uitbreiding en de vooruitgang te mobiliseren moeten er nieuwe 

behoeften worden geschapen. Het idee dat er ergens steden zijn waar het goud voor het 

oprapen zou liggen, maakt begerig. Nog voor ze ooit zijn gevonden, zijn de Zeven 

Steden van Cíbola al op de Spaanse kaarten ingetekend op de plaats waar de 

Spanjaarden ze in hun verbeeldingen hebben gedacht.5 

 Ideeën regeren de mensheid. Terwijl hij er nog geen idee van had hoe de rest van 

de wereld er uitzag voelde paus Alexander VI zich in 1494 geroepen om het onbekende 

deel van de wereld te verdelen in twee jachtgebieden: één deel voor de Spanjaarden, een 

ander deel voor de Portugezen. De Conquista was nog maar net begonnen, of de paus 

wierp zich al op als een internationaal scheidsrechter en trok een denkbeeldige noord-

zuid verlopende scheidslijn over de aarde. De paus deed of de planeet van hem was en 

deelde, zoals de Indiaanse schrijver Vine Deloria het uitdrukt, voor het roven en 

plunderen de nationale jachtvergunningen uit.6 Hij gaf Afrika en Brazilië plus Oost-
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Indië aan de Portugezen. De rest van het nog te veroveren gebied was voor de 

Spanjaarden. 

 De oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent betaalden voor de 

vooruitgang van Spanje en de uitbreiding van de kerk een zware tol. Hoe hoog de prijs 

aan mensenlevens was, is later uitvoerig door historici nageteld. Na vijf eeuwen lopen de 

schattingen vanzelfsprekend uiteen. Er zijn demografische studies gemaakt die tot de 

slotsom leiden dat alleen al de bevolking van Mexico in de dertig jaar na de inval van 

Cortés terugliep van 25 tot 6 miljoen. Voor wat betreft de gehele Nieuwe Wereld wordt 

wel beweerd dat er van het totaal van zo’n 80 miljoen Indianen in 1500 er vijf decennia 

later nog maar 10 miljoen waren overgebleven.7 Het geweld, de dwangarbeid, de pure 

ellende en de besmettelijke ziekten die de Spanjaarden in Amerika introduceerden, 

leidden binnen een halve eeuw tot de decimering van de bevolking van een continent. 

De volkerenmoord ging gepaard met een vrijwel volledige vernietiging van de bestaande 

Indiaanse cultuur. Niet alleen kleine Indiaanse dorpen maar ook een stad als 

Tenochtitlan, de stenen hoofdstad van het Aztekenrijk met naar schatting 

honderdduizend inwoners, werden met de grond gelijk gemaakt. 

 De eigen wandaden werden in de ogen van veel Spanjaarden gerechtvaardigd 

door het idee dat de Indianen dit lot eigenlijk ook hadden verdiend. De Azteken hadden 

een gruwelijke godsdienst, die voorschreef dat er op de toppen van de tempels ieder jaar 

duizenden levende mensenharten aan de veeleisende Zonnegod moesten worden 

geofferd. 

 De Azteken waren geen pacifistische Indianen. Zij hadden hùn bezeten priesters, 

die volgens een heilig ritueel hun medemensen de borst opensneden en de nog 

kloppende harten uitrukten. De Azteken hadden ook hun krijgers die hun diensten 

verleenden aan de expansie van het Aztekenrijk. Zowel de Azteken als de Inca’s hadden 

grote ambities. Voor de vestiging van hun wereldrijk hadden zij een machtige 

staatsbureaucratie opgebouwd. Het staatsapparaat met een menigte aan ambtenaren 

reglementeerde het leven. Door onderlinge twisten en binnenlandse oorlogen reeds 

kwetsbaar geworden, werden de in zichzelf verscheurde wereldrijken echter een 

gemakkelijke prooi voor de Spanjaarden. 

 Toen Hernán Cortés in 1519 van Cuba wegzeilde om zich in Mexico naar het 

goud toe te vechten, droeg zijn banier het volgende devies: ‘Vrienden laat ons het kruis 

volgen en als we erin geloven, zullen we onder dat teken overwinnen!’8 De Kerk had zich 
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op alle mogelijke wijzen ingelaten met de goudlust en het geweld van het Spaanse 

staatsterrorisme. De veroveringstochten gingen vergezeld van priesters, die de Indianen 

in het Spaans vertelden dat de geharnaste soldaten waren gekomen om het christendom 

te brengen. Voordat Francisco Pizarro met een verraderlijke list en een gewelddadige 

overval de Inca-keizer Atahuallpa gevangen zou nemen, droegen de priesters die in het 

leger meetrokken een plechtige mis op om Gods zegen af te smeken voor de soldaten-

van-het-kruis en de uitbreiding van het geloof. Overal waar zij kwamen, gaven de 

priesters de Indianen eerst de instructie dat ze van geloof moesten veranderen. Deden de 

Indianen dat niet, dan was dat een welkome provocatie en een excuus voor de soldaten 

om er op in te slaan.9 

 De Kerk stond centraal in het Spaanse leven. Ook in de Conquista werd alles - 

zelfs het lafhartig verraden en executeren - gedaan in Gods naam of in de naam van de 

Heilige Jacobus. De Heilige Jacobus was de beschermheilige van de conquistadores. Zijn 

naam Santiago werd tot een oorlogskreet, die in heel Amerika werd gehoord: Cierra 

España, Santiago! (Val aan, Spanje, Sint Jacobus!). Als de conquistadores een Indiaans 

dorp in vlam zetten, klonk de strijdkreet: Santo Jaime! España! Sangre! Fuego!10 In naam 

van Sint Jacobus en Spanje riep men bloed en vuur af over de ongelovige Indianen. De 

Indianen konden waarschijnlijk wel horen dat de Spanjaarden bezeten waren, maar ze 

konden in de verste verte niet verstaan waardoor. 

 Zowel het kruis als de Spaanse standaard dekten de lading van de schepen die 

van Spanje de Nieuwe Wereld tegemoet voeren. De motieven om in Amerika het geluk 

te beproeven waren verschillend en wisselden elkaar af. Ze hadden afwisselend te maken 

met God, goud en persoonlijke glorie. De periode van ontdekking en uitbuiting van 

Amerika was door Columbus begonnen met het planten van het kruis en het ontvouwen 

van de Spaanse standaard op een klein eiland van de Bahamas. Columbus knielde neer 

in het zand, dankte God voor de behouden overtocht, en doopte het eiland San 

Salvador. Die twee tekenen van het kruis en de standaard waren symbolisch voor het 

geheim van de toen heersende macht. Expansiedrift en missionering waren hecht met 

elkaar vervlochten en werden tegelijk aan land gebracht. Voor de Indianen betekende 

het dat zij werden blootgesteld aan een tweeledige invasie, die tot gevolg had dat zowel 

hun land als hun spiritualiteit werden geannexeerd. De twee symbolen op het strand 

waren voor de conquistadores de emblemen voor de Pax Christi; voor de Indianen 

waren het twee merktekens van de naderende ondergang. De Indianen kregen in 
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letterlijke en figuurlijke zin te maken met een dubbele standaard, een dubbele moraal. 

De wereldlijke macht had de kerkelijke macht graag aan haar zijde want de heiligheid 

van de Kerk stond garant voor een goed geweten. Bovendien hield de Kerk het goddelijk 

recht van de monarch in ere. Het neerzetten van het kruis was zowel een teken van 

macht als van gerechtigheid. Het kruis gaf de veroveringen een schijn van heiligheid en 

legitimeerde de aanmatiging, waarmee de veroveraars het land voor zich opeisten. Het 

ritueel, dat ook op andere Amerikaanse kusten zou worden herhaald, liet aan 

duidelijkheid niets te wensen over. De legitimering door de Kerk hield de uitbuiting in 

stand en de uitbuiting verspreidde en continueerde de invloed van de Kerk. De belangen 

van Kerk en Staat vielen samen en werden door dezelfde imperialistische ambities 

gevoed: de vestiging van een wereldrijk. 

 Toch kwamen Spanje en de Kerk er niet zonder kleerscheuren van af. Het niets 

ontziende optreden van de conquistadores laadde een zware schuld op het geweten van 

de christelijke beschaving. Dankzij list en verraad, maar ook dankzij de technische 

overmacht van zwaarden, harnassen, musketten, kanonnen, gedresseerde paarden en 

speciaal afgerichte bloedhonden ging de verovering veel te snel in zijn werk. De 

Spanjaarden beten de spits af van de opkomende heerschappij van het nieuwe koloniale 

stelsel. Hoe konden de Spanjaarden thuis die verandering zo snel verwerken? Spanje was 

zelf nog nauwelijks bekomen van de grote veranderingen in eigen land. Europa was vol 

godsdienstige beroering. De Kerk ging zich te buiten aan een jacht op ketters. De 

inquisitie had nog maar net haar schrikbewind in werking gesteld. De Spanjaarden 

waren thuis en in de rest van Europa al het een en ander gewend, maar het geweld 

waarmee de aanraking met andere culturen gepaard ging, was voor menige Spanjaard 

een schokkende ervaring. Spanje kreeg te maken met een verschijnsel dat het eerder niet 

kende: het Indiaanse probleem. 

 Een eerste aspect van het Indiaanse probleem was van theologische aard. Het 

was niet eerder bij de Spanjaarden opgekomen dat de rest van de wereld zo dicht bevolkt 

was. De theologen wisten niet goed raad met de plotselinge ontdekking dat er in de 

Nieuwe Wereld ook nog miljoenen mensen leefden, waarvan men het bestaan niet eens 

had vermoed. Deze complicerende factor wierp de vraag op òf de Indianen eigenlijk wel 

mensen waren. Was Christus ook voor hen gestorven? Deloria wijst op de schok die 

door de wereld van theologen ging toen Columbus Amerika ‘ontdekt’ had. 
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Het trauma van de ontdekking van de Nieuwe Wereld was voor de christelijke 

theologen immens. Zij hadden de draagwijdte ervan nog niet goed begrepen. 

Wat moesten vrome denkers beginnen met het bestaan van miljoenen mensen 

in gebieden groter dan Europa? Wat was hun status met betrekking tot het 

christelijk geloof - de enige ware religie? Had God voor deze mensen een 

bedoeling? Zou Jezus terugkomen voordat aan al deze naties het evangelie was 

gepredikt? Wat was de verantwoordelijkheid van Gods eigen uitverkoren naties 

tegenover deze openbaring van de enorme omvang van de mensheid?11 

 

De feitelijke reactie van de christelijke naties was minder verheven dan deze 

hooggestemde vragen zouden doen vermoeden. Zoals Deloria schrijft verwekten de 

potentiële rijkdommen van de Nieuwe Wereld ‘een reactie van onverzadigbare 

hebzucht’. 

 Een tweede aspect van het Indiaanse probleem had een ethisch karakter en had 

te maken met de opkomende gewetenswroeging over de onmenselijke behandeling en 

de meedogenloze onderdrukking van de nieuwe Spaanse onderdanen aan de andere 

kant van de oceaan. Ondanks de schrijnende ongelijkheid die er ook in Spanje tussen 

edelen en boeren nog heerste, stond Europa toch juist in het teken van de opkomende 

vrijheid en individualiteit. Al was het dan toch niet de praktijk, de vrijheid van het 

individu was een geliefkoosd filosofisch onderwerp en kwam ook steeds meer in de 

politiek aan de orde. Het systeem van feodale horigheid moest het veld ruimen voor het 

nieuwe Europa van de nationale staten.  

 In 1537 zag paus Paulus III zich genoodzaakt de conquistadores vanwege de 

slechte behandeling van de Indianen tot de orde te roepen. Het was de paus ter ore 

gekomen dat Indianen die zich niet op het eerste bevel wilden bekeren, werden 

gemarteld en gedood. Het bekeringsproces moest humaner verlopen. Indianen waren 

potentiële bekeerlingen en mochten volgens het pauselijk decreet niet langer als brute 

wilden worden beschouwd en behandeld. Met zijn nieuwe verordening probeerde de 

paus paal en perk te stellen aan een immorele en chaotische toestand. Zijn interventie en 

zijn wetten waren bedoeld om enige structuur te geven aan de onverzadigbare 

expansiedrift. 

 De pauselijke theorie was mooi maar in de koloniale praktijk waren de 

conquistadores Oostindisch doof. Er was een duidelijke tegenspraak tussen denken en 



177 
 

doen. Met het gezag van het Spaanse hof was het al niet veel beter gesteld. De 

binnenlandse moeilijkheden waren al ingewikkeld genoeg. De Spaanse autoriteiten 

dreigden hun vat te verliezen op hoe de kruisvaarders in den vreemde zich in naam van 

God en Spanje gedroegen. Voor de autoriteiten ging het, zoals dat meestal het geval is, 

in eerste instantie niet om de vraag of iets rechtmatig of juist was. De belangrijkste vraag 

was: wie is de baas over wie? Wie heeft zijn ondergeschikten goed onder controle? De 

super-macht is voor diegene, waar niemand omheen kan en die door niemand met zich 

laat spotten. 

 Onder de conquistadores was er een heftige concurrentie om wie zich, in naam 

van de christenheid, het verst durfde te wagen. Het succes van de een wekte de jaloezie 

bij de ander. In de Spaanse legerkampen en paleizen was veel haat en nijd. Wat voor de 

meest vermetele conquistador nog wel door de beugel kon, ging voor de andere, die 

daarbij achterbleef, te ver. 

 Toen Cortés naar Mexico voer was hij niet van plan om het bij de opdracht van 

een eenvoudige handelsmissie te laten. Hij kon best nog wat meer schepen en 

manschappen gebruiken en rustte zich uit met elf schepen, ruim vijfhonderd 

manschappen en zestien paarden. Dat wekte de argwaan van Velasquez, de Spaanse 

gouverneur van Cuba. Op het moment dat deze wilde ingrijpen was Cortés al heimelijk 

uit Cuba vertrokken. De gouverneur probeerde hem later nog een keer tot de orde te 

roepen, toen hij hoorde van de wreedheden die Cortés in Mexico beging. Cortés ging 

duidelijk te ver. Velasquez raakte verontrust en moest iets doen om de snel groeiende 

macht van Cortés in te perken. Hij zond 300 man Spaanse troepen van Cuba naar 

Mexico om Cortés mores te leren. De aanvoerder van deze strafexpeditie was Panfilo de 

Narváez. Evenwel niet Cortés, maar Narváez werd tot de orde geroepen. Cortés was hem 

voor geweest; hij wachtte Narváez op aan de kust. Cortés was zich van de machtsstrijd 

bewust en liet zich niet van de wijs brengen. Het mocht Narváez niet baten dat hijzelf 

een conquistador was en eerder een groot aandeel had gehad in de verovering van Cuba. 

Cortés liet bij Narváez een van de ogen uitsteken en zette hem voor twee jaar in het 

gevang.12 

 De conquistadores die verder trokken werden door andere belangen gedreven 

dan de gouverneurs van de kolonies waar de Spaanse verovering zich al had 

geconsolideerd. De leiders van de stoottroepen van de westerse beschaving waren 

minder geïnteresseerd in bureaucratische genoegdoening dan in persoonlijke roem en 
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rijkdom. Cortés was dan ook niet de enige commandant te velde die de instructies van 

de plaatselijke Spaanse gouverneur aan zijn laars lapte. Eenmaal met zijn schepen 

onderweg naar de schatten van Peru, weigerde ook Pizarro terug te keren toen hem dat 

door de gouverneur van Panama werd bevolen. Ook Pizarro beriep zich daarbij op een 

nog hogere macht. Hij deed helemaal niets verkeerd; hij deed, zoals hij zei, alleen zijn 

plicht ‘tegenover Spanje en de Heilige Jacobus’.13 
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 Vijfde congres, Valladolid, 1550 

 

De wreedheden van de Conquista bleven niet onbesproken. Over de onderdrukking 

door Cortés en Pizarro en de massaslachtingen die de conquistadores in de Nieuwe 

Wereld aanrichtten, werd door kroniekschrijvers naar huis gerapporteerd. Het nationale 

geweten in Spanje raakte in twee kampen verdeeld. Die verdeeldheid kwam nog het 

duidelijkst tot uiting in de tweespalt tussen twee theologische scholen: één school die de 

onderdrukking verdedigde en een andere school die het voor de Indianen opnam. De 

Spaanse autoriteiten wilden greep houden op de heftige discussie en daarom was het 

noodzakelijk zich op het hoogste niveau te beraden. Keizer Karel V raakte zeer 

verontrust en riep zijn raadslieden en een groot aantal gods- en rechtsgeleerden in een 

congres bijeen. Het debat zou uitsluitsel moeten geven over de vraag ‘of de oorlog tegen 

de Indianen rechtmatig, dan wel ... tiranniek, misdadig en onrechtmatig geweest is’.14 

Het heftige verschil van mening spitste zich vooral toe op de bewogen discussie tussen 

twee vooraanstaande theologen van zeer verschillend allooi; aan de ene kant een fervent 

verdediger van de Indianen, en aan de andere kant een uitgesproken verdediger van de 

conquistadores. De plaats van samenkomst voor het grote historische debat was 

Valladolid, hoofdstad en financieel centrum van Castilië. In de directe omgeving van de 

stad bevonden zich wijngaarden en olijfbomen die gecultiveerd en bevloeid konden 

worden dankzij de opbrengst van het geroofde goud. In de stad serveerden Indiaanse 

slaven uit Mexico aan de tafels van de hoge heren. 

 Binnen de muren van deze welvarende stad begon in 1550 het nationale 

gewetensonderzoek over de rechtmatigheid van de Conquista. Het waren noch de 

boeren, noch de edellieden, die hier voor een diepgaand beraad bij elkaar kwamen. Deze 

keer was de eer voornamelijk aan de geestelijke aristocratie die, ‘volgens wens en wil van 

Zijne Majesteit en Keizerlijke Heer’, bijeen werd geroepen om in naam van God en in 

het belang van de boeren, de Indianen en de hele mensheid, de daden van de 

conquistadores te beoordelen.15 Wanneer het gaat om zulke diepzinnige kwesties als de 

vraag of Indianen eigenlijk wel mensen zijn, zijn - alles welbeschouwd - alleen de gods- 

en rechtsgeleerden competent om te oordelen. Tenslotte was Spanje een zeer 

godsdienstig land waarin men zich met recht bezorgd kon afvragen of Indianen wel een 

ziel hadden. Konden de Indianen in de hemel komen? Zo ja, dan moest men ze wel in 
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ere houden; zo niet, dan waren ze net zo vogelvrij als de dieren. Wat in Valladolid ter 

discussie stond was op de eerste plaats de natuur van de wilde Indiaan, en daaraan 

gekoppeld de eeuwenoude vraag of primitieve mensen van nature slaven waren. 

 Op de agenda stonden ook nog andere vragen. Met welk recht neemt het ene 

volk het land van een ander? Mag men een andere cultuur onderdrukken in naam van 

de eigen hogere beschaving? Is er wel één oorlog zo rechtvaardig, dat die ook 

massaslachtingen rechtvaardigt? Het een hield verband met het ander. Een onderwerp 

als de natuur van de Indiaan lijkt een academische vraag, maar in de tijden van de 

Conquista was het een brandende kwestie, waarover verhit kon worden gedebatteerd. 

 De aanraking met de inheemse volken van de Nieuwe Wereld wierp de gods- en 

rechtsgeleerden in Valladolid terug op de vraag wat nu precies een mens definieerde. In 

het Europa van die dagen was een mens een wezen door God begiftigd met rede en 

geloof. En, zoals Columbus al direct vanaf het eerste strand rapporteerde, de Indios, die 

hij daar ontmoette, waren kennelijk zonder enig geloof.16 Amerigo Vespucci, de 

Florentijnse koopman die in Brazilië Indianen aantrof en naar wie de Amerika’s zijn 

genoemd, beschreef ze als lieden zonder wet of geloof: ‘Zij leven volgens de natuur ... en 

als zij ten strijde trekken, dan bedekken zij geen enkel deel van hun lichaam om het te 

beschermen; dus in dat opzicht zijn zij als beesten.’17 

 Dergelijke eerste indrukken van de ontdekkingsreizigers golden niet langer 

zonder meer als een onomstotelijke waarheid. Het Grote Spaanse Debat in Valladolid 

was een opvallende uiting van zelfkritiek in een betrekkelijk vroeg stadium. Volgens de 

Engelse historicus Andrew Sinclair leidde de ontdekking van Amerika tot een 

gewetenscrisis van het imperialisme.18 De kruistochten tegen de Moren of het verbannen 

van de joden konden nog duidelijk worden verdedigd op grond van het katholieke 

geloof, maar de uitroeiing en de slavernij van de Indianen vereiste een andere apologie. 

De bejaarde dominicaan Bartolomé de Las Casas was de vurige verdediger van de 

Indianen in het debat. Las Casas was een zeer opmerkelijke Spanjaard en is nog steeds 

een veelbesproken historische figuur. Hij begon als conquistador en slavenbeheerder op 

het eiland Hispaniola, werd later bedelmonnik, bracht het tot bisschop en werd 

bovendien een belangrijk geschiedschrijver. 

 Als Las Casas zich in 1511 tot priester heeft laten wijden, is hij niet langer een 

wereldlijke, maar een geestelijke kolonisator. Aanvankelijk gaat hij als een van de vele 

bedelmonniken mee op expeditie met de conquistadores. Als geestelijk begeleider 
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vergezelt hij de pacificatie van Cuba. Later ontwikkelt de dominicaan, die in zijn praktijk 

commandanten als Cortés en Pizarro leert kennen, zich steeds meer tot een 

controversiële figuur in de Spaanse leidende kringen. Las Casas brengt veertig jaar van 

zijn leven door in de Nieuwe Wereld en legt zijn ervaringen en waarnemingen vast in 

vele, voor de Spaanse conquistadores zeer bezwarende geschriften. Een goed voorbeeld 

van zijn beschuldigende geschiedschrijving is een fragment uit zijn beroemd Beknopt 

Verslag van de Verwoesting der West Indische Gewesten, dat hij op 36-jarige leeftijd 

schrijft en waarin hij weergeeft hoe de ‘goddeloze en beestachtige lieden’ te werk gaan 

als zij de Indiaanse dorpen die zij tegenkomen plunderen en in brand steken. 

 

[De gouverneur] beval ... - of de moordenaarsbende die hij erop uitstuurde 

maakte dat op eigen houtje uit - dat de nederzettingen waarvan men wist dat er 

goud zat en die zij beroven en plunderen wilden, niet eerder overvallen 

mochten worden dan op een tijdstip, waarop de Indianen zich veilig voelden in 

hun huizen. Dan trokken de Spaanse bandieten in de nacht op tot ongeveer een 

halve mijl afstand van zo’n dorp, kondigden een bevel af en lieten het voorlezen 

in de troep en brulden dan: Hé, Indianen in dit dorp, we laten je hierbij weten 

dat er maar één God, één paus en één koning van Castilië is, die heer van dit 

gebied is! Kom onmiddellijk uit je huizen, onderwerp je aan hem, etc. Zo niet 

dan kun je ervan op aan, dat we jullie zullen bevechten, doden, gevangennemen, 

etc. Tegen vier uur in de ochtend drongen zij dan het dorp binnen, staken de 

huizen in brand, wierpen vrouwen en kinderen in het vuur, sloegen dood wat ze 

voor de voeten kwam en haalden dan het goud bijelkaar, dat in de huizen 

aanwezig was geweest.19 

 

Dit soort onthullende verslagen van Las Casas werden door de Europese tegenstanders 

van Spanje gretig uitgebuit. De Engelsen, Fransen en Hollanders spraken schande van 

de Spaanse gruweldaden om ze vervolgens later zelf te imiteren. De geschriften van Las 

Casas werden een belediging voor Spanje genoemd. Vooral de gevestigde 

belangengroepen die van de opbrengst van de Conquista profiteerden, namen deze 

kritiek niet in dank af. 

 De stelling die Las Casas in het debat verdedigde was, kort samengevat, dat de 

Indianen alleen op vreedzame wijze bekeerd zouden mogen worden tot het katholieke 

geloof. Tegenover hem stond de hofkapelaan, hofjurist, hofgeschiedschrijver en 
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autoriteit op het gebied van de rechtvaardige oorlog, Juan Ginés de Sepúlveda. 

Sepúlveda, die de ideoloog van de Conquista wordt genoemd, was in zijn opvattingen 

rechtuit anti-Indiaans. Hij kwalificeerde de geschriften van Las Casas als ketterse 

beweringen: voorbarig, schandelijk en een vorm van hoogverraad. Ook al was hij in 

tegenstelling tot Las Casas nog nooit in Amerika geweest, hij wierp zich toch op als de 

verdediger van extreme koloniale praktijken. Voor de rechtvaardiging van zijn 

vooroordeel beriep Sepúlveda zich op het meer dan 1800 jaar oude morele gezag van 

Aristoteles. Deze Griekse wijsgeer had al in een heel vroeg stadium de bestaande 

apartheid tussen de slaven en niet-slaven van een filosofische legitimatie voorzien. 

Aristoteles beweerde dat voor sommige mensen slavernij de natuurlijke staat was en dat 

de wereld nu eenmaal was opgesplitst in stadsmensen en barbaren. De kwalificatie 

barbaar is een goed uitgangspunt voor de schildering van een donker vijandbeeld. 

Sinclair vat Sepúlveda’s argumentatie als volgt samen: 

 

De Indianen waren zondig omdat zij afgoden aanbaden en daarom was oorlog 

tegen hen gerechtvaardigd. Verzet van de kant van de Indianen evenwel was 

onrechtmatig, want zij bestreden immers de soldaten van God. De Indianen 

waren barbaren en daarom moesten zij door de superieure Spanjaarden als 

slaven worden behandeld, zodat zij geloof en beschaving zouden leren. Dit zou 

de zwakke Indianen beschermen tegen de onderdrukking door de sterke 

Indianen, en het zou vrede en recht brengen waar voorheen slechts 

barbaarsheid en anarchie was geweest.... 

Misschien wilde Sepúlveda beweren dat de vernietiging door de Spanjaarden 

toch was gevolgd door de deugden van de Spaanse wetgeving. Zo werd de 

vernietiging niet meer dan de noodzakelijke voorwaarde om uiteindelijk te 

kunnen worden gered. Wat was al het goud en zilver, dat uit de Amerika’s was 

geplunderd, allemaal waard, zo vroeg Sepúlveda zich af, tegenover de invoering 

van ijzer naar die continenten door de Spanjaarden, die ook nog tarwe, gerst, 

olie, paarden, muilezels, ossen, schapen, geiten en vele bomen hadden gebracht, 

om nog maar niet te spreken over boeken, cultuur, wetten en christendom? De 

Indianen waren homunculi of kleine mensen, inferieur ten opzichte van 

Spanjaarden, zoals kinderen tegenover volwassenen, en vrouwen tegenover 

mannen. Hun enige weg naar de hemel lag in de gehoorzaamheid.20 
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Sepúlveda’s perspectief voor de Indianen was duidelijk: dwang voor eigen bestwil. 

Sepúlveda ondermijnde het beeld, dat hier en daar begon te ontstaan, van de Indiaan als 

de edele wilde. Hij wilde terug naar de oorspronkelijke vraag of de Indianen eigenlijk 

wel een ziel hadden. Las Casas stelde daartegenover dat een goede Indiaan alle 

mogelijkheden had om een goede Spanjaard te worden, al was het dan wel op een 

andere manier. 

 Las Casas sprak met gezag. De grijze bedelmonnik was de officiële criticus, die zo 

mocht spreken. Al dertig jaar eerder was hij door niemand minder dan de 

grootinquisiteur Ximenez officieel benoemd tot defensor universal de los Indios. Als 

advocaat van de Indiaanse zaak hield hij een pleidooi dat enkele dagen in beslag nam en 

waarin hij naast een uitvoerige documentatie over de Spaanse gruweldaden onder meer 

naar voren bracht dat de Indianen zeer wel bekeerbaar waren. Las Casas’ positie wordt 

door Sinclair als volgt omschreven: 

 

...zich baserend op twintig jaar persoonlijke observatie van de Amerikaanse 

stammen, begon Las Casas met te bewijzen dat de Indianen zich goed lieten 

vergelijken met de Grieken en de Romeinen; dat zij zeker rationele wezens 

waren en zich in vele opzichten aan de natuurwet conformeerden. Zij waren 

zelfs geloviger dan de Oude Grieken en Romeinen, omdat zij hun goden betere 

offers brachten. De opvoeding van hun kinderen en de regelingen voor het 

huwelijk waren bewonderingswaardig en het feit, dat de Indiaanse vrouwen met 

hun handen voor hun gezinnen werkten, maakte hen deugdzamer dan vele 

Spaanse vrouwen.21 

 

Las Casas was ongetwijfeld een van de zeldzame figuren, die buiten het beperkte 

gezichtsveld van zijn tijdgenoten kon treden, maar zelfs hij verdedigde de Indianen in 

een bevoogdende taal. Uit zijn woorden spreekt de essentie van de blanke superioriteit. 

De Indiaan is opvoedbaar, mits hij aan de goede zorgen van de blanken wordt 

toevertrouwd. Als hij goed zijn best doet, zal de Indiaan nog eens aan blanke maatstaven 

voldoen. 

 Toch was Las Casas’ inventarisatie van de deugden en de beschaafde gewoonten 

van de Indianen een sterk argument. De Spaanse kroon kwam langzaam tot de 

overtuiging dat Las Casas en zijn aanhangers gelijk hadden. De Spaanse wetten voor de 
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behandeling van de Indianen in Amerika werden gaandeweg meer menselijk. Het 

probleem was echter dat het dispuut tussen Sepúlveda en Las Casas te laat werd 

gehouden. Toen het geweten begon te spreken lag het al ver achterop. De zege van Las 

Casas was een schijnoverwinning; Las Casas won op mooie woorden, maar Sepúlveda 

won op de harde feiten. Het kwaad was al op gang gebracht. 

 Toen zelfs Aristoteles te hulp werd geroepen om de onmenselijke behandeling 

van de Indianen te rechtvaardigen, was, zo schrijft Sinclair, in de Nieuwe Wereld de 

slavernij al stevig gevestigd. In de uitgestrektheid van de Amerikaanse kolonie heerste de 

wet van de jungle. De kloof tussen de wetten in Spanje en het feitelijke optreden van de 

conquistadores in de koloniën was even breed als de Atlantische Oceaan. De 

gruweldaden van de conquistadores werden er dan ook niet minder om. De genocide 

ging door. Nog in hetzelfde jaar dat in Valladolid op het hoogste niveau over de ethiek 

van het kolonialisme werd gedebatteerd, hakte Pedro de Valdivia in Chili de neuzen en 

rechterhanden af van tweehonderd (andere rapporten spreken van vierduizend) 

Araucaanse Indianen, omdat ze hadden geweigerd zich te onderwerpen aan de Spaanse 

kroon.22 

 

Theoretisch gesproken gaf het debat in Valladolid sommige Pueblo-volken in de 

Southwest nog een kans om gevrijwaard te blijven van de Spaanse onderdrukking. De 

Zuni en Hopi waren nog niet onder de voet gelopen. Zij waren lange tijd met rust 

gelaten of hadden zich fel verzet. Het congres in Valladolid kon echter ook voor de 

Pueblo-Indianen het lot niet afwenden. Daarvoor was het debat niet fundamenteel 

genoeg. De bezinning in Valladolid ging over de gevolgen en niet over de oorzaak: de 

expansiedrift van de eigen cultuur. Daardoor liep de discussie uit de aard der zaak 

achter de feiten aan. 

 Een halve eeuw later treft ook de Pueblo-Indianen in de Southwest hetzelfde lot. 

Ondanks de gewetenswroeging van het thuisfront ging de kolonisatie hier ongeremd 

verder. Aan het hoofd van een groep kolonisten, soldaten en priesters trok Juan de 

Oñate op expeditie naar het Pueblo-gebied. Hij slaagde er in de Jornada del Muerto-

woestijn over te steken. Deze ontoegankelijke, door hoge bergruggen ingesloten 

woestijn die het Pueblo-gebied langs de bovenloop van de Rio Grande van Mexico 

scheidt, werd al spoedig berucht bij de Spanjaarden. Vandaar de naam Jornada del 

Muerto (Dodemansreis). De expeditie van vierhonderd man omvatte tachtig ossewagens 
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en een kudde van zevenduizend stuks vee. De ossewagens raakten vast in het mulle 

zand, de mensen stierven van uitputting en de dieren vergingen van de dorst. Op het 

moment van grootste wanhoop schoten de Pueblo-Indianen met hun maïsvoedsel te 

hulp. Oñate kon verder het Pueblo-gebied binnentrekken en daar een nieuwe Spaanse 

kolonie vestigen. De ceremonie, waarbij New Mexico officieel werd gesticht, was 

opgeluisterd door een godsdienstige plechtigheid, een preek, een groot schouwspel en 

veel vertier. De koninklijke standaard was plechtig gezegend en zonder dat de Pueblo-

Indianen daar zelf enig benul van hadden gehad was er aan hun onafhankelijkheid een 

einde gekomen. Over hun hoofden heen was door vreemde machthebbers besloten dat 

zij voortaan onderdanen van de Spaanse kroon en de Roomse paus zouden zijn. De 

Spanjaarden vonden dat de Indianen alle reden hadden om dankbaar te zijn. Behalve 

paarden, muilezels, ezels, geiten, schapen en nieuwe landbouwproducten, brachten de 

Spanjaarden hen ook een nieuw geloof. Tegelijk met een Spaanse kolonie werd New 

Mexico ook Franciscaans missiegebied. Het vestigen en handhaven van Franciscaanse 

missies onder de Indianen was zelfs de voornaamste reden voor de kolonisering. De 

paters die met de expeditie waren meegekomen kregen onmiddellijk ieder een eigen 

provincie toegewezen, waarin zij direct met hun koloniserende arbeid konden beginnen. 

De Indianen bekeken dit alles met een zekere nieuwsgierigheid, maar die verdween 

gauw toen ze in de gaten kregen dat het de Spanjaarden menens was en dat zij het 

nieuwe geloof desnoods met geweld zouden opdringen. De indringers, die zij als hun 

gasten hadden ontvangen, ontpopten zich als brengers van een nieuwe orde die geheel 

vreemd was aan de Indiaanse levenswijze. Als centrale steunpunten van de nieuwe orde 

verschenen in het Pueblo-gebied de Spaanse missiestaties en militaire forten. De 

Indianen moesten meehelpen aan het bouwen van het apparaat dat hun eigen cultuur 

meedogenloos en systematisch zou uitroeien. Zelfs de Franciscaanse missie-staties 

werden onder dwang door Indianen gebouwd. 

 Overal waar de Pueblo-Indianen verzet boden, werd dat neergeslagen. De 

inwoners van Acoma Pueblo gaven zich niet zomaar gewonnen en boden drie dagen 

lang verzet. De Acoma pueblo, die ook nu nog in zijn traditionele vorm bestaat, is 

gebouwd op een rots van meer dan honderd meter hoogte en lijkt een onneembaar fort. 

Uiteindelijk moesten ook de bewoners van deze ‘hemelstad’ zich aan de Spanjaarden 

overgeven. 
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 Er staat een indrukwekkende missiekerk, 

 de San Estevan Mission, bij de Aacqu [Acoma] pueblo. 

 De kerk is het grootste gebouw, een bouwsel 

 dat werd gebouwd gedurende de vroege jaren 

 van Spaanse kolonisatie van de Southwest; 

 het was waarschijnlijk begin zeventiende eeuw gebouwd 

 door de Indiaanse mensen die daartoe waren gedwongen 

 door de Spaanse ambtenaren en missionarissen. 

 Het gebouw zou een indrukwekkend symbool moeten worden 

 van de macht van het Europese bestuur 

 over de Pueblo-Indianen, en vandaag de dag 

 staat de Missie van San Estevan er nog steeds. 

  

 Ongeveer zo’n honderd jaar tevoren, in 1598, 

 werd Aacqu belegerd door het Spaanse leger; 

 de pueblo werd met de grond gelijk gemaakt, 

 haar leiders werden vermoord en geëxecuteerd, 

 haar mensen gestraft en verbannen, 

 en van kinderen tussen de 6 en 12 jaar 

 werd een been en een arm afgehakt 

 en sommigen werden naar het zuiden meegenomen, 

 misschien zelfs naar Europa, 

 naar het machtscentrum van de Spaanse Conquista. 

 Dit werd allemaal gedaan om de mensen 

 te dwingen trouw te zweren 

 aan een andere macht, en hun land en mensen 

 te onderwerpen aan die macht. 

 Vandaag staat het symbool van die missie er nog steeds. 

  

 Mijn oudste zuster Linda vertelt 

 over de klok en het gat in de muur 

 van de Missie van San Estevan. 
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 De klok hangt in de toren van de kerk; 

 hij bevindt zich hoog boven al het andere 

 in de pueblo van Aacqu, en als hij wordt geluid 

 bij speciale gelegenheden, is er geen ander geluid 

 dat je in al het land dat Aacqu omvat kunt horen. 

 Kinderen, jongens en meisjes, worden erop uit gestuurd 

 de trappen van de kerk te beklimmen en die klok te luiden, 

 speciaal op het Feest van San Estevan. 

 Het is voor hen een eer om aan het koord te trekken 

 dat de klok doet luiden, en het geluid dat ze maken 

 verzwelgt elk ander geluid - het is een signaal, 

 een roep die wijd en zijd doorklinkt.  

 De kinderen zijn er dol op 

 de klok bij speciale gelegenheden te luiden. 

 Ze voelen dat ze speciaal zijn uitgekozen 

 om dat signaal naar ver te zenden, naar het zuiden, 

 en misschien zelfs zo ver als Europa. 

  

 Voor de Missie van San Estevan 

 bevindt zich een kerkhof dat is omgeven door een gemetselde muur. 

 Bovenop die muur staan beschermfiguren 

 die degenen beschermen die op het kerkhof zijn begraven. 

 In het midden van de muur die naar het zuiden is gericht, 

 zit een gat, en dat gat is net groot genoeg 

 dat een kind erdoorheen kan klimmen. 

 Elk jaar in de dagen voor het Feest 

 van San Estevan, repareren de mensen van Aacqu 

 de muur; ze pleisteren hem opnieuw 

 en ze geven de gezichten van de wachters weer vorm. 

 Het herstelwerk wordt op dezelfde manier gedaan 

 als dat alle dingen traditioneel in Aacqu worden gedaan; 
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 al de mensen helpen mee 

 het wordt immers gedaan omwille van de mensen, 

 omwille van hun geliefde geboorteland. 

 En speciale zorg en precieze aandacht 

 wordt er aan het gat gewijd, dat zich in de muur 

 op het zuiden bevindt; want dat is de richting 

 waarin de kinderen lang, lang geleden werden meegenomen. 

 

 Mijn zuster Linda zegt, 

 ‘Dat gat moet daar altijd blijven 

 want het zal door dat gat zijn dat de kinderen 

 die zijn weggevoerd, en voor wie 

 de klok naar Aacqu werd gebracht, 

 zullen terugkeren. En dat zij zullen terugkeren 

 naar hun geliefde Aacqu, daarvan zijn de mensen overtuigd. ‘ 

 

 Simon J. Ortiz23 

 

 

 *  *  * 

 

 

De congresgangers in Valladolid konden zich de luxe permitteren te debatteren over de 

vraag in hoeverre Indianen mensen waren. Het bewijs voor de stelling dat Indianen in 

Amerika niet als mensen werden gezien, leverden de conquistadores volgens de Duitse 

essayist Hans Magnus Enzensberger iedere dag opnieuw door zich in feite te gedragen 

alsof ze niet met mensen te maken hadden. Op pijnlijke wijze lieten zij de onderworpen 

Indianen voelen dat zij in de ogen van de blanken niets betekenden. Het Spaanse 

staatsterrorisme nam huiveringwekkende vormen aan en het proces van kolonisering 

raakte op hol. Las Casas wekte de indruk te hopen dat de veroverde gebieden in 

Amerika verder zonder wapengeweld konden worden gekoloniseerd. Enzensberger wijst 

erop dat dat een illusie was: ‘Vreedzame kolonisatie bestaat niet. Niet op het Woord en 

met de ploeg, maar te vuur en te zwaard vestigt men een koloniaal bewind.’24 
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 De Spanjaarden die met het lot van de Indianen begaan waren, dachten 

misschien in hun argeloosheid nog dat de nieuwe koloniale macht kon worden 

verkregen zonder ervoor te betalen. Iedere stap vooruit echter, vereist dat men iets van 

de oorspronkelijke natuurlijke ordening prijsgeeft. 

 Tegenover de zee van menselijke ellende die de Conquista in Amerika heeft 

veroorzaakt, is het theologisch debat in Valladolid een merkwaardige schijnvertoning. 

Binnen de muren van Valladolid houdt men, ondanks alle beschuldigingen, een 

ideaalbeeld in stand en verklaart men zich plechtig en ondubbelzinnig voorstander van 

gerechtigheid en naastenliefde. Daarbuiten ziet men de realiteit door de vingers en 

verzuimt men de onderdanen die daar de hand mee lichten hard aan te pakken. Het 

officiële gezag toont opvallend weinig scrupules. Het laat de stoottroepen in Amerika de 

vrije hand en keurt hun optreden stilzwijgend goed. Ook al gedragen de conquistadores 

zich alsof ze boven alle wetten verheven zijn, voor de uitbreiding van de macht van Kerk 

en Staat doen ze buitengewoon goed werk. Het is misschien niet helemaal juist, maar het 

is wel hoogst effectief. 

 Het debat in Valladolid is een bewijs van de groeiende macht en de toenemende 

zelfverzekerdheid van de overheersers. Het Spaanse koloniale stelsel is al zo volwassen 

geworden dat het zich een kritische discussie kan veroorloven. De regenten in 

Valladolid lijken met deze schijnvertoning alle touwtjes weer voldoende stevig in 

handen te hebben. Het debat is evenwel een eerste teken van de ethische prijs die de 

Spanjaarden betaalden. Door in Valladolid over vrede en recht te spreken en 

tegelijkertijd in de realiteit van de Nieuwe Wereld de Indianen uit te moorden en hun 

cultuur te vernietigen, begaan de Spanjaarden een leugen, zowel tegen de Indianen, als 

tegen zichzelf. 

 In het proces van kolonisering moesten niet alleen de Indianen, maar ook de 

Spanjaarden zich aanpassen aan de nog ongekende dynamiek van de vooruitgang. 

Vredelievende Spanjaarden konden het niet geloven, toen zij de verhalen over de 

wreedheden hoorden. Het goud en zilver dat de conquistadores naar huis overmaakten 

was meer dan welkom en kon goed worden gebruikt, maar waren hun landgenoten, die 

die buit voor hen in de wacht sleepten werkelijk zo onmenselijk en barbaars? Zijn dit 

onze manieren? - zo vroegen zij zich af. 

 De opkomst van het slechte geweten was een probleem dat in de discussie in 

Valladolid naar boven kwam en dat later niet meer zou verdwijnen. Het debat kan 
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worden gezien als een eerste aanzet tot het merkwaardig plichtsgevoel dat vele blanke 

overheersers in latere perioden van koloniale overheersing tegenover hun overzeese 

gebiedsdelen aan de dag zouden leggen. Deze White Man’s Burden heeft zo bezien al een 

lange traditie. Alleen de echte promotors van de Conquista begrepen niets van de 

onverwachts opkomende consternatie. Waarom maakte de succesvolle expansie van het 

Spaanse koninkrijk de mensen thuis niet gewoon blij? Vanwaar opeens die nieuwe 

behoefte om zich met de slachtoffers te identificeren? Er liep in de koloniën wel eens iets 

uit de hand, maar verder hadden de Spanjaarden toch alleen maar goede bedoelingen? 

 Er was in de jaren die aan Valladolid vooraf gingen, grote onzekerheid ontstaan. 

Die publieke beroering moest in de hand worden gehouden en mocht niet uitgroeien tot 

een riskante scheiding der geesten. De koloniale situatie was nieuw en daarin moest men 

zijn weg nog zien te vinden. Met zoveel manschappen over zee en met zoveel nieuwe 

onderdanen was het noodzakelijk nieuwe gezagsverhoudingen te formuleren. De 

Spaanse autoriteiten was er alles aan gelegen om de schijn van heiligheid en 

wettelijkheid op te houden door het bureaucratisch bezweren van de barbaarsheid in 

eigen gelederen. Daarom ook had de Spaanse koning wel oren naar de adviezen van Las 

Casas. De omstandigheden waren er niet naar dat er in Valladolid een radicaal besluit 

kon vallen. Op zijn hoogst gingen de deskundigen in theologische en Indiaanse zaken 

op zoek naar een consensus over wat er in de behandeling van de Indianen al dan niet 

toelaatbaar was, maar een duidelijke richtlijn was er niet, en nog minder was er ruimte 

voor een revolutionair keerpunt in de geschiedenis. In Valladolid kon veel kritiek 

worden gespuid. De rechtmatigheid van de imperialistische onderneming zelf stond 

echter niet ter discussie. De vooruitgang van de westerse beschaving kon toch 

onmogelijk worden tegengehouden! In tegendeel, men moest juist zorgen dat de 

expansiedrift niet verloren ging. Het debat ging over de manier waarop werd 

gekoloniseerd. De Amerikaanse historicus Robert F. Berkhofer velt over het Grote 

Debat in Valladolid het volgende oordeel: ‘In feite kan het hele debat onder de 

Spanjaarden over de natuur van de Indianen worden gezien als een dispuut tussen 

kolonisten, geestelijken en koninklijke functionarissen over de meest passende methode 

voor het uitbuiten van de inboorling.’25 

 Met het verloop en de uitkomst van de discussie waren grote belangen gemoeid. 

Al waren de ethische argumenten zwaarwegend, ze mochten de gevestigde macht niet 

onderuit halen. De hele Conquista ongedaan maken zou onzinnig zijn. Zo ver hoefde 
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het berouw over eigen zonden niet te gaan. De wereldlijke en geestelijke autoriteiten 

waren niet echt uit het veld geslagen door wat er met de Indianen was gebeurd. De 

structuur van Kerk en Staat kwam niet in gevaar en werd zelfs nog verder versterkt en 

daar ging het om. In dat licht bezien vochten de conquistadores voor een edele zaak. De 

verovering van de Nieuwe Wereld was na verloop van enkele decennia tot een heilig 

moeten geworden. 

 De teerling voor de Conquista was al veel eerder geworpen. Columbus was nu 

eenmaal de Atlantische Oceaan overgestoken en dat was een stap van beslissende 

betekenis geweest, waarop de Europese beschaving niet meer kon terugkomen. Daarna 

volgde de rest. De historische betekenis van Columbus was niet dat hij was uitgevaren 

voor het doen van zuiver wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld om na te gaan of de 

aarde rond was); de verborgen betekenis van Columbus was zijn optreden als de 

visionaire projectontwikkelaar in het proces van kolonisering. Zijn project - het vinden 

van een nieuwe zeeweg - was het begin van een vernieuwende ontwikkeling die, hoe 

schokkend ook, geen halt meer kon worden toegeroepen. Dat moesten de in Valladolid 

verzamelde theologen toch weten, dat zij de schepen van ethiek en menselijke waarden 

al veel eerder achter zich hadden verbrand. Het ethisch vermogen en het menselijk 

gevoel waren al uit elkaar gespeeld en onklaar gemaakt, omdat het veel te riskant was 

voor de vooruitgang als men daar alsnog gebruik van zou willen maken. 

 Commandant Cortés sloot letterlijk de weg terug af toen hij zijn conquista van 

Mexico tegen de wankelmoedigheid van zijn manschappen wilde beschermen. Eenmaal 

op het vasteland van Mexico sloot Cortés elke mogelijkheid tot vluchten uit door in de 

bodems van al zijn schepen diepe gaten te laten boren. 

 Als de terugweg is afgesneden staat men met de rug tegen de muur en verloedert 

bijgevolg de moraal. Dat is wat steeds weer gebeurt. Eerst wagen de avonturiers zich in 

hun nieuwsgierigheid en hebzucht te ver van huis. In hun vooruitgeschoven positie 

komen ze dan makkelijk in een benarde situatie terecht. De indringers gaan dan voorbij 

aan het feit dat de reeds bestaande omgeving om te beginnen helemaal niet om de komst 

van deze avant-garde had gevraagd. Zij draaien de zaak om en gebruiken de noodzaak 

van eigen overleving als een excuus voor onbetrouwbaarheid, het niet nakomen van 

beloften en laaghartig gedrag ten opzichte van die bestaande omgeving. 

 Wat geldt voor een gewapende roofoverval, geldt in feite ook voor de Conquista: 

het gaat er niet om of de overval in de ogen van de overvallers voorspoedig verliep; de 
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hele onderneming was - zowel in theorie als praktijk - van het begin af aan al verkeerd. 

De onmiskenbare bestanddelen, die gemengd moeten worden om succesvol te zijn, zijn 

overmoed en amoraliteit en daaraan toegevoegd de overmacht van de techniek. Met de 

combinatie van deze drie ingrediënten brachten mannen als Cortés en Pizarro het in de 

Conquista het verst. De bedrieger en volksmoordenaar Pizarro ligt op een ereplaats in 

de kathedraal van Lima begraven met boven zijn graf een groots en indrukwekkend 

mozaïek, dat spreekt van zijn heldhaftige daden. Niet alleen het einde, ook het begin van 

Pizarro’s leven is voor altijd door een monument gemarkeerd; in zijn Spaanse 

geboorteplaats Trujillo staat hij voor de kerk vereeuwigd in een ruiterstandbeeld van 

heroïsch allure. In Spanje zal men echter tevergeefs zoeken naar dergelijke eerbewijzen 

voor bisschop Las Casas, de enige magistraat die voor de Indianen zijn nek uitstak en 

hen tot zijn dood verdedigde. Niemand weet zelfs waar hij begraven is.26 Iemand die zich 

met de slachtoffers van het Spaanse bewind identificeert, doorbreekt de nationale 

solidariteit en is bijgevolg voor het zelfrespect van de Spaanse natie minder essentieel. 

Cortés en Pizarro, al waren ze nog zo misdadig, kunnen als nationale helden van de 

Conquista niet meer in de Spaanse geschiedenis worden gemist. 

 

 

 *  *  * 

 

 

De dubbelrol van Las Casas (loyaliteit aan koning en paus en solidariteit met de 

Indianen) ontkracht tegelijkertijd de betekenis van zijn boodschap. Las Casas kan, 

geïnspireerd door zijn zendingsdrift, de Indianen niet gewoon met rust laten. Het gaat 

hem niet om de principiële vraag of de Indianen eigenlijk wel bekeerd moeten worden. 

Waar Las Casas zich vooral voor inzet is: hoe de Indianen moeten worden bekeerd. Een 

dergelijke benadering zal de kerkelijke orde niet destabiliseren, maar haar eerder 

versterken. 

 Wat de christelijke prediking de Indianen voorhoudt is dat de vreemde dwang 

van het Spaanse geloof pas werkelijk vrij maakt. Die dubbele binding wordt nog het 

duidelijkst geconcretiseerd in het encomienda-systeem, dat meteen bij het begin van de 

kolonisatie door de Spaanse koning aan de Indianen werd opgelegd. In de praktijk 

behelsde dit systeem een verhulde vorm van dwangarbeid. Terwijl de Indianen in 
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theorie vrije mensen bleven, werden zij wel geheel onvrijwillig aan de hoede van de 

Spaanse meester toevertrouwd. De Indianen waren de knechten en stonden onder 

Spaans bevel. In ruil voor hun dwangarbeid ontvingen zij van hun Spaanse meester 

bescherming en de zorg voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn, waaronder begrepen 

de bekering tot het christelijk geloof en het bijbrengen van de Spaanse beschaving. Las 

Casas, die als kolonist aanvankelijk in Cuba zelf aan het hoofd van zo’n 

uitbuitingssysteem heeft gestaan, verwerpt later dat encomienda-systeem en treedt toe 

tot de orde der dominicanen. Als predikheer echter plaatst hij ook dan de aan hem 

toevertrouwde Indianen binnen een christelijk kader. Hij prijst de Indianen die hij 

ontmoet omdat zij ‘noch wereldse zaken, noch wensen bezitten’. ‘God schiep deze 

eenvoudige mensen’, zo schrijft hij uit Cuba, ‘zonder kwaad en zonder valsheid.... Deze 

mensen zouden zeker de meest gezegende mensen in de wereld zijn, als zij alleen maar 

de ware God zouden dienen.’27 

 Las Casas laat het niet alleen bij vrome woorden, maar gaat in zijn appel aan het 

geweten zeer ver. In het jaar 1539 houdt hij in Nicaragua een preek, die de Spaanse 

soldaten aanzet tot desertie en rebellie, waarna hij wordt beschuldigd van hoogverraad. 

Hij moet naar Spanje terugkomen om zich te verantwoorden. 

 Las Casas toont wel een grote afstandelijkheid ten opzichte van het Spaanse 

expansie-denken, maar gezien de ernst van de situatie is dat toch niet voldoende. Zijn 

blik is wel verlicht, maar gaat het christelijk perspectief niet te buiten; de expansiedrift 

van de Kerk is misschien wel wat te onstuimig, maar niet abnormaal. Las Casas ziet de 

verborgen werking van het koloniserend proces over het hoofd en dat kan verklaren 

waarom hij uiteindelijk meestal op de feitelijke punten verliest. 

 Veroveraars en bedelmonniken zijn met elkaar verweven in een hardnekkig 

westers gevoel van superioriteit. Las Casas gaat niet tegen de kolonisering in, maar wil 

die begeleiden, zodat de introductie van de Spanjaarden en het christelijk geloof in de 

Nieuwe Wereld humaan en ordentelijk verloopt. Om dat te bereiken legt hij veel 

doorzettingsvermogen en inventiviteit aan de dag. Zijn onthullingen zijn een blamage 

voor Spanje, maar - internationaal bezien - komt zijn deskundigheid in overzeese 

aangelegenheden het koloniale systeem goed van pas. Openlijk stelt Las Casas zich 

teweer tegen de slavernij die de Indianen moeten ondergaan, maar zonder dat hij het 

zelf in de gaten heeft, geeft hij - juist door zijn deskundig en tactvol optreden - de 

ontwikkeling van de internationale slavenhandel een ongekende stimulans. De 
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slavenhandel krijgt daardoor een veel grotere omvang en escaleert sneller dan ooit 

tevoren. Las Casas bepleit een betere behandeling van Indianen. Hij wil de Indianen van 

het zware werk in de mijnen ontlasten en voert daartoe aan dat de Indianen eigenlijk te 

fijn zijn gebouwd om zulke inspannende arbeid te verrichten. Die tactvolle manoeuvre 

brengt hem op het rampzalige idee om voor het werk in de mijnen mensen uit Afrika 

naar Amerika te vervoeren. Het moet de uitzonderlijke persoon van Las Casas worden 

nagegeven dat hij dit noodlottige advies diep heeft betreurd. Hij deed dat in de volgende 

woorden: 

 

De priester Las Casas heeft als eerste geopperd Afrikanen in West-Indië in te 

voeren. Hij wist niet wat hij deed. Toen hij vernam, dat de Portugezen in strijd 

met alle recht en menselijkheid in Afrika mensen vingen en in slavernij 

voerden, had hij bitter berouw van zijn woorden.... Het recht van de zwarten is 

niet minder dan het recht van de Indianen.28 

 

De inkeer van Las Casas kwam te laat. Opnieuw was het kwaad al geschied. Zijn advies 

was al opgevolgd. In totaal werden er tussen de vijftien- en twintig miljoen mensen van 

Afrika naar Amerika vervoerd en daar als slaven verkocht. Die slavenhandel, volgens 

Enzensberger de grootste onderneming uit de wereldgeschiedenis, beriep zich op de 

woorden van Las Casas en koos hem zelfs tot schutspatroon. Las Casas, de grote 

bestrijder van de slavernij, zal nooit hebben kunnen vermoeden, dat hij de macht van de 

slavenhandel zo zou versterken. Zo werkt de macht. Een advies, dat - hoe verwerpelijk 

het op zich ook was - toch was bedoeld om het lot van de Indianen te verlichten, werd al 

snel omgewerkt tot een nieuw instrument van verdrukking. 

 De ervaringen van een zeldzame dissident als Las Casas zijn kostbaar en 

leerzaam. De werkwijze van Las Casas en de gevolgen die zijn optreden heeft gehad, 

illustreren dat het koloniale systeem te veelomvattend en te dynamisch was om het 

alleen met scherpe woorden en tactische manoeuvres essentieel te kunnen beïnvloeden. 

Het radicale verzet tegen de Conquista bevond zich buiten het systeem. De enigen, die 

de loop van het noodlot voor zichzelf wisten te vertragen, waren die Indianen, die het 

hele systeem resoluut van zich af hielden. 

 Begrippen als imperialisme, kolonialisme, expansionisme, bureaucratie, 

technisch systeem, het zijn allemaal abstracties, metaforen, die je niet kunt zien, maar 
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alleen aan hun gevolgen kunt ervaren. Nu, op een afstand van enkele eeuwen, beginnen 

we te ontwaren wat het koloniale systeem heeft aangericht. De Spanjaarden van toen 

echter beseften onvoldoende - of konden dat mogelijk niet eens beseffen - dat de 

wantoestanden in de koloniën een gevolg waren van het expansionistische systeem, 

waarbinnen die wantoestanden optreden. De nodige ingrediënten waren al van tevoren 

gemengd. De goudzucht, de individualisering, de geloofsijver van het christendom - de 

geheimzinnige werking, de chemistry van de Europese beschaving, had een expansiedrift 

in het leven geroepen die, eenmaal opgewekt, ergens een uitweg moest vinden. 

 De historische betekenis van het congres in Valladolid is dat het naast alle 

schijnvertoning een voorteken is van de ongelooflijke omkering. Met de succesvolle 

veroveringen in de Nieuwe Wereld haalden de Spanjaarden zich behalve veel nieuwe 

macht ook veel nieuwe machteloosheid op hun hals. Het gevoel van machteloosheid dat 

in het Grote Debat in Spanje opbloeide, zou nooit meer verdwijnen. De opkomst van 

het slechte geweten legt de kiem voor een groeiend westers onbehagen in de eigen 

cultuur. De Spanjaarden zijn overtuigd van hun goede bedoelingen maar raken 

ontnuchterd als zij zien hoe die in de praktijk perverteren. De nadelige gevolgen van de 

kolonisering blijven niet tot de Indianen beperkt. Nieuwe territoriale en materiële macht 

verkeert in nieuwe morele machteloosheid. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Het oordeel over het gedrag van de blanken is niet op de eerste plaats aan de blanken 

zelf. Dat oordeel komt eerder toe aan de slachtoffers. En dat oordeel is in dit geval van 

de Indiaanse schrijver Vine Deloria. Het luidt aldus: 

 

Zonder de eerste leerstellingen, die de Europeanen de vrije heerschappij over de 

hele wereld verleenden, zou veel van de uitbuiting nooit hebben 

plaatsgevonden. Pas toen de mensen in staat waren om de westerse hebzucht te 

combineren met godsdienstig fanatisme, werd ook het type en de omvang van 

de uitbuiting mogelijk, waarvan de geschiedenis getuigt. Zelfs nu nog zoeken de 

christelijke missionarissen de oerwouden van de Amazone af, op zoek naar 
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Indiaanse stammen, die ze willen bekeren. In hun kielzog komen de 

professionele moordenaars om de stammen uit te roeien en daar achteraan 

komen de regeringsbureaucratieën en wegenbouwers om de binnenlanden open 

te leggen voor de wereldhandel. 

In bijna iedere generatie gingen de handel en de bekering voor godsdienstige 

doeleinden hand in hand om de volkeren van de wereld te vernietigen ten 

behoeve van westerse commerciële belangen en het christendom. Overal waar 

het kruis gaat, is er nooit meer leven in overvloed - alleen dood, vernietiging en 

tenslotte verraad.... 

 

Als de gemiddelde christen hoort van de rampen die de inheemse volkeren door 

zijn geloof en zijn aanhangers zijn aangedaan zal hij al gauw zeggen: ‘Maar de 

mensen die dat deden waren geen echte christenen.’ De kwestie is juist dat die 

mensen werkelijke christenen waren. In hun dagen genoten zij van alle 

weldaden en prestige die het christendom maar kon verlenen. Zij werden 

toegejuicht als helden van het geloof die ontberingen doorstonden, opdat op de 

ruïnes van heidense dorpen een christelijke samenleving zou kunnen worden 

gebouwd. In de lessen van de zondagsschool passeerden zij de revue als heiligen 

van de christelijke kerk. Steden, rivieren, bergen en zeeën werden naar hen 

genoemd.29 

 

Voordat de stroom van de Europese vooruitgang zich in beweging zette en in het proces 

van de kolonisering haar territorium te buiten ging, hadden de andere gebieden op 

aarde nog een eigen geschiedenis. Elke cultuur had zijn eigen sociale en natuurlijke 

omgeving. Elke cultuur kon zijn eigen antwoord geven op mogelijkheden en 

bedreigingen die door de omgeving werden opgeroepen. De westerse beschavingsdrift 

echter wilde met haar veroveringen een meer universele orde verspreiden. Alles en 

iedereen moest worden afgestemd op één politieke en bureaucratische orde. Datzelfde 

gold ook voor de kerkelijke orde. 

 In gebieden waar de meest uiteenlopende talen werden gesproken 

introduceerden de Spanjaarden plotseling de macht van één en dezelfde taal. De 

culturele verschillen die er bestonden waren een obstakel voor expansie. In het Spaanse 

wereldrijk zouden al de hinderlijke afwijkingen plaats moeten maken voor het gezag van 

één taal, één wet en één godsdienst. De Spanjaarden geloofden in een nieuw universum: 
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exclusief en totaal. De wenselijkheid van dat nieuwe universum stond en staat ook nu 

nog veel te weinig ter discussie. 

 Sinds de dag dat zij met de westerse cultuur in aanraking kwamen zijn de 

Indianen niet alleen onderhevig aan een zichtbare onderdrukking door zwaarden, 

zwepen, kruisen en kanonnen, ze zijn ook onderworpen aan een onzichtbare ordening, 

die voortaan een groot deel van het leven van de Indianen zal gaan beheersen. Geheel 

vreemd aan de eigen wijze van denken zal het leven worden gekerstend, 

gebureaucratiseerd en vertechniseerd. 

 De kerstening van de hele wereld is als doel nu niet meer zo vanzelfsprekend als 

het geweest is. De bureaucratisering is niet afgenomen, maar wel in aanzien gedaald. 

Alleen de vertechnisering wordt als de nieuwe totaliserende macht zonder enige reserve 

steeds hoger gewaardeerd als een positieve ontwikkeling, die uitgedragen moet worden 

tot aan de uiteinden der wereld. Anders dan het gewelddadig optreden bij de koloniale 

ordening, gaat de nieuwe ordening geruisloos en subtiel in haar werk en dringt overal 

door. Degene die het overkomt heeft niet direct in de gaten dat zijn leven wezenlijk 

verandert. Net zoals iemand die verburgerlijkt zelf niet merkt dat hij is onderworpen 

aan een onzichtbaar proces dat zijn hele leven steeds meer ordent volgens de burgerlijke 

orde. Hij is zich er nauwelijks van bewust dat zijn leven wordt beheerst door een 

éénmakend proces zoals dat teweeg wordt gebracht door het netwerk van burgerlijke 

regels en verordeningen en administratieve bepalingen. Degene die verburgerlijkt, zal 

zelf het woord burgerlijk niet gauw noemen, maar eerder beweren dat hij zich steeds 

meer op zijn gemak voelt en een steeds grotere mate van vrijheid geniet. Pas als hij enige 

afstand neemt, zal hij kunnen zien wat er gaande is en ook zelf in zijn leven de gevolgen 

van de onzichtbare werking kunnen herkennen. 

 Paradoxaal genoeg is het westers idee van de vrijheid van het individu eerder een 

stimulans dan een obstakel voor de totaliserende werking van de techniek. In naam van 

de opkomende vrijheid van het individu riep Pico della Mirandola de laat-middeleeuwse 

mens op om zich de natuur toe te eigenen en de wereld opnieuw te ordenen volgens een 

kunstmatige tweede natuur. In die oproep lag al besloten dat de vooruitgang, eenmaal 

op gang gebracht, ‘door geen grenzen belemmerd’ steeds verder zou doorschieten en 

alles zou gaan richten volgens één zelfde kunstmatig patroon. 
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 Zesde congres, Rome, 1848 

 

De atoomgeleerden van het Manhattan Project waren niet de eersten die grote plannen 

hadden met de Southwest. Het drama van de eerste atoombom speelde zich af in een 

gebied dat een eeuw eerder de belangstelling had getrokken van de bureaucratische en 

kerkelijke autoriteiten. Nauwelijks hadden de Verenigde Staten de Mexicanen het 

gebied in 1848 afhandig gemaakt of ook de kerkvorsten vonden het nodig om de 

Southwest te reorganiseren volgens de kerkelijke orde. 

 De toekomst van het gebied kwam in 1848 ter sprake toen op een zomeravond 

drie kardinalen en een missiebisschop zich in de tuinen van een villa in de Sabijnse 

heuvels te goed deden aan een zakelijk diner. Vanaf het terras waar zij zaten hadden de 

prelaten een prachtig uitzicht over Rome in het licht van de ondergaande zon. Het hoge 

gezelschap - een Spaanse, een Franse en een Italiaanse kardinaal - onderhield zich met 

een missiebisschop uit Amerika, zelf een Ier van geboorte. Wat het internationale 

geestelijke forum met elkaar besprak, wordt verteld in het boek Death Comes for the 

Archbishop van de Amerikaanse schrijfster Willa Cather. 

 

Zij praatten over zaken en waren trouwens bij elkaar gekomen om van 

gedachten te wisselen over een vervroegd verzoek van het Provinciale Concilie 

van Baltimore om een apostolisch vicariaat te stichten in New Mexico - een 

gedeelte van Noord-Amerika, dat onlangs door de Verenigde Staten 

geannexeerd was. Dit nieuwe gebied was hun allen, zelfs de missiebisschop, 

slechts vaag bekend. De Italiaanse en Franse kardinaal noemden het Le Mexique 

en de Spaanse gastheer sprak van ‘Nieuw Spanje’.30 

 

De kardinalen waren te veel aan het wel en wee van hun Romeinse macht verknocht om 

erg geïnteresseerd te zijn in verdere wetenswaardigheden over dit verre gebied. Hun 

gezag over de Southwest berustte niet op enige kennis van het gebied in kwestie. Hun 

autoriteit was alleen gebaseerd op hun hoge positie in de kerkelijke hiërarchie. Voor de 

prelaten was het vooral een kwestie van een volgende gebiedsuitbreiding van het 

kerkelijk gezag van Rome; een bureaucratische aangelegenheid, min of meer. Hun 

belangstelling voor het nieuwe vicariaat was betrekkelijk gering en moest tijdens het 

gesprek voortdurend worden verlevendigd door de missiebisschop die wees op de grote 
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toekomst van deze droge uithoek van de wereld die de franciscanen in de zestiende eeuw 

hadden gekerstend. 

 

U kunt nauwelijks begrijpen wat het betekent, dat de Verenigde Staten het 

ontzaglijke gebied geannexeerd hebben, dat in de Nieuwe Wereld de wieg van 

het geloof is geweest. Het vicariaat van New Mexico zal binnen enkele jaren een 

bisdom zijn met jurisdictie over een land groter dan Centraal- en West-Europa, 

Rusland buiten beschouwing gelaten. De bisschop van dit diocees zal de eerste 

plannen voor geweldige ondernemingen moeten maken.... 

In de zestiende eeuw hebben de franciscanen dit land gekerstend. Bijna 

driehonderd jaar heeft men het aan zijn lot overgelaten en toch is het geloof er 

niet dood. De mensen noemen zich er nog steeds katholiek en trachten het 

uiterlijk van de godsdienst te behouden, hoewel niemand hen onderwijst. De 

oude missiekerken liggen in puin. De weinige priesters zijn zonder leiding en 

kennen geen discipline. Zij zijn laks in het nakomen van hun plichten en 

sommigen van hen leven openlijk in concubinaat. Als deze Augiasstal niet 

gereinigd wordt, nu dit gebied is overgenomen door een progressieve regering, 

zullen de belangen van de Kerk in heel Noord-Amerika worden geschaad.... 

De woestijn daar heeft haar bijzondere verschrikking. Ik bedoel niet de dorst, 

noch de moordpartijen door Indianen, die veelvuldig voorkomen. De aardkorst 

is daar opengebarsten in talloze canyons en arroyos, aardspleten die soms tien 

voet diep zijn, maar soms ook wel duizend. 

 

De kardinalen en de missiebisschop vinden elkaar als het erom gaat welk type 

missionaris in zo’n land tot bisschop moet worden benoemd. ‘Het moet een man zijn 

voor wie orde een noodzakelijkheid is - even kostbaar als het leven zelf’, zo stelt de 

missiebisschop vast. Alleen een Franse missionaris is eigenlijk geschikt om dit gebied 

eens goed onder handen te nemen. De Franse, dat zijn de beste missionarissen, dat moet 

ook een Spaanse kardinaal wel beamen. 

 

Onze Spaanse priesters zijn goede martelaren, maar de Fransen jezuïeten 

bereiken meer. Zij zijn echte organisatoren.... De Duitsers maken hele aardige 

indelingen, maar de Fransen weten hun zaken te regelen! De Franse 

missionarissen hebben gevoel voor verhoudingen en rationele aanpassing. Zij 



200 
 

trachten altijd de logische relaties in de dingen te ontdekken. Dat is een 

hartstocht van hen. 

 

Het grote patroon is gelegd. De toekomst van het geestelijk leven in de Southwest is 

vanuit de verte bedisseld. De nieuwe ordening vereist de benoeming van een 

aartsbisschop met een daarbij passend organisatietalent. De avond valt. De prelaten 

schenken hun glazen nog eens vol en besluiten dat de man die in de Southwest orde op 

zaken moet stellen, een Fransman zal zijn. Het wordt de 35-jarige Jean Baptiste Lamy, 

die, als het besluit wordt genomen, nog als pastoor in het noorden van Amerika 

werkzaam is, aan de oevers van het Ontario-meer.31 

 

 

 *  *  * 

 

 

Jean Lamy werd in Cincinnati tot bisschop gewijd. In Cincinnati kon niemand hem 

zeggen hoe hij in zijn nieuwe bisdom moest komen. Niemand was ooit in New Mexico 

geweest. Sinds de jonge Father Lamy in Amerika was aangekomen had men een 

spoorweg aangelegd van New York naar Cincinnati, ‘maar daar hield hij op’. Op 

aanraden van vrienden begon de bisschop zijn reis met een tocht naar het zuiden over 

de Mississippi, maar het zou een jaar duren voordat hij via het dal van de Rio Grande 

het hoogland van New Mexico zou bereiken. Het gebied waar hij toen aankwam wordt 

door Willa Cather beschreven als ‘het meest fantastische landschap ter wereld’. Een 

eeuw geleden was deze streek nog in alle opzichten een wild gebied; een woestijn 

doorsneden door enkele kloven, waarin de Rio Grande en de Pecos stroomden; een 

bevolking van oude Indianenstammen, ‘half gekerstend en voor de andere helft nog 

geheel gevangen in de oude mysterieuze riten’.32 

 Meer dan de helft van zijn leven werkte de aartsbisschop in dit gebied maar 

uiteindelijk bleef hij een vreemde in dit betoverde land, waar het leven hard was. Op al 

zijn reizen had hij nog nooit een land als dit gezien. Door de ogen van haar protagonist 

geeft Cather een treffende beschrijving van de woeste indruk die het gebied maakt. 
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Deze mesa-vlakte ademde een sfeer van grote ouderdom, en van 

onvolkomenheid; alsof de Schepper, toen Hij het materiaal om de wereld te 

maken eenmaal bij elkaar had gebracht, zich had bezonnen, was heen gegaan, 

en alles had laten liggen zoals het lag, juist toen het zijn plaats zou krijgen als 

berg, of als vlakte of plateau. het land wachtte er op in een landschap te worden 

veranderd. 

 

Lamy was zeer onder de indruk van de grote tafelbergen, de rotsmesa’s, die zich steil uit 

de woestijn verhieven. Hij zag ze echter niet als rotsen, maar ‘als gotisch van vorm, als 

machtige kathedralen’. Die blanke bijgedachten lieten hem niet los. Overal waar hij ging 

achtervolgden hem zijn blanke gevoelens van superioriteit. Het meest onbehaaglijk 

voelde hij zich als hij bovenop zo’n mesa in een oud Indianendorp een dienst moest 

houden, zoals toen hij het dorp Acoma bezocht. 

 

Als een fort stond de oude kerk van Acoma met haar twee stenen torens aan de 

uiterste rand van de mesa, half boven de afgrond, zodat haar steunmuur als het 

ware een deel was van de rots zelf. Naargeestig, grimmig, grijs ... leek zij eerder 

een vesting dan een bedehuis. Haar holle ruimte drukte de bisschop sterker 

teneer dan enige andere missiekerk die hij had gezien. Voor de middag hield hij 

er een dienst; het was hem nog nooit zo zwaar gevallen de ceremoniën van de 

mis te verrichten. Voor hem op de grauwe vloer in het grijze licht een groep 

helkleurige omslagdoeken en dekens, een vijftig à zestig strakke gezichten; 

boven en achter hen de grijze muren. Het was alsof hij de mis las op de bodem 

van de zee, voor wezens van vóór de zondvloed, voor levensvormen zo oud, zo 

verhard en zo vast in hun schelp gesloten.... 

Hij was op een kale rots in de woestijn, in het stenen tijdperk, ten prooi aan 

heimwee naar zijn soortgenoten, naar zijn eigen tijd, naar de Europese mens 

met zijn roemrijke geschiedenis van dromen en verlangen. Door al de eeuwen 

heen was zijn eigen werelddeel in voortdurende verandering geweest, zoals de 

hemel bij het aanbreken van de dag, maar dit volk was altijd hetzelfde gebleven, 

zijn aantal onvermeerderd, zijn behoeften ongewijzigd, rotsschildpadden op 

hun rots. Zij hadden iets weg van reptielen, vond hij, van dingen die door hun 

onbeweeglijkheid waren voortbestaan met een levensvorm waarop men geen 

vat kon krijgen, als weekdieren in hun schelp. 
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Het echte leven van de Indianen was voor de bisschop een levensvorm waar hij maar 

‘geen vat op kon krijgen’. Misschien hadden die blanken wel gelijk, die zeiden dat de 

Indianen met hun geest maar steeds in hetzelfde kringetje bleven ronddraaien. Als de 

Indianen maar bleven voortgaan op hun oude weg van vrees en duisternis en ze maar 

bleven vechten tegen voortekens en schimmen uit het verleden, dan kon hij maar weinig 

voor hen doen. 

 Toch had het de nieuwe bisschop niet aan aanhankelijkheid ontbroken, toen hij 

op 9 augustus 1851 triomfantelijk werd binnengehaald in zijn bisschopsstad Santa Fe. 

Het was het einde van een tocht van drie maanden door de woestijngebieden Texas en 

New Mexico. Om de duizend mijl lange overtocht naar Santa Fe te kunnen maken, had 

Lamy een huifkar gekocht die werd getrokken door een span halfwilde muilezels. De kar 

was zo volgeladen dat hij zelf de tocht te paard maakte. De bisschop had zich 

aangesloten bij een militaire karavaan van tweehonderd militaire rijtuigen, elk 

getrokken door zes muilezels, en vijfentwintig niet-militaire rijtuigen. Vanaf El Paso had 

de karavaan de route gevolgd van El Camino Real, waarlangs al eeuwenlang de 

handelskaravanen van Mexico naar Santa Fe heen en weer trokken. 

 In alle nederzettingen van New Mexico waar de karavaan langstrok, werd de 

bisschop enthousiast onthaald. ‘Overal waar ik kwam’, zo schrijft de bisschop in zijn 

reisverslag, ‘hadden de gelovigen triomfbogen opgericht waar ik onderdoor moest.’33 

 Zijn zegetocht begint in de nederzetting Socorro, nadat hij de Jornada del 

Muerto behouden is doorgetrokken. (Socorro betekent hulp in het Spaans. De naam 

herinnert aan de plaats waar tweeëneenhalve eeuw eerder Juan de Oñate en zijn mannen 

door de Pueblo-Indianen te hulp waren gekomen na hun wanhopige tocht door de 

woestijn.) De dorpen stromen leeg om Lamy te verwelkomen en hem in processie naar 

hun kerken te leiden. Voor de kerkdeur spreiden de vrouwen hun halsdoeken, shawls en 

omslagdoeken op de grond om zo een tapijt voor hem uit te leggen en mannen, 

vrouwen en kinderen komen naar hem toe om zijn zegen te vragen en zijn ring te 

kussen. Maar hoe verder de bisschop voortgaat, des te duidelijker wordt het hem dat 

deze onderdanige vroomheid maar een oppervlakkig verschijnsel is, waaronder een 

algemene wanorde schuilgaat. De gelovigen vieren wel de kerkelijke feesten, maar 

‘houden zich niet aan de sacramenten, waarvan al het andere afhankelijk is’.34 De 

oorzaak van deze wanorde ligt duidelijk bij de Mexicaanse geestelijkheid. De pastoors 

preken zelden of nooit en geven door hun eigen levenswandel een slecht voorbeeld. 
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 Voorlopig echter gaat Lamy’s zegetocht nog verder. Als hij zijn bisschopsstad 

Santa Fe nadert, zijn duizenden mensen hem al mijlenver tegemoet gekomen. Onder 

hen is ook de gouverneur, die Lamy uitnodigt in zijn praalwagen plaats te nemen. Alle 

militaire en burgerlijke autoriteiten zijn van de partij en langs de route voeren Indiaanse 

dansers in traditioneel kostuum hun dansen uit. Terwijl de bisschop de stad inrijdt 

klinken de saluutschoten van het Amerikaanse Fort Marcy. Alle huizen zijn versierd met 

de mooiste weefdoeken en tapijten, die uit de ramen hangen en over de balkons zijn 

gedrapeerd. De gelovigen genieten van de pracht en praal waarmee de bisschop wordt 

binnengehaald. 

 Het jaar dat Lamy arriveert is New Mexico getroffen door een lange periode van 

droogte. Het vee sterft op het land van de dorst en de landerijen zijn verschroeid. Maar 

ziet, op de dag dat de bisschop zijn intocht maakt, verschijnen er boven de bergen ook 

donkere wolken. Als de bisschop en zijn gasten zich ‘s avonds te goed doen aan een 

ceremonieel diner, breken de stortbuien los. De straten van Santa Fe veranderen in 

modderige rivieren. De regen valt in stromen neer en komt juist op tijd om de oogst en 

het gras te redden. Niemand twijfelt nog. De komst van de bisschop is een goed 

voorteken. 

 Lamy is zeer voldaan, maar beseft tegelijkertijd ook dat hij in een uithoek van de 

wereld is beland. Voorlopig zal hij de gemakken van de technische ontwikkelingen 

moeten vergeten. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Op een van zijn lange inspectietochten reist de bisschop tot in Arizona, waar hij 

onderdak zoekt bij een stamhoofd van de Navajo’s, Eusabio. De bisschop kent en 

bewondert Eusabio. De Navajo-hoofdman voldoet aan het Indianenbeeld dat de 

bisschop het beste bevalt. De superieure kracht van de Indianen werkte, zo zei Lamy, op 

zijn verbeelding. Bovendien, als het ging om de kerstening van het gebied, waren juist 

zulke Indianen als Eusabio willig materiaal. Eusabio had zijn enige zoon helemaal naar 

Santa Fe gebracht om hem door de bisschop te laten dopen. Met Eusabio was alles in 

orde. 
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 De bisschop wordt op zijn inspectietocht gastvrij onthaald en Eusabio stelt er een 

eer in om zijn gast drie dagen later te vergezellen als hij door de woestijn terugkeert naar 

zijn standplaats in Santa Fe. Het is een tocht van ruim zeshonderd kilometer die hem 

voert door een streek die nu bekendheid heeft gekregen door de nationale parken 

Painted Desert en Petrified Forest en waar de Indianen inmiddels zijn opgesloten in de 

reservaten van Zuni en Acoma en in het Laguna-reservaat (waarover Leslie Silko in haar 

boek Ceremony vertelt). Op de rug van een muilezel gezeten, komt de bisschop zeer 

onder de indruk van de rustige en onopvallende wijze waarop Eusabio haast ongezien 

en ongehoord verder trekt door het betoverende landschap, waarin verblindende 

zandstormen afwisselen met lange periodes van felle zonneschijn. 

 

Reizen met Eusabio was als reizen met het levend geworden landschap. Hij 

aanvaardde het lot en de weersomstandigheden zoals het land dat deed, met iets 

van plechtige vreugde. Hij praatte weinig, at weinig, sliep waar het uitkwam, 

had steeds dezelfde warme en onbevangen gelaatsuitdrukking en ... had altijd 

even goede manieren.... Als zij de rots of de boom of de zandduin, die hen 

beschutting had geboden voor de nacht, verlieten, wiste hij zorgvuldig alle 

sporen van hun tijdelijk verblijf uit. Hij begroef de as van het vuur en de 

etensresten, nam stenen die hij op elkaar gestapeld had weer van elkaar, maakte 

de kuilen die hij in het zand had gegraven weer dicht. 

 

Zoals de blanke het niet kon laten om zich in ieder landschap te doen gelden, het te 

veranderen, het enigszins te herscheppen of in ieder geval een herinnering aan zijn 

verblijf achter te laten, zo was het de Indiaan eigen om door een land te trekken zonder 

ook maar iets te verstoren, er door heen te trekken en geen spoor achter te laten. De 

Indianen bewogen zich, zo dacht de bisschop, ‘als vissen door het water of als vogels 

door de lucht’. 

 

De Indiaan was gewoon in het landschap te verdwijnen, er niet tegen af te 

steken. De nederzettingen van de Hopi’s, op rotsmesa’s gebouwd, waren zo 

gemaakt dat ze er uitzagen als de rots waarop ze lagen, en waren dan ook op een 

afstand onzichtbaar. De hogans van de Navajo’s tussen zand en wilgen waren 

gemaakt van zand en wilgen. Geen enkele pueblo wilde in die tijd glasramen in 

zijn woning aanbrengen. De spiegeling van het zonlicht op het glas vonden ze 
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lelijk en onnatuurlijk - ja zelfs gevaarlijk. Bovendien hielden deze Indianen niet 

van nieuwigheden en veranderingen. Ze kwamen en gingen langs de oude 

paden die de voeten van hun vaderen in de rots hadden uitgesleten, gebruikten 

de oude stenen trap, die de natuur had aangelegd, om naar hun mesa-

nederzettingen te klimmen, droegen water aan uit de oude bronnen, zelfs nadat 

blanken putten hadden geslagen. 

Bij het bewerken van zilver of het slijpen van turkoois legden de Indianen een 

onuitputtelijk geduld aan de dag; op hun dekens en gordels en feestkledij 

leefden zij al hun vaardigheid en energie uit. Maar hun gevoel voor decoratie 

strekte zich niet uit tot het landschap. Ze schenen niets te hebben van het 

verlangen van de Europeaan om de natuur te ‘beheersen’, te ordenen, te 

herscheppen. Ze gebruikten hun vindingrijkheid in een andere richting; door 

zich aan te passen aan het landschap waarin ze zich bevonden. Dit was niet 

zozeer een gevolg van traagheid, overwoog de bisschop, alswel van aangeboren 

voorzichtigheid en eerbied. Het was alsof het grootse land in slaap lag en alsof 

ze hun leven wilden leiden zonder het wakker te maken, alsof de geesten van 

aarde en lucht en water dingen waren, die men niet tegen zich moest opzetten 

of wakker schudden. Als ze op jacht gingen, was het met dezelfde 

omzichtigheid; een jacht door Indianen was nooit een slachtpartij. Ze richtten 

geen ravage aan bij rivieren of aan wouden, en als ze hun land bevloeiden, 

namen ze niet meer water dan ze nodig hadden. Het land met alles wat het 

voortbracht, behandelden ze met eerbied; doordat ze niet probeerden er 

verbeteringen in aan te brengen, hebben ze het ook nooit ontwijd. 

 

Zo dacht de bisschop in zijn beste ogenblikken over de Indiaan. De bewondering en het 

respect dat hij voor zijn Indiaanse vriend Eusabio meende te hebben, werd echter 

overschaduwd door een dubbele moraal. De bisschop hield er een vreemde gespleten 

bewondering op na. Naast de edele wilde Eusabio had hij ook een blanke woudloper tot 

vriend: de legendarische Kit Carson. Lamy was zeer onder de indruk van Carsons 

persoonlijkheid en aarzelde niet ook deze genadeloze Indianen-vervolger ‘zijn eigen 

vriend’ te noemen. Dat Carson en de bisschop vrienden waren, was niet zo 

verwonderlijk. Beiden werkten zij in dienst van een nieuwe bezettende orde. In de 

toeristenfolders van Taos staat Kit Carson nog steeds te boek als ‘een Indianenbestrijder 

en een verkenner voor het leger’. Carson volvoerde opdrachten van de bureaucratische 
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en de bisschop zette zich in voor de kerkelijke orde. Zij waren collega’s. Ieder op zijn 

eigen manier hadden zij het op de Indianen begrepen. 

 Kit Carson had duizenden Navajo-Indianen, die uit hun eigen gebied waren 

verdreven, nog verder opgejaagd, tot in de angstwekkende diepten van Canyon de 

Chelly. Hij had hun ontoegankelijke canyon niet kunnen innemen, en daarom nam hij 

zijn toevlucht tot een andere tactiek. Terwijl de Indianen in de canyon zaten opgesloten, 

vernielde Carson hun maïsvelden daarbuiten, maakte hun voorraden onbruikbaar en 

hakte hun perzikboomgaarden om. Pas toen ‘al wat hun heilig was, was verwoest, 

hadden de Navajo’s de moed verloren’. Ze hadden zich niet overgegeven, maar waren 

eenvoudig opgehouden met vechten. Carson had ze gevangen genomen en in een lange 

strafexpeditie naar de andere kant van de Rio Grande gedreven. 

 De bisschop kon natuurlijk moeilijk zeggen dat de Navajo-Indianen dit lot 

hadden verdiend. Hij was juist zeer onder de indruk van zijn eigen medeleven met de 

arme Navajo’s. De beste jaren van zijn verblijf in New Mexico waren overschaduwd 

geweest door de achtervolging van de Navajo’s en door hun verdrijving uit hun eigen 

land. 

 

De verdrijving van de Navajo’s uit hun land, dat sinds mensenheugenis het 

hunne was geweest, had hij een onrechtvaardigheid gevonden, die ten hemel 

schreide. Nooit had hij die verschrikkelijke winter kunnen vergeten, toen ze met 

duizenden waren opgejaagd en uit hun eigen reservaat naar de Bosque Redondo 

waren gedreven, bij de rivier de Pecos, driehonderd mijl daarvandaan. 

Honderden van hun mannen, vrouwen en kinderen waren onderweg van 

honger en kou omgekomen; hun schapen en paarden waren van uitputting 

gestorven, toen ze over de bergen trokken. Ze waren allen tegen hun zin gegaan; 

zij werden voortgedreven door honger en bajonetten, in afzonderlijke groepen 

gevangen genomen en op onmenselijke wijze gedeporteerd. 

 

Van de andere kant wilde hij ook zijn vriend Carson in bescherming nemen. Carson zelf 

had, zo zei de bisschop, ‘een medelijdend hart en een zuiver eergevoel’. Dat hij de 

Navajo’s zo hard de duimschroeven had aangezet, was gekomen, ‘omdat hij verblind 

was’. Carson was ‘een soldaat onder bevel en hij deed het brute werk van een soldaat’. 
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 Lamy had Kit Carson voor het eerst onverwachts ontmoet op de Plaza in Taos. 

Hij had meteen gevoeld dat hij te doen had met ‘een man uit één stuk, die leefde volgens 

normen, volgens een code, die niet gemakkelijk onder woorden kan worden gebracht, 

maar die onmiddellijk wordt aangevoeld wanneer twee mannen, die ernaar leven, elkaar 

toevallig treffen’. De bisschop schudde de wereldberoemde gids en woudloper de hand. 

Die onverwachte ontmoeting werd het begin van een langdurige vriendschap. 

 Er was één stamhoofd van de Navajo’s dat Kit Carson niet in handen had weten 

te krijgen. Zelfs na de verpletterende nederlaag van zijn volk in Canyon de Chelly bleef 

het stamhoofd Manuelito op vrije voeten. Ten einde raad had Manuelito zich tot de 

bisschop gewend om hem om zijn bemiddeling te vragen. 

 

Manuelito had gehoopt dat de bisschop naar Washington zou gaan om de zaak 

van zijn volk te bepleiten, voor het volledig zou zijn uitgeroeid. Ze verlangden 

niets anders van de regering, had hij tegen [de bisschop] gezegd, dan hun religie 

en hun eigen land, waar ze sinds onheuglijke tijden hadden geleefd. Hun land, 

zo had hij verklaard, was een deel van hun religie; de twee waren niet te 

scheiden.... Als een grote priester als [de bisschop] naar Washington zou gaan 

om deze dingen uit te leggen, zou de regering misschien luisteren. 

 

Manuelito had een kaart in het zand getekend en de bisschop uitgelegd dat het Bosque 

Redondo-gebied, waarnaar Kit Carson de Navajo’s had verbannen, ten oosten van de 

Rio Grande was gelegen, terwijl ‘van het begin af aan in de sterren was geschreven, dat 

zijn volk zover niet mocht gaan’. Tegen hun heiligste overtuiging in had Carson de 

Navajo’s toch over de rivier naar het oosten gedreven, terwijl de profetieën hadden 

gewaarschuwd dat als het volk de rivier overstak ‘de stam te gronde zou gaan’. 

 De bisschop had op zijn beurt Manuelito te verstaan gegeven dat hij het 

onmogelijke verlangde. ‘Het enige wat een Roomse priester zich in een protestants land 

niet kon veroorloven was zich te mengen in regeringszaken.’ Al wat de bisschop in de 

sterren kon lezen was het beproefde patroon van de dubbele moraal. De bisschop had 

gezien dat Manuelito eerbiedig had geluisterd, maar het was hem ook niet ontgaan dat 

het stamhoofd hem niet geloofde. Toen de bisschop was uitgesproken was de Navajo 

opgestaan en had gezegd: 
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U bent de vriend van [Kit Carson], die mijn volk achtervolgt en ze over de 

bergen naar de Bosque Redondo verdrijft. Zeg uw vriend dat hij me nooit 

levend in handen zal krijgen. Laat hem komen en me doden als hij wil. Twee 

jaar geleden kon ik mijn kudden niet tellen, nu heb ik nog dertig schapen en een 

paar half-verhongerde paarden. Mijn kinderen eten wortels, en mijn leven heeft 

geen waarde meer. 

 

Hier scheiden zich de wegen van de Indiaan en de blanke bisschop. Hij zegt het niet met 

zoveel woorden, maar uiteindelijk kiest de bisschop de superieure partij van de 

bezettende macht. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Begin 1875 wordt Lamy, inmiddels 61 jaar oud, door de paus benoemd tot aartsbisschop 

van het nieuw gecreëerde diocees Santa Fe. In die dagen is de Southwest in technisch 

opzicht nog een buitengewoon achterlijk gebied. Een verblijf in de bergen en woestijnen 

van New Mexico betekent voor Lamy dat hij vaarwel moet zeggen aan de spoorwegen en 

de stoomschepen. In New Mexico is hij voor zijn inspectietochten door zijn uitgestrekte 

bisdom voor vervoer aangewezen op zijn huifkar of op de rug van een muilezel. Zowel 

in tijden van grote droogte als in tijden van plotselinge regenval en grote 

overstromingen is het land onbegaanbaar. Voor dit materiële probleem ziet Lamy maar 

één oplossing, en dat is de uitbreiding van het spoorwegnet. Alleen de trein zal de 

afgelegen delen van zijn diocees kunnen verenigen en de goederen en producten kunnen 

vervoeren naar de mensen. Zo is het ook in andere streken gegaan. Door de komst van 

de spoorwegen zal er een netwerk van gemakkelijke verbindingen ontstaan. Men zal ook 

niet langer bang hoeven te zijn voor roofovervallen door Indianen. Treinen zijn de 

aanvallende Indianen te snel af. Lamy is er zeker van dat de spoorwegen eens zullen 

komen en welvaart en stabiliteit zullen brengen. Maar de vooruitgang gaat nog 

langzaam en de aartsbisschop zal nog dertig jaar lang zijn inspectietochten door zijn 

bisdom te paard moeten maken. 
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 Omdat de bisschop van buiten komt en weet heeft van de nieuwe technische 

mogelijkheden, laat het idee van een nieuwe spoorwegverbinding hem niet los. Hij 

probeert de buitenwereld te interesseren voor de afgelegen positie van zijn bisdom: ‘Ons 

territorium’, zo schrijft hij, ‘is afgesloten van alle andere provincies van de Verenigde 

Staten. Dat komt door zijn afgelegen ligging en omdat het omgeven is door Indiaanse 

stammen. Het heeft geen spoorwegen, geen scheepvaart en slechts een paar begaanbare 

wegen. De dichtstbijzijnde haven is meer dan 2200 kilometer en de dichtstbijzijnde 

spoorweg is 500 kilometer weg.’35 Lamy wordt een van de belangrijkste promotors voor 

het aanleggen van een spoorwegverbinding met New Mexico. Groot is zijn 

teleurstelling, als de Atchison-Topeka spoorweglijn eindelijk tot New Mexico wordt 

uitgebreid, maar de stad Santa Fe niet aandoet. Er komt weliswaar een station, dat de 

naam van de aartsbisschop krijgt: Lamy junction, maar dat is op zeventien mijl afstand 

van de stad gelegen. Lamy neemt zitting in een aanbevelingscomité en tekent als eerste 

de petitie voor de aanleg van een extra zijlijn naar Santa Fe. Zijn promotieactiviteiten 

hebben succes. 

 Op 9 februari 1880 is het zover en zijn Atchison, Topeka en Santa Fe ‘verbonden 

door een ononderbroken band van ijzer en een aaneengesloten handelslijn’.36 Opnieuw 

trekt de bevolking uit om de gebeurtenis te vieren: een parade met rijtuigen, orkesten, 

vlaggen, schoolkinderen en burgers. Ook bisschop Lamy is opgetogen. In een authentiek 

verslag van de toespraak die hij bij die gelegenheid houdt, komt zijn geloof in de 

westerse vooruitgang duidelijk naar voren. 

 

Het werken in de mijnen, het fokken van het vee en het in cultuur brengen van 

wijngaarden zullen de toestand van de dingen veranderen. We zullen in staat 

zijn om de arbeiders voor redelijker lonen te laten werken, huizen en kerken te 

bouwen zoals in het oosten. We zullen misschien zien dat er zich fabrieken 

zullen vestigen in dit land, waar in grote overvloed wol wordt verkregen. Met 

deze algemene toename van bestaansbronnen zal ook deze missie ongetwijfeld 

groter worden en een manier vinden om de grote, zware lasten te ondersteunen, 

die altijd samen gaan met nieuwe ondernemingen.37 

 

De Kerk wordt er niet slechter van. De spoorwegmaatschappij verleent alle geestelijken 

vrij reizen en rekent voor de transport van kerkelijke goederen slechts de helft van de 
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prijs. Door het netwerk van spoorwegen en telegraaflijnen krijgt de Southwest een 

directe verbinding met de vooruitgang die zo welig tiert in de grote steden en 

industriegebieden in het noordoosten. Het eerdere werk van de Spaanse Conquista 

wordt opgenomen in de aanzwellende westwaartse beweging van de Western Frontier. 

 Met zijn Europese ogen ziet Lamy nog meer onvolkomenheden. Hij is er niet 

gelukkig mee dat de kerken in zijn bisdom uit adobes (in de zon gedroogde kleistenen) 

zijn opgetrokken. Die manier van bouwen beschouwt hij als primitief en hij heeft slechts 

weinig oog voor de harmonie tussen deze menselijke bouwsels en hun omgeving. Lamy 

heeft er wel begrip voor dat de eerste franciscaanse missionarissen niet veel anders 

konden doen dan kerken te bouwen op dezelfde manier zoals de Indianen hun huizen 

optrokken. De eerste Spanjaarden, die gewend waren aan de prachtige kerken, kastelen 

en paleizen in hun eigen land, moesten wel genoegen nemen met wat dit afgelegen land 

hen te bieden had. In 1869 was Lamy al begonnen om rondom de muren van zijn 

adobe-kathedraal in Santa Fe een nieuwe kerk op te trekken in Frans-Spaanse stijl. Hij 

had Franse architecten en bouwheren naar Santa Fe ontboden om zijn kathedraal 

volgens Europese maatstaven te bouwen. In 1884 is het zover dat vrijwilligers uit de stad 

de oude adobe-kerk binnen de nieuwe kerk kunnen afbreken. Het puin van de oude 

Indiaanse kerk wordt door de hoofdingang naar buiten gebracht en gebruikt om aan de 

voorkant van de nieuwe Europese kathedraal een terras aan te leggen. Naast het 

hoofdaltaar wijst Lamy de plaats aan waar een graftombe voor hem en zijn opvolgers 

moet worden gegraven. 

 Nadat hij niet minder dan veertig jaar lang voor de Indianen in New Mexico zijn 

zegenrijk werk had mogen verrichten keek de 75-jarige aartsbisschop op zijn sterfbed 

met voldoening terug. Er was toch iets gebeurd dat hij niet had kunnen voorzien. De 

regering in Washington had toegegeven dat ze zich had vergist. Na een vijfjarige 

ballingschap was het ook de autoriteiten in Washington duidelijk geworden dat het 

nieuwe land, waarheen Kit Carson de Navajo’s had verdreven, ongeschikt was voor 

mensen om te leven. Toen honderden Indianen waren omgekomen, mochten de 

overlevenden terugkeren naar hun heilige plaatsen. Die wetenschap had de oude 

bisschop goed gedaan en hij sprak: 
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God is heel goed voor mij geweest, om me zo lang te laten leven, dat ik dit oude 

onrecht tot een gelukkig einde heb zien komen. Ik geloof niet meer, zoals ik 

vroeger deed, dat de Indianen zullen uitsterven. Ik geloof dat God ze zal 

behoeden. 

 

De oude bisschop echter kreeg voorlopig nog ongelijk. Zijn uitweg uit het dilemma was 

al te eenvoudig. De bisschop maakte het heden mooier dan het in werkelijkheid was, en 

wat de toekomst van de Navajo’s betrof: de tijd zou het leren. Tot op de dag van vandaag 

- nu het Navajo-reservaat in het Zuidwesten zoveel rijke ertslagen blijkt te bevatten - 

worden de Navajo’s van hun land verdreven. De technische vooruitgang drijft de 

Indianen nu in nog groteren getale naar de andere kant van de rivier, waar zij hun 

toevlucht moeten zoeken in de stad van de blanken. 

 Lamy stierf in 1888. Toen de klokken van de kathedraal begonnen te luiden om 

de gelovigen te vertellen dat de aartsbisschop dood was, vielen de mensen van Santa Fe 

op hun knieën. En ook de vrome Indianen eerden de bisschop als een held van het 

geloof. Hij werd begraven in de crypt van zijn eigen onvoltooide kathedraal. Misschien 

werd hij nog wel eens heilig verklaard. Voor alle zekerheid werd Jean Lamy alvast 

vereeuwigd in een standbeeld voor zijn eigen kerk. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Een eeuw na de aartsbisschop schrijft de wetenschappelijk redacteur van Time, Jonathan 

Norton Leonard, over hetzelfde gebied. Zijn verhaal gaat over ‘de mannen van White 

Sands’ en daarmee bedoelt Leonard de mannen die de nieuwe technische orde in het 

gebied komen brengen. Het zijn de ‘top-experts op het gebied van elektronica, optica, 

natuurkunde, scheikunde, metallurgie, wiskunde en sterrenkunde’, die voor kortere of 

langere tijd werkzaam zijn op de White Sands Missile Range. Deze raketbasis bevindt 

zich in hetzelfde woestijngebied van het Tularosa Basin waar in 1945 ook de 

proefexplosie werd uitgevoerd. Met het onmetelijke testgebied daaromheen is de 

raketbasis tot ‘wetteloos voorland van de technologie’ verklaard en White Sands is 

volgens Leonard omgetoverd tot ‘een voorraadschuur van technische virtuositeit’. De 
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wetenschapsredacteur van Time heeft nog wel oog voor ‘de grauwgroene woestenij’ van 

New Mexico. Net zoals de aartsbisschop dat was is hij gefascineerd door de ‘stofduivels, 

die zich als gele tornado’s over de woestijn wervelen en de grote zandstormen die soms 

de zon verduisteren; maar meestal is de lucht helder als een vacuüm’. Voor deze 

natuurverschijnselen is ook Leonard echter niet gekomen. Wat hem het meest boeit, zijn 

de kunstmatige trofeeën van het technisch systeem: de lanceerbunkers, de ondergrondse 

opslagtanks voor de raketbrandstof, de radarinstallaties, de lanceertorens, de wouden 

van palen en de spinnewebben van draden. ‘Kilometers in het rond is de woestijn van 

White Sands bespikkeld met groteske instrumenten.’ Maar Leonard ziet nog meer. 

 

Er zijn ook geesten in deze woestijn. De dalen tussen de mesquito-heuveltjes 

dichtbij de startplaats zijn besprenkeld met scherven van schitterend gekleurd 

aardewerk. Lang geleden, toen het Tularosa Basin nog een vruchtbare vallei was, 

voedde het een dichte bevolking van Indianen. De begraafplaatsen en de 

fundamenten van de woningen van deze mensen kan men nog steeds bespeuren 

tussen het doornige struikgewas. Niemand weet wat er met dit oude volk is 

gebeurd. Misschien werd het klimaat allengs te droog, misschien wijzigde een of 

andere rivier zijn loop of verdronk in het zand. In alle geval: deze oude 

bewoners zijn verdwenen. Zij misten de kennis en de vindingrijkheid om zulke 

milieuveranderingen het hoofd te bieden. Zij verlieten hun doden en hun 

potscherven en de stukjes vuursteen die zij van hun armzalige wapens hadden 

afgeslagen. Amateur-archeologen onder het personeel van de proefterreinen 

graven soms in het zand rondom de startplaats en vinden daar hun gehurkte 

geraamtes, elk met een beschilderde pot omgekeerd over de schedel. 

Misschien kijken deze doden toe van onder de potten over hun hoofd als de 

raketten de hemel inloeien. Maar de raket-mensen die in de harde, gespannen 

wereld van het vertrouwvol heden leven, maken zich niet druk over deze 

geesten. Zij hebben het veel te druk met hun ingewikkelde karweien om te 

piekeren over de mislukking van hun voorgangers in deze woestijn.38  
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7. Een politiemacht in de ruimte 
 

 

Halverwege de jaren tachtig wordt het Star Wars-project (of SDI, het ‘Strategisch 

Defensie Initiatief’) binnengehaald als het paard van Troje. Herhaaldelijk roept de 

Amerikaanse president Ronald Reagan zijn onderdanen toe: als we op dat geschenk van 

de high-tech binnenslepen, zullen wij onoverwinnelijk zijn. Dan zal het voor altijd vrede 

zijn. God is on our side! 

 In vergelijking met wat de Amerikanen eerder aan grootschalige projecten 

hebben geïntroduceerd, zoals het Manhattan- en het Apollo-project, is het Star Wars-

project een orde van grootte omvangrijker. Het is in feite uit de synergie van de beide 

voortgaande projecten ontstaan. Wat er uit deze synergie van de bestaande technieken 

voortkomt is - zowel uit het oogpunt van het totaliserend effect, als van complexiteit en 

technisch geweld - een volgende, al het voorafgaande overtreffende stap in de technische 

evolutie. 

 De wetenschappers en technici gaan voorop in de denkbeeldige zegetocht. Niets 

veroorzaakt bij wetenschappers en technici zoveel opwinding als iets dat eigenlijk niet 

kan. 

 De officiële woordvoerder van de Star Wars-pressiegroep in Europa verwelkomt 

het Star Wars-project in 1985 als een politiemacht in de ruimte. Een dergelijke 

kwalificering geeft sprekend aan hoever de vervreemding door de rationele ordening al 

is gegaan. ‘Als we niet meedoen aan het research-program’, zo zegt hij, ‘krijgen we een 

onaanvaardbare technologische achterstand met betrekking tot de VS en Japan.’ En wat 

zeuren we eigenlijk nog over de militarisering van de ruimte: ‘de ruimte is allang gemili-

tariseerd’. Hij is niet zozeer bang voor de Russen omdat dat normale mensen zijn. Zijn 

vijandsdenken richt zich eerder op ‘religieuze fanaten zoals Khomeiny of Kadhafi. Vroe-

ger of later zullen we toch gezamenlijk een soort politiemacht in de ruimte moeten 

hebben om mensen tegen dit soort gekken te beschermen.’1 Hoe efficiënt men de 

samenleving ook inricht, het gevoel van onveiligheid groeit. De propaganda van het 

technisch systeem speelt daarop in en suggereert dat de absolute veiligheid, die het Star 

Wars-project nu kan bieden, precies dat is wat de mensen altijd zelf hebben gewild. 
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Meer politie! - zo roept men, want de straat wordt zo onveilig. Ruimte-politie! - want het 

leven op aarde wordt zo riskant. 

 Naar het ware motief van Star Wars hoeft men niet lang te zoeken: Star Wars is 

noodzakelijk, omdat de high-tech daartoe in staat is. Die aspiraties van de high-tech 

reiken verder dan de menselijke behoeften, omdat zij dienen ter bevrediging van de 

inmiddels sterk gegroeide technische capaciteit. De hoog opgevoerde dynamiek van het 

technisch systeem zal ergens een uitweg moeten vinden. Ook als het Star Wars-project 

niet doorgaat, zal er toch voor de opgekropte nieuwe technische energie andere 

vervangende werkgelegenheid moeten worden gevonden. In zijn technische soort is het 

Star Wars-idee geen afwijking maar een normaal structureel verschijnsel. Het idee is een 

uitkomst van de ijzeren logica van het proces van permanente rationalisering. Anders 

gezegd; ook als het Star Wars-idee zou worden afgewezen, blijven de structuren die tot 

dat idee voerden onverminderd van kracht en breiden die zich zelfs nog verder uit. De 

krachten die de uitbreiding van het technisch systeem in stand houden zullen het er 

zeker niet bij laten zitten. Als we ons niet tijdig op ons technisch denken bezinnen, staat 

ons ongetwijfeld een andere geavanceerde onderneming te wachten. Welk project dat 

ook zal zijn, men kan er bij voorbaat op rekenen dat het achter onze rug om zal worden 

geregeld. Er zal wel de schijn worden gewekt dat de burgers inspraak hebben, maar dat 

zal niet werkelijk het geval zijn. Echte inspraak zou niet eens mogelijk zijn. Het nieuwe 

project zal immers niet alleen moeten voortbouwen op de reeds bestaande technieken, 

maar ook ruimte moeten bieden aan een verdere expansie van het systeem; met andere 

woorden, het nieuwe project zal moeten anticiperen op de toekomstige eisen van het 

technisch systeem, die de niet-ingewijden nu nog niet kennen. 

 De grootscheepse en geraffineerde propaganda die er in de jaren tachtig voor 

Star Wars werd gemaakt, illustreert hoe het technisch systeem de menselijke behoefte al 

vroegtijdig manipuleert. De promotors van Star Wars hebben dat idee met opzet 

gelanceerd als - wat men in de Amerikaanse reclamewereld noemt - een image creating 

idea. De conservatieve Heritage Foundation, een van de belangrijkste denktanks van de 

regering-Reagan, zocht naar een nieuw plan voor absolute veiligheid dat tot de 

verbeelding zou spreken. De toenemende angst voor kernwapens moest worden benut. 

Star Wars werd verkocht als een veilig ruimteschild. De high-tech bracht de oude illusie 

van ‘nooit meer oorlog’ opnieuw tot leven. Het idee hoefde niet waar te zijn. Het mocht 

ook best zo nu en dan ook negatieve publiciteit krijgen. Het belangrijkste was dat het 
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een idee was dat de media zou blijven bezighouden en waarover in de publiciteit en de 

politiek druk zou worden gesproken. 

 Sommige tegenstanders van Star Wars beweerden dat het allemaal bluf was. Het 

zou maar een luchtkasteel zijn. We hoefden ons niet echt zorgen te maken; het zou de 

Amerikanen toch niet lukken om een waterdicht ruimteschild op te trekken. Alsof het 

daarom zou gaan! 

 De bedoeling van Star Wars vertoont duidelijke trekken van wat de Franse 

filosoof Jean Baudrillard beschrijft als een planetair manipulatie-systeem. 

 

Vanuit het no man’s land van de terreur wordt voortaan de orde van de wereld 

beheerst: vanuit dat gebied, dat in zekere zin extra-territoriaal, extra-planetair 

is, wordt de wereld letterlijk gegijzeld. Dat is de betekenis van het evenwicht van 

de terreur: de wereld wordt collectief aansprakelijk gesteld voor de orde die er 

heerst - zou deze orde ernstig worden verstoord, dan zou de wereld moeten 

worden vernietigd. En van waaruit kan dat doeltreffender gebeuren dan vanuit 

die plaatsen ver weg van de aarde, de om de aarde draaiende satellieten en 

bommen? Vanuit dat gebied, dat beslist geen territorium meer is, kunnen alle 

territoria ideaal worden geneutraliseerd en in gijzeling gehouden. Wij zijn 

satellieten van onze satellieten geworden.2 

 

De hieronder geciteerde regels van president Reagan bevestigen Baudrillards idee dat wij 

inmiddels allemaal gijzelaars zijn. 

 

Als we ... een hoge-energielaser zouden hebben, of een deeltjesstraalwapen ... 

om vliegtuigen en raketten neer te halen, ...dan zou je de vijand aan de aarde 

kunnen vastpinnen.... Als ik de high ground beheers en jij kunt je niet bewegen, 

wat kun jij dan nog doen? Jij zult gaan onderhandelen over een overgave. That’s 

what it’s all about.3 

 

In deze niet mis te verstane bewoording maakte Reagan hier duidelijk waar het op neer 

komt: een situatie van algemene chantage. 

  Van Star Wars kan onmogelijk worden gezegd dat de democratische 

besluitvorming dit uiteindelijk zelf heeft gewild. Een politiemacht in de ruimte van 

satellieten, supercomputers, kernladingen en laserstralen is een ontwikkeling die de 
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mensen overkomt zonder dat zij zich dat bewust waren en zonder dat zij deel hadden 

aan de beslissing daarover. Als de beslissing om te beginnen al lang gevallen is wordt de 

propagandamachine in werking gezet en die zegt: if you believe in a strong America, you 

have to believe in SDI. Als je niet in SDI gelooft ben je geen goede Amerikaan. Daarna 

draait de propaganda haar boodschap weer precies andersom en beweert: American 

technology can do anything the American people want it to do. De dubbele moraal, die in 

het christelijke Valladolid nog even een uitweg bood, is in de technische samenleving 

van nu geconcretiseerd tot een hechte dubbele binding met de autoriteit van de tech-

niek. 

 Terwijl de westerse mens er niet meer onderuit komt om zich voortdurend te 

voorzien van de allernieuwste vernietigingstechnieken, maakt de demagogie van zijn 

politieke leiders hem wijs dat hij dat wel moet doen om tot een volledige uitbanning van 

die bedreigende technieken te komen. 

 ‘Als ik moet kiezen tussen de garantie van een ontwapeningsovereenkomst met 

de vijand en de garantie van de veelbelovende Amerikaanse techniek, dan kies ik voor 

het laatste’, roept president Reagan zijn televisie-kijkende onderdanen toe. Het Star 

Wars-plan is volgens hem ‘veel te belangrijk voor de mensheid’ om het ooit nog te laten 

vallen.4 

 

Ik vertelde [Gorbatsjov] dat SDI een reden tot hoop was, niet tot angst; dat de 

vooruitgang van de technologie, die ons eerst de ballistische raketten heeft 

gegeven, spoedig in staat zou kunnen zijn ze overbodig te maken. Ik zei hem dat 

de geschiedenis met SDI een positieve wending had genomen. Ik zei hem dat 

mensen van goede wil verheugd zouden moeten zijn dat onze bevrijding van de 

vreselijke dreiging van kernwapens in het nabije verschiet zou kunnen liggen, 

en ik opperde hem dat ik de hand van de Voorzienigheid daarin zag. Wat kan er 

moreler zijn dan een systeem dat is gebaseerd op het beschermen in plaats van 

het vernietigen van het menselijk leven?5 
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 *  *  * 

 

 

De Californische filosofen Bill Devall en George Sessions gingen in hun directe 

omgeving op zoek naar de aard van de nieuwe mythe van de high-tech-industrie. 

Daartoe verdiepten zij zich in de toekomstverwachtingen van ‘duizenden liberale, 

welbespraakte, geslaagde, jeugdige deskundigen in Silicon Valley’, die volgens hen ‘beze-

ten zijn door de high-tech’. Deze young urban professionals, zoals ze worden bestempeld, 

zijn vooral werkzaam in de biotechniek, computertechniek en massamedia. Deze 

yuppies zijn de voorlopers van de high-tech-cultuur. Volgens de bevindingen van het 

onderzoek zijn de jeugdige deskundigen in Californië vol ambitie en verliezen zij zich in 

‘visioenen van ruimtereizen en menselijke kolonies op Mars’. Zij laten zich volgens 

Devall en Sessions graag inspireren door ‘het idee, dat de mensen co-pilots zijn van het 

ruimteschip Aarde’.6 

 De yuppies in Californië staan model voor dat deel van de jongere Amerikaanse 

generatie, dat zich opvallend snel voegt naar de nieuwste richtlijnen van de technische 

orde. Als voorhoede van de informatie-revolutie hebben zij weinig zorgen over de 

noden van deze tijd. Naar hartelust zwemmen zij mee met de wilde stroom van een zich 

snel veranderende wereld. Zij klagen of protesteren niet. Wat kunnen zij in hun jeugdige 

vitaliteit beter wensen? Hun zelfvertrouwen wordt gedragen door de zekerheid dat zij 

voor de goede - dat wil zeggen de technische - kant hebben gekozen. De yuppies in 

Californië zijn het (tijdelijke) prototype van de ambitieuze en vernieuwende jongeren, 

dat zich in het voetspoor van de high-tech ook over de rest van de wereld verbreidt. 

Overal waar de nieuwe technieken doordringen zal binnen korte tijd ook deze avant-

garde te vinden zijn. Ongedwongen scharen zij zich onder de have’s. Als zij al idealen 

hebben, dan richten die zich op het zo snel mogelijk realiseren van wat technisch 

mogelijk is. Terwijl zij prat gaan op hun onafhankelijkheid en originaliteit, verschaffen 

zij zichzelf een bewijs van onvermogen als het gaat om het vinden van een oplossing 

voor politieke en sociale problemen. Excessen zijn er altijd geweest, zo menen zij, en de 

grote maatschappelijke problemen zijn immers toch onoplosbaar. Orde en gezag 

moeten er zijn. En ook al zou je iets willen veranderen; de maatschappij laat zich niet 

zomaar in een andere richting sturen. De beste kansen voor een leefbare samenleving 

liggen ongetwijfeld in de techniek. 
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 Er wordt veel over yuppies geschreven. Niet omdat zij blijk zouden geven van 

een nieuw spontaan idealisme, maar eerder vanwege het ontbreken daarvan. In het 

ritueel van deze tijd spelen zij de rol van trendsetters. De wereld van reclame en mode 

(ofwel de wereld van de deskundigen, die beroepshalve de geesten der mensen moeten 

masseren) houdt zich intensief met hen bezig omdat zij belangrijk zijn voor het 

achterhalen van de trend van morgen. 

 Voor de uitbreiding van het technisch systeem spelen de yuppies, of meer in het 

algemeen, speelt de opkomende nieuwe generatie van jonge volwassenen, een beslis-

sende rol. De vooruitgang in wetenschap en techniek is zeer gebaat bij de toewijding en 

creativiteit van nog zeer jeugdige deskundigen. In de versneld veranderende wereld van 

vandaag hebben de oudere jongeren hun beste tijd al gehad. In Japan brengt men de veel 

gehoorde leus van de rebellen uit de jaren zestig nu ook echt in praktijk: Vertrouw 

niemand boven de dertig! In het personeelsbeleid van de Japanse high-tech-industrie 

gaat men ervan uit dat technici en wetenschappers tussen 30 en 35 jaar al over hun top 

heen zijn. 

 De ervaring in Japan leert dat het niet alleen gaat om het bijtijds aanwenden van 

nieuw wetenschappelijk of technisch talent. Men probeert niet alleen de 

wonderkinderen te winnen. Het belang van de jongere generatie is algemener en 

structureler en beperkt zich niet tot de toevallige rage van de yuppies van vandaag. In de 

estafette van de technische vooruitgang staat er steeds een nieuwe lichting jongeren 

klaar om de fakkel van de voortdurende verandering over te nemen. De technische 

vooruitgang profiteert van het feit dat er telkens een nieuwe generatie opkomt die voor 

het eerst op zoek gaat naar een eigen identiteit in de wereld. Techniek is een machtig 

hulpmiddel voor het vinden van een eigen identiteit. Het individuele en het collectieve 

belang versterken elkaar. Bij elke opkomende vernieuwing weet het technisch systeem 

zich verzekerd van de loyaliteit van de jonge volwassenen. De technische vooruitgang 

exploiteert het enthousiasme, maar ook het gebrek aan ervaring en de kortzichtigheid 

van hen die nog maar net komen kijken om te zien wat de buitenwereld van hen ver-

wacht. Het vinden van een eigen identiteit, het zichzelf waarmaken, is een steeds 

terugkerende ambitie en daar sluit de opkomst van nieuwe technieken wonderwel op 

aan. De jongeren dragen niet alleen individueel bij tot de noodzakelijke vernieuwingen 

van het technisch systeem, in vereniging zorgen zij door hun massale toewijding ook 

voor de continuïteit in de opgaande lijn van de vooruitgang. De nieuwe volwassenen 
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vormen de onmisbare schakel via welke de technische vooruitgang zich - in de 

vermomming van een unieke tijdgeest -voortdurend cultureel en maatschappelijk 

consolideert. De modieuze verschijnselen als hippies en yuppies komen en gaan, maar 

mede dankzij de telkens oplevende loyaliteit van de meeste jongeren cumuleert onder-

tussen de macht van de techniek. Achteraf bezien lijkt het erop, dat het technisch 

systeem ook de maatschappelijke rebellie in de jaren zestig goed kon gebruiken. Toen in 

die jaren het industrieel elan begon te verstarren, verleende de maatschappelijke 

beroering het technisch systeem een nieuwe stuwende kracht. 

 De roes van de pseudo-revolutie van jaren zestig is over. Veel radicalen van toen 

keren achteraf het straatgeweld de rug toe. De succesvolle jongeren van nu zoeken al 

meteen hun houvast in een solide professionele identiteit. Zij worden zichzelf in de tech-

niek. Waar maken zij sneller furore? Waar komen zij sneller tot hun recht dan in de 

droomwereld van de perfecte high-tech? Zo aangepast als de yuppie in werkelijkheid is, 

zo overtuigend maakt hij zichzelf wijs dat hij het zelf gaat maken. Zijn gezichtsbedrog 

verhult dat hij precies doet wat de vertechniseerde samenleving van hem verwacht. Wil 

hij een goede start maken en in wetenschap of techniek zijn eerste slagen halen, dan 

moet hij zich - op zijn minst tijdelijk - van oogkleppen voorzien. Hij moet geen serieuze 

aandacht schenken aan wat er rondom hem gebeurt en aan de schade, die zijn 

activiteiten in de wereld kunnen aanrichten. Behalve deze bewustzijnsvernauwing be-

taalt de conformistische jongere nog een tweede prijs: hij moet - althans voorlopig in 

zijn topjaren - niet gevoelig zijn voor de vervreemdende invloed van de techniek, waar-

aan hij wordt blootgesteld.  

 De nieuwe volwassene begint niet met een schone lei. Als een goed opgeleide 

jongere is hij al jaren afgericht op de ideologie van de techniek. Om te beginnen had hij 

de wereld, die hij bij zijn geboorte aantrof en waarin hij later opgroeide, al niet zelf 

verzonnen. Voor hem is die omgeving de normale orde van de dag. Van het begin af aan 

was zijn milieu al geheel doortrokken van eisen, zeden en gewoonten, die hun gezag 

ontlenen aan de behoeften van de techniek. Computers, robots, super-snelverkeer, 

kabeltelevisie, videoclips zijn hem al voorgeschoteld als de vanzelfsprekende attributen 

van zijn bestaan. Alles was er al en is al een deel van hemzelf, als hij bewust de geschie-

denis binnengaat. De uitdaging tot wedijver in het onderwijs heeft hem al vroeg 

bijgebracht dat er een ratrace aan de gang is en dat hij in geen geval achterop mag raken. 

Hij weet dat als hij in zijn alledaagse omgeving wil overleven, hij zich moet inzetten om 
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anderen in het gebruik van techniek te slim af te zijn. Overleving, concurrentie, 

innovatie, expansie; dat zijn de pragmatische doelstellingen waarmee hij van jongs af 

aan vertrouwd is gemaakt. Deze doeleinden zijn stilzwijgend begrepen in de rol die de 

samenleving hem heeft toebedacht.  

 

Haast is geboden. Wat de nieuw aangekomen volwassene bezighoudt, is zijn individuele 

overleving op korte termijn: Hoe kan hij zich zo snel mogelijk waarmaken in een reeds 

bestaande technische omgeving? Van de jonge volwassene in die situatie kan men 

moeilijk verwachten dat hij de gevolgen van zijn carrière op lange termijn goed zal 

kunnen overzien. Volgens Ellul is dat voor íedere door de techniek geconditioneerde 

mens een zeer moeilijke opgave. 

 

Hoe kunnen we verwachten dat een man die zo getraind is zelfs maar de 

kleinste mogelijkheid heeft om het technisch systeem te bekritiseren of er het 

heft van over te nemen? Bovendien, wanneer hij een beroep binnen gaat, is alles 

wat hij tegenkomt: het bedrijven van technieken. Wat zijn baan ook is, het is 

hoofdzakelijk een deelname in het technisch systeem - ofwel door wat wordt 

geproduceerd, dan wel door wat wordt verspreid.... Hoe zou hij ooit dat kunnen 

bestrijden wat schering en inslag van zijn leven is?8 

 

De Amerikaanse psychiater Erik H. Erikson, de geestelijke vader van het begrip 

identiteitscrisis, heeft naar aanleiding van zijn ervaring met militairen in de Tweede 

Wereldoorlog geprobeerd te achterhalen welke rol de identiteit speelt in de ontwikkeling 

van een mensenleven en in het bijzonder in de fase van de beginnende volwassenheid.9 

Elke nieuwe volwassene, die voor het eerst als subject bewust bij de historische situatie 

betrokken raakt, moet, aldus Erikson, een geslaagde verbinding zien te maken tussen 

wat hij door opvoeding en opleiding en zijn eigen ontwikkeling tot nu toe is geworden 

en dat wat hij in de toekomst nog belooft te worden. De keuze, die elke nieuwe 

volwassene bewust of onbewust moet maken, bestrijkt twee verschillende werelden: die 

van zijn persoonlijke leven en die van de historische wereld daarbuiten. Hij staat voor 

een tweesprong: zal hij zich voegen naar de overheersende stroom, of zal hij juist tegen 

die stroom in zwemmen? Zal hij als passief object de geschiedenis ondergaan of zal hij 
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als actief subject de geschiedenis maken? Al is er buiten de techniek weinig toekomst-

perspectief, niet iedereen wordt een technicus, zelfs niet in de breedste zin van het 

woord. Het is mogelijk, dat de jonge volwassene uitzicht heeft op een zeldzame 

bekwaamheid buiten de techniek. Heeft hij die uitzonderingspositie niet, dan stelt de 

feitelijkheid van de huidige situatie, zoals die door de techniek wordt bepaald, hem voor 

de keuze wat hij in de toekomst van de techniek van zichzelf wil maken. 

 Als het om het inzicht in de toekomst gaat, hebben de jongere volwassenen geen 

enkele voorsprong. Wat de toekomst betreft berust de zelfverzekerdheid die de yuppies 

ten toon spreiden niet op enige kennis van zaken. Al lijkt het wereldbeeld dat de 

techniek hen verschaft simpel en overtuigend, ouderen noch jongeren hebben er enig 

benul van waar dit toekomstperspectief in feite op uitdraait. Noch weet iemand hoe op 

dit ogenblik de continue ontwikkeling van steeds weer nieuwe technieken telkens weer 

nieuwe generaties jonge volwassenen diepgaand verandert. Door het blinde vertrouwen 

in de techniek trekt men, zowel individueel als collectief, een wissel op de toekomst. De 

gang van de technische toekomst staat boven de wet. 

 Wanneer, zoals Bateson veronderstelt, het westerse denken is behept met een 

epistemologische fout, dan wordt die fout in iedere generatie nieuwe volwassenen 

opnieuw gecontinueerd en dieper geconsolideerd. In iedere generatie jongeren dienen 

zich de nieuwe volwassenen aan die in de maalstroom van de geschiedenis (dat wil 

zeggen in de steeds verder om zich heen grijpende epistemologische fout) hun draai 

moeten zien te vinden. 

 In het onderwijs is de invloed van de autonome techniek duidelijk te zien. Cultu-

rele en politieke ideeën moeten steeds meer het veld ruimen voor de informatie-

revolutie. De brainwashing van de zogenaamde objectieve vorming die de jeugd in het 

onderwijs moet ondergaan is erop gericht dat de jongeren hun identiteit niet langer 

ontlenen aan klassieke of politieke idealen, maar in toenemende mate aan de 

allernieuwste techniek. Het streven is om de aangepaste jongeren zo snel mogelijk achter 

het toetsenpaneel van een computer of te krijgen. De computer beheerst niet alleen de 

ontwikkelingen van het technisch systeem; de computer ís het verleidelijke sta-

tussymbool van technische vaardigheid. 

 Een ander wervend symbool dat de jeugd via stripboeken en televisie al in een 

zeer vroeg stadium met de paplepel krijgt ingegoten is het betoverend milieu van de 

ruimte. De pre-propaganda heeft haar voorbereidend werk goed gedaan. De high-tech-
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thrillers op film en televisie hebben de jeugd bijtijds warm gemaakt voor het nieuwe 

beloofde land in de ruimte. De metafoor van de High Frontier verschaft een wereld van 

nieuwe ideeën, waarmee (bijgevolg) ook de yuppie zich nu graag identificeert. Voor een 

dynamische persoonlijkheid is de aardse ruimte te begrensd. Een technisch 

geïnspireerde jongere vereenzelvigt zich spontaan met het nieuwe veelbelovende milieu 

van de kosmische ruimte. 

 Star Wars verenigt beide symbolen, computer en ruimte, in één. Alleen 

computers zijn voldoende snel om op tijd te reageren op de wapensystemen, die de 

high-tech mogelijk maakt. Alleen de kosmische ruimte geeft voldoende Lebensraum 

voor het manifesteren en botvieren van de laatste triomfen van de techniek. In de ruimte 

en achter de computer kan de dynamische en ambitieuze nieuwe volwassene zijn 

technische virtuositeit bewijzen en komen zijn volle vitaliteit en zijn rusteloos 

uitproberen van de nieuwste mogelijkheden pas goed tot hun recht. 

 

 

 *  *  * 

 

Het toekomstig mensbeeld werpt zijn scherpste schaduwen vooruit op die plaatsen waar 

men als gewoon burger, zonder identificatie en de vereiste papieren, niet zomaar mag 

komen. Het zijn de plaatsen waar een selecte groep mensen zich heeft opgesloten, omdat 

men - in het belang van het algemeen - werkt aan dingen, die zo vitaal zijn, dat ze het 

daglicht niet kunnen verdragen. Bij die activiteiten staan zulke grote technische 

belangen op het spel, dat ze met prikkeldraad, slagbomen en security guards moeten 

worden omgeven. Prikkeldraad, hoge hekken, blaffende honden, televisiecamera’s, 

mobilofoons en gewapende bewakers, dat zijn de statussymbolen van de technische 

macht. Als die attributen aanwezig zijn, dan heeft men te maken met een belangrijk 

knooppunt van het technisch systeem, dat de moeite van die speciale zorg kennelijk 

waard is. Men treft ze niet alleen aan bij de commandoposten van de militaire macht; 

ook in de civiele sector dringen deze kentekenen steeds verder op: bij de 

communicatiecentra, de onderzoekslaboratoria en vele andere zenuwcentra van de 

technische samenleving. (Niet voor niets worden bij een op handen zijnde staatsgreep 

onmiddellijk de radio- en televisiestations bezet!) Elk technisch centrum dat een rol van 
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betekenis wil spelen is het aan zijn status verplicht zich effectief in te dekken tegen het 

risico van subversieve krachten. 

 De Amerikaanse wetenschapsredacteur William J. Broad gaat voor het schrijven 

van zijn boek Star Warriors op zoek naar een eliteverzameling van onderzoekers en 

technici, die in het geheim werken aan belangrijke militaire projecten.10 Broad heeft het 

getroffen en krijgt bij hoge uitzondering de gelegenheid om zich te installeren in het 

Lawrence Livermore National Laboratory voor kernfysica in Californië. In de 

honderden gebouwen van deze atoomstaat Livermore werken achtduizend mensen. 

Broad wil daar vooral in contact komen met een groep ‘excentrieke en zeldzaam 

intelligente jonge onderzoekers, de zogenaamde hot shots’. 

 Broad vindt wat hij zoekt in de O Group, waar veelbelovende jonge experts, de 

meesten in de twintig, werken aan het front van het Star Wars-onderzoek. Binnen die 

groep speurt hij nog verder. De man die hij wil spreken is de legendarische Peter 

Hagelstein, de grondlegger van de geniale basistheorie voor de bouw van een röntgen-

laserwapen dat de kern moet vormen van het Star Wars-ruimteverdedigingssysteem. 

 Voor het verzamelen van het materiaal voor zijn boek heeft Broad zijn intrek 

genomen in de bibliotheek van Livermore. Broad heeft Hagelstein al vier dagen 

tevergeefs gezocht, als de jonge man, die op 24-jarige leeftijd al een legende is geworden, 

zelf opeens in de deuropening verschijnt. ‘Zijn gezicht is bleek en zijn manier van doen 

is teruggetrokken. Zijn verlegenheid is onmiskenbaar.’ Aanvankelijk aarzelend, vertelt 

Hagelstein zijn verhaal. 

 Het levensverhaal van Peter Hagelstein heeft iets van een noodlotstragedie. ‘Op 

een kwade dag ging hij per ongeluk een noodlottige weg op’, zo schrijft Broad. Als men 

Hagelsteins verhaal hoort, dringt zich de vraag op, wat er anders zou zijn gebeurd, als 

deze jonge fysicus en computerdeskundige op de tweesprong van zijn bestaan even beter 

had uitgekeken. Was hij maar niet zo ambitieus geweest, had hij maar niet nachten 

doorgerekend achter zijn computer, dan was het wellicht allemaal niet gebeurd en had 

de mensheid misschien één briljante innovatie minder te verwerken gekregen. Het 

noodlot sloeg toe in de zomer van 1979, tijdens een meeting van de O Group: 

 

De dag voor de bijeenkomst had Peter, op de voor hem kenmerkende manier, 

weer eens de bevlieging gehad om het klokje rond te werken. Enigszins 

gedesoriënteerd en met glazige, afwezige ogen schoof hij aan bij de meeting. 
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Jarenlang had Peter zijn hersens gepijnigd over de vraag hoe je röntgenlasers 

kon maken en hij had het probleem van alle kanten bekeken. Nu hij versuft was 

van teveel werk en te weinig slaap, leek zijn onderbewustzijn het over te nemen. 

Hij zag zichzelf in de verte, alsof hij door het verkeerde einde van een telescoop 

keek. Het was het soort psychologische toestand dat zich voordoet na een 

ongeluk of grote stress. Daar zat Peter. Daar zat Peter in de meeting met [zijn 

collega’s]. Daar zat Peter, iets zeggend dat nog nooit eerder gezegd was, iets dat 

nieuw was in de geheime wereld van nucleaire röntgenlasers.11 

 

Peter herinnerde zich dat hij twintig uur achtereen op was geweest. ‘Het had iets te 

maken met tot het uiterste gespannen zijn. Mijn mond zei het gewoonweg.’ Voordat hij 

het zich goed realiseerde was het nieuwe idee geboren en had Hagelstein het Star Wars-

onderzoek een nieuwe beslissende impuls gegeven. Tegelijkertijd werd hij door dit 

sublieme idee de gevangene van het technisch systeem. Voordat hij dat zelf wilde, werd 

hij meegezogen in het geheime onderzoek en raakte hij bijgevolg ook steeds meer 

afgesneden van ‘de spontaniteit van de buitenwereld’. Hij werd, naar zijn eigen zeggen, 

onder ongelooflijke politieke druk gezet om gedetailleerde berekeningen te maken. Er 

werd van hem verwacht dat hij dag in dag uit aan zijn computer-terminal zou zitten. 

Hagelstein verzette zich daartegen, omdat hij vond dat hij betere dingen te doen had. 

‘Zagen die krankzinnige bommenmakers dan niet dat hij het te druk had?’ 

 Hoe kon Hagelstein de dans nog ontspringen? Wat bracht hem ertoe om, tegen 

zijn principes in, zelf een krankzinnige bommenontwerper te worden? De bewape-

ningswedloop was niets voor hem; eigenlijk haatte hij bommen en wilde hij niets te 

maken hebben met nucleaire zaken. De race die hem wel interesseerde en waarvan hij 

zich maar moeilijk kon losmaken, was de jacht op de röntgenlaser met de kleinste 

golflengte. Dat was een deugdzame wedstrijd in nobel, vreedzaam wetenschappelijk 

onderzoek. Als hij in die race wilde blijven, was het echter al te verleidelijk om voor het 

opwekken van de benodigde hoge hoeveelheid energie zijn toevlucht te nemen tot het 

energetisch vermogen van de waterstofbom. Het geweld van de waterstofbom leek nog 

wel toelaatbaar, mits die energiebron maar onder de grond of ver weg in de ruimte tot 

ontploffing werd gebracht. Direct na zijn geniale inval raakte hij betrokken bij de 

plannen om zijn vinding zo spoedig mogelijk te testen bij een geheime ondergrondse 

kernproef. Zijn concurrenten in het Livermore Lab zaten ook niet stil, maar toen de 
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verschillende ideeën voor een röntgenlaser in november 1980 bij een ondergrondse 

kernproef werden getest, waren Hagelsteins resultaten wel verreweg de beste. Een test in 

de ruimte zou eigenlijk nog interessanter zijn. 

 De laser is het centrale element van het Star Wars-project omdat die zou kunnen 

worden gebruikt voor het uitschakelen van vijandelijke raketten. Om daartoe in staat te 

zijn, moet de laserstraal zo ongelooflijk krachtig worden gemaakt dat die zelfs over 

afstanden van honderden kilometers nog voldoende energie over heeft om een vijan-

delijke raket te vernietigen. Alleen een waterstofbom kan zulke hoge hoeveelheden 

energie produceren. De energie van de waterstofbom zou in de laser kunnen worden 

gepompt, nog juist voordat het laserwapen zelf uiteindelijk in een nucleaire vuurbal 

uiteen zou spatten. 

 De toepassingsmogelijkheden van Hagelsteins vindingen in de nieuwe plannen 

voor ruimtewapens trokken de aandacht van het grote publiek. Volgens Broad was het 

succes van het nieuwe laserwapen voor president Reagan een belangrijke aanleiding 

voor de rede, waarin hij in 1983 de wereld van zijn ambitieuze Star Wars-plannen in 

kennis stelde.12 

  Voordat Peter Hagelstein zijn geniale inval kreeg, had alles er heel anders 

uitgezien. Toen hij zich vier jaar eerder, op twintigjarige leeftijd, bij de personeelsafde-

ling van Livermore had aangemeld, was hij nog geschrokken van het prikkeldraad en de 

wachtposten en had het niet veel gescheeld of hij was weggegaan. Maar het scheelde 

teveel. Binnen het hek leek de wereld toch beter dan buiten. Al vertrouwde Hagelstein 

het niet, hij zwom toch de fuik in. ‘Ik wilde er niets mee te maken hebben. Hoe dan ook, 

ik kwam er aardige mensen tegen en dus bleef ik. De mensen waren ontzettend 

interessant’.13 Direct na zijn afstuderen koos Hagelstein al voor een werkkring die hij 

tegelijkertijd eigenlijk niet wilde. Maar nog was de briljante jonge fysicus niet gewonnen 

om voor militaire doeleinden te werken. Het enige wat hij op zijn jeugdige leeftijd wilde, 

was het winnen van de Nobelprijs voor het bouwen van een medische, en niet van een 

militaire laser. 

 Vroeger deed Hagelstein een heleboel andere dingen niet, die hij nu wel doet, en 

omgekeerd. Zo had hij een tijdlang omgang met Josephine Stein, met wie hij samen 

muziek speelde in het symfonie-orkest van het Massachusetts Institute of Technology. 

Josephine had hem aan zijn verstand gebracht dat ‘bommen bommen waren en altijd 

vernietiging zouden brengen’, en dat hij daarom moest stoppen met zijn werk op het 
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Livermore Laboratorium.14 Hagelstein kon de toenemende verleiding maar moeilijk 

weerstaan. Hij moest kiezen tussen de stem van het geweten van zijn vriendin (die hij 

respecteerde, maar wel ‘verschrikkelijk ontoegeeflijk’ vond) en de verleiding van de jacht 

op de laserstraal met de allerkleinste golflengte. Hij kon deze unieke kans in Livermore 

waar hij de krachtigste lasers ter wereld tot zijn beschikking had toch niet laten lopen? 

Bovendien, als hij ontslag zou nemen zou hij zijn vrienden moeten opgeven, en zijn huis 

en ‘een van de weinige plaatsen in de wereld, waar zijn speciale talenten werden gewaar-

deerd’.15 Wat Hagelstein kon, kon Hagelstein alleen. Hij kende de algemene theorieën 

van röntgenlasers beter dan wie ook. Als geen ander kon hij met de computer overweg 

voor het nabootsen van wat er in de werkelijkheid van een proefexplosie stond te gebeu-

ren. Hij kon niet langer wachten. Zijn concurrenten binnen het laboratorium zaten hem 

dicht op de hielen. Hij moest en zou deze reuzenslag winnen. Alsof het zijn 

lotsbestemming was koos Hagelstein voor zijn binding met de lasers, de computer en de 

ondergrondse proefexplosies. Zijn relatie met zijn vriendin liep stuk. Het prikkeldraad 

werd de grens tussen hem en Josephine. Hij bleef binnen het prikkeldraad en de 

wachtposten van Livermore, en zijn vriendin bleef er buiten. Dat was het hele verschil. 

Hagelstein ging terug naar zijn terminal om verder te rekenen, dag en nacht. Terwijl hij 

binnen overuren maakte liep Josephine buiten de hekken van Livermore mee in een 

protestdemonstratie. Het protest mocht niet baten. Het prikkeldraad was een duidelijke 

grens; daarbinnen liet men zich niet de wet voorschrijven door de buitenwacht, die 

alleen maar emotioneel reageerde. 

 Hoe het met Josephine verder is gegaan, vertelt Broads verhaal niet. Toen de 

relatie was verbroken, was Hagelstein somber gestemd en luisterde hij op zijn werkka-

mer alleen nog naar Requiems van Brahms, Verdi en Mozart. Inmiddels zijn zijn 

gedachten over de wapentechniek subtiel maar zeker verder verschoven. 

 

Mijn kijk op wapens is veranderd. Tot 1980 of daaromtrent wilde ik niets te 

maken hebben met ook maar iets wat nucleair was. In die tijd dacht ik dat er iets 

fundamenteel kwaads aan wapens zat. Nu zie ik het als een interessant fysisch 

probleem.16 

 

De luchthartigheid van deze relativerende opmerking staat in geen enkele verhouding 

tot waar Hagelstein in feite in zijn werk mee bezig is. Ook al doen de Star Warriors het 
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graag voorkomen alsof zij werken aan de wapens des levens om de mensheid te 

beschermen tegen ‘de wapens des doods’, zelf gelooft Hagelstein niet dat zijn innovatie 

in dat opzicht effectief zal zijn. 

 

Verdediging is ongetwijfeld interessant en uitvoerbaar.... Of het een oorlog 

minder waarschijnlijk zal maken, betwijfel ik - ik bedoel in termen van 

menselijke drijfveren. Je kunt geen eind maken aan oorlogvoering. Het zou heel 

mooi zijn als we een defensiesysteem zouden kunnen ontwikkelen dat alle 

Sovjet-ICBM’s zou wegblazen. Maar ik geloof niet dat we dat kunnen. We 

zouden er een paar kunnen uitschakelen. Maar ik denk niet dat we ze allemaal 

kunnen opruimen. Zelfs als we het konden, zou dat geen eind aan oorlogen 

maken of de nucleaire dreiging doen verdwijnen, zolang de mensen zijn wat ze 

zijn. 

Ik ben er min of meer van overtuigd dat we vandaag of morgen de Derde 

Wereldoorlog of wat dan ook krijgen. Het zal heel verschrikkelijk worden. Heel 

wat steden zullen er aan gaan. Ik weet werkelijk niet hoe ter wereld de lont uit 

het kruitvat kan worden gehaald of hoe we er vanaf kunnen komen.... Het 

opzetten van een verdedigingssysteem zou misschien iets helpen. Maar het zou 

niet kunnen voorkomen dat er steden worden weggevaagd.17 

 

Na twaalf jaar werken voor Livermore komt Peter Hagelstein in 1986 tot de conclusie, 

dat hij niet langer voor militaire projecten maar voortaan ‘ten bate van de mensheid’ wil 

werken. Hij is dan 32 jaar oud. Hagelstein heeft op die leeftijd zijn bijdrage al geleverd 

en die bijdrage is, daar is iedereen het over eens, ongekend groot. Bij zijn vertrek wordt 

hij door een collega natuurkundige, Steve Maxon, geroemd als de briljantste fysicus met 

wie hij ooit heeft gewerkt. 

 Nu de buit binnen is, kunnen de gevolgen van zijn vertrek terecht worden 

gebagatelliseerd. Hagelstein was een welkome uitschieter, die nodig was om het proces 

in gang te zetten. Nu het Star Wars-project in beweging is, zal het ook door het 

deserteren van Hagelstein niet meer worden gestopt. ‘In het hele land werken er 

duizenden toegewijde geleerden en onderzoekers aan het Strategisch Defensie Initiatief 

en het vertrek van één van hen heeft op het programma als geheel geen invloed van 

betekenis’, zo verklaart luitenant-kolonel Lee Delorme, officieel woordvoerder van het 

Star Wars-project. 



229 
 

 Hagelstein zelf keert terug naar waar hij twaalf jaar geleden vandaan was 

gekomen: het Massachusetts Institute of Technology, waar hij ook zijn opleiding tot 

fysicus had genoten. Zelf wil Hagelstein niets zeggen over zijn redenen om zijn werk in 

Livermore te staken. Hij kan zelfs niets zeggen: ‘Ik kan niets zeggen. Veel mensen 

verkeren in een lastige positie en ik ben een van hen.’18 

 

 

 *  *  * 

 

De deskundigen in de technisch hoogontwikkelde staten blijven elkaar overtroeven. Het 

ondeskundige publiek en de technisch onderontwikkelde staten en volken komen daar 

niet aan te pas. Voor degenen die zichzelf als superieur beschouwen, is de techniek een 

reden tot overmoed. De high-tech geeft hen een sensatie van oppermachtige soeve-

reiniteit. Voor degenen die als inferieur worden gezien, ligt dat anders. De autoriteit van 

de techniek ontneemt hen de laatste mogelijkheden die zij nog hebben om een eigen 

leven te leiden. De overmacht van het technisch systeem vernedert en verontwaardigt 

hen nog verder. Zij zijn de gijzelaars van de overmoedigen geworden. Zelfs het begin 

van een mogelijkheid om het lot in eigen hand te nemen is hen ontnomen. De totalitaire 

trekken van het technisch systeem veroorzaken een toenemend gevoel van impotentie - 

vooral in die culturen, die de westerse techniek niet zelf hebben bedacht en nu in hun 

onmacht moeten toezien hoe hun cultuur en identiteit er ingrijpend door worden 

veranderd. De usurpatie door het technisch systeem betekent een nieuwe kolonisatie die 

geen bevrijdingsbeweging, in de conventionele zin, nog kan dekoloniseren. 

 

Terrorisme is een nieuwe vorm van oorlogvoeren, zo wordt beweerd. Het is een plaag 

die de politieke grenzen overschrijdt. Terrorisme kan niet gemakkelijk worden opgevat 

als een bedrijfsongeval van een overigens goed werkend sociaal systeem. Het lijkt al te 

eenvoudig om de opkomst van het verschijnsel terrorisme toe te schrijven aan één 

bepaalde verderfelijke ideologie. Ook al zou men dat graag zien gebeuren, het terrorisme 

zal niet vanzelf verdwijnen als die ene verderfelijke ideologie verdwijnt. 

 Met het toenemen van de technische bekwaamheid wordt ook het vermogen tot 

het uitoefenen van geweld steeds groter. De overheden, die zelf mede aanzetten tot het 

uitdenken van gevaarlijke technieken, slaat de schrik om het hart als die technieken ook 
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ter beschikking komen van de aartsvijanden van de staat (de gekken). Door de snelle 

opkomst en verspreiding van nieuwe technieken worden ook de vernietigingstechnieken 

goedkoper, compacter en nauwkeuriger. (Zo vergroot bijvoorbeeld de techniek van de 

afstandsbediening de mogelijkheden en de actieradius van het terrorisme.) 

 De steeds verder gaande perfectionering van het technisch systeem heeft de hele 

samenleving zeer kwetsbaar gemaakt. De overheden weten niet goed hoe zij het terro-

risme moeten bestrijden. Zij zijn inmiddels wel tot de conclusie gekomen dat het met 

conventionele middelen niet lukt. Als we het terrorisme niet kunnen bestrijden, zo 

zeggen de politici vastbesloten, dan moeten we het beheersen. Men bezint zich op 

nieuwe maatregelen, maar die zullen op hun beurt het gevoel van machteloosheid en 

vernedering als voedingsbodem voor terrorisme alleen maar vergroten. De politici zijn 

voortdurend een slag achter en worden zo steeds meer een speelbal van het eigen techni-

sch geweld. 

 Het verschijnsel terrorisme verraadt vooral de wijdverbreide frustratie en het 

algemene gevoel van isolement: zo’n interpretatie zou kunnen verklaren waarom het 

wordt gekenmerkt door een toenemend gevoel van impotentie - zowel aan de kant van 

de terroristen als aan de kant van degenen die het terrorisme willen bestrijden. 

 Aan de kant van de rechtelozen kweekt deze situatie haar eigen desperado’s. In 

zijn wanhoop doet de desperado een vertwijfelde poging om de uitzichtloze en voor 

hem mensonterende situatie te doorbreken. Juist in de uitzichtloosheid van de 

onderdrukking wil men door het gebruik van geweld laten zien dat de koloniserende 

autoriteit ondanks alles zeer kwetsbaar is. Zo rechtvaardigt de bevrijdingsbeweging dit 

geweld en presenteert het als een teken van hoop en inspiratie. 

 Aan de kant van de macht zoekt men zijn toevlucht in een versterking van het 

technisch systeem. Men zint op nieuwe, nog verder geperfectioneerde methoden en 

technieken om het terrorisme te bestrijden. De verspreiding van het gevoel van 

machteloosheid is bevorderlijk voor de verdere groei en verbreiding van het technisch 

systeem. 

 Terrorisme is in feite, zoals Jean Baudrillard constateert, tot ‘het normale en 

algemene gedrag van alle naties en groepen geworden’.19 De preventieve maatregelen die 

moeten worden genomen zijn zo immens en massaal, dat er een wijdverbreid netwerk 

van state sponsored terrorisme ontstaat. Zoals Baudrillard constateert: het terrorisme 

sommeert de staat, om ‘terroristischer te worden dan de terroristen’.20 Als deze visie van 
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Baudrillard juist is, moet men zich om de maatregelen tegen het terrorisme nog meer 

zorgen maken dan om het terrorisme zelf. 
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8. Indianen in Dodewaard 
 

 

Het is zondag 20 september 1981 in Dodewaard. Er heerst een soort wapenstilstand 

tussen de demonstranten tegen de kerncentrale en de troepen van de Mobiele Eenheid. 

 ‘s Middags is er een demonstratie geweest van oudere mensen. Met zoveel 

oudere demonstranten rond de afzettingen wil de Mobiele Eenheid geen vertoon van 

geweld. Daarom houdt men zich rustig. De mannen van de ME zijn zeer tolerant. Ze 

praten over het prikkeldraad met de demonstranten over de voor- en nadelen van 

kernenergie. De ME-mannen hebben er wel begrip voor. Zij zijn eigenlijk ook geen 

voorstander van kernenergie, maar daar gaat het nu niet om. We have a job to do. Het is 

hun taak de rechtsstaat te beschermen - we hebben deze regering toch zelf gekozen. De 

demonstranten benutten de rustpauze voor het opwerpen van blokkades op een van de 

toegangswegen, die over de rivierdijk naar de kerncentrale loopt. Ze gebruiken de losse 

basaltblokken die aan de voet van de dijk liggen. Een helikopter hangt al geruime tijd 

boven de frontlijn en observeert de situatie. 

 Tegen zes uur komt er beweging in de troepen van de ME. Vanaf de kerncentrale 

trekt een colonne ‘stillen’ van het arrestatieteam in de richting van de barricades, 

gevolgd door een groep journalisten en fotografen. De colonne wordt afgesloten door 

een bulldozer die de met de hand opgeworpen barricades opzij moet schuiven. De 

ME’ers stellen zich in slagorde op en trekken hun gasmaskers over het hoofd. De 

tolerante gesprekspartners van een paar uur geleden zijn onherkenbaar geworden. Na 

een bevel aan de demonstranten om zich te verwijderen klinkt over de 

politiemobilofoon het commando: ‘Heren, ik krijg van u een charge eroverheen!’ Dat 

bevel brengt het anonieme systeem opeens tot leven. Binnen die instructie van de 

commandant hoeft niet meer te worden gedacht over het hoe en waarom. Binnen die 

bescherming mag alles. Het traangas brandt los. Als schadelijke insecten worden de 

demonstranten uitgerookt. Vanaf de dijk en ook vanuit het omliggende weiland worden 

de vluchtende demonstranten onder schot genomen. De demonstranten rennen de dijk 

af, het weiland in. 

 Uit de richting van het tentenkamp van de demonstranten klinken 

trommelslagen. Dwars tegen de stroom vluchtende demonstranten in dringt zich een 
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groep Indianen naar voren, met in het midden een grote platte trommel, die zij met z’n 

allen vasthouden. De Indianen slaan met stokken op de trommel en zingen een Indiaans 

strijdlied. 

 Het wordt donker in Dodewaard. De helikopter hangt nog boven de dijk en het 

weiland in de zwaarbewolkte lucht. Het begint te regenen. De helikopter kan niet meer 

goed zien en zet een grote schijnwerper aan. Een felle geconcentreerde lichtbundel tast 

het weiland af op zoek naar demonstranten. Voor de Indianen is het een straal uit het 

oog van het Monster. Dat Monster, zoals zij de westerse industriestaat noemen, dringt 

overal door en achtervolgt hen overal. Zij gaan er niet voor op de loop. ‘Tot hier en niet 

verder’, hebben zij het Monster te verstaan gegeven. 

 Het zingen en tromgeroffel van de kleine groep Indianen daar onder aan de dijk 

in Dodewaard trekt de aandacht. De helikopter wordt nieuwsgierig en verplaatst zich in 

hun richting. Onder het zingen kijken de Indianen naar het geweld dat vlak boven hun 

hoofden hun strijdlied overstemt. Er is woede op hun gezichten en hun blik spreekt 

duidelijke taal: de helikopter is hun vijand. De kleine groep niet-blanke mensen is niet 

alleen tegen de helikopter, tegen het traangas, tegen de kerncentrale; zij zijn eigenlijk 

tegen alle techniek. Het is die techniek van de blanken die hun traditionele levensstijl 

bedreigt. Hun oorlog tegen de dwingende autoriteit van de techniek is hun 

bevrijdingsstrijd.1 

 De bewoners van Dodewaard horen wel een opwindend lawaai van de helikopter 

maar hebben geen weet van het Monster. De commandant van de Mobiele Eenheid, de 

burgemeester, de officier van justitie, de commissaris van de Koningin, de socialistische 

minister van Binnenlandse Zaken: zij zijn allen in dienst van het Monster. De 

autoriteiten weten dat kernenergie voor veel mensen een gevoelig punt is. Omdat 

emoties hoog kunnen oplaaien, moeten zij behoedzaam opereren. Ook voor de eigen 

manschappen is het beter de ingewikkelde problematiek te reduceren tot een handzame 

machtsformule. Die formule luidt: ‘De kerncentrale mag niet zodanig worden 

geblokkeerd dat die niet meer effectief zou kunnen werken.’2 De autoriteit van het 

technisch systeem had zich nauwelijks preciezer kunnen uitdrukken. Voor alles moet de 

effectiviteit van de centrale worden beschermd. Het wordt de machtspreuk van deze 

dag. Het is de formule die alle laaghartige trucs en mensonwaardige methoden, waarvan 

de overheid zich bedient, sanctioneert. De rechters en de minister van Binnenlandse 

Zaken zullen over dat optreden later in uitspraken en rapporten hun oordeel vellen. 
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Tenminste - dat denken zij. Alles wat zij zullen en kunnen doen is spreken in naam van 

de sterke arm van het Monster. Als de verdedigers van de actievoerders later in de 

rechtszaal zullen aanvoeren dat de overval van de ME op de demonstranten een 

provocatie was met voorbedachten rade, zal de rechter zeggen dat hij ‘niet in het beleid 

van de overheid kan treden’. Gelijk heeft hij; duidelijker kan het niet worden gezegd. En 

de overheid zal bij monde van de minister tot haar eigen verontschuldiging aanvoeren 

dat ‘de grenzen toch duidelijk waren gesteld en dat niet hij maar de demonstranten de 

confrontatie hadden gezocht’. Niemand kan zich nog veroorloven zich te verdiepen in 

de vraag door wie of wat die grenzen eigenlijk worden gesteld. Tot in de hoogste en 

laagste regionen van de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht is men 

geprogrammeerd door het technisch systeem. 

 Het handjevol Indianen dat in Dodewaard is maakt deel uit van een grotere 

groep die in Genève naar een conferentie van de Verenigde Naties is geweest om daar 

het standpunt van de Indianen uiteen te zetten. Ook daar hebben zij met ruim honderd 

vertegenwoordigers van andere inheemse volkeren binnen en buiten het Palais des 

Nations gepleit voor hun zelfbeschikkingsrecht. Zij hebben in Amerika de verwoestende 

werking van de techniek aan den lijve ondervonden. Daarom zijn zij ook naar 

Dodewaard gekomen om hier hun solidariteit te betuigen. Zij weten precies waar het in 

Dodewaard om gaat. Zij zien hoe de demonstranten met traangas en wapenstok de dijk 

af worden gedreven. Sommigen van hen komen beneden op een boerenerf terecht. De 

boer komt naar buiten met een jachtgeweer in de aanslag. Bill Wahpepah, een Indiaan 

met vlechten en een zwarte hoed, veegt de tranen uit zijn ogen. Later in de week zal hij 

in een toespraak in Amsterdam vertellen dat hij niet alleen van het traangas tranen in 

zijn ogen kreeg, maar ook uit solidariteit met de jonge mensen die de moed hadden het 

op te nemen tegen het geweld van de techniek. ‘Ook zij zetten zich in voor het behoud 

van de Aarde. En daarom voelen wij ons één met die jonge demonstranten.’ De 

Indianen zijn naar Genève en naar Dodewaard gekomen om met hun trommel het 

geweten van de wereld wakker te slaan. Maar tevergeefs. Hun roep om bevrijding op de 

conferentie in Genève is vrijwel doodgezwegen. 

 ‘s Middags houdt Bill Wahpepah een indrukwekkende toespraak in de grote tent 

op het kampeerterrein van de demonstranten. Zo te horen zijn deze Indianen diep 

doordrongen van de ernst van hun spirituele strijd tegen de ontaarding van de techniek. 

Zij maken zich druk om wat zij de aanranding van Moeder Aarde noemen. De stillen die 
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zich als demonstrant vermomd onder het publiek hebben gemengd zullen er weinig van 

begrijpen. Via hun draagbare zendertjes kunnen zij aan het beleidscentrum rapporteren 

dat een Indiaan oproept tot internationale solidariteit in de strijd voor zoiets als Moeder 

Aarde. Daar hebben zij nog niet eerder van gehoord. Waar de stillen geen benul van 

hebben is dat de Indianen het beleidscentrum wel degelijk iets te zeggen hebben. 

 Deze Indianen zijn leden van de Amerikaanse Indiaanse Beweging (de American 

Indian Movement - AIM), een organisatie die zich inzet voor het behoud en de herleving 

van de traditionele Indiaanse cultuur. Op grote afstand van Dodewaard ruïneert op 

hetzelfde ogenblik de uraniummijnbouw in de Indianenreservaten de gezondheid en het 

leven van hun eigen mensen. Het verzet van deze Noordamerikaanse AIM-Indianen kan 

buitengewoon grimmig zijn. Dat bleek bij de verzetspoging van de Amerikaanse 

Indiaanse Beweging in 1973 toen die samen met de Oglala-Sioux-Indianen tien weken 

lang de kerk van de nederzetting Wounded Knee in South Dakota bezet hield. Daarbij 

vielen twee Indiaanse doden. Het Pentagon vond deze muiterij kennelijk belangrijk 

genoeg om zijn modern technisch potentieel ter beschikking te stellen om dit Indiaanse 

verzet de kop in te drukken. Een onafhankelijke positie van de Indianen kan niet 

worden getolereerd. Alleen al het feit dat de AIM-Indianen willen vasthouden aan hun 

eigen traditionele waarden vormt een bedreiging voor het systeem. Na vijf eeuwen van 

onderdrukking en verzet weten zij nu precies wat ze niet willen, wat ze niet zullen 

accepteren en wat ze wensen te behouden. De Indianen voelen zich sterk omdat zij 

ervan overtuigd zijn dat de natuur hun bondgenoot is. En die bondgenoot is, zeggen zij, 

onoverwinnelijk. 

 Maar de minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris van de koningin, de 

officier van justitie, de burgemeester en de commandant van de Mobiele Eenheid zullen 

er niet minder om slapen. Via de televisiecamera in de helikopter hebben zij in het 

beleidscentrum de Indianen wel gezien, maar voor een dergelijke folklore hebben ze nu 

geen tijd. Wat ze in het beleidscentrum willen hebben is: informatie. En de belangrijkste 

informatie over de bewegingen van de demo’s komt binnen via het oog van de heli, zoals 

demonstranten en helikopter in het politiejargon worden gereduceerd. Als het Monster 

maar te vreten krijgt. En het Monster wil eigenlijk alleen maar zoveel mogelijk 

elektronische gegevens. 

 ‘s Avonds als de strijd met de demonstranten is geluwd en de heli heeft gemeld 

dat de afmars van de demo’s is begonnen, kunnen ze in het beleidscentrum nog naar de 
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buis kijken om in het journaal als een soort beloning te consumeren wat het Monster 

over zijn eigen optreden laat zien. Ze kunnen dan nog eens zien hoe goed het scenario 

heeft gewerkt. De televisiebeelden van het gewelddadig optreden werken ook goed voor 

de mensen in het land. Als die het gas-scenario in bedrijf zien zullen zij zich wel 

tweemaal bedenken voor zij het Monster nog maar iets in de weg willen leggen. 

 De Nederlandse minister drukt het verzet van de demonstranten in Dodewaard 

op zijn manier de kop in. Hijzelf houdt niet van overmacht; hij vindt dat je er ‘niet 

onnodig hard tegenaan moet gaan’ en de politie alleen ‘naar evenredigheid’ moet 

inzetten. Daarom spuiten zijn agenten bij de acties in Dodewaard ongekende 

hoeveelheden CS-gas, dat wordt toegepast nog vóórdat het op zijn schadelijke 

bijeffecten is beproefd. Voor de centrale staan demonstranten die zich zorgen maken 

over kernenergie. Daartegen mag de minister geen deugdelijk middel onbeproefd laten. 

Het gas-scenario draagt de officiële goedkeuring van de minister. Alles welbeschouwd is 

CS-gas een ‘relatief humaan middel’. Het is ook een probaat middel. De ME spuit met 

behulp van grote aggregaten en individuele spuitbusjes. De demonstranten hoeven zich 

geen enkele illusie te maken. Het CS-gas jaagt de schrik erin en niet alleen bij de 

demonstranten die de weilanden en de boomgaarden in vluchten. De burgerij krijgt bij 

het zien van zoveel gas en geweld nog meer behoefte aan veiligheid en rust. De burgerij 

zal de relschoppers verwensen en de overheid en de politie prijzen voor het beheerste 

optreden. Traangas heeft altijd gelijk! De autoriteiten kunnen niets aan het toeval 

overlaten. ‘Het geweld is een monopolie van de overheid en die overheid moet iedere 

dag opnieuw haar gezag bewijzen’, is een lijfspreuk van de socialistische minister. Hij zal 

geen krimp geven, want wie de deur op een kier zet vergeet dat je burgerlijke 

ongehoorzaamheid moet onderdrukken bij het begin. Burgerlijke ongehoorzaamheid 

mag niet, ‘tenzij er grondrechten van de burgers in het geding zijn’. De minister heeft 

van tevoren duidelijk gewaarschuwd. Ze mogen van hem wel langs, maar niet dwars 

over de weg demonstreren. Demonstreren ja, blokkeren nee! Die uitspraak bevalt de 

minister. Het is het soort binaire denken waar hij goed raad mee weet. 0 of 1, ja of nee. 

De schakelaar staat aan of uit. Je hoeft dan ook niet meer na te denken of de blokkade 

nu al of niet als een symbool moet worden opgevat. Het enige waar je echt staat op kan 

maken zijn getallen. Getallen geven zekerheid. Als minister kent hij de trucs van het 

bureaucratisch apparaat van binnen uit. Je moet het probleem reduceren. Het probleem 

van de kernenergie is in zijn totaliteit te ingewikkeld, zeker voor eenvoudige burgers. 
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Zijn instructies en het scenario voor het optreden van de politie zijn zo 

geprogrammeerd dat de demonstranten zullen worden gedwongen tot een antwoord: 

demonstreren ja, blokkeren nee. Die formulering ontlast hem van de plicht zelf een 

antwoord te geven. Door die formulering te kiezen heeft hij het probleem 

gefragmentariseerd en zelfs gedigitaliseerd. Het is aan de demonstranten zelf om de 

schakelaar op de door hen gewenste stand te zetten. Zijn apparaat hoeft dan alleen op 

die keuze te reageren. Als de demonstranten de verkeerde keuze maken zal het apparaat 

ze automatisch vol met traangas spuiten. Zo is alles geregeld. Ook - of juist - als socialist 

moet je met de tijd meegaan. Je kan de vooruitgang toch niet tegenhouden. In het 

formele en numerieke rijk van de monitors, de camera’s, de computers en de bits wordt 

alles teruggebracht tot elektronische eenvoud. De uitweg uit de algemene verwarring is 

geordende en gedisciplineerde taal. Discipline is de enige echte zekerheid die hij als 

minister van Binnenlandse Zaken zijn volk en zijn ambtenaren kan bieden. Hij is nog 

maar net als minister in functie, maar hij heeft zich voorgenomen om tijdens zijn 

bestuur de rechtsonzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen. Zijn bestuur zal aan 

duidelijkheid niets te wensen over laten. Het is belangrijker dat een bestuursmaatregel 

duidelijk is dan dat die goed is. Trouwens, wat is goed? Wie kan daar nog een verstandig 

woord over zeggen? Alleen de computer waarschijnlijk. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Lang geleden was er een beroemde jager, die gewoon was overal rond te jagen. Hij bracht 

altijd iets goeds om te eten naar huis. Op een dag toen hij met een paar vogels die hij had 

geschoten onderweg was naar huis, zag hij langs de kant van het pad een kleine slang. Het 

was een prachtig gekleurde slang, die er bovendien nog vriendelijk uitzag. De jager hield 

stil om de slang goed te bekijken. Hij dacht dat de slang wel honger zou hebben en daarom 

wierp hij, voordat hij verder naar huis ging, één van zijn vogels voor de slang. 

 Een paar weken later kwam hij langs dezelfde plaats met een paar konijnen die hij 

had geschoten. Opnieuw zag hij de slang. De slang was nog steeds erg mooi en zag er 

vriendelijk uit, maar was wel een flink stuk gegroeid. Hij wierp een konijn naar de slang, 

zei hem gedag en ging verder naar huis. 
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 Enige tijd later zag de jager de slang opnieuw. Hij was erg groot geworden, maar 

was nog steeds vriendelijk en scheen honger te hebben. De jager had een paar kalkoenen 

bij zich, dus stopte hij en gaf de slang een kalkoen. 

 Toen, op een dag, ging de jager weer naar huis met twee reebokken op zijn rug. De 

fraai gekleurde slang was inmiddels zo groot geworden en zag er zo hongerig uit, dat de 

jager medelijden met hem had en hem een hele reebok te eten gaf. Thuis aangekomen 

hoorde hij dat de mensen die avond een dansfeest zouden hebben. Alle ‘Nighthawks’ 

waren van de partij. Zij dansten rond het vuur en zongen hun oude liederen, toen de slang 

verscheen en ook op enige afstand van de dansende mensen in de rondte begon te bewegen. 

De slang was zo groot en lang, dat die zich om alle mensen heen uitstrekte. De mensen 

waren ingesloten. De slang was overdekt met alle mogelijke fraaie kleuren en zag er 

vriendelijk uit, maar hij maakte ook een hongerige indruk en daarom begonnen de 

mensen bang te worden. Ze zeiden tegen een paar jongens dat ze hun pijl en boog moesten 

halen om de slang dood te schieten. De jongens pakten hun bogen. Zij schoten allemaal 

tegelijk en raakten de slang. De slang raakte gewond. Hij sloeg met zijn staart overal in het 

rond en doodde een groot aantal mensen. 

 

 Een Cherokee-verhaal3 

 

Nog zijn er Indianen die zichzelf, ondanks de groeiende overmacht, als een autonoom 

volk blijven beschouwen. Levend in de buik van het monster beroepen zij zich op hun 

onafhankelijkheid en willen zij hun tradities niet prijs geven. Zij behouden zich het 

recht voor om het pad van de blanke man niet te volgen. Deze traditionele Indianen zien 

dat de denkgewoonten van het Westen steeds minder in staat zijn om de nieuwe, door 

de techniek opgedrongen ervaringen te verwerken. 

 Het westerse denken moest via de lange omweg van de rampzalige uitkomsten 

van het onverantwoord technisch handelen tot een begin van ecologisch inzicht worden 

gebracht. De traditionele Indianen hebben geen milieurampen nodig om hen ecologisch 

besef bij te brengen. Hun traditie leert ze dat hun zorg zich moet uitstrekken tot in het 

zevende geslacht van de nog ongeboren generaties. Het spirituele denken is van nature 

begaan met de kwetsbaarheid van het milieu. Omdat de Indianen bereid zijn zelf de last 

te dragen van het leven in natuurlijke omstandigheden, heeft de natuurlijke omgeving 

ook weinig last van de Indiaanse activiteiten. Alles is van alles afhankelijk, en vanuit dat 



240 
 

besef is men vanzelfsprekend overtuigd van de noodzaak van een ecologische orde. Dat 

vooroordeel betekent dat het leven moet worden geordend volgens de strenge, 

beperkende regels die door de noodzaak van die harmonie worden gesteld. In de ogen 

van traditionele Indianen geeft de westerse wijze van zien een totaal verwrongen 

voorstelling van zaken. Daarom confronteren zij de westerse mens met een andere wijze 

van zien. Wat deze Indianen van de westerlingen onderscheidt is dat zij er niet op uit 

zijn de techniek, maar de natuur tevreden te stellen. 

 De westerse mens gaat er prat op de gelukkige bezitter te zijn van een dynamisch 

en creatief wereldbeeld. Daar hebben de Indianen geen gemak en geen last van. In hun 

wereldbeschouwing hebben zij een tamelijk vastliggend kader, ten opzichte waarvan zij 

alles kunnen afmeten. De traditionele Indianen kwamen niet eens op de gedachte om in 

opstand te komen tegen de natuur. Hun wereldbeeld gaf daar geen enkele aanleiding 

toe. 

 Doordat de Indianen zo onomwonden de zijde van de natuur kiezen, zijn zij niet 

behept met de op efficiëntie en expansie gerichte wijze van denken (met het idee dat 

alles altijd nog beter en groter kan) en missen zij ook de op efficintie en expansie 

gerichte techniek. Niet alleen in hun denken, maar ook in hun alledaags handelen wagen 

de Pueblo-Indianen zich niet te ver van huis. Het hoort tot hun leefregel dat ze weer op 

tijd in de pueblo terug moeten zijn voor het bijwonen van de steeds terugkerende 

ceremonies. 

 De Indianen hebben de blanken gadegeslagen vanaf de periferie van de westerse 

samenleving. Op grond van wat zij vanuit de marge te zien hebben gekregen, weten ze 

nu zeker dat het pad van de blanke man nergens toe leidt. Zij zien een samenleving die 

in hun ogen volkomen ontwricht is. De westerse wijze van leven is zo ver uit balans 

geraakt dat zij nu ook steeds meer de rest van de wereld in haar val dreigt mee te nemen. 

De Indiaanse leiders zeggen dat zij zien aankomen dat als de ontwikkelingen zo 

doorgaan de mensheid zal worden vernietigd, ófwel door de dingen die de blanken zelf 

hebben gemaakt, ófwel door de terugslag van de natuur. 

 De Indianen hadden al veel eerder de indruk dat de blanken betoverd waren. De 

onbegrijpelijke levenswijze van de blanke kolonisten was voor hen altijd al een reden tot 

ongerustheid geweest. Waarom was de blanke zo zenuwachtig, waarom zo eenzaam, 

verlaten, ontworteld en gewelddadig? In het begin sprak men daar alleen onder elkaar 

over. Nu stellen de Indianen deze vragen de blanken recht in het gezicht. Die openlijke 
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stellingname begint als de Indiaanse leiders na de ontploffing van de eerste atoombom 

tot de conclusie komen, dat de blanken mogelijk hun eigen beschaving zouden kunnen 

vernietigen. 

 In maart 1949 schrijven de stamhoofden van de Hopi-Indianen een brief aan 

president Truman waarin zij hem laten weten dat ze hem willen spreken, omdat de 

levenspaden van blanken en Indianen tenslotte elkaar hebben gekruist. Volgens de 

Hopi-profetie is dat een teken dat ‘wij in de meest kritieke tijd in de geschiedenis van de 

mensheid zijn beland’. 

 

Nu vragen wij u, volk van Amerika, wat is er van uw religie en uw traditie 

geworden? Waar staan wij vandaag? Voor ons allen, als leiders van ons volk, is 

de tijd nu gekomen om onszelf opnieuw te onderzoeken, onze daden in het 

verleden en onze plannen voor de toekomst. De dag van het oordeel zal spoedig 

over ons komen. Laat ons haast maken en ons huis in orde brengen voordat het 

te laat is.4 

 

President Truman vindt het niet nodig om op de waarschuwing in te gaan. De 

traditionele Hopi-Indianen geven het niet op en waarschuwen de blanken in de ene 

vruchteloze poging na de andere. Zij doen het opnieuw in 1970, als zij zich met de 

volgende boodschap richten tot president Nixon: 

 

De blanke man heeft door zijn ongevoeligheid voor de Natuur het gezicht van 

Moeder Aarde geschonden. De geavanceerde technische macht van de blanke 

man is mogelijk geworden dankzij het gebrek aan respect voor de spirituele weg 

en voor de weg van alle levende dingen. De begeerte van de blanke man voor 

materiële bezittingen en macht heeft hem verblind voor de pijn die hij Moeder 

Aarde heeft aangedaan in zijn zoektocht naar wat hij natuurlijke hulpbronnen 

noemt. In het hele land is het water bedorven, en is de aarde gebroken en 

geschonden, en is de lucht vervuild. Levende wezens sterven door vergiften die 

de industrie heeft achtergelaten. En het pad van de Grote Geest is moeilijk 

zichtbaar geworden voor bijna alle mensen, zelfs voor vele Indianen die hebben 

besloten om in plaats daarvan het pad van de blanke man te volgen.5 
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Bezorgde Indiaanse leiders nemen waar dat de blanke in zijn eigen wereld geen 

perspectief meer heeft. Het technisch systeem is hem boven het hoofd gegroeid. Hij wist 

te weinig om zoveel te kunnen ondernemen. ‘De mens heeft’, aldus Stan Steiner, ‘in zijn 

behoefte om andere werelden te veroveren de harmonie met zijn eigen wereld en met 

zichzelf verloren.’6 Misschien dacht hij de onzekerheid te veroveren maar de 

onzekerheid veroverde hem. In zijn verwaande onwetendheid had hij de Cirkel van het 

Leven doorbroken en ging hij zo ver achter de grenzen van zijn beperkte kennis van het 

leven, dat hij krachten losmaakte die hij kon begrijpen noch beheersen. De droom van 

de heerschappij van de mens over de natuur bracht hem tot ongekende hoogmoed. Juist 

omdat de blanke beschaving zo succesvol is geweest, is zijn tijd op aarde misschien al 

voorbij. 

 Nadat zij tegen het eind van de vorige eeuw door de legers van de blanken waren 

verslagen, waren de Indiaanse leiders zelfs nog geneigd geweest om de blanken eerst nog 

het voordeel van de twijfel te laten. Als de stamhoofden bijelkaar kwamen, hadden ze 

elkaar gezegd: misschien kan de blanke man ons laten zien dat zijn weg beter is. Let us 

wait and see. 

 Sindsdien echter hebben de Indiaanse leiders in de westerse samenlevingen 

alleen nog maar meer ontwikkelingen waargenomen die zij niet vertrouwen. Nu zien zij 

ook in de natuur verschijnselen waar zij niet gerust op zijn. ‘Die verschijnselen 

waarschuwen ons’, zo zegt de Hopi-woordvoerder Thomas Banyacya, ‘dat wij ons niet 

door de Grote Geest laten leiden.’7 In de Indiaanse ogen heeft de blanke beschaving 

samengezworen om de natuurlijke orde der dingen te verstoren. Moeder Aarde wordt 

misbruikt. Maar dit misbruik kan niet eeuwig doorgaan. 

 De Indiaanse leer hoort thuis in het land van oorsprong. Daarbuiten zal die leer 

de mensen niet zomaar uitkomst bieden. Een logisch en lineair denkende 

wetenschapper zal weinig behoefte hebben aan Indiaanse filosofie en die afdoen met 

termen als primitief, animistisch, metafysisch en on-empirisch. Hij zal zeggen dat hij op 

grond van zijn strakke westerse logica meer succesvolle voorspellingen zal kunnen doen 

dan op grond van een overleefde animistische wereldbeschouwing. Maar de vraag is dan 

wel: voorspellingen waarover? Met het oog waarop? En ten behoeve van wie? 

 Voor de meeste blanken is de westerse vooruitgang een groot goed. Voor 

traditionele Indianen echter geldt de westerse beschaving als primitief omdat daaruit de 
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spiritualiteit is verdwenen. De blanke voorouders hebben de spiritualiteit weggegeven in 

ruil voor macht en dat verwoest de mens, zo luidt het oordeel van deze Indianen. 

 De afwezigheid van spiritualiteit maakt de westerse cultuur tot een machtige, 

ongedurige computer - van alle gemakken voorzien, maar, zoals de Noorse filosoof Arne 

Naess die cultuur bestempelt: ‘onderontwikkeld als het gaat om zelfkennis en doelen om 

naar te streven’.8 

 Binnen de ideologie van de Vooruitgang echter gelden de waarschuwende 

Indianen als een dwaas en atavistisch verschijnsel; als het weer verschijnen van 

voorvaderlijke figuren, als een terugval naar een vroeger stadium van een reeds 

doorgemaakte evolutie van de menselijke soort. Voor de politiek is dat alles reden 

genoeg om de Indianen de Indianen te laten en hun waarschuwingen in de wind te 

slaan. 
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 Zevende Congres, Santa Clara Pueblo, 1983 

 

Ook al willen de blanke leiders niet luisteren, de Indiaanse leiders houden vol en blijven 

waarschuwen. In juni 1983 komt de Traditionele Cirkel van Ouderen bijeen in de Santa 

Clara pueblo om zich te beraden. De Indiaanse leiders maken zich zorgen over de zure 

regen, de kernbewapening en andere verschijnselen die zij in verband brengen met 

natuurrampen zoals overstromingen en vulkaanuitbarstingen, die zich de laatste tijd in 

Amerika voordoen. Vanuit alle richtingen van het Amerikaanse continent zijn de 

Ouderen hier naar toe gekomen. Van hun bevindingen zullen zij een boodschap 

samenstellen. Tegen hun eigen traditie in zetten zij die boodschap op papier. ‘Dat is het 

enige wat blanken kunnen begrijpen. Naar gesproken woorden luisteren ze allang niet 

meer.’ 

 In Santa Clara Pueblo, dichtbij de Rio Grande, bevinden de stamoudsten zich 

vlakbij Los Alamos, de plek waar de eerste atoombom werd ontwikkeld. 250 kilometer 

pal naar het zuiden ligt Trinity Site, de plaats waar die atoombom nu bijna veertig jaar 

geleden tot ontploffing werd gebracht. En op een afstand van 150 kilometer naar het 

zuidwesten, op grond van Laguna Pueblo, ligt de (inmiddels gesloten) Jackpile-mijn, 

eens de grootste uraniummijn ter wereld. In deze en tientallen andere uraniummijnen 

in New Mexico en Arizona werden de grondstoffen voor de produktie van kernkoppen 

gedolven. 

 Op deze historische grond bespreken de verzamelde Indiaanse leiders de gevaren 

van de moderne techniek. In hun toespraken wijzen de sprekers herhaaldelijk naar de 

nabij gelegen bergen, de plek waar de eerste atoombom werd gemaakt. De leider van de 

bijeenkomst is Thomas Banyacya, een van de vier Hopi-woordvoerders die in 1948 

werden aangewezen om het geweten van de wereld wakker te schudden. Voor de Hopi’s 

was de atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki de vervulling van een eeuwenoude 

profetie. Volgens die profetie zou er op een bepaald moment in de tijd een kruik met 

hete sintels op aarde vallen. Als dit zou gebeuren zou dat betekenen dat de menselijke 

cultuur het einde van haar natuurlijke cirkel zou hebben bereikt en er een stadium van 

zuivering zou volgen. Voor verschillende geestelijke leiders uit de Hopi-dorpen was dit 

het moment om hun profetieën onderling te vergelijken. Op een bijeenkomst in het 

dorp Shungopovi werd Banyacya aangesteld als een van de vier Hopi-’tolken’ die de 
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wereld moesten gaan informeren over de Hopi-zienswijze. Inmiddels is hij van deze 

groep de enige nog overlevende.9 

  Op de bijeenkomst in Santa Clara Pueblo zegt Banyacya dat de blanke man was 

begiftigd met de gave van het uitvinden, maar dat hem daarbij was verteld dat hij die 

gave in spirituele zin moest gebruiken. De gave van de blanken zou wel goed kunnen 

worden gebruikt, als er maar niet telkens iemand kwam, die weer iets nieuws had 

gevonden, en als de mensen de uitvindingen maar met elkaar zouden delen zodat 

iedereen daar profijt van kon hebben.10 Alle sprekers doen verslag van de tekenen die zij 

in hun eigen gebieden hebben gezien en leggen aan de andere stamhoofden uit welke 

betekenis daaraan moet worden gegeven. Aan de hand van die getuigenissen wordt aan 

het slot van de bijeenkomst de volgende verklaring opgesteld die, als een waarschuwing, 

is gericht aan de blanken. 

 

 

 De profetieën en visioenen van onze voorouders zijn zich aan het voltrekken. 

De boom der bomen, de Maple, begint vanaf haar top naar beneden toe af te 

sterven, zoals ons is verteld dat het zou gebeuren. Dit gebeurt doordat in het 

noordoosten het industriële vergif met de regen naar beneden komt.... Het zijn 

dit soort verwoestingen waarover aan ons, de Cirkel der Ouderen, is bericht. 

Onze mensen hebben ook verteld dat onze voorvaderen, de Winden, 

voortdurend zijn toegenomen in kracht en vernietiging, en tornado’s hebben 

zich vermenigvuldigd en de Vier Windrichtingen bezocht die nu worden bezet 

door onze blanke broeders. 

 Etenohah, de Aarde die we Moeder noemen, heeft tranen over haar gezicht 

lopen; grote overstromingen en wolkbreuken vinden overal plaats - en de 

mensen hebben daaronder te lijden. 

 Onze mensen berichten dat onze voorvaderen, de donderstemmen, met kracht 

in alle delen van het land spreken. De heilige bliksem slaat overal in, en de 

mensen rennen rond in angst en verwarring. 

 De Aarde heeft zichzelf geschud, dreunend in de vier hoeken van het Great 

Turtle Island [Noord-Amerika], en bergen komen in beroering, roken en doen 

hun krachten uitdrijven over het land en zijn bewoners. Dit zijn 

waarschuwingen: helder en direct. Dit zijn de krachten die de Grote Geest hier 
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heeft geplaatst om in harmonie met de mensen te werken; door gebed, 

ceremonies en respect. We hebben gefaald en we worden gewaarschuwd. 

 Hoe kon dit gebeuren en wie is verantwoordelijk? 

 De krachten van het Amerikaanse militair-industrieel-complex stellen zich 

opnieuw op tegenover de krachten van de Schepping, de natuurlijke wereld.... 

Dit wordt gedaan zonder rekening te houden met de gevolgen, die onze 

kinderen zullen treffen. 

 Onze blanke broeder, die van de Schepper de gave tot scheppen kreeg, heeft 

deze gift gebruikt om de uiterste krachten van het vuur te ontketenen - de 

kracht van het atoom. Dat gebeurde hier, juist in deze heilige bergen, die deze 

krachten onder hun hoede hielden vanaf het moment dat wij hier door de 

Schepper zijn geplaatst. Ondanks de protesten van onze spirituele leiders en 

onze mensen worden deze heilige plaatsen ontheiligd en verwoest door het 

blootleggen van deze begraven krachten. Hij heeft de vergiften losgelaten op 

onze landen en in de rivieren en bronnen die we voor ons overleven nodig 

hebben. Door de heilige bergen te vernietigen heeft hij de gebedsstokjes en 

gewijde plaatsen vernietigd die het stof van onze voorouders vasthouden, die 

daar zijn om met de Schepper ons welzijn te beschermen.... 

 Onze Ouderen, die de oude instructies met zich meedragen, staan in een Cirkel 

en bidden voor het land en het leven.... Wij verwachten van andere volkeren in 

andere landen dat ook zij de kant van de Cirkel van het Leven zullen kiezen.11 

 

Nadat de verklaring is voorgelezen, stemmen alle aanwezigen in met de tekst. 

Vervolgens wordt hij door iedereen ondertekend. 

 De oproep van de Cirkel van de Ouderen in Santa Clara Pueblo klinkt als een 

noodkreet van een verdwijnend volk. Met hun oproep voeren de Indiaanse leiders een 

laatste achterhoedegevecht. Zij staan met hun rug tegen de muur. Zij zijn de laatste 

vertegenwoordigers van wat de Amerikaanse antropoloog Loren Eiseley de eerste wereld 

noemt: de wereld van de natuur. De tweede wereld, de wereld van de cultuur, kan die 

Indiaanse oproep tot bezinning niet verdragen, daarvoor is de afstand tussen de eerste 

en tweede wereld te groot.12 
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9. Het einde van de regenboog 
 

 

Ook in een technische samenleving moet de mens een reden worden gegeven om te 

leven. Zonder een dergelijke reden, zo beweert Jacques Ellul, ‘verliezen de materiële 

dingen hun smaak en hun luister’. Vanouds zoekt de mens een spiritueel houvast, 

waarvan hij de juistheid niet betwijfelt. In haar arrogantie van de macht is de techniek 

onbarmhartig en verwoest alle heilige zaken. Niets is heilig. Geen enkel geheim mag een 

geheim blijven. Het heilige, echter, is bittere noodzaak, zo meent Ellul. 

 

De mens kan niet leven zonder een gevoel van het geheim. Daar zijn de 

psychoanalytici het over eens. Maar de invasie van technieken ontheiligt de 

wereld waarin de mens is geroepen te leven. Voor techniek is niets heilig, niets 

taboe. Dat is het gevolg van haar autonomie. Techniek accepteert buiten 

zichzelf geen bestaan van regels of normen. Nog minder verdraagt het enige 

beoordeling. Bijgevolg is, onafhankelijk van waar techniek binnendringt, alles 

wat zij doet geoorloofd, rechtmatig en gerechtvaardigd.... 

Geheimzinnigheid wordt in belangrijke mate door de mens verlangd. Het is niet 

zo dat hij het mysterie niet kan begrijpen, of het zich niet kan indenken, of het 

niet kan bevatten, maar eerder dat hij dat niet wil doen. Het heilige is dat wat de 

mens onbewust besluit te respecteren. Het taboe wordt weliswaar verplichtend 

vanuit een sociaal oogpunt, maar er is altijd een element van bewondering en 

respect dat niet berust op verplichting of angst. 

Techniek vereert niets, respecteert niets. Zij heeft een enkelvoudige taak: het 

wegnemen van bijkomstigheden, alles aan het licht brengen, en alles door 

rationeel gebruik transformeren tot middelen.... Techniek ontheiligt omdat zij 

aantoont ... dat mysterie niet bestaat.... Het heilige kan zich daartegen niet 

verzetten.... Alles wat nog geen techniek is, zal het alsnog worden. Zij wordt 

door zichzelf aangedreven, door haar karakter van zelfvermeerdering. Techniek 

ontkent a priori het mysterie. Het mysterieuze is slechts dat wat nog niet is 

vertechniseerd. 

De techniek bepleit om het leven en zijn opzet geheel over te doen, omdat die 

ondeugdelijk zijn geschapen. Omdat de erfelijkheid vol is van toeval, stelt de 

techniek voor die uit te schakelen om zo het type mens voort te brengen dat 
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noodzakelijk is vanuit het ideaal van nuttigheid. De schepping van de ideale 

mens zal spoedig een eenvoudige technische operatie zijn.... 

Niets behoort nog langer tot het domein van de goden of het bovennatuurlijke. 

Het individu dat leeft in het technische milieu weet heel goed dat er nergens iets 

spiritueels is. Maar de mens kan niet leven zonder het heilige. Daarom draagt 

hij zijn gevoel voor het heilige over op juist datgene wat zijn vroegere object 

heeft vernietigd: de techniek zelf. In de wereld waarin wij leven is techniek het 

wezenlijke mysterie geworden.... Zij die nog enig begrip van het magische 

hebben bewaard, bewonderen zowel als vrezen de techniek.1 

 

Nu de kwantiteit van de materiële middelen althans voor de westerse mens ongekend 

hoog is opgevoerd, begint men zich steeds meer zorgen te maken over de kwaliteit van 

het menselijk bestaan. De beklemming van de lineaire logica en van de materialistische 

cultuur doet de westerse mens omzien naar nieuwe bronnen van spiritualiteit. Veel 

mensen lijken zich ongelukkig te voelen als zij niet ervaren dat zij een deel vormen van 

een geheel dat belangrijker is dan zijzelf en dat zij kunnen bewonderen. Als het grotere 

geheel van de natuur, het stamverband of de godsdienst niet meer in die behoefte 

voorziet, moet er iets anders worden bedacht. Opnieuw gaat men, zoals Pico della 

Mirandola dat deed in Florence, op zoek naar een nieuwe synthese. Deze keer gaat het 

niet alleen om een herontdekking van Plato en om een eenwording van christelijke 

waarden en oude Griekse denkbeelden. Men verlangt nu ook naar een nieuw gevoel van 

saamhorigheid en universaliteit. In een herhaalde poging tot éénwording zoekt men de 

ontsnapping uit de werkelijkheid in een synthese van de westerse techniek en de 

wijsheid van oosterse en christelijke mystiek. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Californië, de meest westelijk gelegen staat van de Verenigde Staten, is het huidige 

Eldorado. Het nieuwste goud dat daar wordt gevonden is de high-tech. De kuststaat 

oefent echter niet alleen een aantrekkingskracht uit op ondernemers en technici uit de 



250 
 

hoogwaardige civiele en militaire industrie; het is ook het Mekka van hen, die op weg 

zijn naar het Nieuwe Tijdperk: de New Age. 

 Volgens Ronald Enroth, Californisch deskundige op het gebied van sekten, heeft 

de aantrekkingskracht van Californië te maken met de mythe van de last frontier, die 

deze staat bijna een charisma bezorgt. 

 

Mensen komen hier op zoek naar dromen: geestelijk, materieel, sexueel. Het is 

de mythe van ‘het einde van de regenboog’, waarbij mobiliteit - de richting doet 

er niet toe - alles is. Die mobiliteit zorgt voor roekeloosheid, het wegdoen van 

familie en historie, het uitrukken van alle wortels in het verleden.2 

 

In de jaren zestig en zeventig, in dezelfde tijd waarin de ontwikkeling van de micro-

elektronica de materiële basis legde voor de opkomst van Silicon Valley, was Californië 

de voedingsbodem voor een tegenbeweging die opmerkelijk alternatieve trekken 

vertoonde. De counterculture diende zich aan als een beweging die de belofte inhield dat 

zij de Amerikaanse jeugd een geheel nieuwe identiteit zou kunnen verschaffen. Voor een 

belangrijk deel is die spontaan opgekomen tegencultuur inmiddels tot een instituut 

geworden en heeft een vastere georganiseerde vorm gekregen in de verschillende 

bewegingen die zich grotendeels laten groeperen onder de naam New Age Movement. 

 

In de koepelzaal van het Amsterdamse Sonesta-hotel zit een stralend gehoor in 

afwachting van het optreden van de top-vrouw van New Age, Marilyn Ferguson. Op 21 

november 1984 presenteert de dynamische Californische cultuur in de schijnwerpers 

van het statige Sonesta-auditorium haar nieuwste exportprodukt. Als filosofe van de 

Aquarius Conspiracy viert Marilyn Ferguson niet alleen in de Verenigde Staten haar 

triomfen, maar reist zij als bezield voorgangster de hele wereld rond om overal haar 

nieuwe boodschap te profeteren. 

 Op deze geordende bijeenkomst is er niets meer te bespeuren dat nog verwijst 

naar de radicale oorsprong van de beweging of nog zou kunnen herinneren aan de 

roerige dagen van de opkomst van de counterculture in Californië. New Age is niet 

weggelegd voor armoedzaaiers. Het Nieuwe Tijdperk is een droomtijd voor de 

geëxalteerde elite. Als een rechtgeaard Amerikaans instituut houdt ook New Age niet 

van losers. De chaos, die de tegenbeweging aanvankelijk teweegbracht, is inmiddels 
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reeds lang bezworen. De revolutie is geaccepteerd en geabsorbeerd. Binnen het Sonesta-

hotel is alles in technische orde. De chaos en de verpaupering in de wereld begint pas 

daarbuiten. 

 Van ver weg, uit het zonnige Californië, klinkt de blijde boodschap dat er alle 

reden is voor een nieuw optimisme en een nieuw elan, zodat we het doemdenken wel 

kunnen en moeten vergeten. De onbegrensde mogelijkheden, die New Age ziet, zijn 

gereserveerd voor hen die willen winnen. De miljoenen armen en daklozen in Amerika 

hebben geen enkel perspectief. Maar die realiteit past niet in het optimistisch vergezicht. 

Het schrikbarend verval van de grote steden is een storend element waar de winners niet 

goed raad mee weten. Men zou kunnen gaan twijfelen: zou er dan toch iets 

fundamenteel mis zijn met de nieuwe technische orde? New Age komt als geroepen en 

brengt uitkomst. De mythe van een nieuwe kosmische orde voorziet in een welkom 

rookgordijn, dat de technische werkelijkheid en haar slachtoffers aan het oog onttrekt. 

New Age verwekt een droom die het geweten in staat stelt met de harde werkelijkheid te 

leven, zoals die in haar essentie door de techniek wordt bepaald. 

  Marilyn Ferguson toont zich een charismatisch leider en werpt zichzelf op als 

symbool van een veelbelovende toekomst. Zij is vooral gekomen om de oorlog te 

verklaren aan de illusie, als zouden de mensen machteloos zijn. Zij roept haar 

toehoorders toe, dat ze ‘net moeten doen alsof ze gelukkig zijn’.3 Haar toespraak is een 

duidelijke lofzang op de zegeningen van de high-tech. Zij plaatst - en daar gaat het om - 

de nieuwste technieken zeer uitdrukkelijk in een evolutionair perspectief. Natuurlijk, zo 

geeft ze toe, zijn die ontwikkelingen niet helemaal zonder gevaar. Het informatie-

tijdperk kan ons zowel leiden tot een revolutie in de kwaliteit van het leven als tot een 

apocalyptisch Armageddon. Zoals het programmaboekje van deze avond vermeldt staan 

we voor ‘een doorbraak in de maatschappelijke evolutie’. Het allesomvattende 

gistingsproces, dat we nu meemaken, leidt volgens Ferguson niet tot een debacle, maar 

kondigt een volgende stap aan in de evolutie van de mens. De informatie-revolutie komt 

juist op tijd. Om de weg naar het leven te vinden hebben we nu de techniek om te 

communiceren. Het gaat erom dat we ruim baan maken om onze collectieve 

intelligentie naar buiten te brengen. We kunnen altijd nog meer informatie laten 

binnenkomen. Mochten de toehoorders van Marilyn Ferguson misschien eerst nog 

hebben geduizeld van de overdadige informatie, dan kunnen zij voortaan gerust zijn en 

zichzelf wijs maken dat zij er nooit genoeg van kunnen krijgen. Ferguson vindt wel dat 
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de techniek doldraait met honderdduizenden transistors op één micro-chip, maar zo is 

het nu eenmaal. De techniek ontwikkelt zich sneller dan dat de mensen kunnen 

bedenken waarvoor ze die techniek kunnen gebruiken. Niets staat er nog stil in deze 

voortdurende dans van energie. We kunnen die snelle ontwikkelingen het beste 

benaderen met de optimistische visie van de Age of Aquarius, de eeuw van het nieuwe 

begin. 

 De toespraak van Ferguson is een ode aan de visionaire kijk op de toekomst. De 

toekomst zal zo zijn als het beeld dat wij er ons van vormen, zo zegt zij. De keuze is aan 

de menselijke verbeelding. In de New Age-beweging is de wens niet alleen de vader van 

de gedachte, maar zelfs de vader van de toekomstige realiteit. Hoe meer je vasthoudt aan 

het beeld, hoe waarschijnlijker het is dat de toekomst ook wordt bewaarheid. Ferguson 

waarschuwt dat ‘het niet in de mode is om hoopvol te zijn’. Cynicism is more popular. Ze 

ziet het duidelijk als haar taak om de techniek te prijzen en daartoe het pessimisme te 

veroordelen. De mensen die een donker beeld van de toekomst hebben, willen volgens 

Ferguson liever niet horen van een hoopvolle verwachting. Daarom wil zij haar gehoor 

bemoedigen: you are creators, you are artists, you are an information-processor. 

 Het optimisme dat de New Age-beweging propageert past opvallend goed in de 

opgewekte boodschap die de mensen door de propaganda van het technisch systeem 

wordt aangepraat. Het feit dat Marilyn Ferguson persoonlijk het idee heeft dat het met 

de wereld de goede kant op gaat, zegt op zich weinig. Zelfs de best ingelichte, hoogste 

politieke leiders kunnen geen enkele garantie geven dat hun toekomstvoorspelling, 

behalve misschien bemoedigend, ook nog juist is. Ook het feit dat de New Age-

beweging zoveel aanhangers trekt is geen enkele garantie voor het waarheidsgehalte van 

de wervende boodschap. De door de techniek gekleineerde mens is maar al te graag 

bereid om zich door propaganda te laten bedwelmen. Propaganda voorziet in een 

nieuwe mythe die de ontluisterde westerse mens weer een vleug van betekenis geeft. 

Alleen de drop-outs in de straten van de grote steden keren de propaganda de rug toe. 

Zij hebben de aansluiting gemist en kunnen hun plaats binnen het technisch systeem 

wel voorgoed vergeten. Op hun cynische wijze nemen zij hun lot in eigen handen en 

zoeken, zoals veel Indianen dat eerder deden bij zoveel overmacht, hun toevlucht in 

alcohol en andere verdovende middelen. Zij brengen het advies van de politieke leiders 

ten uitvoer: gaat u maar rustig slapen, want u doet er toch niets meer toe. 
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 Marilyn Fergusons boodschap richt zich niet op de overbodigen in de 

thuislanden, maar tot de energieke conquistadores van onze tijd: de mannen en 

vrouwen die grensverleggend bezig zijn. De toekomst is aan de visionaire mensen, zo 

belooft zij. ‘De visionairen begeven zich in het gebied van de intelligente risico’s. Zij zijn 

de cultuurhelden.’ Voor deze helden, zo meldt Ferguson, heeft het gangbare 

onderwijssysteem allang afgedaan. Maar ook planning is uit de tijd: the only thing left is 

navigate. We moeten niet bang zijn om fouten te maken: that’s silly. Je kunt jezelf niet 

corrigeren vóórdat je iets hebt gedaan. Feedback, daar gaat het om. Men moet niet eerst 

richten en dan vuren (aim, ready, fire!), maar eerst vuren en dan richten (ready, fire!, 

aim). Soms moet je het gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Of anders gezegd: wie 

dan leeft, wie dan zorgt. 

 Als je mislukt, zo redeneert Ferguson verder, slaag je misschien een volgende 

keer. Dergelijke experimenten gaan natuurlijk gepaard met spanning, maar spanning 

kan ‘een hoger niveau van evolutionaire organisatie’ uitlokken. Er zijn aanwijzingen dat 

de evolutie juist plaats vond als er druk op de omgeving was. De stress heeft inmiddels 

epidemische vormen aangenomen, maar door zulke moeilijkheden worden we 

misschien sterker en intelligenter. Stress, risico’s, over-informatie, het geeft allemaal 

niets: alles wijst in de goede richting. 

 Het nemen van risico’s is precies datgene wat de techniek wil. De emerging 

technologies brengen voortdurend een nieuwe versie van de technische orde tot 

wording. De technische mens wordt verondersteld lijdzaam af te wachten wat de 

schadelijke gevolgen van de nieuwe technieken zullen zijn. Als die risico’s eenmaal 

duidelijk zijn is het kwaad van de opkomst en proliferatie van de nieuwe techniek al 

geschied. 

 De onverschrokken visionairen van New Age richten zich op het volle leven en 

willen alles omarmen. ‘De klokken hebben al lang genoeg voor de doden geluid, laat ze 

nu klinken voor de levenden.’ Music, songs, balloons, a sense of victory, dat is wat de 

mensen nodig hebben. We moeten een beter spel verzinnen dan oorlog. We moeten 

zien te komen tot een Olympics van samenwerking in plaats van concurrentie. 

 Marilyn Ferguson maakt overigens geen geheim van haar relaties met het 

militaire apparaat. Ze vertelt met trots over haar lezingen voor de Task Force Delta, een 

uiterst slagvaardige denktank voor het Pentagon, bedoeld ‘voor het geavanceerde 

denken over organisatie’. De vele fans van de Aquarius-beweging, die zij daar in het 
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Pentagon-gehoor had getroffen, had zij verzekerd dat zij in feite ook deel uitmaakten 

van de vredesbeweging. En, zo voegt zij daaraan toe, haar gehoor van militaire 

specialisten beloonde haar met een staande ovatie. 

 Vooral in de zakenwereld ontmoet Ferguson veel nieuwe mogelijkheden voor 

advanced social thinking. Zij heeft geleerd dat je geen enkele groep, die anders is dan 

jezelf, bij voorbaat moet afwijzen. Geen enkel systeem heeft het antwoord. Business is the 

most open society, that I met, zo roept zij uit. ‘We moeten nieuwe netwerken creren. Dat 

is de zin van de evolutie. We moeten de ondernemers bij elkaar brengen om nieuwe 

systemen op te roepen.’ Ferguson doet zelf goede zaken met het bedrijfsleven en maakt 

haar gehoor duidelijk dat haar utopia niet buiten ondernemersland kan worden 

gevonden. Het is opvallend dat men zowel bij Star Wars als New Age dezelfde namen 

tegenkomt: IBM, Siemens, Philips, de wapen- en vliegtuigindustrie Messerschmidt-

Bölkow Blohm. Het zijn steeds dezelfde mensen die hun deel willen hebben in de macht 

van wat Marilyn Ferguson ‘the global eye’ noemt. 

 Bij de propaganda voor haar nieuwe beweging maakt Marilyn Ferguson graag en 

effectief gebruik van de nieuwe communicatiemogelijkheden. Geen wonder dan ook dat 

zij de massamedia prijst als de brengers van de nieuwe mentaliteit. Het informatie-

tijdperk biedt volgens haar veel nieuwe mogelijkheden tot communiceren. We moeten 

een sense of drama opbouwen met behulp van de technology of creative cooperation. 

Deze positieve geluiden doen het goed in een sombere wereld. Uit de groeiende aanhang 

blijkt dat de verlichte geest van de New Age-metafoor begint te werken, en - opvallend 

genoeg - vooral onder managers die bij willen blijven. 

 

Marilyn Ferguson, die zo veelvuldig met de Groten der Aarde verkeert, is in het Sonesta-

hotel aan het einde van haar toespraak gekomen. Het programma voor de Gouden Eeuw 

van de communicatie is zo wel duidelijk. Nu is de leergierige zaal aan de beurt om haar 

vragen te stellen. Een toehoorder wil weten of Marilyn zich ten aanzien van de grote 

problemen in de wereld niet al te elitair opstelt. Marilyn antwoordt dat zij dat zelf ook 

moeilijk vindt, maar we may have to live with this acceleration of changes. Er zijn nog 

veel meer vragen aan het nieuwe orakel uit de San Francisco Bay Area. Daarom pakt 

Marilyn maar vlug het volgende vragenbriefje. Waarom, zo vraagt men, zijn haar 

conferenties zo duur? Zo was de toegangsprijs voor de First European Transpersonal 

Conference, die in 1984 in het Brusselse Congrespaleis werd gehouden, 750 gulden. De 
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hoge kosten zijn ook voor Marilyn zelf een dilemma, maar voor de mensen die haar 

bijeenkomsten, congressen en symposia organiseren, is het een kwestie van brood-op-

de-plank. Uitgangspunt voor haar is dat niemand er zelf geld op toe moet leggen. 

 Voor de goede orde wordt eraan herinnerd dat er deze avond ook nog 

gelegenheid is om de Nederlandse vertaling van Fergusons boek The Aquarian 

Conspiracy te kopen.4 De schrijfster zelf is er nu toch en zij is graag bereid elk verkocht 

exemplaar persoonlijk te signeren. Het boek voorziet duidelijk in een grote behoefte; het 

is al in diverse talen vertaald. 

 De ster van Marilyn Ferguson blijft stijgen. Een paar maanden later is zij alweer 

in Nederland op de internationale samenkomst in het RAI-complex over de Spirit of 

Peace (toegangsprijs weer 750 gulden en, zoals de folder vermeldt, KLM is the official 

carrier for the Spirit of Peace).5 Op die bijeenkomst in maart 1985 krijgen de deelnemers 

uit vele landen alvast de folders uitgereikt met de uitnodiging voor de volgende 

internationale verzameling van de International Transpersonal Association, die van 23 

tot 29 april van hetzelfde jaar in de Kyoto International Conference Hall in Japan zal 

worden gehouden. Als een zwerm spreeuwen verplaatsen de nieuwe verlichten zich over 

de aardbol. De eventuele deelnemers aan deze volgende bijeenkomst wordt ten sterkste 

aangeraden om in Kyoto niet onmiddellijk te gaan luisteren naar de toespraken over 

Traditie en Techniek, maar eerst even langs te gaan op de TSUKUBA-Expo ‘85 om daar 

de technologische doorbraken te bewonderen, ‘waaraan de wereld onmogelijk voorbij 

kan gaan’.6 De Japanner Jiro Ushio, die de leiding heeft van de voorbereiding van deze 

Expo, kondigt aan dat de tentoonstelling zal laten zien dat ‘wetenschap en technologie 

het leven van de mensen zullen verbeteren, dat de mensen die altijd zullen kunnen 

blijven beheersen en dat, hoewel verschillende culturen de wetenschappelijke 

ontwikkeling misschien verschillend zullen benaderen, de technologie in haar weldaden 

universeel zal zijn’. Waar Ushio speciaal aandacht aan wil besteden is de Japanse jeugd. 

‘Eén van de redenen om Expo ‘85 te houden is om bij onze jeugd waardering in te 

boezemen voor de technologie.’7 
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 *  *  * 

 

 

De New Age-beweging zou zo apart nog niet zijn als ze zich alleen zou beperken tot een 

eerbetoon aan de nieuwe high-tech. Het opmerkelijke van deze beweging is juist dat zij 

tegelijkertijd een tegenbeweging propageert die zich vooral afzet tegen de gangbare 

opvatting van de wetenschap. Tegenover de heersende reductionistische en 

positivistische benadering predikt men dat de mensheid zich moet hervinden in ‘het 

nieuwe paradigma van de holistische beweging’, dat de macht van de dominerende 

rationaliteit moet doorbreken. De weg die Ferguson wijst is terug naar een heilzame 

harmonie met de natuur, maar dan wel via nog meer wetenschap en techniek. 

 Hoe kan een tegencultuur, die pretendeert zich te verzetten tegen een 

reductionistische opvatting van wetenschap, zich tegelijkertijd zo identificeren met de 

wonderen der techniek? Hoezeer de New Age-beweging ook belijdt dat de nieuwe 

wijsheid te verwachten is van een nieuwe holistische benadering, in feite schaart deze 

‘irrationele’ beweging zich in de rijen van hen die de uitkomst verwachten van de 

efficiëntie en de krachtdadige logica van het technische denken. De propaganda van de 

New Age-beweging zit vol tegenstrijdigheden, maar dat is in het technisch systeem niets 

bijzonders: het systeem verwekt tegenstrijdigheden en leeft ervan. Het veroorzaakt eerst 

de chaos en het ongemak en dan ontstaat er vervolgens vanzelf een nieuwe behoefte. 

 New Age is geen tegenbeweging die zich verzet tegen de autoriteit van het 

technisch systeem. Integendeel, het credo van Marilyn Ferguson kent één steeds 

terugkerend thema: Waarom nog langer geaarzeld? Waarom niet in alle opgetogenheid 

gekozen voor een nieuwe lotsverbondenheid, niet met de verliezers, maar met de 

winners van het technisch systeem? De nauwe verwantschap van Marilyn Ferguson met 

het technisch systeem blijkt uit de indrukwekkende namen, die zij noemt als zij zich op 

de First European Transpersonal Conference tegenover de pers uitspreekt over haar 

uitstekende relaties met de grootindustrie. 

 

We hebben intensief contact met mensen uit het zakenleven en de industrie. Zij 

zijn het meest ready, daar zie je velen met licht in hun ogen.... Honeywell, 

Minneapolis en General Motors. In Holland heb ik cursussen gegeven voor 

Philips en Shell, wonderful people. De industrie is machtiger, flexibeler en heeft 
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meer verantwoordelijkheid dan regeringen. Ze kunnen er daadwerkelijk voor 

zorgen dat er dingen veranderen. Het zijn de dynamische zakenmensen met een 

grote ondernemingsgeest die zich enthousiast inzetten voor onze netwerk-

projecten. 

New Age people zijn geen dromers. Iedere dag voegen zich duizenden mensen 

bij de beweging. Over de hele wereld zijn er al miljoenen involved, met als grote 

toppen Amerika en Japan. Tussen de middag heb ik geluncht met de Belgische 

regering en morgen word ik weer ontvangen door premier Thatcher. Maar de 

meeste contacten hebben we met de Amerikaanse regeringsleden en we werken 

met ons wetenschappelijke team voor bepaalde projecten nauw samen met de 

Senaat. In Europa zijn prins Charles en prinses Irene echte leaders van de 

Europese Commonmarket of Consciousness. De Europese cultuur heeft zo’n 

intense energie dat de hele wereld erdoor geëlektrificeerd kan worden. Vijftien 

jaar lang hebben we vanuit Amerika geïnnoveerd en geïnfiltreerd, maar sinds de 

computermaatschappij IBM voor New Age onderzoeksprojecten uitvoert, heeft 

de menselijke-bewustzijnsrevolutie een enorme sprong gemaakt. De vice-

president van AT&T is duidelijk een neo-human, hij heeft ons zijn telephone 

company ter beschikking gesteld. Dat wordt ons grootste succes. Sponsors 

hebben voor New Age het TV-station NBC gekocht. Een televisienetwerk is the 

big part of the global eye. ABC domineerde met de Olympische Spelen de hele 

wereld! Wij hebben nu een wereldwijd project ontworpen. Dat geeft een sensatie 

van macht.8 

 

Dat de irrationele wereld van de New Age-beweging zich zo aangetrokken voelt tot de 

rationele wereld van het grote zakendoen is wel vreemd, maar het omgekeerde, dat de 

grote multinationals belangstelling hebben voor Marilyn Ferguson, lijkt op het eerste 

gezicht nog ongerijmder. Het is vanzelfsprekend dat de multinationals die Ferguson 

opnoemt commercieel geïnteresseerd zijn in het verlenen van hun technische diensten, 

als het gaat om het opzetten van nieuwe wereldomspannende netwerken. Hoe meer 

netwerken hoe beter. Dit is echter niet de enige reden voor hun bemoeienis. Er is meer 

aan de hand. Aangezien degenen die al bij voorbaat enthousiast zijn over de wonderen 

van de techniek niet meer hoeven te worden gewonnen, moet de propaganda 

voortdurend zinnen op mogelijkheden om binnen te dringen in de denkwereld van de 

kritische of alternatieve beweging. Als die niet-rationele bewegingen zo aanslaan, 
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moeten de promotors van de techniek op zijn minst die opkomende belangstelling 

serieus nemen. Het technisch systeem kan echter principieel aan alternatieve behoeften 

geen echte genoegdoening geven. Voor de promotors van het technisch systeem is het 

daarom een uitkomst als een beweging als New Age zich efficiënt en bekwaam wil 

ontfermen over magnetiseurs, nieuwe alchemisten, Soefie-aanhangers, sensitivity-

groepen, Zen-boeddhisten en talrijke andere potentiële dissidenten. Voor deze mensen 

kan de New Age-beweging een vertrouwd onderkomen bieden, want van dissidenten die 

het systeem principieel de rug toekeren is het technisch systeem niet gediend. Wat is er 

dus mooier dan een charismatische voorgangster als Marilyn Ferguson? Zij heeft een 

gemakkelijk entree in alternatieve kringen zoals de Groenen en de vredesbeweging, en 

doet binnen die groeperingen, waarvoor de multinationals zo allergisch zijn, 

gezaghebbende uitspraken over de veelbelovende mogelijkheden van de nieuwe high-

tech. Haar loyaliteit aan het technisch systeem ondermijnt de levenskansen van een echt 

alternatief; en met welk succes! 

 Fergusons volgelingen twijfelden eerder misschien aan de deugdelijkheid van het 

systeem; nu twijfelen zij aan hun vroegere twijfels daarover. Waarom hadden zij 

eigenlijk getwijfeld? Dankzij het optimisme van Ferguson zijn zij hun vroegere 

pessimisme te boven gekomen en hebben zij het oog weer gericht op een zonnige 

toekomst. De metafoor van het Nieuwe Tijdperk biedt de technische mens een droom, 

een spleet in de werkelijkheid waardoor hij aan de onderdrukkende realiteit kan 

ontsnappen. Er gloort een nieuwe dageraad. Het holisme is opgestaan. 

 De pre-propaganda van New Age is vervuld van mythische beelden: de mythe 

van de allesomvattende energie, van het ruimteschip Aarde, van de Nieuwe Wetenschap 

en de Nieuwe Mens. Met behulp van deze mythen vormt New Age nieuwe vooroordelen 

en nieuwe stereotypen. Dankzij het nieuwe inzicht zullen we in staat blijken te zijn om 

de gewelddadigheid van de techniek te bedwingen. Dit zijn veelbelovende ideeën die in 

deze verwarrende tijd graag worden geloofd. 

 De wetenschap werd lange tijd gehinderd door een verwrongen voorstelling van 

zaken. Daardoor ging het zo moeizaam, maar er kwam licht aan het einde van de tunnel. 

Sinds Werner Heisenberg in 1925 het principe van de onzekerheid vond is er vanuit de 

fysica een fundamenteel andere visie op de werkelijkheid gekomen. Het grote publiek 

was er nog lang niet aan toe om zich dat te realiseren, maar nu begint het nieuwe besef 

pas goed door te dringen. Door de natuurkundige ervaringen op sub-atomair niveau zal 
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de cultuur ingrijpend veranderen. Alles blijkt met elkaar in verbinding te staan en deel 

uit te maken van een groot organisch geheel. Daarom moet alles in onderlinge 

samenhang worden bezien. Er is uitzicht op een nieuwe en evenwichtige kosmische 

orde. 

 Een beweging als New Age komt juist op tijd om voor de velen die daar behoefte 

aan hebben, de illusie in stand te houden, dat er nog wel degelijk ruimte wordt gelaten 

voor het mythische denken. De utopie van New Age is een welkome nieuwe heilsleer die 

valt binnen het spectrum, dat algemeen wordt aanvaard. Vanuit dat gezichtspunt bezien 

krijgt men oog voor de grandioze schijnvertoning die wordt opgevoerd. Het optreden 

van Marilyn Ferguson geeft er dan blijk van hoe zij als communicator of ideas een 

propagandistische rol speelt bij de legitimering van het technisch systeem. In die functie 

heeft Marilyn Ferguson maar één opdracht, en die is de mogelijk opkomende golf van 

weerstand te breken door het propageren van een universele utopie. 

 Door de spiritualiteit haar betekenis te ontnemen krijgt die ontkrachte 

spiritualiteit vanzelf haar geëigende plaats binnen het technisch systeem. Zo is het 

immers ook met de godsdienst gegaan. De dynamische worldwide movement, die de 

mensheid in de huidige chaos de weg zal wijzen naar de toekomstige orde van een 

wereldomspannende holistische eenheid, past in de utopie van een universele eenheid 

die voortkomt uit een universele technische beschaving. Er lijkt geen andere keus. Maar 

één wereldgodsdienst blijft er over. Nu de oude spiritualiteit is verdwenen, zoekt men 

zijn toevlucht in de pseudo-spiritualiteit van een allesomvattende technische 

supereenheid, waarin alle rassen, stammen, volkeren en naties elkaar zullen gaan vinden 

dankzij de gemeenschappelijke taal van wetenschap en techniek. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Hoe onwaarschijnlijk die mogelijkheid ook lijkt, de manipulators van het technisch 

systeem moeten er toch voortdurend op bedacht blijven dat de technische mens zich 

ooit nog eens zal bekeren tot een echt alternatief. Bij de inhuldiging in de jaren zestig 

van de Eeuw van Aquarius klonk reeds een duidelijke roep mee van ‘terug naar de 

natuur!’ De vele harde protesten tegen de gevestigde orde gingen vergezeld van een 
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gevoel van weerstand tegen de toenemende kunstmatigheid van de technische 

samenleving. Die weerstand symboliseerde zich ondermeer in het eerste protest tegen de 

opkomende macht van de computer. Met name in Californië appelleerde de 

tegenbeweging in de jaren zestig en zeventig aan het nog steeds op de achtergrond 

levende heimwee naar de natural man. 

 De krachtlijnen van de technische orde polariseren de mens onherroepelijk in 

één richting: die van de pool van de kunstmatigheid. Deze fundamentele polarisatie is 

ook het dieperliggende grondpatroon van het treffen tussen techniek en Indiaanse 

spiritualiteit. In de Indiaanse spiritualiteit weerklinkt een diepe verbondenheid met de 

natuur, die de technische mens misschien nog wel eens voelt, maar niet meer met zijn 

hele persoon kan bevatten. De technische mens voelt soms nog wel sympathie voor de 

waardigheid van de Indiaan, tot het moment dat de Indiaan zijn hebzucht in de weg 

staat. In zijn irrationele momenten hunkert de technische mens nog wel naar zijn oude 

totale relatie met de natuur en zegt tegen zichzelf: eigenlijk ben ik ook een Indiaan. Zo’n 

nostalgische gedachte wordt echter voortdurend overstemd door de vooroordelen van 

het technisch denken. 

 Uit het heimwee van de technische mens spreekt een onvrede met zijn eigen 

denaturalisering. Het is een gevoel dat wordt opgeroepen door een stem uit het 

verleden, dat, naar antropologische tijdschaal gemeten, minder ver achter ons ligt dan 

men gewoon is te denken. De tijd dat de mens zich bij voortduring probeerde aan te 

passen aan de wisselvalligheden van de natuur bestrijkt een veel langere periode dan de 

korte tijd waarin de technische mens - overhaast - heeft aangeleerd zich aan te passen 

aan de wisselvalligheden van de techniek. Gaat men ervan uit dat die vroegere milieus 

nog steeds in ons zijn, dan is het niet verwonderlijk dat de technische mens het gevoel 

van natuurlijke verbondenheid nog in zich heeft en het ook de ruimte wil geven. Het is 

niet uitgesloten dat die gefrustreerde behoefte aan natuurlijkheid nooit zal verdwijnen 

en steeds weer - soms op de meest onaangename, rampzalige en misvormde wijze - de 

kop op zal steken. 

 De counterculture uit de jaren zestig was niet opgewassen tegen het raffinement 

van de propaganda voor het technisch systeem. ‘De verbeelding aan de macht’ had men 

geroepen, maar wat er gebeurde was het omgekeerde. De macht annexeerde de nieuwe 

verbeelding. Toen de ideeën van de nieuwe beweging in handen vielen van de reclame 

was het met de betekenis daarvan gauw gedaan. De deskundigen van de verleiding 



261 
 

wisten - want dat is hun vak - hoe zij de betekenis van een spontaan, nieuw verschijnsel 

moesten trivialiseren tot de alledaagsheid van een nieuwe trend, een nieuw 

consumptiegoed. Ook al was de tegenbeweging van de jaren zestig niet succesvol, het 

feit dat de beweging ontstond zou kunnen worden gezien als een aanwijzing voor een 

opkomend besef dat men zou moeten proberen om de dubbele binding met de techniek 

die de mens zichzelf heeft opgelegd, te doorbreken. 

 Ellul had echter direct bij het begin, toen de counterculture zich nog maar net 

had gepresenteerd, al weinig verwachtingen van het effect van die tegenbeweging. 

Wanneer hij in de zeventiger jaren terugblikt, kwalificeert hij de hippie-cultuur als een 

wanhopig achterhoede-gevecht om de vrijheid te redden.9 Aanvankelijk werd binnen de 

hippie-cultuur de technische groei nog wel ter discussie gesteld, maar dat duurde slechts 

enkele jaren. Het heeft volgens Ellul weinig effect een enkel aspect van de techniek te 

veranderen als men er zich niet op richt het geheel te destructureren. Omdat het 

technisch systeem zelf totaal is, zou het ook in zijn geheel moeten worden uitgedaagd.10 

Een tegenbeweging die het systeem niet onderkent of het ontziet, functioneert in de 

ogen van Ellul als een afwijking, een assimilatie, een adaptatie, en is altijd secundair. 

 

...de omgeving is uitsluitend de technische omgeving. De mens moet gelukkig 

worden gemaakt doordat hij in dit systeem een gemakkelijker tijd van leven 

heeft. Dat is een opvatting, die door niemand wordt uitgedaagd - niet door de 

tegencultuur, niet door de hippies, niet door de briljante jeugd van de strijd 

tegen de consumptiemaatschappij. Om het uit te kunnen dagen, moet men het 

eerst kunnen begrijpen als een systeem. Het is niet de vervanging van de 

kapitalistische whisky door LSD of de afwijzing van het Hollywood-spektakel 

door de underground cinema die iets zal veranderen! Het is niet de 

sensualistische, irrationele explosie die het systeem per se zal doen wankelen, 

zelfs niet in de geringste mate.11 

 

Een redelijke dosis oppositie kan geen kwaad. Een ludieke kritische beweging kan de 

vitaliteit van het heersende systeem zelfs ten goede komen. Een alternatieve cultuur die 

zich niet echt buiten de status-quo van het technisch systeem begeeft kan zich rustig 

handhaven. Binnen het technisch systeem echter zijn vrije gedragingen, zogenaamde 

bewegingen van onafhankelijkheid, in feite strikt afhankelijk. Het technisch systeem laat 
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volgens Ellul de ‘zones van onverschilligheid’ wijder worden naarmate de techniek 

zelfverzekerder wordt.12 

 Pessimisme echter, is voor de techniek uit den boze. Voor de technische 

vooruitgang is het een uitdrukkelijk vereiste dat men, ondanks alle bewijzen van het 

tegendeel, de toekomst en de menselijke mogelijkheden optimistisch benadert. Wanneer 

de autoriteiten de ernst van het opkomend pessimisme onderkennen, wordt het 

apparaat van de propaganda in stelling gebracht. Bezorgdheid wordt gedegradeerd tot 

doemdenken en dat laatste kan nooit goed zijn. Er gaat een propagandistische roep uit 

om een nieuw elan. 

 Behalve met deze propaganda reageren de promotors van de techniek ook met 

een meer subtiele methode. Hier toont de stille kracht van het autonome technisch 

systeem zijn ware genie. Het keert zich niet frontaal tegen het doemdenken, maar het 

exploiteert de bestaande morele verontwaardiging over de onverantwoordelijke westerse 

omgang met de natuur. De gevaren van de twintigste eeuw moeten juist niet worden 

verzwegen. De mondiale crisis, waarover men met zoveel ongerustheid spreekt, is 

weliswaar mede een gevolg van het optreden van de techniek, maar de techniek laat ons 

niet in de steek. De techniek levert ook zelf de compensaties voor de ongemakken die zij 

veroorzaakt. Het kan dus geen kwaad als men waarschuwt dat het hoog tijd is om de 

mondiale crisis te keren. Het doemdenken is gevaarlijk voor de techniek, maar het levert 

ook een aangrijpingspunt om nog verder te gaan. Als de nood het hoogst is, is ook de 

technische redding nabij. 

 Het doemdenken mag echter niet zo ver gaan dat het beginsel van de 

onbetwistbare autoriteit van de techniek wordt aangetast. De formidabele macht van de 

techniek maakt de mens tot een hopeloos en overbodig individu. Zijn vrije wil is 

verlamd en verstomd door zijn eigen creatie. Een dergelijke vorm van uitzichtloosheid is 

voor het technisch systeem wel gemakkelijk, maar tegelijk ook ongewenst. Als de 

onderdanen gezapige zombies worden is dat voor het technisch systeem niet zonder 

risico’s. Het technisch systeem is het aan zichzelf verplicht om ook de kritiek enige 

ruimte te laten. Mens en samenleving mogen niet in machteloosheid blijven steken. 

Fatalisme is een groot gevaar voor het technisch systeem, want de dynamische techniek 

moet het juist hebben van creativiteit, vitaliteit en optimisme. Flexibiliteit is geboden; 

verstarring is het ergste wat het technisch systeem kan overkomen. 
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 *  *  * 

 

In het zelfde jaar van de bijeenkomst in het Sonesta-hotel spreken op andere plaatsen in 

Amsterdam twee Amerikanen van heel ander kaliber: Bill Wahpepah en Leslie Silko. Bill 

Wahpepah, woordvoerder van de Amerikaanse Indiaanse Beweging, is dezelfde 

Indiaanse leider die drie jaar eerder in een grote tent van het tentenkamp bij Dodewaard 

de demonstranten toesprak. Nu spreekt hij op een drukbezochte bijeenkomst in 

krakerscafé Het Varkentje. Hij heeft niet zoveel woorden nodig als Marilyn Ferguson 

om de situatie uit de doeken te doen. De traditionele Indianen nemen het bedrog van de 

blanke man zo hoog op dat Bill Wahpepah vindt dat hetgeen de Indianen over de 

Amerikaanse samenleving denken, nu ook in Europa maar eens hardop moet worden 

gezegd. Het oordeel is hard: America is a lie, you have to realize that. Whatever they do, 

it is not true: their history is wrong, how they acquired the land is wrong, their 

archaeology is wrong, their religion is superficial. So it is a lie!13 

 De Indiaans-Amerikaanse schrijfster Leslie Silko bezoekt Amsterdam om tijdens 

het One World Poetry-festival poëzie voor te dragen uit haar roman Ceremony. In 

datzelfde boek vertelt ook zij over het zelfbedrog dat de Europese Amerikanen gevangen 

houdt. 

 

Als de blanken niet door de leugen heenkeken en inzagen dat hun natie was 

gebouwd op gestolen land, dan zouden ze ... nooit beseffen hoe ze nog steeds 

gemanipuleerd werden door degenen die wisten hoe ze de ingrediënten door 

elkaar moesten mengen.... De leugens voedden zich met blanke harten, en de 

blanken waren nu al langer dan tweehonderd jaar bezig om hun leegte weer op 

te vullen; ze probeerden de holte vol te stouwen met patriottische oorlogen en 

grootse technologie en met de rijkdom die deze verschaften. En al die tijd 

hadden ze zichzelf voor de gek gehouden, en ze wisten het.14 
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10. De vier ruiters van de Apocalyps 
 

 

Francisco Vázquez de Coronado (en hem werd een kroon gegeven; als overwinnaar trok 

hij uit, om nog meer te overwinnen) is de eerste Spaanse veroveraar die in 1540 de 

Southwest binnenvalt. Hij heeft voor zijn persoonlijk gebruik drieëntwintig paarden ter 

beschikking en wordt ondersteund door een legermacht van honderden soldaten.1 

 Drie eeuwen later trekt de Fransman Jean Baptiste Lamy naar de Southwest om 

in Santa Fe zijn bisschopszetel te vestigen. Vanaf El Paso wordt de bisschop begeleid 

door een militaire karavaan. Het laatste stuk van de tocht legt Lamy te paard af (aan zijn 

berijder werd het gegeven, de vrede van de aarde weg te nemen). 

 In de jaren twintig van deze eeuw komt de Britse schrijver David Herbert 

Lawrence in New Mexico aan. Op zijn pony (en die erop zat, had een weegschaal in zijn 

hand) rijdt hij naar Taos. Lawrence is een man van bescheiden middelen. Als hij dat 

nodig heeft krijgt hij van zijn uitgever of van zijn vrienden geld te leen. Voor het overige 

leeft hij van de opbrengst van zijn geschriften. De twee eerdere ruiters zijn gestuurd 

door de Koning van Spanje en de Paus van Rome om in de Southwest een nieuwe orde 

te brengen. Lawrence komt als kunstenaar voor eigen rekening en op eigen gezag. In wat 

hij over New Mexico schrijft manifesteert hij zich als een ziener die naar de Southwest is 

gegaan om van daaruit de westerse beschaving te waarschuwen dat zij zich op het 

verkeerde pad heeft begeven. Hij gaat er zelf van uit dat zijn boeken te moeilijk zijn en 

dat wat hij schrijft pas over driehonderd jaar zal worden begrepen. Hoe groot zijn 

aspiraties ook zijn, Lawrence is een van de weinige blanken die niet naar New Mexico 

komt om daar de Indiaanse orde te verstoren. Hij neemt het op voor de Indianen en 

vindt in de Southwest de duidelijke resten van het oeroude heidense denken. Het Land 

of Enchantment (Land van Betovering, zoals New Mexico in de Verenigde Staten wordt 

genoemd) is voor hem een openbaring. Daar ervaart hij wat de westerse mens heeft 

verloren sinds de spirituele banden met de kosmos werden verbroken. 

 Lawrence verliet Europa op het moment dat een groot aantal van de meest 

belovende jonge Amerikaanse fysici in de jaren na de Eerste Wereldoorlog de oceaan 

overstak om aan de universiteiten van Göttingen, Berlijn, München en Kopenhagen hun 

geluk te beproeven. De mijnwerkerszoon Lawrence onvluchtte juist de roaring twenties 
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om in de Nieuwe Wereld op zoek te gaan naar een oase van rust. Hij maakte de reis niet 

direct maar zwierf eerst nog de wereld rond. Via Ceylon, Australië, de Zuidzee-eilanden 

en Californië arriveerde hij in de nazomer van 1922 op de plaats van bestemming in de 

Southwest. 

 Lawrence heeft nooit van de vernietigende kracht van de atoombom geweten. 

Zijn leven werd getekend door de bittere ervaring van de Eerste Wereldoorlog. Hij wist 

wel van het gebruik van gifgassen en was tot de conclusie gekomen dat gifgassen alleen 

gebruikt konden worden ‘binnen het automatisme van die enorme obscene machine die 

ze oorlog noemden’. Een dergelijke misdaad was alleen mogelijk, zo liet hij een 

personage in een van zijn romans zeggen, omdat ‘in iedere mens de werkelijke mens 

afwezig was, of sliep of bedwelmd was of in dromen gevangen. Geen enkel mens die 

wakker was en in bezit van zichzelf zou gifgassen gebruiken. Geen mens. Zijn eigen 

bewuste zelf zou zoiets beneden zijn waardigheid achten.’2 Lawrence was geschokt door 

de rol van de machine in het krijgsgevecht. In de vertwijfeling die de collectieve waanzin 

van de oorlog bij hem teweeg had gebracht, zocht hij een uitweg in een richting die niet 

door de machine werd aangewezen. In de jaren dat Lawrence hartstochtelijk op zoek 

was naar ‘de levende heelheid’3 van het kosmisch bewustzijn en gefascineerd werd door 

de alleroudste beschavingen, waren Bohr, Heisenberg, Oppenheimer en vele andere 

atoomfysici gewikkeld in een enerverende jacht om de werkelijkheid nog verder te 

delen; om de materie nog verder te splijten, in de hoop zo de grenzen van de westerse 

beschaving steeds verder te verleggen. In 1927 waren de atoomgeleerden in Brussel voor 

een congres bijelkaar gekomen en hadden zij het patroon voor de vernietiging uiteen 

gelegd. Lawrence was zeer beducht voor dit soort sinistere activiteiten van de westerse 

geest. ‘Hoe verlangen zij in het geheim naar de vernietiging van de kosmos, deze 

mannen van bewustzijn en geest! Hoe spannen zij zich in om de kosmos te overheersen 

en uiteindelijk te vernielen!’ zo waarschuwde hij.4 Lawrence haatte machines omdat hij 

geloofde dat het bedienen van machines de mens meer machine-achtig maakte. De 

mensen schenen in zijn ogen minder dan machines te worden. Lawrence dacht dat het 

voor mensen beter was om met natuurlijke dingen om te gaan, ‘zoals met water dat niet 

uit de kraan komt en met hout om zijn eigen vuur te maken’.5 

 

Des te meer wij machinerie tussenbeide laten komen tussen ons en de naakte 

krachten van de natuur, des te meer wij onze zinnen verlammen en laten 
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wegkwijnen. Iedere keer als wij een kraan opendraaien om water te krijgen, 

iedere keer als we een schakelaar omzetten om warmte en licht te hebben, 

ontkennen wij onszelf en doen wij ons wezen teniet.... En al onze apparaten ... 

nemen het wonder van het leven van ons weg. De machine is de grote onzijdige. 

Het is de eunuch van de eunuchen. Tenslotte ontmant het ons allemaal.... We 

weten niet wat we door al onze arbeidsbesparende machines verliezen. Van de 

twee kwaden zou het het minste zijn om alle machinerie te verliezen, elk deel 

ervan, in plaats van, zoals dat bij ons het geval is, er teveel van te hebben, 

hopeloos teveel.6 

 

Voor Lawrence symboliseert de machine ‘de nachtmerrie van de realiteit’, die de 

menselijke ziel heeft versplinterd.7 Hij verwerpt de groeiende mechanisatie en vindt dat 

een mens er beter aan doet om te streven naar een groei in harmonie met ‘de 

diepgelegen hartstochtelijke elementen in zijn natuur, een bron die warm is en 

stromend en nog niet is verkild en verstard door de rede’.8 

 Alles wat Lawrence zoekt, vindt hij in de Southwest. Hij heeft geen belangstelling 

voor het leven in de grote steden, noch besteedt hij aandacht aan de onstuimige 

ontwikkelingen op technisch gebied. Hij is geïnteresseerd in een heel ander gezicht van 

Amerika. Hij schrijft over de woestijn en de bergen en de Indianen in de Southwest. Op 

zijn boerderij in de Sangre de Christo-bergen brengt hij de dag door met het bewerken 

van het land, timmeren, koeien melken, brood bakken, hout hakken, schrijven en 

schilderen. Het eenvoudige handwerk doet Lawrence goed en hij is vervuld van ontzag 

voor de natuurlijke schoonheid direct om hem heen. Op de rug van een Indiaanse pony 

verkent hij de omgeving en ontdekt hij een heel andere kant van Amerika. Als hij op een 

van zijn zwerftochten de Indiaanse pueblo Taos binnengaat, voelt hij in deze 

traditionele pueblo - ‘net zoals in de oude kloosters van Europa’ - de greep van het 

verleden. Hij ervaart Taos Pueblo als een centrum van een zeer oude wijze van leven die, 

hoewel verzwakt en hulpeloos, toch voortleeft en een kwaliteit van ervaring bewaart die 

niet uit ons bewustzijn mag verdwijnen. 

 

 Daar is dan de pueblo, zoals die altijd is geweest sinds de hemel weet wanneer. 

En het langzame donkere weven van het Indiaanse leven gaat, al is het 

misschien wat minder vast, nog steeds voort. En ikzelf, hier, zittend op een 

pony, een vreemdeling op verre afstand met kloven van tijd tussen mijzelf en 
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dat. En toch houdt de oude knoest van de pueblo nog steeds stand, zoals een 

donkere zenuwknoop die onzichtbare draden van bewustzijn spint. Een gevoel 

van dorheid, bijna van vermoeidheid, hangt over de pueblo. En een besef van 

het onveranderlijke. Het geeft me altijd een soort ziekelijk gevoel wanneer ik de 

trilling van het Indiaanse leven binnenga.9 

 

Op veilige afstand, op de rug van een pony, bekijkt Lawrence een eeuwenoude 

werkelijkheid die hem onweerstaanbaar aantrekt, terwijl hij zich afvraagt waar ‘die 

droefheid, dat heimwee, het onverdraaglijke verlangen naar iets, een ziekelijkheid van de 

ziel’ zo plotseling vandaan komt. Lawrence ervaart in New Mexico iets ‘dat we niet 

weten en dat we bang zijn te weten’. 

 

Ik denk dat New Mexico de grootste ervaring van de buitenwereld was die ik 

ooit heb gehad. Het heeft mij zeker voor altijd veranderd. Zo vreemd als het 

mag klinken, het was New Mexico dat mij bevrijdde van het huidige tijdperk 

van beschaving, het grote tijdperk van materiële en mechanische ontwikkeling. 

Maanden, doorgebracht in het heilige Kandy in Ceylon, in het heilige van het 

heilige van het zuidelijk boeddhisme, hadden nog niet de grote ziel van 

materialisme en idealisme geraakt, die mij beheerste. En jaren, zelfs in de 

uitgelezen schoonheid van Sicilië - temidden van het Griekse heidendom dat 

daar nog leeft - hadden het wezenlijke christendom waarop mijn karakter was 

gegrondvest, niet ondermijnd.... 

Maar op het moment dat ik de schitterende, trotse morgen hoog boven de 

woestijnen van Santa Fe zag schijnen, stond er iets stil in mijn ziel, en begon 

mijn aandacht zich daarop te richten.... In de prachtige morgen van New 

Mexico sprong men wakker, een nieuw deel van de ziel ontwaakte plotseling, en 

de oude wereld maakte plaats voor een nieuwe. 

Er zijn allerlei schoonheden in de wereld.... Maar als het om de grootsheid van 

schoonheid gaat, heb ik nooit iets als New Mexico ervaren. Al die ochtenden dat 

ik op de ranch met mijn schoffel langs het kanaal naar de canyon ging en ik 

daar stond in de trotse stilte van de Rockies.... Wat een pracht! Alleen de 

taankleurige arend kon echt uitzeilen in de glans van dit alles. Leo Stein schreef 

me eens: Het is het meest esthetisch bevredigende landschap dat ik ken. Voor 

mij was het veel meer dan dat. Het had een schitterende stille verschrikking, een 
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grote verre en wijde luister, die aanzette tot veel meer dan een esthetische 

waardering. Nooit is het licht zuiverder en aanmatigender dan daar.... 

En dat was de tweede openbaring daar ver weg. Ik had over de hele wereld 

gezocht naar iets dat mij zou treffen als religieus ... en ik had geen blijvend 

gevoel van religie totdat ik naar New Mexico kwam en daar doordrong tot de 

ervaring van het oude menselijke ras.... 

De Rode Indiaan lijkt mij veel ouder dan de Grieken of Hindoes of enige 

Europeanen of zelfs Egyptenaren. Als een beschaafd en waarlijk religieus 

mens ... is de Rode Indiaan religieus in misschien de oudste en diepste zin van 

het woord. Dat wil zeggen: hij is het oudste overblijfsel van het diepste 

religieuze ras dat nog in leven is. Zo schijnt het mij toe.... 

Je kunt de atmosfeer ervan voelen, rond de pueblo’s. Natuurlijk niet wanneer de 

plaats is overladen met dagjesmensen en auto’s. Maar ga naar Taos Pueblo op 

een glansrijke sneeuwachtige morgen en kijk naar de witte figuur op het dak; of 

kom rijdend door de schemering, op een winderige avond, wanneer de zwarte 

rokken van de stille vrouwen rond de wijde witte laarzen wapperen, en je zult de 

oude, oude wortel van menselijk bewustzijn voelen die nog tot diepten reikt, 

waarvan we niets weten: en waarop we maar al te dikwijls jaloers zijn. Het lijkt 

erop dat het niet lang meer zal duren voordat de pueblo’s zijn uitgeroeid.10 

 

Lawrence verafschuwt de toeristen, die van New Mexico een Indiaans pretpark maken. 

Hij distantieert zich echter ook van blanken die sentimenteel over Indianen schrijven. 

Het is, zo zegt hij, voor de blanken bijna onmogelijk om de Indiaan zonder 

sentimentaliteit of afkeer te benaderen. Beide reacties komen voort uit hetzelfde gevoel: 

de Indiaan volgt een andere weg dan de onze. Hij komt niet in onze richting. 

 

De richting van het Indiaanse bewustzijn is verschillend van en fataal voor de 

richting van ons bewustzijn. Onze richting van bewustzijn is verschillend van en 

fataal voor de Indiaan. De twee wegen, de twee stromen zullen nooit kunnen 

worden verenigd. Ze kunnen niet eens met elkaar worden verzoend. Er is geen 

brug, geen verbindingskanaal. 

Des te eerder wij ons dit realiseren en dit accepteren, des te beter.... Het 

accepteren van de grote paradox van menselijk bewustzijn is de eerste stap naar 

een nieuw inzicht. 
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Het bewustzijn van één deel van de mensheid is de vernietiging van het 

bewustzijn van een ander deel. Dat wil zeggen, dat het leven van de Indiaan, zijn 

innerlijke wezen, juist de dood is voor de blanke man. En we kunnen het 

bewustzijn van de Indiaan alleen begrijpen in termen van de dood van ons eigen 

bewustzijn. 

En laat dit niet worden verdraaid tot weer een andere sentimentaliteit. Omdat 

dezelfde paradox ook bestaat tussen het bewustzijn van blanken en dat van 

Hindoes of Polynesiërs of Bantoes. Het is de eeuwige paradox van menselijk 

bewustzijn. Te pretenderen dat alles één stroom is, betekent het veroorzaken 

van chaos en nulliteit. Te pretenderen, dat men een stroom in termen van een 

ander kan uitdrukken, zodat de twee met elkaar worden geïdentificeerd, is vals 

en sentimenteel. Het enige wat je kunt doen is om een kleine geest binnen in 

jezelf te hebben, die in allebei de richtingen, of in nog meer richtingen, kan 

kijken. Maar een mens kan niet tot beide richtingen behoren. Een mens kan 

slechts behoren tot één grote weg van bewustzijn. Hij kan zelfs van de ene naar 

de andere richting overgaan. Maar hij kan beide wegen niet tegelijk begaan. Dat 

kan eenvoudig niet.11 

 

Kort na zijn aankomst in New Mexico brengt Lawrence vanuit Taos een eerste bezoek 

aan de Apache-Indianen die wonen in het Jicarilla-reservaat, aan de andere kant van het 

Jemez-gebergte. Hij is benieuwd om te ervaren welke gevoelens de Indianen op hem 

zullen overbrengen, wanneer zij elkaar ontmoeten. ‘Wij zijn beiden mensen, maar hoe 

zullen we ons tezamen voelen?’ zo vraagt Lawrence zich af en hij vervolgt: ‘Ik zal nooit 

die eerste avond vergeten dat ik voor het eerst in contact kwam met de Rode Man, ver 

weg in het land van de Apaches. Het was niet wat ik had gedacht dat het zou zijn. Het 

was iets van een schok.’12 

 In de namiddag, na een autotocht van twee dagen door een landschap van 

woestijnen, canyons en mesa’s, is Lawrence op het Apache-reservaat aangekomen. Op 

enige afstand van het dal waar de Apaches wonen zet hij zijn tent op. Na het avondeten 

slaat hij een wollen deken om en loopt hij over het reservaat in de richting waar de 

Indianen zich ophouden. Afgaand op het geluid van de trommels belandt hij tenslotte 

dichtbij een kiva (een Indiaanse gebedsruimte). Voor de kiva, die is gemaakt van in 

elkaar gevlochten jonge espebomen, zit een groep Indianen bijeen. Een paar van hen 

slaan op een drum. Doordat het bladerdek niet hecht is gesloten en het vuur in de kiva 
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een helder licht verspreidt kan Lawrence een beeld krijgen van de ceremonie die zich 

daarbinnen voltrekt. Het ritueel wordt geleid door een oude man die onafgebroken en 

met verheven en resonerende stem Indiaanse teksten reciteert. Gehuld in zijn deken 

blijft Lawrence in de koude nacht urenlang staan kijken. Hij is op enkele meters afstand, 

maar tussen hem en de Indianen gaapt een onoverbrugbare kloof. 

 

Wat mij betreft, er buiten staande, aan de andere kant van de open ingang - ik 

was geen vijand van hen, verre van dat. De stem van de verre tijden was niet 

voor mijn oren bestemd. Zijn taal was voor mij onbekend. En ik wenste die niet 

te kennen. Het was genoeg om het geluid te horen.... Het was niet voor mij 

bedoeld, en dat wist ik. Ik had ook geen enkel verlangen om het te begrijpen. De 

ziel is even oud als de oudste dag en heeft haar eigen tot bedaren gebrachte 

echo’s, haar eigen veraf gelegen tribale opvattingen, verzonken en ingelijfd. We 

hoeven het verleden niet opnieuw te leven. Onze donkerste weefsels zijn 

verstrengeld in deze oude stamervaring, ons warmste bloed kwam uit het oude 

stamvuur. En ons bloed, ons weefsel, zij vibreren nog in antwoord. Maar ik, het 

bewuste ik, ik ben sindsdien een lange weg gegaan. En terwijl ik terugkijk, als 

een herinnering even verschrikkelijk als bloedvergieten, de donkere gezichten 

rond het vuur in de nacht, en één bloed dat klopt in mij en in hen. Maar ik wil 

niet naar hen teruggaan - nooit. Ik zal ze nooit willen ontkennen of met ze 

willen breken. Maar teruggaan is uitgesloten. Altijd vooruit, nog verder. De 

grote kronkelende voortgaande stroom van bewust menselijk bloed. Van hen 

tot mij; en van mij weer verder. 

Ik wil niet opnieuw de stamgeheimen beleven die mijn bloed lange tijd geleden 

heeft beleefd. Ik wil niet weten, zoals ik heb geweten - in de exclusiviteit van de 

stam. Maar elke druppel van mij trilt nog, gevoelig voor het oude geluid; iedere 

draad in mijn lichaam siddert voor de opwinding van het oude mysterie. Ik ken 

mijn afkomst. Ik werd niet uit een maagd of uit een Heilige Geest geboren. O 

nee, deze oude mensen die het stamverhaal vertellen waren mijn vaders. Ik heb 

een donkergekleurde vader met een bronskleurige stem, ver weg, in tot hars 

geworden tijden.... En ik ben hem niet vergeten.... Maar ik sta aan de verre rand 

van de gloed van hun vuur en ik word noch ontkend noch ontwaard. Mijn weg 

is mijn eigen weg, oude rode vader: ik kan mij niet meer om de drum scharen.13 
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In de betekenis die Lawrence eraan gaf was het bloed het bewustzijn van het lichaam, 

tegenover de kennis of de rede als het bewustzijn van het verstand. In het dualisme van 

geest en bloed, van bewustzijn van het verstand en bewustzijn van het lichaam, gaf 

Lawrence uitdrukkelijk de voorkeur aan de stem van het bloed. ‘Mijn grote religie is een 

geloof dat het bloed, het vlees, wijzer is dan het intellect. Met ons verstand kunnen we 

verkeerd gaan. Maar wat ons bloed voelt en gelooft en zegt, is altijd goed.’14 Velen 

hebben Lawrence deze zienswijze niet in dank afgenomen. Door zo de nadruk te leggen 

op de heilzame kracht van het bloed stelde hij zich bloot aan de kritiek dat zijn 

irrationele ideeën in de jaren twintig mede de weg bereidden voor een verheerlijking van 

bloed en bodem, met alle gevaren vandien. 

 ‘Wat geef ik om kennis?’ zo vroeg Lawrence zich af. ‘Het Intellect is niet meer 

dan het licht, dat op de dingen om mij heen wordt geworpen.’15 Voor Lawrence heeft het 

verstand voornamelijk een dienende functie; het moet ervoor zorgen dat het de mens 

zuiver en waar houdt tegenover het mysterie dat altijd aanwezig is. Wanneer het gevoel 

niet meer meetelt en het denken op zichzelf gaat staan, gaat het contact met het 

universum verloren. Het individualisme dat de westerse beschaving zo sterk heeft 

gemaakt is in de ogen van Lawrence niet meer dan een illusie. ‘Ik ben een deel van het 

grote geheel en ik kan nooit ontsnappen. Maar ik kan wel mijn verbindingen 

ontkennen, ze verbreken en een fragment worden. Dan ben ik diep ongelukkig.’16 

 Lawrence heeft een brandend heimwee naar de vroegste tijden, maar acht het 

uitgesloten dat we nog terug kunnen gaan. 

 

 De waarheid waar het om gaat, is dat we niet meer terug kunnen. Sommigen 

kunnen dat: afvallig worden.... Ik weet nu dat ik nooit terug zou kunnen gaan. 

Terug naar het voorbije, wilde leven. Je kan niet teruggaan. Het is je 

bestemming van binnen. 

 Er zijn van die volken, van die ‘wilden’. Je veracht ze niet. Je voelt je niet 

superieur. Maar er is een kloof. Er is een kloof in tijd en bestaan. Ik kan mijn 

bestaan niet met het hunne vermengen.... 

 Omdat we tot nu toe voortbestaan, na al onze bittere eeuwen van beschaving, 

lijkt het me dat we toch vooruit, en voorwaarts, aan het leven zijn. God weet dat 

het er nu uitziet als een doodlopende straat.... Hoe vals en verward onze vormen 

en systemen nu ook zijn, nog steeds, we hebben niettemin, gedurende de vele 

eeuwen sinds Egypte, geleefd en voorwaarts gezwoegd langs een weg die geen 
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weg is; en toch is het een grootse ontwikkeling van het leven. We hebben ver 

gezwoegd en nog verder moeten we gaan. Misschien moeten we dingen totaal 

vernielen. Laat ons dan vernielen.... 

 We moeten voorwaarts gaan, verder, verder, verder, zelfs al moeten we ons een 

weg voorwaarts banen door de boel kort en klein te slaan.17 

 

In het begin van deze eeuw maakte Lawrence zich al zorgen over de problemen waarmee 

wij aan het einde van deze eeuw worden geconfronteerd. Hij had een opvallend vroeg 

ecologisch besef en was zeer bezorgd over de achteruitgang van het natuurlijk milieu. De 

misstanden waar hij toen in een vroeg stadium op wees, zijn sindsdien alleen nog maar 

verder verslechterd. Amerika was voor hem een toonbeeld van achteruitgang. 

 

Al deze Amerikanisering en mechanisering was er met het doel het verleden 

omver te werpen. En kijk nu eens naar Amerika, verstrikt in haar eigen 

prikkeldraad en beheerst door haar eigen machines. Volledig bedwongen door 

haar eigen prikkeldraad van verbodsbepalingen en stevig opgesloten door haar 

eigen ‘productieve’ machines, als miljoenen eekhoorns die in miljoenen kooien 

rondrennen.18 

 

Toch stond Lawrence geen gemakkelijke oplossingen toe. ‘Met onvergelijkbare energie 

en eerlijkheid probeerde hij’, aldus de Amerikaanse literaire recensent George J. Becker, 

‘een uitweg te vinden, niet in de richting van een passief mediteren over een ver 

verwijderd idee van het absolute, maar in een richting van actieve mogelijkheden en 

krachten die de mens zijn aangeboren en die liggen binnen het menselijke bereik.’19 

Vaak bekroop Lawrence echter het bange vermoeden dat er eerst nog een lange weg te 

gaan was. 

 

...ziedaar: de nieuwste democratie die de oudste religie verdringt! En als de 

oudste religie eenmaal is uitgestoten, zo voelt men, zal de democratie met al 

haar toebehoren in elkaar storten, en de oudste religie die aan ons is 

overgeleverd vanuit de voor-oorlogse dagen van de mens zal opnieuw beginnen. 

De wolkenkrabber zal als distelpluis worden verspreid door de wind, en het 

echte Amerika, het Amerika van New Mexico, zal opnieuw zijn loop beginnen. 

Dit is een interregnum.20 
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 *  *  * 

 

 

Lawrence zoekt naar een mogelijkheid om het contact tussen de westerse mens en het 

mysterie van de kosmos te herstellen. Daarom geeft hij zoveel eer aan het nog levende 

kosmische besef van de Indianen: ‘We hebben het universum nodig om weer te leven.’ 

 Op verschillende plaatsen op aarde is Lawrence op zoek gegaan naar het oeroude 

kosmische besef. Hij heeft het niet gevonden en waant het verloren, tot hij in New 

Mexico vindt wat hij zoekt: Pan in Amerika! 

 

In het begin van het christelijke tijdperk werden er vanaf de kusten van 

Griekenland stemmen gehoord die over de Middellandse Zee weerklonken, 

jammerend: ‘Pan is dood! De Grote Pan is dood!’ De vader van bosgoden en 

nimfen, saters, dryaden en waternimfen was dood, met alleen nog de stemmen 

in de lucht om hem te bewenen. De mensheid nam er nauwelijks notitie van. 

Maar wie was hij in werkelijkheid?21 

 

Lawrence beschrijft Pan als een soort voortvluchtige god, een banneling, zelfs al in de 

vroegste tijd van de goden. Het was een god met een kwijnend gezag. Lawrence spreekt 

over de grote god Pan die eens de grootste god is geweest, de god van de herders en de 

kudden. De kinderen van Pan snellen nog rond in de bossen en op afgelegen plaatsen, 

bij de bronnen en rivieren en over de rotsen. Pan was een god waar men bang voor 

moest zijn. Iemand die Pan bij daglicht zou zien, zou worden bevangen door een 

panische schrik en doodvallen, als door de bliksem getroffen. Pan trok zich terug toen de 

mensen in de steden gingen wonen en meer belangstelling kregen voor de pracht en 

praal van de mensen dan de pracht en praal van een boom. ‘Zij gaven meer om de eer, 

die zij behaalden met elkaar in oorlog te overmeesteren. En boven alles, hielden zij van 

de bluf van hun eigen grote woorden, de praal van argumenten en de ijdelheid van 

ideen.’22 Tot tenslotte de oude Pan stierf en veranderde in de duivel: ‘De oude god Pan 

werd de christelijke duivel met de gespleten hoeven en de horens, de staart en de 

honende lach.’ 
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Maar Pan wordt steeds opnieuw geboren, in allerlei vreemde vormen. Daar was 

hij, in de Renaissance. En in de achttiende eeuw was hij erg in de mode. Hij gaf 

aanleiding tot een ‘isme’ en er waren veel pantheïsten.... Zij vereerden de 

Natuur in haar zoete en zuivere vorm.23 

 

Het pantheïsme waait ook over naar Amerika, maar houdt daar geen stand en zakt 

spoedig weer ineen. 

 

En toch, hier in Amerika, het oudste van alles, is de oude Pan nog steeds in 

leven. Toen Pan het grootst was, was hij zelfs geen Pan. Hij was naamloos en 

had in de gedachten nog geen vorm gekregen.... 

In de dagen voordat de mens teveel van het universum werd gescheiden, was hij 

Pan, tezamen met al het andere.... 

Dit is de macht van Pan, en de kracht van Pan. 

En nog is de oude Pan in Amerika, temidden van de Indianen, in leven. Maar 

ook hier gaat hij snel dood. 

Het is nutteloos om de wilde te verheerlijken. Want hij zal Pan doden met zijn 

eigen handen, terwille van een auto. En een verveelde wilde, voor wie Pan dood 

is, is het toonbeeld van alle verveeldheid. 

En we kunnen niet naar het primitieve leven terugkeren, om te leven in tipi’s en 

te jagen met pijl en boog. 

Toch moeten we leven. En als het leven eenmaal is veroverd, is het toch tamelijk 

moeilijk om te leven. Wat moeten we beginnen met een veroverd universum? 

De Pan-betrekking, die de wereld van mensen eens had met de hele wereld, was 

beter dan alles wat de mens nu heeft.... 

De mens heeft geleefd om het waarneembare universum te beheersen. Hij is 

daar voor een groot deel in geslaagd. Met al de mechanismen van de menselijke 

wereld is de mens in belangrijke mate de meester over al het leven, en over de 

meeste verschijnselen.... 

Maar nu hij het universum heeft veroverd, kan de beschaafde mens eigenlijk wel 

ophouden met er de baas over te zijn. Omdat, wanneer alles is gezegd en 

gedaan, het leven zelf bestaat uit een levende betrekking tussen de mens en zijn 

universum: zon, maan, sterren, aarde, bomen, bloemen, vogels, dieren, mensen, 

alles - en niet uit een ‘verovering’ van alles door alles.... 
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Vroeger maakte [de mens] zichzelf tot meester door een grote inspanning van 

de wil, door een gevoelige, intuïtieve listigheid, en door een geweldige inzet van 

het lichaam. 

Toen ontdekte hij het ‘idee’. Hij vond dat alle dingen met elkaar zijn verbonden 

door zekere wetten. Vanaf het moment dat de mens leerde te abstraheren, 

begon hij machines te maken die het werk van zijn lichaam zouden doen. Dus, 

in plaats van zich te concentreren op zijn bron of op de levende dingen die het 

universum vormden, concentreerde hij zich op de motoren of instrumenten die 

tussenbeide zouden moeten komen tussen hem en het levende universum, en 

hem heerschappij zouden moeten geven. 

Dit was de dood van de Grote Pan. Het idee en de machine kwamen tussen de 

mensen en alle dingen, zoals de dood. De oude verbinding, de oude Alheid, was 

verbroken, en zal nooit meer helemaal kunnen worden hersteld. De Grote Pan 

is dood.... 

Wat kan een mens anders met zijn leven doen dan het te leven? En waaruit 

bestaat het leven anders dan uit een levendige betrekking tussen de mens en het 

levende universum dat hem omgeeft? En toch isoleert de mens zichzelf meer en 

meer tot een mechanisme, en verstoot hij alles behalve de machine en de 

uitvinding waarover hijzelf de baas is, god in de machine.24 

 

Lawrence maakt duidelijk onderscheid tussen de oude Indiaanse religie en de religies die 

later zijn ontstaan. 

 

Het was een grote oude religie, groter dan alles wat we kennen: meer louter en 

naakter religieus. Er is geen God, geen idee van een god. Alles is god. Maar het 

is niet het pantheïsme waaraan we gewend zijn en dat zichzelf uitdrukt als ‘God 

is overal, God is in alles.’ In de oudste religie was alles levend, niet 

bovennatuurlijk, maar natuurlijk levend.... De hele levensinspanning van de 

mens was erop gericht om zijn leven in direct contact te brengen met het 

elementaire leven van de kosmos, berg-leven, wolk-leven, donder-leven, lucht-

leven, aarde-leven, zon-leven. Om in onmiddellijk gevoeld contact te komen, en 

daaraan energie, kracht en een donker soort vreugde te ontlenen. Deze 

inspanning om tot een louter naakt contact te komen, zonder een tussenpersoon 

of bemiddelaar, is de grondbetekenis van alle religie.... 
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Het was een grote en zuivere religie, zonder afgoden of afbeeldingen, zelfs geen 

verstandelijke. Het is de oudste religie, een kosmische religie gelijk voor alle 

mensen, niet opgebroken in specifieke goden of verlossers of systemen. Het is 

de religie die aan het god-concept vooraf gaat, en daarom groter en dieper is 

dan elke god-religie. 

En het leeft nog voort, voor een korte tijd, in New Mexico, maar lang genoeg 

om voor mij een openbaring te zijn. En de Indiaan, hoe afkeurenswaardig hij zo 

nu en dan ook mag zijn, heeft nog steeds iets van de vreemde schoonheid en 

aandoenlijkheid van de religie die hem voortbracht en hem nu in vergetelheid 

doet geraken.25 

 

De oude religie die door Lawrence wordt beschreven is niet zomaar een exotische 

curiositeit. Het is een wereldbeschouwing die veel langer dan de huidige 

wereldgodsdiensten dat hebben gedaan, de mensen heeft bezield en geleid. De 

Amerikaanse auteur Morris Berman beweert dat ‘de wereld gedurende 99% van de 

menselijke geschiedenis betoverd was’ en dat de mens zichzelf zag als een integraal deel 

van die betoverde wereld.26 

 Een andere Amerikaan, de filosoof David Lovekin, is bij een aantal prominente 

onderzoekers in de cultuurwetenschappen nagegaan, wat zij denken over de relatie die 

er bestaat tussen het primitieve denken en de moderne wereld. Hij bestudeerde de 

recente werken van Carl Jung, Ernst Cassirer, Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade en 

Jacques Ellul, en kwam tot de volgende slotsom: 

 

 Al deze denkers zijn ervan overtuigd dat het primitieve denken een belangrijke 

rol speelt in de culturele wereld van de moderne mens; een verbazingwekkende 

veronderstelling als we de moderne wereld beschouwen als in wezen het 

resultaat van wetenschappelijke, mathematische en technische activiteit. Het 

gezond verstand schrijft voor dat de moderne wereld rationeel is en de 

primitieve wereld irrationeel. Maar die versie vooronderstelt, onder andere, dat 

de primitieve wereld is gestructureerd rond mythen, die worden beschouwd als 

valse verklaringen, en dat de moderne wereld is gestructureerd door de 

wetenschap, die wordt beschouwd als de waarheid. De bovengenoemde denkers 

echter hebben veel gedaan om die visie ongedaan te maken.... Zij zijn het er 

allemaal over eens dat het primitieve denken, als een specifieke vorm van 

bewustzijn, is geordend rond het geheiligde object en dat het moet worden 
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onderscheiden van het wetenschappelijke denken dat is geordend rond het 

ontheiligde object. In deze zin zijn het wetenschappelijke denken en het 

primitieve denken met elkaar in oppositie.27 

 

De westerse mens leeft in een technische omgeving waarin de reeds lang begraven 

gedachten van zijn heidense voorouders - die Lawrence probeerde te ontdekken - van 

geen nut meer zijn. Het essentiële van de lineaire technische ontwikkeling is juist, dat 

die in het onbekende vooruit grijpt. De technische samenleving heeft, aldus Ellul, geen 

maat meer met vroegere samenlevingen. Het is daarom in zijn ogen nogal simplistisch 

om te zeggen dat ‘we ons alleen maar aan moeten passen aan de techniek’, of dat ‘de 

samenleving moet worden georganiseerd in overeenstemming met de technische 

middelen’. 

 

Wat [zo’n visie] in feite betekent, is dat wij ons gedurende de 

vijfhonderdduizend jaar van ons bestaan in een bepaalde richting hebben 

ontwikkeld en dat we nu plotseling worden gevraagd om te veranderen. Ik 

beweer eenvoudigweg, dat we niet in enkele korte jaren een evolutie van een 

halfmiljoen jaar kunnen onderdrukken. Wat we met zekerheid kunnen 

voorspellen, is dat als de technische groei voortgaat, er ook een groei in chaos 

zal zijn.28 

 

 

 *  *  * 

 

 

Lawrence gaat ervan uit dat de westerse beschaving omstreeks de zesde eeuw vóór 

Christus begon, en dat toen ook aan het echte heidendom een einde kwam.29 Terwijl in 

de lange periode daarvoor de mensen werden geleid door de heerschappij en de regels 

van het heelal, begonnen de Oude Grieken toen voor het eerst op een afstandelijke wijze 

te onderzoeken door welke regels het heelal zelf werd geregeerd. Die geweldige omslag 

in het Griekse denken was het moment waarop het menselijk bewustzijn definitief een 

andere weg insloeg. De mens zou de kosmos gaan ontdekken en die vervolgens met zijn 
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verstand overmeesteren. Het directe contact met de kosmos werd verbroken en die 

verwijdering werkt nog steeds door tot op de dag van vandaag. 

 De filosoof Paul Feyerabend is één van de velen die hebben geprobeerd vast te 

stellen waar en wanneer de rede zijn intrede deed - het moment dat de logos zich 

doelbewust ging onderscheiden van de physis. In een discussie met de Belgische filosoof 

Frans Boenders in Denken in Tweespraak verduidelijkt Feyerabend hoe hij de 

ontwikkeling in die periode interpreteert. 

 Voordat de rede zijn intrede doet beziet men de wereld vanuit, wat Feyerabend 

noemt, het homerische gezichtspunt. Deze beschouwingswijze van de Griekse dichter 

Homerus en zijn tijdgenoten is een uiterst complexe wereld. Zij wordt niet expliciet 

geformuleerd maar gesuggereerd door de manier waarop de mensen spreken over 

elkaar, de wereld, de dieren, de goden, etc. En Feyerabend vervolgt: 

 

Ik noem dit wereldbeeld enkel simplificerend het homerische gezichtspunt; het 

is natuurlijk niet het standpunt van één enkele persoon, maar het krijgt zijn 

neerslag in een uiterst ingewikkelde en een uiterst kleurrijke taal die 

uitmuntend geschikt is om allerlei uiteenlopende situaties te beschrijven. In 

deze fase bestaat er zonder meer overeenstemming en nog geen begrip als 

waarheid, dat onder bepaalde omstandigheden, gegeven bijzondere 

voorwaarden en vooronderstellingen, overeenkomst met de werkelijkheid 

betekent. [Die werkelijkheid] wordt niet gespecificeerd. Maar onder bepaalde 

omstandigheden passen bepaalde ideeën op die manier bij de situatie. De zeer 

talrijke, complexe, verschillende, erg kleurrijke notities die gebruikt worden, 

zijn direct verbonden met het erg kleurrijke leven van het individu. En dan 

verschijnen plotseling deze vóór-Socratici op wie alle intellectuelen zo verzot 

zijn. Wat doen deze heren? Zij introduceren plotsklaps zeer primitieve en 

simplistische begrippen, zoals waarheid, werkelijkheid, zijn. Daarmee gaat een 

bepaalde ontaarding van de taal gepaard, die men goed kan bestuderen: de taal 

wordt simplistisch, dunner en enigszins farizeïsch. De oude, complexe talen 

verdwijnen op de een of andere wijze onder de aanvallen die ze van alle zijden te 

verduren krijgen. De gebruikers van de nieuwe taal verklaren dat Homerus en 

zijn volgelingen weliswaar veel weten, maar niet het wezen, de essentie. 

Wanneer we nu deze twee zaken onbevooroordeeld vergelijken, enerzijds de 

kleurrijke, gediversificeerde wereld, en anderzijds de zeer simplistische 
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constructies, dan kan men de nieuwlichters niet anders dan kinderachtig 

vinden. Maar vreemd genoeg worden deze kinderachtige constructies door 

allerlei sociale omstandigheden en allerlei nog te onderzoeken redenen 

ontzettend populair, ja, ze worden de grondslag waarop de westerse soort van 

kennis is opgebouwd. En voortaan moet alles dat tot dusver door geen mens als 

problematisch was beschouwd, in het licht daarvan geconstrueerd worden. Op 

dat moment ontstaan er voor het eerst problemen: hoe is de verhouding van 

subject tot object? Voordien bestond dat probleem niet, omdat er niet zulke 

simplistische begrippen als subject en object bestonden.... En daarmee is de zaak 

aan het rollen gebracht.30 

 

De Griekse sofistische wijsgeer Protagoras veroorzaakte in de vijfde eeuw voor Christus 

een revolutie in het denken door te beweren dat de mens de maat is van alle dingen, ‘van 

de dingen die zijn, dat ze zijn; van de dingen die niet zijn, dat ze niet zijn’.31 Door zo te 

denken zonderde de mens zich af van de natuur, waarvan hij zelf deel uitmaakt. Uit de 

schaduw van het vóór-Socratische denken, waarin het onderscheid tussen geest en 

materie, bewustzijn en stof, nog niet zo helder werd gemaakt, werd de mens voor het 

eerst, welbewust en in de volle aandacht van de filosofie, als het subject van de 

geschiedenis naar voren geschoven. Definitief ging hij op weg in de richting weg van de 

natuur. Het westerse denken richtte zich uitdrukkelijk op de verandering die de natuur 

vanwege de maatstaf mens moest ondergaan. Toen de Oude Grieken 

vijfentwintighonderd jaar geleden op zoek gingen naar de zuivere kennis, begaven zij 

zich op de weg van een riskante lineaire wijze van denken. Lawrence kon zich de 

opwinding wel voorstellen die zich van de Oude Grieken meester maakte, toen zij de 

wetten van het verstand ontdekten. Dankzij de wetten van de logica konden zij 

wegvluchten uit het verband met de kosmos naar het onsterfelijke individuele 

bewustzijn. De Urdummheit van het kosmische bewustzijn maakte plaats voor de 

opkomst van het supreme individuele en dualistische denken.32 Mens en kosmos 

raakten het contact kwijt en werden in zekere zin vijanden. Sindsdien heeft de mens 

geleefd om het universum te veroveren. Tot op grote hoogte is hij geslaagd. Met al het 

mechanische van de menselijke wereld lijkt het of de mens de meester van het leven is 

geworden, maar in feite is de Logos het machtige wapen dat, aldus Lawrence, de wereld 

zal kastijden (en tenslotte zal vernietigen).33 
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 Hoe het zover kon komen dat de mens, voor wat betreft zijn bewustzijn, 

afgesneden raakte van de kosmos, weten we niet. Maar we kunnen zien dat het 

hetzelfde is als kennis: kennis is alleen mogelijk door een scheiding van subject 

en object. We kunnen ook zien dat dat een tragedie is. En we kunnen zien dat 

het zonde zou kunnen worden genoemd, omdat het een ver-val is van 

eenheid....34 

 

De zeer oude wereld was volgens Lawrence geheel religieus en goddeloos. De hele 

kosmos was in leven en de mens leefde ‘in naakt contact met de kosmos’. Dat innige 

contact liet geen ruimte voor de inbreuk van het god-idee. 

 

Het was niet eerder dan dat het individu zich afgescheiden begon te voelen, niet 

eerder dan dat hij verviel tot het besef van zichzelf, en bijgevolg tot apartheid; 

het was niet eerder dan dat hij, mythologisch gesproken, at van de Boom van de 

Kennis in plaats van de Boom van het Leven en hij zichzelf apart en 

afgescheiden wist, dat het idee van een God verrees, om tussenbeide te komen 

tussen de mens en de kosmos. De oudste ideeën van de mens zijn zuiver 

religieus, en er is geen notie van enige soort van God of goden. God en de goden 

verschijnen pas wanneer de mens in een gevoel van afgescheidenheid en 

eenzaamheid is ‘gevallen’.... 

Er moet een bemiddelaar zijn tussen de mens en de ‘verloren’ kosmos. Er moet 

een bemiddelend bewustzijn bestaan dat beide kanten begrijpt, zowel de grote, 

creatieve, ondoorgrondelijke kosmos als de ziel van de mens.35 

 

De kosmisch-religieuze staat van de mens werd zo gevolgd door de god-religieuze staat. 

Jezus was volgens Lawrence de laatste manifestatie van de god-religieuze staat. Sinds de 

Griekse wereld van Jezus’ dagen heeft de westerse beschaving nog tweeduizend jaar 

verder geleefd ‘in een dode of stervende kosmos, hopend op een hemel hierna’.36 Deze 

laatste tweeduizend jaar ziet Lawrence als de filosofisch-wetenschappelijke staat. En nu 

zijn we beland aan het einde daarvan. ‘Wat volgt? We weten het niet.’37 

 De huidige situatie, het einde van de filosofisch-wetenschappelijke staat, 

herinnert aan het einde van de god-religieuze staat, zoals Lawrence dat heeft beschreven. 
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De Griekse wereld van Jezus’ dagen was vermoeid. Er was te veel om aan te 

kunnen. Er was te veel oorlog geweest, te veel onheil. En er was nu te veel 

bewustzijn. In de Grieks-sprekende wereld waren de bewustzijnen van alle 

levende culturen samengekomen, van elke bestaande religie, onverschillig of die 

Helleens of Egyptisch, Chaldeeuws, Perzisch of Romeins was of mogelijk zelfs 

Hindoestaans. Net zoals wij dat vandaag doen, wisten de Grieken van alle 

religies. Zij wisten van alle culten en filosofieën, van alle problemen en alle 

oplossingen. En dat was teveel voor hen. Zij wisten teveel, en dat verlamde hen, 

het verspilde hun krachten.38 

 

 

 *  *  * 

 

 

6:1-8 

Ik bleef toezien. Toen het Lam het eerste van de zeven zegels opende, hoorde ik één van de 

vier Dieren roepen als met de stem van de donder: Kom uit! Ik zag toe. En zie: een wit 

paard. En die er op zat, had een boog, en hem werd een kroon gegeven; als overwinnaar 

trok hij uit, om nog meer te overwinnen. Toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik 

het tweede Dier roepen: Kom uit! En een ander paard kwam te voorschijn, vuurrood. Aan 

zijn berijder werd het gegeven, de vrede van de aarde weg te nemen, zodat men elkaar zou 

vermoorden; een groot zwaard werd hem ter hand gesteld. 

 Toen het Lam het derde zegel opende, hoorde ik het derde Dier roepen: Kom uit! Ik 

zag toe. En zie: een zwart paard; en die er op zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik 

hoorde een stem te midden der vier Dieren roepen: Een maat tarwe voor een tienling, en 

voor een tienling drie maten gerst; maar de olie en de wijn moogt ge niet schaden! 

 Toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde Dier 

roepen: Kom uit! Ik zag toe. En zie: een vaal paard; en die er op zat, heette de Dood; en de 

Onderwereld kwam achter hem aan. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der 

aarde, om te doden met zwaard en hongersnood, met pest en wilde beesten. 
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9:17-19 

Zó zag ik in het visioen de paarden en hun berijders: ze droegen harnassen, vuurrood, 

paars, zwavelgrauw; de koppen der paarden waren als koppen van leeuwen; vuur, rook en 

zwavel kwamen uit hun bek. 

 Door deze drie plagen werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het 

vuur, de rook en de zwavel uit hun bek. Want de macht der paarden ligt in hun bek, maar 

tegelijk in hun staarten; immers hun staarten zijn slangen gelijk, en van koppen voorzien: 

ook hiermee brengen ze letsel toe. 

 

 uit de Openbaring van Johannes 

 

In Apocalypse, het laatste boek dat Lawrence in 1929 vlak voor zijn dood schreef, heeft 

hij een testament nagelaten waarin hij een radicale kritiek geeft op de westerse 

beschaving en uiteen zet wat hem in de oeroude kosmisch-religieuze beschaving zo 

fascineert. ‘Ik zou de sterren weer willen kennen, zoals de Chaldeeërs die kenden, 

tweeduizend jaar voor Christus. Ik zou graag in staat willen zijn om mijn ego in de zon 

te plaatsen en mijn persoonlijkheid in de maan en mijn karakter in de planeten en het 

leven van de hemelen willen leven, zoals de vroege Chaldeeërs dat deden.’39 

 Lawrence ontleent de beelden voor zijn testament aan het laatste deel van de 

Bijbel: het Boek der Openbaring (of Apocalyps) dat in de eerste eeuw van de christelijke 

jaartelling door Johannes van Patmos werd geschreven. De vier ruiters van de Apocalyps 

verschijnen als de voorboden van het naderend onheil dat over de wereld zal worden 

gebracht. Het christelijke verhaal van de Openbaring vertoont volgens Lawrence de 

duidelijke overblijfselen van het vroegere heidense denken. In zijn inleiding tot een 

recente uitgave van Apocalypse beweert Melvyn Bragg dat Lawrence zich in dit laatste 

boek richt op ‘niets minder dan de herontdekking en het herstel van de krachten van de 

ziel’.40 

 In het Boek der Openbaring vindt Lawrence de half-begraven formuleringen van 

oude denksystemen en het gevoel dat heerste in de kosmisch-religieuze staat van de 

mens. Hij vindt daarin percepties van het leven die ons, in zijn ogen, het gevoel van 

eenheid zouden kunnen hergeven, dat we verloren zijn.41 

 De vrees van Lawrence was dat we aan het rafelige einde van een ongeschikt 

geloof waren gekomen; dat we waren verstrikt in een onmenselijke techniek die ons zou 
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verwoesten, tenzij wij ons denken zouden veranderen en meer in het bijzonder onze 

harten en onze zintuigen. Hij beweerde dat de laatste tweeduizend jaar ons hebben 

onderdrukt met de verkeerde rede en ons hebben beteugeld met een valse religie. Het 

resultaat zou alleen maar een Armageddon van de wereld en de geest kunnen zijn. 

 Wat Lawrence heeft gezocht vond hij nog het meest bij de Pueblo-Indianen in 

Taos. Het respect was wederzijds. In de westerse wereld, waarvoor hij schreef, had 

Lawrence veel vijanden, die hem schuwden als een groot gevaar voor de heersende 

moraal. De profeet was in zijn eigen land een teken van tegenspraak, maar de Indianen 

van de andere wereld mochten hem graag. De Taos-Indianen hadden genoeg aan hun 

eigen leven en hadden Lawrence niet nodig. Toch accepteerden zij Lawrence en leerden 

hem kennen als een vriendelijk en vreedzaam persoon. Toen de Indianen in Taos 

Pueblo pas jaren later hoorden dat hij ver weg in Europa was gestorven, klommen zij 

langs de berg omhoog naar de ranch waar Lawrence in de jaren twintig had gewoond en 

gewerkt. Op de deur van wat vroeger zijn werkkamer was geweest schilderden zij, als 

blijk van erkenning, een grote bizon.42 

 

 

 *  *  * 

 

 

Het noorden van New Mexico moet in recente geologische tijd het toneel zijn geweest 

van grote vulkanische activiteit. Er zijn verspreide gebieden in de Southwest die malpaís 

worden genoemd. Het zijn de badlands, dikbezaaid met zwarte lava; een schrik voor de 

reizigers te paard, omdat de vulkanische bodem moordend is voor de paardevoeten. Het 

landschap in de Southwest vertoont nu nog de duidelijke sporen van de diepe 

ondergrondse krachten, die het gebied hebben bewogen. Dikke lagen van vulkanische 

as, hete zwavelbronnen, vulkaankegels en openingen in de aardbodem waaruit gassen 

ontsnappen, zijn onmiskenbare aanwijzingen dat dit vulkanisch gebied in een nabij 

verleden een open verbinding met de onderwereld moet hebben gehad. De grote 

vulkanische explosie, die de omgeving bepaalde, vond plaats in de Valle Grande, een 

schotelvormige verzakking met een doorsnee van tussen de 20 en 30 kilometer in het 

Jemez-gebergte ten westen van de Rio Grande. De vallei zou zijn overgebleven na de 

uitbarsting van een reusachtige vulkaan in de oertijd. De explosie zou zo hevig zijn 
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geweest, dat de hele vulkaan ineen stortte tot een zogeheten caldeira, een wijde, vlakke 

kraterkom met steile wanden. 

 

 Het was het rechteroog van de aarde, dat openstond naar de zon.... Het 

was uitgehold uit de donkere pieken, alsof het de bron was van een 

opstekende storm, diep omber, blauw en rookkleurig. Het uitzicht langs de 

diameter was schitterend. Het was ongelooflijk groot en uitgestrekt.... Het 

leek of juist daar een vreemd en schitterend licht over de wereld lag en alle 

dingen in het landschap schoongespoeld waren en afstand hadden 

gekregen. In het zonlicht van de ochtend lag de Valle Grande vol vlekken 

door de schaduw van de wolken. Het trilde door het golven van het 

wintergras. De wolken waren er altijd, groot, scherp omlijnd en lichtend in 

de zuivere lucht. Maar de grootsheid van het dal lag in de omvang. het was 

bijna te groot om met het oog te bevatten, van een vreemde schoonheid en 

vol afstand. Zo’n uitgestrektheid leidt tot zinsbegoocheling, het soort 

zinsbegoocheling, dat de werkelijkheid peilt. Waar dat gebeurt, heerst 

altijd verwondering en opgetogenheid. 

 

 N. Scott Momaday43 

 

Het was op een zuidelijke uitloper van deze vulkaan dat de tovenaars in Cañoncito 

bijeenkwamen voor het congres waar een wervelende beweging op gang werd gebracht 

die niet meer kon worden gestopt. Op de oostelijke helling, bovenop een smal plateau 

dat voor erosie gespaard is gebleven, verzamelden zich de atoomfysici. 

 

Een vierde ruiter komt aan in de Southwest en gaat daar wederom een nieuwe orde 

opleggen. Zijn naam is Julius Robert Oppenheimer (En zie: een vaal paard; en die er op 

zat, heette de Dood; en de Onderwereld kwam achter hem aan). Oppenheimer is vanuit 

het oosten de Rio Grande overgestoken en is met zijn pakpaard op trektocht door het 

Jemez-gebergte. Die trektocht voert hem door de diepe canyons en over de hoge mesa’s 

langs de vulkaanhelling ten oosten van de Valle Grande. Klimmend langs de ravijnen 

bereikt hij het Pajarito Plateau, een gebied rijk aan Indiaanse historie. De rotswoningen 

en de ruïnes die Oppenheimer op zijn tocht voorbijtrekt, zijn de eeuwenoude sporen 
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van de Pueblo-Indianen, die hier vanaf de twaalfde eeuw hebben gewoond. Wat op één 

van de mesa’s, temidden van de dichte pijnbossen, vooral zijn aandacht trekt is de Los 

Alamos Ranch School, een exclusieve kostschool voor jongens. De school bestaat uit een 

verzameling van kleine en grote blokhutten en houten schuren. Oppenheimer is verrukt 

over de prachtige ligging van de school. Later, als hij op vakantie terugkeert naar zijn 

zomerhuis in het Sangre de Christo-gebergte in New Mexico, zal hij de Los Alamos-

school nog dikwijls bezoeken.44 

 Vanaf zijn jeugd werd Oppenheimer door twee voorliefdes gefascineerd: fysica 

en woestijnen. Al ontbrak het de jonge Robert niet aan een brede belangstelling en 

leergierigheid, toch was hij voor zijn ouders een zorgenkind. Hij was verlegen, dromerig 

en lichamelijk zwak. Bovendien was hij vaak depressief en had hij maar weinig vrienden. 

Voor zijn leeftijdsgenoten was hij een freak. Toen hij van de middelbare school afkwam 

sprak hij vijf talen, schreef hij gedichten en had hij al veel boeken gelezen. Hij leerde 

voor zijn plezier Sanskriet en verdiepte zich in de Hindoe-cultuur. Oppenheimer was 

een wonderkind, maar, zoals hij van zichzelf zei, hij was ook ‘de eenzaamste mens in de 

wereld’.45 Hij was schuchter en tegelijk ijdel en had een grote drang om uit te blinken. 

Hij oogstte al vroeg succes. Met zestien wetenschappelijke publikaties op zijn naam was 

Oppenheimer op 25-jarige leeftijd al een legendarische figuur in de wereld van de fysica 

en doceerde hij aan twee universiteiten: Caltech en Berkeley. Als hij college gaf was de 

zaal volgepakt met een gehoor dat de grootste moeite had om te begrijpen wat de jonge 

professor over de nieuwe quantum-mechanica vertelde. Zijn studenten adoreerden hem 

en probeerden zelfs zijn manier van doen te imiteren.46 

 In de zomer van 1942 keert Robert Oppenheimer terug naar de afgelegen mesa 

op de helling van de Valle Grande in New Mexico. Hij is midden dertig en op het 

toppunt van zijn carrière gekomen. Als pas benoemd leider van het Manhattan Project 

gaat hij op zoek naar een geschikte plaats waar de fysici in het diepste geheim de eerste 

atoombom kunnen gaan bouwen. Zijn gedachten gaan daarbij terug naar zijn jonge 

jaren en naar zijn favoriete plek: de Los Alamos Ranch School op het Pajarito Plateau. 

En Oppenheimer besluit: de plaats van zijn jeugdherinnering wordt de plaats waar het 

wapen van de toekomst zal worden gebouwd. Als gevolg van die keuze wonen er binnen 

drie jaar in Los Alamos meer dan zesduizend mensen en ontstaat er op die mesa een 

nieuwe, onwerkelijke wereld. 
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 Het onbeheerste proces dat op het Pajarito Plateau in gang wordt gezet heeft alle 

kenmerken van een pathologie. Een deel van de Southwest wordt doelbewust afgesplitst 

om niet langer als een ondergeschikt deel maar als een op zichzelf staand geheel een 

eigen leven te leiden. Het afgesplitste deel gaat vervolgens zo op in zichzelf, dat het het 

grote geheel gaat overheersen. Het najagen van een deel-belang, het fanatieke geloof in 

een deel-waarheid, neemt zulke vormen aan dat er een kwaadaardige woekering 

ontstaat. 

 In de periode dat het Manhattan Project op volle toeren draaide, kende het 

enthousiasme geen grenzen. Vrijwel alle fysici van naam in de Verenigde Staten waren 

op Los Alamos samengetrokken. De uitblinkers op het onherbergzame plateau boven de 

woestijn hadden een gouden tijd. Nooit eerder waren zij met zoveel briljante geesten bij 

elkaar geweest. Officieel bestond Los Alamos niet. Men noemde de mesa de Magic 

Mountain of ook wel Shangri-La. Men sprak over de gemeenschap op de berg als een 

‘Atheense Wereld in Amerika’.47 Er heerste grote kameraadschap en er was een 

opgewekt cultureel leven. Vele fysici waren ook goede musici of hielden erg van 

klassieke muziek. De gemiddelde leeftijd van deze cultuurminnende gemeenschap was 

27 jaar. Eén van de fysici beschreef de stemming die er in de oorlog op Los Alamos 

heerste als een macho-mentaliteit.48 

 De Pueblo-Indianen uit de omgeving fungeerden als voetvolk, goed genoeg voor 

het eenvoudige werk. Dagelijks verschenen zij bovenop de zwaarbewaakte mesa om daar 

als arbeiders, schoonmakers, vuilnismannen of hulp in de huishouding te werken. In de 

weekeinden fungeerden de dorpen van de Indianen als toeristisch object voor de leden 

van de staf. De rest van de week bleven de medewerkers van Los Alamos binnen het 

prikkeldraad en de wachtposten. De Pueblo-Indianen wisten niet wat er bovenop de 

mesa werd bekokstoofd. Dagelijks konden zij de explosies horen waarmee nieuwe 

onderdelen in de canyons werden getest. ‘s Nachts konden zij zien hoe op de mesa de 

lichten bleven branden. 

 

Oppenheimer was een poëtische dromer, maar tegelijkertijd was hij ook de ware genius 

die over de rand van de wetenschap in de toekomst kon kijken. De eens zo eenzame 

student werd tot een machtig man die zou bepalen waar, wanneer en hoe de eerste 

atoombom zou ontploffen. De keuzes van Oppenheimer gaven de Southwest voorgoed 

een nieuwe bestemming. De proefexplosie bewees zijn succes. In de woestijn van New 
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Mexico ontstal de moderne Prometheus het nieuwe vuur aan de goden en gaf het aan de 

stervelingen. Oppenheimer begreep pas welk kwaad hij had aangericht nadat hij het 

vuur eenmaal had ontstolen. Eerder gunde hij zich geen tijd om de waanzin ervan onder 

ogen te zien. Direct na de ontploffing vertelde hij aan verslaggevers, dat hij bij alle 

vreugde over het succes ook ‘bang is voor wat wij gemaakt hebben’.49 Vijf maanden later 

werd er op de Los Alamos-mesa een plechtigheid gehouden waarbij Oppenheimer 

namens alle medewerkers een hoge militaire onderscheiding in ontvangst nam. In zijn 

dankwoord zei hij dat zijn trots werd getemperd door een grote zorg en waarschuwde 

hij zijn toehoorders dat, als de nucleaire wapens aan het bestaande wapenarsenaal 

zouden worden toegevoegd, er een dag zou komen dat de mensheid de naam van Los 

Alamos zou vervloeken.50 

 De voorliefde die Oppenheimer had voor woestijnen en de fysica gaven 

uitdrukking aan twee kanten van zijn persoon die elkaar niet verdroegen. Oppenheimer 

had ontzag voor de betovering van de natuur van New Mexico en daarom koos hij Los 

Alamos als de plaats voor het uitleven van zijn passie voor de fysica. Toen Oppenheimer 

zijn atoombom koste wat kost tot ontploffing liet komen, koos hij voor de fysica en 

tegen de woestijn. Nadat de eerste atoombommen hun efficiëntie eenmaal afdoende 

bewezen hadden kreeg hij spijt van het toegeven aan zijn verslaving. Hij wilde dan ook 

dat het laboratorium zou worden opgeheven. De woestijn in hem hernam zijn rechten. 

De mesa met zijn Indiaanse heiligdommen moest in zijn oude luister worden hersteld. 

De betoverde berg should be given back to the Indians, had Oppenheimer gezegd.51 

 De bezinning kwam te laat. Voor het technisch systeem had Oppenheimer zijn 

prestatie al geleverd. Het genie dat dode steen in ongekende energie kon veranderen, dat 

de woestijn niet met rust kon laten en zijn vernietigende macht zo nodig moest 

beproeven, viel in ongenade toen hij zich tegen de verdere ontwikkeling begon te 

verzetten. Oppenheimer werd achtervolgd door zijn schuldgevoel, door de andere kant 

van hemzelf: de verdelger van werelden. 

 Twintig jaar later, in 1965, twee jaar voor zijn dood, toen hij allang bij de 

autoriteiten uit de gunst was geraakt, werd Oppenheimer in een televisie-interview 

gevraagd wat hij dacht van de mogelijkheden om de kernbewapening te beheersen. Hij 

antwoordde met tragische stem: ‘Het is twintig jaar te laat. Het zou de dag na Trinity al 

gebeurd moeten zijn.’52 
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 Het gevoel van machteloosheid beperkte zich niet tot de leider van het 

Manhattan Project, maar maakte zich na de aanval op Hiroshima en Nagasaki ook 

meester van een groot deel van de Los Alamos-gemeenschap. Het was de anticlimax van 

de jarenlange bezetenheid die de geheimzinnige atoomstad in de bergen van New 

Mexico in haar greep had gehad. 

 

 

 *  *  * 

 

 

De tijd heelt alle wonden. Absurditeiten verliezen hun scherpe kanten en worden met de 

jaren steeds meer normaal. Als hun daden maar lang genoeg zijn verjaard worden zelfs 

oorlogsmisdadigers in de geschiedenisboeken tot helden van de nationale historie 

verheven. In april 1983 - één maand voordat de Indiaanse leiders op korte afstand van 

Los Alamos in Santa Clara Pueblo bijeenkomen om de wereld te waarschuwen dat zij de 

tekenen van het naderend onheil hebben gezien - komt er in de bergen van New Mexico 

een illuster gezelschap bijeen om te herdenken dat veertig jaar eerder op het Pajarito 

Plateau het Los Alamos-laboratorium werd opgericht. Enige tijd voordat de reünie 

plaatsvindt is er op de Amerikaanse televisie een documentaire over Oppenheimer en de 

atoombom vertoond. Na het zien van deze film, The day after Trinity, heeft de 

Amerikaanse schrijfster Anne Herbert zich in een recensie afgevraagd hoe het ooit zover 

had kunnen komen. 

 

Hoe kreeg Robert Oppenheimer dozijnen fysici, stuk voor stuk genieën en 

prima donna’s, zover dat zij onder een ongelooflijke druk samenwerkten om de 

atoombom uit te vinden? Hoe rechtvaardigden deze mannen - briljant, 

humanistisch en dikwijls politiek zeer ver naar links - het maken van het 

slechtste wapen dat ooit was gemaakt? Als zij het deden om Hitler te stoppen 

(en velen deden het daarom), waarom stopten ze dan niet nadat Duitsland was 

verslagen nog voordat de bom gereed gekomen was?... We zijn niet door slechte 

mensen in deze situatie gebracht, maar door mensen van goede wil die hun best 

deden.53 
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Uit alle streken van Amerika zijn de wetenschappers en technici teruggekomen naar de 

Magic Mountain, waar ze veertig jaar eerder met eigen handen de eerste atoombom 

hebben gebouwd. De provisorische barakken van weleer zijn vervangen door riante 

laboratoria die voldoen aan de eisen van deze tijd, maar enkele nostalgische 

monumenten zijn gebleven. Voor de welcome party verzamelen de reünisten zich in de 

Lincoln-blokhut, een overblijfsel van de Los Alamos-jongensschool. Het is de plaats 

waar de wetenschappers zich in de oorlog ontspanden of met elkaar hun problemen 

bespraken. Opnieuw steken de coryfeeën van toen onder de van wagenwielen gemaakte 

kroonluchters de koppen bijelkaar. Toch is het in alle opzichten anders dan toen. Er is 

één grote afwezige, Oppenheimer, die zestien jaar eerder is overleden. Zíjn naam wordt 

in de gesprekken nog het meest genoemd. Het was Oppie die in de hoogtijdagen van Los 

Alamos het leven op de mesa beheerste en zelfs nu wordt zijn charismatisch gezag nog 

maar node gemist. 

 De tegenstander van Oppenheimer, Edward Teller, is er wel. Teller heeft 

Oppenheimer overleefd en is nog steeds een invloedrijk adviseur van de Amerikaanse 

regering. Deze ‘gevaarlijkste man van de wereld’ is nog even bezeten als toen. Hij kan 

het niet laten om ook op deze reünie voor zijn allernieuwste kernwapens te pleiten. Met 

zijn ‘derde generatie’ wapens heeft hij vele troeven in handen: de electromagnetic-pulse 

(EMP)-bom, de laserwapens, de wapens met deeltjesstralen die in het kader van het Star 

Wars-project in de ruimte zullen worden geplaatst, en het plan voor een laboratorium 

en een uitkijkpost op de maan.54 

 De reünie is een groep zonder leider. Teller heeft in de politiek veel macht en 

invloed, maar onder een groot deel van zijn collega-wetenschappers geniet hij weinig 

sympathie. De leegte die de legendarische Oppie heeft achtergelaten kan op deze reünie 

door niemand worden opgevuld. De reünisten hebben behoefte aan iemand van het 

eerste uur, die zegt dat wat zij op Los Alamos hebben gedaan goed was, en die 

tegelijkertijd de gevoelens van schuld met hen deelt. Er blijkt inderdaad zo iemand te 

zijn. Het hoogtepunt wordt de toespraak van Nobelprijswinnaar Isador Rabi. Deze 

grijsaard van 84 jaar was degene die indertijd in de Alamogordo-woestijn de door Fermi 

georganiseerde weddenschap had gewonnen. Zijn schatting van de explosieve kracht 

van de eerste atoombom bleek het dichtst bij de waarheid te liggen. Voor een aandachtig 

gehoor begint Rabi met het ophalen van zijn persoonlijke herinneringen aan de 

geweldige tijd op de mesa. Hij spreekt over de oorlogsjaren als ‘een tijd van grootsheid 
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en dwaasheid’. Voor de pioniers was Los Alamos ‘een nieuwe en mystieke wereld’ 

geweest. Over de bedoelingen van de bouwers van de bom vertelt Rabi niets dan goeds. 

How well we meant: zo luidt de titel van zijn lezing.55 Rabi benadrukt vooral hoe 

onschuldig en idealistisch de wetenschappers van Los Alamos in de oorlog waren. Allen 

waren betrokken in een kruistocht om de beschaving van een barbaar als Hitler te 

verlossen. ‘Alleen de wetenschap kon de beschaving nog redden.’ 

 De goedbedoelende wetenschappers hadden op Los Alamos de beste tijd van 

hun leven gehad, al waren er sommigen die ‘het wel immoreel vonden om zoveel plezier 

te beleven aan het werken aan zoiets als een atoombom’.56 De wetenschappers in Los 

Alamos verloren de menselijke waarden uit het oog en zij spraken, aldus Rabi, over 

mensen, alsof mensen alleen maar materie waren. Maar later kreeg het schuldgevoel 

steeds meer de overhand. Men begon zich op het Los Alamos-laboratorium bewust te 

worden dat er een onomkeerbaar proces in gang was gezet. Het was, zo zegt Rabi, 

‘ontnuchterend om te ervaren, hoe kwetsbaar mensen zijn voor wat de wetenschap kan 

uitvinden, en hoe hulpeloos.... Dwaasheid werd een ding op zichzelf.’57 

 Rabi rakelt de schuld op, maar dekt die ook weer toe. Dat er in de laatste veertig 

jaar zoveel misbruik is gemaakt van de schepping van de Los Alamos-wetenschappers, 

hoeft de oorspronkelijke scheppers niet met schuld te belasten. ‘Wat we deden was 

groots; wat we deden was onontkoombaar; wat we deden was, in die tijd, gelukkig voor 

de Verenigde Staten en voor de wereld.’58 Rabi verwijt de wetenschappers wel dat zij 

later, in hun politieke apathie, hun verantwoordelijkheid hebben ontdoken toen de 

macht over het atoom escaleerde en steeds verder over de wereld werd verspreid. Toen 

de geest uit de fles was, hadden de wetenschappers er geen vat meer op. Rabi spreekt 

plotseling harde taal. 

 

Het resultaat van de inspanningen van de wetenschappers is dat de naties nu - 

net zoals indertijd de gevangenen voor de oven van Auschwitz - in een rij staan, 

terwijl wij proberen de ovens efficiënter te maken. We bedoelden het goed, 

maar wij deden er min of meer afstand van. We gaven het weg. We gaven de 

macht weg aan mensen die het niet begrepen en nu hebben we er geen vat meer 

op. We moeten het weer terug zien te winnen.59 
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Rabi is uitgesproken en de mensen in de zaal staan onmiddellijk op. Rabi schrikt en 

denkt dat zij de zaal verlaten uit protest tegen wat hij zojuist heeft gezegd. Hij is bang 

dat hij het met deze harde woorden heeft verknoeid. Maar zo is het niet. Zijn gehoor 

bestaat uit mensen die het aan intelligentie nooit heeft ontbroken. Als één man staan zij 

op om hem een staande ovatie te geven. Iedereen kan immers tevreden zijn. Men heeft 

in vervoering geluisterd. Het applaus blijft maar aanhouden. De mensen voelen zich 

verenigd in een groot schuldgevoel en deze grijze man heeft dat schuldgevoel prachtig 

vertolkt, omdat hij tegelijkertijd heeft gezegd dat de mannen van het eerste uur 

onschuldig waren. 

 Op het feestprogramma van de reünie staat nog een cocktail party en een 

feestelijk diner. Als de gasten na het drinken van de cocktails in de Fuller Lodge de straat 

oversteken naar het Los Alamos Community Building, passeren zij een stille wake van 

over het algemeen jonge demonstranten met een kaars in de hand. De demonstranten 

zijn gekleed in monsterlijke gewaden en hebben hun gezichten met namaak-wonden 

beschilderd. Eén van de mensen die de demonstratie hebben georganiseerd, heeft zelf 

tijdens de oorlog in Los Alamos gewerkt. Bijna alle deelnemers aan de reünie - hoe 

schuldbewust ze ook zijn - negeren de demonstranten. Alleen één oudere fysicus richt 

zich tot een jonge vrouw die een bord draagt met de woorden: ONE BOMB IS TOO 

MANY. ‘Eén bom was niet genoeg’, zo verbetert hij haar: ‘er waren er twee nodig.’60 

 Al verklaren de pioniers van de kernwapenwedloop hen voor gek, ieder jaar 

komen de demonstranten terug. Eén van de vredesactivisten die altijd weer meedoet aan 

de protesttochten naar Los Alamos is Peter Oppenheimer, de zoon van de legendarische 

leider. Hij heeft het lang niet zo ver gebracht als zijn vader. Hij is timmerman in Santa 

Fe en houdt zich in alle rust bezig met de opvoeding van zijn kinderen. Als hij bij Los 

Alamos demonstreert gaat zijn vriendin Silvi Soloman met hem mee. Samen hebben ze 

de hoop nog niet laten varen. Silvi zegt dat de mensen daarboven op de mesa nu 

inderdaad wel beginnen te denken over waar ze mee bezig zijn. ‘En’, zo voegt zij daaraan 

toe: ‘het is oneerlijk om de beschuldigende vinger uit te steken naar het laboratorium 

voor een verantwoordelijkheid die wij allemaal delen.’61 

 Al had Oppenheimer zelf graag gewild dat zijn geesteskind, de nederzetting Los 

Alamos, direct na de oorlog geheel zou verdwijnen, de geheimzinnige stad is gebleven. 

Ook nu wordt het Los Alamos-complex nog steeds hel verlicht. Spotlights verlichten de 

hoge geschutstoren en het dubbele hekwerk dat de plutonium facility omgeeft. De 
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geheimzinnigheid en bewaking is zeker niet minder geworden. De nucleaire erfenis 

hangt nog steeds boven de stad. Los Alamos is inmiddels uitgegroeid tot een plaats met 

twintigduizend inwoners en heeft de bijnaam gekregen van Bombsville, een naam waar 

de bewoners trots op zijn.62 Er worden nu in Bombsville geen bommen meer gebouwd - 

ze worden er alleen nog ontworpen. Bovenaan de agenda staat het nieuwe werk voor 

Star Wars. Nog steeds hoort men in de omgeving de ontploffingen voor het testen van 

explosieve systemen. De meeste inwoners hebben er vrede mee dat ze werken voor een 

oorlogsindustrie. Don’t bite the hand that feeds you. 

 Daarnaar gevraagd, vinden sommige jongeren in Los Alamos het soms nog wel 

angstig om te leven in een stad where the whole destruction of mankind was plotted, 

maar tegelijkertijd zeggen ze er ‘eigenlijk nog nauwelijks aan te denken’.63 In de jaren 

zeventig was Los Alamos een centrum van drugshandel, maar die activiteit is inmiddels 

de kop ingedrukt. Eens was het de Suicide Capital van de Verenigde Staten. Twee 

ontwerpers van wapensystemen pleegden zelfmoord en lieten een boodschap achter dat 

zij het werk dat zij deden niet langer wilden voortzetten. Onder de jeugd waren 

opvallend veel gevallen van zelfmoord. 

 

Midden in de Jornada del Muerto - op de plaats van de proefexplosie - staat als een 

baken in de vlakke woestijn een kolom van zwarte vulkanische stenen met daarop de 

simpele woorden: Trinity Site, where the world’s first nuclear device was exploded on July 

16, 1945. Meer niet; geen enkele oproep tot bezinning, geen enkel excuus. In de Open 

House Tour, een touristenbrochure die door de militairen van White Sands Missile 

Range wordt verspreid, staat nog wel vermeld dat het, vanwege het gevaar van het 

binnenkrijgen van radioactieve stofdeeltjes, verboden is om binnen de omheining te 

drinken of te eten. Het wordt kinderen en zwangere vrouwen ontraden om het 

monument te bezoeken.64 Het monument is het referentiepunt van de nieuwe ordening. 

Na de eerste proefexplosie bij Trinity Site zijn er nog meer dan achthonderd 

kernexplosies gevolgd. 

 De Southwest is bezaaid met luchtmachtbases en centra van ontwikkeling en 

onderzoek op het gebied van kernwapens, ruimtevaart en andere sectoren van 

oorlogsindustrie. Met het comfort van de air-conditioning kan het ongemak van het 

woestijnklimaat worden teruggedrongen. De duizenden experts die in de Southwest 

werken zijn van alle technische gemakken voorzien. Van een Land of Enchantment is de 
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Southwest geworden tot een futuristisch decor. In het woestijngebied ten zuiden van 

Trinity Site bevindt zich een landingsplaats voor de Space Shuttle en even ten noorden 

van Alamogordo schiet men bij proeven met een Star Wars-ruimtelaser raketten uit 

elkaar die op afstand in de woestijn staan opgesteld. Twee van de drie belangrijkste 

Amerikaanse centra voor het ontwerpen en produceren van kernwapens, Los Alamos en 

de Sandia National Laboratories, liggen in New Mexico (het derde centrum vormt het 

Lawrence Livermore National Laboratory in Californië). Het Sandia-

wapenlaboratoriumcomplex is het grootste wapenlaboratorium in de Verenigde Staten 

en is genoemd naar de nabij gelegen Sandia-bergrug. Die Sandia-bergrug, ten 

noordoosten van de grote stad Albuquerque, is volgepakt met kernwapens. 

 

 

 *  *  * 

 

 

Op 9 augustus 1985, de veertigste verjaardag van de atoomaanval op Nagasaki, wordt er 

bij Kirkland Air Force Base in Albuquerque in New Mexico een vredes-nachtwake 

gehouden. De demonstranten hebben zich voor de ingang van de basis opgesteld. 

Binnen de Kirkland-luchtmachtbasis bevinden zich de Sandia National Laboratories. 

Met hun protestborden en picketline proberen de demonstranten de aandacht te 

trekken van het personeel dat de wapenfabriek in- en uitgaat. Tot hun verbazing hebben 

zij succes. Vanuit de basis komt er een man toegelopen. Het is een goed gekleed heer. 

Met een verlegen gebaar overhandigt hij de demonstranten een document dat hij zelf 

heeft geschreven. Hij wenst de demonstranten het beste toe en verdwijnt weer. Later 

vernemen de demonstranten dat de man, Thomas Grissom, een van de meest belovende 

fysici is die het Sandia-laboratorium ooit in dienst heeft gehad, en dat hij op diezelfde 

dag van de vredesdemonstratie het laboratorium heeft verlaten. In het document zet hij 

de redenen uiteen waarom hij de kernwapenfabriek bij Albuquerque voorgoed de rug 

toekeert. Na jaren van twijfel is het hem duidelijk geworden dat hij met zijn 

wetenschappelijk werk deel uitmaakt van een veel groter, zichzelf versterkend militair-

industrieel systeem, dat ‘alleen al door zijn aard en zijn schrikbarende enormiteit 

uiteindelijk in onze verwoesting moet resulteren’. 
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 Grissom ontwikkelde nieuwe ontstekingssystemen voor kernwapens. Al veel 

eerder rees bij hem de vraag: waarom doe ik dit werk? Na die eerste bewustwording had 

hij nog meer dan zeven jaar nodig om zich los te maken uit de binding die hem 

gevangen hield. Aanvankelijk vond hij de demonstranten buiten de poort beneden zijn 

waardigheid. De protestbeweging stemde niet overeen met wat hij ‘dacht dat 

pragmatisch was. Het ging in tegen het pragmatisme van mijn hele training in fysica en 

wiskunde.’ Maar eenmaal zelf in gewetensconflict gekomen, kreeg Grissom steeds meer 

respect voor de mensen in de protestbeweging die hun bezorgdheid over de 

alarmerende toestand niet langer alleen voor zichzelf hielden, maar publiekelijk voor 

hun overtuiging uitkwamen. ‘Deze mensen deden de dingen, waarvan ik hoopte dat ik 

de moed zou hebben die te doen.’ Grissom is een van de weinige getuigen die verslag 

doet van wat er binnenin het technisch systeem gebeurt. Vijftien jaar lang werkte hij in 

het zenuwcentrum van het militair-industrieel-wetenschappelijk complex. De behoeften 

van het expanderend systeem, waarbinnen Grissom zijn diensten verleende, kunnen 

nooit worden bevredigd. ‘Wij schijnen ertoe veroordeeld te zijn om ons naar elk nieuw 

voorgesteld wapensysteem te schikken, zonder te kijken of dat noodzakelijk of nuttig is 

en zonder acht te slaan op de gevaren voor de mensheid.... Onze verantwoordelijkheid is 

eenvoudig om de nieuwste wapens te verschaffen waartoe de techniek in staat is.’ 

 Toch stelt Grissom hiervoor niemand persoonlijk verantwoordelijk. Grissom 

schijnt zich bewust te zijn van, wat Bateson heeft aangemerkt als de systemische werking. 

Niet een aantal individuen maar ‘ieder van ons staat in de beklaagdenbank’. De 

wetenschappers en strategen die de nucleaire systemen bedenken weerspiegelen de 

mentaliteit van ons allemaal. Het is de berustende houding van de buitenwereld die de 

verrukte deskundigen in Sandia en elders in staat stelt om verder te gaan. De mentaliteit 

die Grissom binnen het prikkeldraad heeft aangetroffen is, zo zegt hij, ‘alles bijelkaar 

niet zo verschillend van de samenleving in Mississippi waar ik ben opgegroeid’. Grissom 

is tot de conclusie gekomen ‘dat het, als je technisch getraind bent, in onze samenleving 

moeilijk is om zeker te stellen dat wat je aan het doen bent niet bijdraagt aan een of 

ander uiteindelijk doel waarmee je je niet wilt vereenzelvigen’. Elke activiteit heeft de 

andere activiteit nodig en wederzijds versterken alle activiteiten elkaar. 

 In de gesloten wereld van het Sandia-laboratorium bestaat er volgens Grissom 

geen legitieme gelegenheid voor betekenisvolle en wezenlijk afwijkende meningen. Als 

men zich toch tegen de gangbare mening verzet, is zo’n poging ‘futiel en en vrijwel 
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kansloos’. Op zijn best kan zo’n discussie nog wel worden gevoerd tussen een paar 

meevoelende vrienden, maar zo’n discussie heeft dan geen enkel effect op het collectieve 

gedrag. Iedereen kan een hele litanie van excuses opvoeren om zijn eigen gedrag te 

rationaliseren: ‘Als ik dit werk niet doe, doet een ander het wel’ - ‘We moeten deze 

nieuwste wapens wel hebben, want dat zijn de wapens die de andere kant ervan 

weerhouden om ons aan te vallen’ - ‘De andere kant doet het, dus kunnen wij ons niet 

veroorloven om achter te blijven.’ 

 Het gezonde verstand rechtvaardigt zichzelf. Het feit dat de samenleving de 

wetenschappers en strategen de ruimte en middelen verschaft om aan massa-

vernietigingswapens te werken neemt niet weg dat iedereen ook persoonlijk 

verantwoordelijk is. Temidden van de wetenschappers van de Sandia Laboratories heeft 

Grissom ook ervaren dat, zoals hij het uitdrukt, ‘onze motieven verdacht zijn’. Het viel 

hem op dat de wetenschappers in Sandia zich met onmiskenbaar genoegen inzetten 

voor het ontwikkelen en produceren van kernwapens. Hij had zich nog wel kunnen 

voorstellen dat deze wetenschappers zichzelf wijsmaakten dat zij zich inzetten voor een 

goed doel, maar dat zij daarbij voortdurend werden achtervolgd door een kwaad 

geweten. Het tegendeel was echter waar: ‘Ik zag mensen die een enorme stimulans en 

persoonlijke bevrediging ontleenden aan technisch uitdagende en interessante taken en 

aan de uitoefening van macht.’ Grissom kent dat machtsgevoel uit eigen ervaring. 

 

Wat mij aansprak, en wat, denk ik, de meeste mensen in het begin aanspreekt ... 

is de technologische fascinatie. Dat wat Oppenheimer the sweet ideas of 

technology noemde. De verleidelijkheid van de hele zaak. 

Met nucleaire wapens wordt die verleidelijkheid nog versterkt, omdat je 

meewerkt aan een fundamenteel rampzalig soort van gebeurtenis, waaraan een 

bepaald, morbide gevoel van fascinatie is verbonden.... 

Dat is deel van de verleidingskracht van onze nationale laboratoria: de 

geweldige hulpmiddelen.... Van elke duizend dollar belastinggeld ging er één 

direct naar Sandia. Dat is een enorm geldbedrag. 

 

Grissom koos voor de moderne fysica, kreeg daar spijt van en herzag zijn keuze. Pas 

toen hij aan zijn werk begon te twijfelen ging hij beseffen dat hij ‘meer was dan één 

persoon’. 



297 
 

 

...er was een deel van mijn persoon dat absoluut niet gesteld was op het andere 

deel. Ik was - in metaforische en niet in klinische zin - bijna schizofreen 

geworden.... Ik was niet in staat de dictaten van het geweten te volgen. In plaats 

daarvan deed ik alleen maar dat wat dienstig was voor mijn succes, mijn 

carrière, mijn gezin en gemeenschap, en al dat soort dingen. 

 

Binnen het gangbare patroon van rationeel denken gaan veel mensen ervan uit dat 

kernwapens die zijzelf meehelpen te ontwikkelen weliswaar verschrikkelijk zijn, maar 

‘toch nooit zullen worden gebruikt’. Grissom begon zich af te vragen hoe groot de 

waarschijnlijkheid was dat die vooronderstelling onjuist was. Dit had voor hem 

ingrijpende gevolgen. Grissom maakte zich los van zijn redenerende denken. Hij ging 

belang hechten aan spirituele waarden, aan ‘die dingen die werkelijk van belang zijn, en 

die even belangrijk zijn als de rede’. 

 

Op dat moment concludeerde ik dat het deel van mij dat mij aanstond tot een 

volledig verschillend stel antwoorden was gekomen dan dat deel van mij dat mij 

begon tegen te staan.... Ik wilde om te beginnen dat huis niet. Ik wilde die drie 

auto’s niet en al die andere materiële bezittingen.... Ik was plotseling op een 

fundamenteel andere manier gaan denken.65 

 

Was er, zelfs in het prille begin van de atoomfysica, eigenlijk nog wel sprake van ‘de 

zuiverste van alle zuivere wetenschap’, zo vraagt de Britse fysicus Brain Easlea zich af. 

Volgens Easlea was de jacht op de absolute macht van het atoom al veel eerder 

begonnen. 

 

Het lijkt erop of gedurende veertig jaar van ‘zuivere’ wetenschap van 1896 tot 

1938 de nucleaire wetenschappers in wording wel degelijk wisten dat zij met 

vuur speelden; dat het spel hen bovendien tegelijk fascineerde en alarmeerde en 

dat tenminste enkelen van hen zich verheugden bij de gedachte dat het 

vreedzame gebruik van atoomenergie de belofte inhield dat de mensheid, door 

hun wetenschappelijke bemiddeling, zou worden gemaakt tot de onbetwiste 

heer en meester van de natuur.66 
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De Poolse wiskundige Stanislaw M. Ulam, die eerder zelf een belangrijke bijdrage 

leverde aan de ontwikkeling van de waterstofbom, zei eens dat het voor hem nog steeds 

‘een eindeloze bron van verbazing is om te zien hoe een paar krabbels op een schoolbord 

of op een vel papier de loop van de geschiedenis konden veranderen’. Van het besef, dat 

men belast is met het maken van totale vernietigingswapens, kon men, zo verklaarde hij, 

‘buiten zijn zinnen raken’.67 

 De dubbele binding met de autoriteit van de techniek leidt tot een verslaving, die 

de verslaafden aan de techniek zowel boeit als beangstigt. Een exponent van de nucleaire 

verslaving is Edward Teller die, aldus een van zijn vroegere medewerkers, Freeman 

Dyson, ‘was bezeten door een tomeloze dwang om op aarde een thermonucleair vuur 

aan te steken’. Nucleaire explosieven hebben volgens Dyson voor hen die ermee spelen 

een glinstering die verleidelijker is dan goud. 

 

Ik heb het zelf gevoeld. De glans van nucleaire wapens. Het is onweerstaanbaar 

als je er als wetenschapper mee in aanraking komt. Het gevoel dat het daar in 

jouw handen is! De natuur te kunnen gelasten om in een kleine ruimte de 

energie vrij te maken die de sterren doet branden, door een pure gedachte een 

miljoen ton rotsgesteente in de lucht te kunnen verheffen; dit zijn bewegingen 

van de menselijke wil die een illusie van onbegrensde macht produceren. Op 

een of andere manier is dit, zou ik zeggen, verantwoordelijk voor al onze 

problemen - dit is wat je de technische arrogantie zou kunnen noemen die zich 

van mensen meester maakt wanneer zij zien wat zij met hun denken teweeg 

kunnen brengen.68 

 

De schrijver D.H. Lawrence was zich zeer bewust van de dualiteit van de grote 

menselijke impulsen: de dualiteit van het mannelijke en het vrouwelijke, de dualiteit van 

de kennis en de ziel, van de geest en het bloed.69 De mens kan volgens hem ‘iets 

intelligenter zijn over zichzelf en zijn bestemming, wanneer hij zich bewust is van zijn 

dualistische natuur’.70 Lawrence beschouwt het als een vorm van wijsheid als men dit 

dilemma, dit inwendige conflict accepteert en de tegenstrijdige elementen probeert te 

verenigen in wat hij noemt: the flux of living.71 Tegelijkertijd was en is er volgens hem 

altijd een keuze. Die keuzevrijheid geldt niet alleen voor de atoomgeleerde maar voor 

iedereen. 
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En of we nu winkelbediende of busconducteur zijn, we kunnen nog steeds 

kiezen tussen het levende universum van Pan en het mechanische, veroverde 

universum van de moderne mensheid. De machine heeft geen vensters. Maar 

zelfs het meest gemechaniseerde menselijke wezen heeft zijn vensters alleen 

maar dichtgespijkerd, of ingemetseld.72 

 

 

 *  *  * 

 

In de zestiende eeuw, in de tijd van de Renaissance, vroeg de jonge Franse intellectueel 

Étienne de la Boétie zich af hoe het mogelijk was en hoe het kon gebeuren dat zoveel 

mensen soms één tiran verdroegen, die geen andere macht had dan die zij hem zelf 

gaven. Dezelfde vraag zou men ten aanzien van de macht van het logische, rationele, 

technische denken kunnen stellen dat ontaard is in een autonoom technisch systeem. 

Ook daarbij geldt dat dit niet iets is dat buiten ons om gaat. Wij zijn zelf deel van het 

probleem. 

 La Boétie benadrukte hoe de slavernij de mensen bederft. Wanneer de vrijheid is 

verloren, schreef hij, komen ‘alle kwalijke dingen in het gelid en verliezen zelfs de goede 

die overblijven helemaal hun geur en smaak’. 

 

 Arme en ongelukkige mensen, waanzinnige volken, naties hardnekkig in jullie 

ongeluk en blind voor jullie grootste goed!... Dit ongeluk, dit verderf wordt 

jullie niet toegebracht door vijanden, maar door de vijand; en dat is hij die jullie 

zelf zo groot gemaakt hebben als hij is. Voor hem gaan jullie zo dapper de 

oorlog in. Jullie weigeren niet voor zijn grootheid je bloot te stellen aan de 

dood.... 

 Het enige dat de tiran op jullie allemaal voor heeft, is de macht om jullie te 

gronde te richten, die jullie hem zelf geven. Waar haalt hij al die ogen vandaan 

waarmee hij jullie bespiedt, als jullie die hem niet zelf geven? Hoe komt hij aan 

al die handen om jullie te slaan, als hij ze niet van jullie neemt? Hoe kreeg hij 

zoveel voeten, waarmee hij jullie steden plattrapt, als het niet jullie eigen voeten 

zijn? Hoe anders heeft hij macht over jullie, dan door jullie eigen leden? Hoe 

zou hij jullie durven vertrappen, wanneer jullie niet met hem heulden? Wat zou 
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hij kunnen doen wanneer jullie niet zelf de helers waren van de dief die jullie 

besteelt, medeplichtigen van de moordenaar die jullie berooft en verraders van 

jezelf?... Jullie verzwakken jezelf om hem des te sterker en strenger te maken, 

zodat hij jullie korter aan de teugel kan houden. En van al deze vernederingen, 

die zelfs de beesten niet zouden velen of verdragen, kunnen jullie jezelf 

bevrijden als je het probeert - niet door enige daad van bevrijding, maar alleen 

door de wil om het te doen. Wees vastbesloten om niet meer te dienen en jullie 

zijn vrij. 

 Ik wil niet eens dat jullie hem omstoten of hem doen wankelen, maar alleen dat 

jullie hem niet meer steunen. Dan zullen jullie hem als een grote kolos, beroofd 

van zijn voetstuk, door zijn eigen gewicht in elkaar zien storten en in stukken 

zien breken.... 

 Laten we dus door te gissen zoeken of we te weten kunnen komen hoe die 

hardnekkige wil om te dienen zo diep wortel heeft geschoten dat het nu lijkt of 

de liefde voor de vrijheid iets onnatuurlijks is.... 

 De aard van de mens is om vrij te zijn en vrij te willen zijn, maar tegelijk is zijn 

aard ook zo dat hij vanzelf de plooi aanneemt die de opvoeding hem geeft.... 

 Dus de eerste reden van de vrijwillige slavernij is de gewoonte: zoals de 

dapperste legerpaarden, die in het begin op het bit bijten maar later ermee 

spelen, en die eerst bij het zadelen achteruit schoppen, maar zich dan in het 

harnas goed gedragen en heel fier een hoge borst opzetten onder de 

gevechtsuitrusting. Ze zeggen dat ze altijd onderdanen zijn geweest en dat hun 

vaders ook zo hebben geleefd. Ze denken dat ze verplicht zijn het bit te dragen 

en laten dit zich wijsmaken door voorbeelden, en beroepen zich zelfs op de 

bestendigheid en het bezit van hen die hen tiranniseren. Maar de jaren 

rechtvaardigen beslist nooit het kwaad, zij vergroten alleen het onrecht.73 
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11. Wij leven in een bezeten wereld  
 

 

Het is vrijdagavond 11 december 1987. De Pieterskerk in het oude centrum van Leiden 

stroomt langzaam vol. De spreker van vanavond, de taal- en cultuurfilosoof George 

Steiner, wordt wel geroemd als ‘de meest culturele man van Europa’.1 Steiner omschrijft 

zichzelf als een ‘radicale humanist die voortkomt uit een joods-christelijke traditie’.2 Hij 

staat bekend als iemand die diep is geschokt door de barbarij van de twintigste eeuw. Al 

jaren is hij als een gedrevene op zoek naar de bronnen van het onbegrijpelijke kwaad. 

Dat is het vraagstuk van zijn leven. Steiners toehoorders laten zich niet zo gemakkelijk 

typeren, maar zo op het oog heeft men met een keur uit het intellectuele en culturele 

leven van doen. Het is een uitgelezen gehoor zoals men dat verwacht als men gaat 

luisteren naar een hoogstaand vertoog dat zal worden gehouden door een docent in de 

vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van Genève. 

 De lezing van vanavond is de zestiende lezing in de reeks ter nagedachtenis van 

de grote Leidse cultuurhistoricus Johan Huizinga. Bij zo’n illustere gelegenheid is het 

gebruikelijk dat de gastspreker even bij het gehoor wordt geïntroduceerd. De man die 

vanavond die inleiding geeft, prijst Steiner als een erudiet redenaar, maar zo voegt hij 

eraan toe: ‘Het gehoor is gewaarschuwd. Het wordt geen opgewekte lezing. De 

spreekbeurt van vanavond past niet in Huizinga’s Homo Ludens-sfeer.’3 

 Steiner krijgt het woord en staat op van zijn stoel. Hij is klein van stuk en draagt 

een donker pak met rode das. Licht gebogen en met een portfolio onder zijn arm 

geklemd, beklimt hij de trap van de kansel. Hij gaat niet in op de vleiende woorden van 

de inleider. Complimenten doen afbreuk aan de ernst van de zaak en de tijd voor 

vrolijke kwinkslagen is zeker voorbij. Zonder op of om te kijken slaat Steiner zijn 

papieren op en zet de toon van zijn toespraak: We live in a world that is insane. We live 

in a demented world. Dit is dezelfde opening als die Huizinga in 1935 voor zijn boek In 

de Schaduwen van Morgen gebruikte: ‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten 

het.’4 Zulke taal is Steiner uit het hart gegrepen. Huizinga schreef deze woorden in het 

midden van de jaren dertig als aanhef tot zijn analyse van de crisis in de twintigste-

eeuwse cultuur, of, zoals Huizinga zijn boek in een ondertitel zelf typeerde, zijn 

‘diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd’. Hoe somber hij ook gestemd was, 
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Huizinga noemde zichzelf een optimist. In de tijd dat hij dit standaardwerk schreef, dus 

zelfs in die jaren van grote crisis, zag Huizinga nog wel drie lichtpunten: een 

zegenbrengende politiek op wereldniveau, een nieuw leven in de kerken en de opkomst 

van een nieuwe eenvoud, of zelfs van een ascese.5 Three hopes that failed completely - zo 

stelt Steiner vast. Met zijn hoopvolle verwachtingen had Huizinga het bij het verkeerde 

eind. 

 Zijn sombere prognoses kwamen dichter bij de waarheid. Huizinga schreef over 

de opkomende barbarij en moest al snel aan den lijve ervaren dat hij gelijk had. Omdat 

hij zo duidelijk stelling had genomen tegen de ideologie van het nationaal-socialisme 

werd hij in 1942, kort voor zijn zeventigste verjaardag, door de Duitse bezetter gevangen 

genomen. Steiner vermeldt met bewondering dat Huizinga, als gijzelaar opgesloten, zelfs 

in het Lager doorging met aan zijn medegevangenen college te geven. 

 Het mocht allemaal niet baten. De wereld zou er weinig van leren. De 

Schaduwen van Morgen werden alleen nog maar scherper getekend. De nieuwste 

misdaden tegen de mensheid heeft Johan Huizinga niet meer beleefd. Hij stierf enkele 

maanden voor de bevrijding. Na zijn dood werd de lijst van misdaden en wantoestanden 

enkel nog groter. Haast wanhopig zoekt Steiner naar de wortels van het onmenselijke: 

 How could this all happen? 

 What is our present situation? 

 What went wrong? 

Dat blijft, zo zegt Steiner, ook de vraag van vanavond, want met al het zoeken naar een 

verklaring ‘zijn we nog geen fractie dichter bij het antwoord gekomen’. Voor de 

bronnen van de barbarij moeten we dieper graven. Critici zeggen Steiner vaak: waar 

maak je je druk over? De vraag what went wrong is een domme vraag. Er is geen 

verband. Voordat men het in de gaten had was de Eerste Wereldoorlog al tot een 

automatisme geworden. De situatie liep uit de hand. Hitler en Stalin waren afwijkingen, 

biologische bad luck. Waar zit je over in? Wat had je verwacht? Barbarij is ons noodlot. 

Steiner vindt dat hij een dergelijke kritiek niet kan weerleggen. ‘Deze kritiek kan best 

gelijk hebben en toch kan ik dat niet accepteren.’ Hoe overtuigend ook - in dit geval, 

voor deze gruwelijkheid, is fatalisme alleen niet toereikend. De Schaduwen van Morgen 

zijn duidelijk te zien en laten zich niet zomaar weg-relativeren. Het is moreel 

ontoelaatbaar om zo ongeschokt te zijn. We moeten, zo zegt Steiner, de uitdaging van 
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deze vragen aanvaarden. Als wij niet meer naar een verklaring zoeken ‘valt de rede in 

slaap’. 

 Steiner geeft een opsomming van delicten. Hij stapelt ze op een hoop. De 

optelsom is bekend. Tussen het begin van de Eerste en het einde van de Tweede 

Wereldoorlog heeft Europa zeventig miljoen mannen, vrouwen en kinderen met geweld 

de dood ingejaagd. Maar ook daarna, na de Tweede Wereldoorlog, hield het massale 

moorden en martelen niet op. De volgelingen van Pol Pot vermoordden 

tweeëneenhalfmiljoen mensen; honderdduizend mensen werden levend begraven. En - 

om de eerste woorden van Huizinga te herhalen - we wisten het. ‘We zagen het iedere 

dag op onze tv-schermen.’ De grote mogendheden, Amerika of Israël, hadden volgens 

Steiner kunnen ingrijpen, maar ze deden het niet. 

 Steiner neemt geen blad voor de mond en bestookt zijn toehoorders met een 

sober maar striemend requisitoir. Als in masochisme gevangen, hangt het gehoor aan 

zijn lippen. Voor die gewetenswroeging zijn zij immers gekomen. Hier staat een erudiet 

geestelijk leider die de schuldvraag durft te stellen. 

 Dan volgt er een anekdote. Steiner beschrijft hoe er in de moderne tijd een soort 

pseudo-godsdienst is ontstaan. De oude theologische wereldorde is uitgehold. Het 

perspectief van het langverwachte Koninkrijk Gods is teruggebracht tot de menselijke 

proporties van een rechtvaardige samenleving hier op aarde. Zelfs de kerk waarin hij 

hier spreekt is enkele jaren geleden, na een staat van dienst van achteneenhalve eeuw, 

officieel geseculariseerd. Alles om Steiner heen, de fraai gebeeldhouwde kansel, de 

pilaren, de kroonluchters, het majestueuze orgel, alles is nu formeel en met stille trom 

onttrokken aan de heilige dienst. Maar de massale bewieroking en de onvoorwaardelijke 

gehoorzaamheid aan de superstar zijn gebleven. Steiner vertelt over een nieuw 

pelgrimsoord: het huis van Elvis Presley. In het huis van deze popzanger ‘knielen per dag 

negenduizend mensen’. Het gehoor slaakt een lichte zucht van verbazing. Eindelijk een 

vrolijke noot. Even is de spanning verbroken, maar - gelukkig - pakt Steiner de 

doemdraad weer op. Hoe komt het dat we al eeuwenlang gebiologeerd zijn door dat 

vergezicht van de verschrikkingen van een zuiverend vuur? Vanwaar die nostalgie naar 

rampspoed? ‘Het lijkt wel of we maar al te graag bezig zijn met de voorbereiding van de 

hel hier op aarde.’ Men anticipeert voortdurend - en in alle overgave - op een 

gewelddadig einde en ondertussen begint die massale vernietiging van levende wezens 

zich al te voltrekken. ‘We hebben al te lang op de Messias gewacht.’ Met de atoombom 
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zijn wij eindelijk in staat om de langverwachte hel hier op aarde te brengen. Er is sprake 

van een daemonia. ‘Er is een race naar het Armageddon aan de gang.’ In de greep van 

zelfdestructie holt de mensheid en masse vooruit naar het slagveld van de laatste strijd. 

‘We willen het Laatste Oordeel overnemen, we willen de wereldslachting zelf uitvoeren.’ 

 

 

 *  *  * 

 

 

Op de eerste rij vlak voor de hoge kansel zitten de speciale gasten. Er is uit Genève een 

eigen gevolg meegekomen. Deze stemmig geklede bewonderaars kijken de hele 

toespraak in eerbiedige zielsverrukking naar hun leermeester omhoog. Men vraagt zich 

af waarvoor zij gekomen zijn. Wat de maëstro vanavond zegt, moeten zij al veel eerder 

hebben gehoord of gelezen. Het zijn hoogstens variaties op een voor hen zeer bekend 

thema. Steiners eigen coterie echter geniet ervan als de meester zijn opus opnieuw ten 

gehore brengt. Steiner houdt overal lezingen: van Shanghai tot New York en ook voor 

de tv. ‘Ik ben een beetje teveel in de mode’, zo vindt hij zelf.6 Deze spreekbeurt in Leiden 

echter heeft een bijzonder karakter. Het is niet zomaar een gelegenheidsspeech. Het is 

vooral de omgeving waarin hij vanavond deze lezing mag houden, die hem zo inspireert. 

Steiner is een man met een groot historisch besef, die weet hoe de omgeving van 

vanavond eeuwen eerder het decor is geweest van ontwikkelingen die de loop van de 

wereldgeschiedenis hebben benvloed. 

 Het oude stadskwartier van Leiden waar de Pieterskerk hoog boven uitrijst was 

drie tot vier eeuwen geleden het bedrijvige centrum van een belangrijke stad. De faam 

van Leiden reikte verder dan die van zetel van een beroemde universiteit. Zo leefde hier 

in het begin van de zeventiende eeuw de Franse filosoof René Descartes en werd hier, als 

zoon van een welgesteld molenaar, de schilder Rembrandt geboren. Het was ook in die 

tijd dat eenderde van de bevolking uit vluchtelingen bestond. Leiden stond toen bekend 

om zijn tolerantie tegenover mensen van buiten. In de loop der jaren vonden niet 

minder dan twintig uitgeweken religieuze groeperingen hun toevlucht in deze 

welvarende stad. 

 Op nog geen honderd meter afstand van de plaats waar Steiner nu spreekt, aan 

de overkant van de straat, is de Groene Poort. In dit huis hielden de Pilgrim Fathers - 
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voordat zij naar Amerika vertrokken - twee keer in de week hun eredienst. De Engelse 

Pilgrims hadden zich als calvinistische puriteinen afgescheiden van de Engelse Kerk. 

Om aan de vervolging van de koning van Engeland te ontkomen waren deze 

separatisten naar Holland gevlucht. Zij noemden zich Pilgrims omdat zij uit gingen van 

het idee dat het leven op aarde ‘een pelgrimstocht naar de hemelse gelukzaligheid’ zou 

zijn.7 Als uitverkorenen hadden zij toen al een Manifest Destiny. Hoewel zij in Leiden 

een vreedzaam bestaan hadden gevonden, was een aantal van hen bang dat de tolerantie 

spoedig wel eens minder zou kunnen worden. Bovendien waren ze bezorgd over een 

mogelijk verlies van hun eigen identiteit in een vreemde omgeving. 

 In 1620 verlieten de Pilgrim Fathers Leiden en scheepten zich in op de 

Mayflower. Zij staken de oceaan over in de vurige hoop dat ze in het verre Amerika de 

Indianen zouden kunnen bekeren opdat ‘ook in die delen van de wereld het evangelie 

van het koninkrijk van Christus verkondigd en bevorderd zou worden’.8 Na een zeereis 

van twee maanden bereikten zij Cape Cod en stichtten daar de eerste kolonie New 

Plymouth, vanwaar de Anglo-Amerikaanse kolonisatie van de Nieuwe Wereld begon. 

 Hier, aan de overkant van de straat, werd onder de geestelijke leiding van John 

Robinson (de dominee die onder de vloer van de Pieterskerk begraven ligt) beraadslaagd 

over wat deze ‘ballingen omwille van het geweten’ te doen stond.9 In de hoofden van een 

aantal eenvoudige wevers, schrijnwerkers, brouwers, snijders, kuipers, drukkers en 

kooplieden was het paternalistische idee opgekomen dat zij waren geroepen om ‘de 

wildernis van een nieuw land’ tot beschaving te brengen en haar wilde heidense 

inwoners tot het ware geloof te bekeren. 

 De inspirerende omgeving waarin Steiner nu spreekt moedigt hem aan, zo zegt 

hij, om de verbeelding te laten spreken. Als historicus wordt hij gefascineerd door de 

Franse Revolutie en de Verlichting, een periode die werd beheerst door het dogma van 

de vooruitgang. Vooral sinds de Verlichting gingen steeds meer mensen - zelfs de 

grootste geesten deden dat - zich verbeelden dat de westerse geschiedenis een stijgende 

lijn vertoonde. Het waren wel dromers, zo zegt hij, ‘maar het is leugenachtig om te 

ontkennen dat die dromers gelukkig waren’. Het geluk kwam ‘plotseling binnen 

handbereik’. Wanneer Steiner de decreten van het Jacobijnse regime leest, ervaart hij 

‘iets van het duizelingwekkende gevoel van onbegrensde mogelijkheden: onrecht, 

bijgeloof en armoede moeten nu worden uitgeroeid’. Steiner herinnert aan de 

overmoedige uitspraak van Voltaire dat er voortaan in Europa nooit meer zou worden 
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gemarteld. Waar haalden die prominente verlichte burgers van de achttiende eeuw een 

dergelijk optimisme vandaan? Waarom vergisten zij zich? Waarom werden, veel later, 

ook Huizinga’s verwachtingen beschaamd? Het antwoord op deze vragen moeten we 

volgens Steiner niet zoeken in de richting van de freudiaanse psychologie, het marxisme 

of het darwinisme. Voor een betere verklaring gaat hij bij een andere analyse te rade. Die 

benadering leidt hem verder in de geschiedenis terug. Hij voert een minder bekende 

ziener op die leefde aan het einde van de achttiende eeuw. De grote geesten van de 

Verlichting zagen het niet, maar Joseph de Maistre zag het wel: de geschiedenis is een 

straf. Er is terrorisme in de gevallen natuur van de mens die niet in staat is God te 

aanvaarden.  

 De hooggeleerde spreker uit het calvinistische bastion Genève heeft De Vinger 

Gods zien wijzen en is weer terug in de kerk waar hij preekt. Hij belast het gezonde 

verstand met een godsdienstige noot. Onder de gewelven van het middeleeuwse 

gebedshuis klinkt uit de mond van een humanist weer de oude vertrouwde gedachte dat 

er ergens ‘een val van de mens’ is geweest. Please give me a better explanation! - zo daagt 

Steiner uit. Eens was er een paradijselijk Hof, maar wij hebben die Hof verlaten en 

achter ons verbrand. Maar die ‘gefantaseerde tuin’ was toch niet meer dan een fictie, een 

mythe? De religie was immers dood? Heeft het dan wel zin om in die richting een 

verklaring te zoeken? Steiner waarschuwt voor de prijs van dat slechte antwoord: ‘het is 

op de rand van onacceptabel’. 

 Vijftien jaar eerder schreef Steiner in zijn boek In Bluebeard’s Castle: ‘Het is niet 

het letterlijke verleden dat ons beheerst.... Het zijn beelden van het verleden.’ Deze 

beelden en symbolische constructies van het verleden zijn dikwijls ‘net zo verfijnd van 

structuur en net zo selectief als de mythen’. Ze zijn, aldus Steiner, bijna als genetische 

informatie ingeprent in ons bewustzijn. 

 

De echo’s ... komen van achteren.... Het overgrote deel van de geschiedenis lijkt 

sporen van het paradijs met zich mee te dragen. Op een bepaald moment in het 

min of meer grijze verleden was alles beter, bijna volmaakt. De mens en zijn 

natuurlijke achtergrond leefden in diepe harmonie. De mythe van de Zondeval 

heeft meer invloed dan enige godsdienst. Praktisch iedere beschaving, en 

misschien zelfs ieder individueel bewustzijn, draagt in zich een antwoord op 
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ondefinieerbare voorgevoelens van een verre ramp. Ergens in dat ‘duister en 

heilig woud’ is de mens een verkeerde weg ingeslagen.... 

Juist ons technisch vermogen om een Hel op aarde te bouwen, het feit dat wij 

weten dat de opvoeding, de traditie van geletterde beschaving niet in staat is 

gebleken om de mens "zoetheid en licht" te verschaffen, is een duidelijk 

symptoom van wat er verloren is gegaan.10 

 

Die vooronderstelling dat er eens een paradijs is geweest - wat is dat voor een oerkracht 

in het menselijk denken? Hoe heeft dit romantische beeld van een volmaakte tuin die 

verloren is gegaan het denken van de mensen eens op een spoor gezet waar het nooit 

meer - zelfs niet door de Verlichting - vanaf is gekomen? Steiner trekt het postulaat van 

de Zondeval door tot en met het wangedrag van de huidige tijd. Vanaf de kansel in 

Leiden interpreteert hij de aan de gang zijnde afbraak van onze planeet, de verwoesting 

van flora en fauna en de genocide op inheemse volkeren als ‘een onderbewuste 

wraakoefening op de droom van de Hof van Eden’. Terloops vertelt hij dat hij eerder 

had gehoord dat er reisbureaus bestaan die in de binnenlanden van Brazilië en Paraguay 

jachttochten op Indianen organiseren. Vanuit helikopters zou er op Indianen kunnen 

worden geschoten. ‘Ik kon het niet geloven en daarom heb ik het geverifieerd. Het is 

waar!’ Pas als de Indianen voorgoed zijn weggeschoten hebben de industriëlen en 

mijnbouwmaatschappijen verder vrij spel. Het lijkt erop, zo concludeert Steiner, of wij 

bezig zijn met de voorbereiding van de hel omdat wij de laatste resten van het paradijs 

niet meer kunnen verdragen. 

 Steiner is aan het eind van zijn requisitoir gekomen. Het vooruitgangsgeloof is 

volgens hem niet voldoende uitgerust om de barbarij van de twintigste eeuw te 

verklaren. Een uur lang heeft hij zijn gehoor gevangen gehouden in een beklemmende 

diagnose van de crisis van de westerse cultuur. Hij eindigt zijn rede met de wanhopige 

vraag van Rousseau. Is er dan niemand die grenzen durft te stellen en durft te zeggen 

hoe ver we met de natuur kunnen gaan? Als niemand dat durft, en er geen grenzen zijn - 

hoever kunnen we dan wel niet gaan? De retorische vraag blijft open. 

 Steiner heeft niet de pretentie dat hij het antwoord wel weet. Hier in de kerk van 

het verleden stelt hij zich zeer bescheiden op. De bijeenkomst gaat als een nachtkaars 

uit. Steiner daalt de trap van de kansel weer af. Zeer voorkomend geven de gastheren 

hem te kennen dat het nu tijd is om te verdwijnen. Een kleine selecte groep heren 
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verwijdert zich langs de massale pilaren. Even onopvallend als hij kwam verdwijnt de 

wereldberoemde orator door een zijdeur de kerk uit. Even heeft hij zijn gehoor een blik 

achter de coulissen van het verleden gegeven. Zoals hij het zelf heeft beschreven: ‘de 

man van het woord, de zanger, keert weer terug naar het rijk van de onmisbare, dierbare 

schimmen’.11 

 

 

 *  *  * 

 

Een week voordat hij naar Leiden kwam werd Steiner in Genève geïnterviewd voor een 

Nederlandse krant. De journalist had hem op de man af gevraagd of hij, George Steiner, 

de westerse cultuur zag verdwijnen. Zo’n pertinente vraag was al te bedreigend. Daarom 

had hij geen rechtstreeks antwoord gegeven. Als hij nee had geantwoord en had gezegd 

dat het beste nog moest komen, zouden zijn toehoorders de ziel van zijn betoog niet 

meer serieus hebben genomen. Zou hij ja hebben geantwoord en hebben gezegd dat het 

slechtste nog moest komen, dan zou men hem tot doemdenker uitroepen en dan telde 

hij ook niet meer mee. Beide antwoorden zouden door de publieke opinie worden 

bestraft. Zou hij zowel ja als nee hebben gezegd dan zou men daaruit afleiden dat de 

tegenstrijdigheid niet in de wereld zat maar in Steiner zijn hoofd. En daarmee zou hij 

voorgoed zijn geloofwaardigheid verliezen. Daarom had Steiner het raadzaam geacht 

om behoedzaam van het toneel te verdwijnen. Hij had zijn heil gezocht in een andere 

vorm van communicatie. Hij had een rookgordijn getrokken door het vertellen van een 

ontwijkend verhaal. 

 

Als ik in Quattrocento in Florence had gewoond, zou ik er trots op zijn geweest 

als ik met de schilders had mogen lunchen. Tegenwoordig kennen we de 

schilders niet meer - omdat het fysici zijn. Hier in Genève in het CERN zitten 

3000 van de grootste natuurkundigen. Als ze ons zouden horen praten over de 

afbraak van de cultuur zouden ze zeggen: sorry, daar hebben wij geen tijd voor. 

Wij staan voor zulke ontdekkingen, misschien zullen we de hersens begrijpen, 

de fysiochemie van het geheugen, of van de fantasie. 

Men vindt melkwegstelsels aan de rand van het universum waarop de wetten 

van Newton en Einstein niet van toepassing zijn. Stelt u zich eens voor. In 
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Cambridge spreekt men over niets anders meer. Tegen deze mensen zeggen dat 

we in een afbraakcultuur zitten is beledigende onzin. 

Voor ons humanisten geldt dat het grote achter ons ligt. Wij hebben de zon in 

onze rug. Er zal nooit meer een Shakespeare, Mozart, Goethe of Leonardo 

komen. Ik geef de hele dag les over klassieken die dood zijn. Negentig procent 

van de klassieke muziek dateert van vóór 1900 en acht procent van vóór 1945. 

Ik noem deze statistieken in mijn lezing. Ze zijn ongelofelijk en ze geven ons het 

gevoel: dat komt nooit meer terug. Maar voor een fysicus is dat onzin, zelfs 

wanneer hij alleen maar een medewerker is op het laboratorium. Hij weet: 

volgende week weten we meer. Hij heeft het gevoel dat hij de zon tegemoet 

gaat.12 

 

Met dit verhaal heeft Steiner de paradox buiten zichzelf geplaatst. In antwoord op de 

zeer persoonlijk gerichte vraag spreekt hij voornamelijk over andere mensen. Om 

ruimte voor zichzelf te krijgen speelt hij de alfa- en bèta-personen in hem tegen elkaar 

uit; zijn romantische, irrationele instinct moet het opnemen tegen zijn verlichte, 

rationele en gezonde verstand. Het hangt er maar van af aan welke kant van Steiner de 

vraag wordt gesteld, ofwel welke kant van Steiner het antwoord geeft: alfa of bèta? De 

ene Steiner heeft heimwee naar het Verloren Paradijs en de andere Steiner is in de ban 

van de toekomst. Binnen de kerk van het verleden heeft de alfa-Steiner in Leiden grote 

lijnen getrokken. De bèta-Steiner zou graag onder de schilders verkeren. 

 Die schilders zitten vanavond in deze universiteitsstad dichter in de buurt dan 

hij denkt. De kerk van de toekomst is enkele straten verder. Op een steenworp afstand 

van de Pieterskerk ligt middenin het oude centrum van Leiden het Kamerlingh Onnes-

laboratorium, genoemd naar de beroemde Leidse fysicus en Nobelprijswinnaar. De 

wetenschappers binnen het laboratorium horen Steiner niet praten over de afbraak van 

de cultuur. Al de tijd dat Steiner in de kerk zijn doem uitspreekt wordt er in het 

laboratorium nog volop aan de toekomst gewerkt. Het is vrijdagavond en nog schijnt er 

op dit ongebruikelijk uur het neonlicht door de ramen van het laboratorium naar 

buiten. Wat is er aan de hand? Waarom werkt men zelfs in het weekend nog zo 

koortsachtig verder? Het laboratorium is, zo blijkt, volledig in de ban van een 

wereldwijde wetenschappelijke race die, nu tachtig jaar geleden, in ditzelfde 

laboratorium door Kamerlingh Onnes in gang werd gezet. 
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 Nadat Kamerlingh Onnes de temperatuur zo dicht bij het absolute nulpunt had 

weten te brengen dat zelfs helium vloeibaar werd, onderzocht hij verder wat er bij zulke 

extreem lage temperaturen met metalen gebeurde. Bij toeval, en tot zijn grote verbazing, 

ontdekte hij bij zijn experimenten met kwik dat de elektrische weerstand van dit metaal 

plotseling wegviel als de temperatuur het absolute nulpunt tot op enkele graden was 

genaderd. Als de temperatuur van het kwik zo uitzonderlijk laag was geworden, liep de 

stroom er kennelijk zonder weerstand doorheen. Deze toevalstreffer van Kamerlingh 

Onnes was het startsein voor een nieuwe wetenschappelijke jacht. Supergeleiding vlak 

boven het nulpunt was in theoretisch opzicht zeer interessant, maar in de praktijk kon 

men nog niets met deze ontdekking beginnen. Voor de praktische toepassing was het 

nodig dat men het natuurlijk verschijnsel supergeleiding ook bij veel hogere 

temperaturen kon oproepen. Internationaal begon er een wedloop naar supergeleiding 

in een bruikbare vorm. Welk laboratorium zou er als eerste in slagen om supergeleiding 

ook in de praktijk - dat wil zeggen: liefst bij kamertemperatuur - bruikbaar te maken? 

Fysici gingen op zoek naar andere materialen dan kwik die veel minder ver hoefden 

worden afgekoeld om supergeleiders te worden. Driekwart eeuw lang bleef deze 

speurtocht zonder noemenswaardig resultaat, tot opeens in 1986 de sluimerende 

toepassingsmogelijkheden van de wetenschappelijke vondst van Kamerlingh Onnes 

bekend werden. Alweer volkomen onverwacht werd door twee IBM-onderzoekers een 

nieuwe supergeleider gevonden. 

 Op dezelfde dag dat Steiner in Leiden spreekt krijgen deze twee fysici daarvoor 

in Oslo de Nobelprijs uitgereikt. De grote doorbraak is dat het hier niet gaat om een 

natuurlijk metaal maar om een synthetisch vervaardigd nieuw materiaal dat nergens in 

de natuur wordt gevonden. Sinds een jaar is de fysische wereld opnieuw in extase. De 

ontwikkelingen gaan razendsnel. Binnen enkele maanden zijn er op veel plaatsen 

nieuwe metalen ontwikkeld die al bij ongeveer honderd graden hoger dan het absolute 

nulpunt supergeleidend worden. In de opwinding is men niet zuinig met superlatieven. 

‘De supergeleiding gaat de hele maatschappij op z’n kop zetten’, zo schrijven de kranten. 

Ingewijden zeggen dat we toevallig ‘getuige zijn van het begin van een der grootste 

technologische ontwikkelingen van deze eeuw’.13 

 Als Steiner zo graag onder de schilders van deze eeuw zou willen verkeren, dan 

had hij vanavond dus eigenlijk in het Kamerlingh Onnes-laboratorium moeten zijn in 

plaats van in deze middeleeuwse kerk. De moderne schilders hebben geen tijd voor 
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bezinning. Ze zijn voortdurend bezig de grenzen van het systeem te verleggen. Ze 

beweren dat ze in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. ‘De lage-

temperaturenfysica is op hol geslagen’, zo zegt men. De nieuwe ontwikkeling heeft de 

wetenschappelijke wereld bij verrassing genomen. Daarom wordt er ook vanavond zo 

laat nog gewerkt. Het Kamerlingh Onnes-laboratorium kan onmogelijk achterblijven en 

‘wil zijn steentje bijdragen in de race naar steeds hogere supergeleidingstemperaturen’. 

De buitenwereld heeft er nauwelijks weet van, maar binnen de besloten wereld van de 

lage-temperaturenfysica is er een ‘wereldwijde krachtmeting’ aan de gang. Er is een 

moordende concurrentie en ook internationaal gezien is het, zoals de Leidse docent 

supergeleiding P.H. Kes aan een verslaggever vertelt, ‘een gekkenhuis’. Zo’n opwinding 

maken de onderzoekers zelden mee. 

 

Half maart was er een inderhaast georganiseerde wereldbijeenkomst in een 

hotel in New York. Ongeveer 2500 fysici verdrongen zich daar om het laatste 

supergeleidingsnieuws te horen. Pas in de ochtendschemering kwam er een 

eind aan de enorme reeks lezingen. Op die bijeenkomst kon je de opwinding 

proeven. Iedereen was er enthousiast en wilde weer zo gauw mogelijk naar zijn 

laboratorium terug. Voor de praktische toepassingen op grote schaal is de 

wereld nog niet rijp. Zeker is wel dat wij in een supergeleidingstijdperk zijn 

binnengegaan. In de micro-elektronica, op het gebied van energietransport en 

op vele andere terreinen is met de nieuwe materialen een enorme ontwikkeling 

te verwachten.14 

 

De synergie van het technisch systeem draait op volle toeren. De opwinding van de ene 

groep slaat over op de activiteit van de ander. De techniek is ten zeerste gebaat bij dit 

gekkenhuis. Er staat veel op het spel. Als het lukt om met deze nieuwe materialen 

bijvoorbeeld supergeleidende kabels te maken, kan straks de elektrische stroom zonder 

enig verlies van energie door hoogspanningskabels over grote afstanden worden 

vervoerd. Met de weerstandsloze chips vervallen ook voor de computer de grenzen. Tot 

nu toe is de warmte die door energieverlies in computers vrijkomt een belemmering om 

de chips nog verder te miniaturiseren. Nog maar enkele maanden oud worden de 

nieuwe supergeleiders al in ziekenhuizen (in doorlichtingsapparaten) en in 

deeltjesversnellers gebruikt. Wie kan dat nog tegenhouden, en bovendien - waarom zou 

je? 
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 De bel voor de volgende enerverende ronde heeft alweer geklonken. In Houston 

schijnt men alweer een volgende stap - naar dertig graden hoger - te hebben gemaakt. 

De communicatie is optimaal. De telefoon rinkelt de hele dag. De onderzoekers van 

verschillende laboratoria in diverse landen houden elkaar per telefoon en fax op de 

hoogte. Het geld voor onderzoek begint rijkelijk te vloeien. In snel tempo worden 

onderzoeksprogramma’s opgesteld. Vele records worden gebroken. Iedereen is op zoek 

naar de onbetaalbare steen der wijzen, die men nu weer hoopt te vinden in de nieuwe 

materialen van keramische aard. Ook in Leiden draaien de chemici overuren, zonder 

enig bezwaar. Zij bedenken en bereiden langs scheikundige weg allerlei gloednieuwe 

verbindingen die meer waard zijn dan goud, en de fysici laten daar onmiddellijk hun 

magnetische en elektrische experimenten op los. 

 Het Kamerlingh Onnes-laboratorium is een van de vele ateliers van de twintigste 

eeuw. Naar goed Amerikaans gebruik zijn de laboratoriumdeuren volgeplakt met 

cartoons, schotschriften en kranteknipsels. Die attributen horen tegenwoordig net zo bij 

de sfeer van een lab als de speciale lucht die er hangt. 

 

This project is so secret, even I don’t know what I am doing. 

 

Mijn grote angst is dat binnenkort alles tegelijk kapot gaat. 

 

Somewhere, somehow, someone is going to pay. 

 

Het is de neurose van het laboratorium. Madness of the laboratory, zo had Bateson het 

genoemd.15 Sinds het begin van de twintigste eeuw is de wetenschap voorgoed het lab in 

gegaan. Als je iets wilt bereiken in deze wereld moet je een lab hebben. Zonder lab kun 

je niet experimenteren. In feite bevinden we ons in één groot lab dat we zelf hebben 

gemaakt. De fysici in Leiden hopen op een wonder. Wie niet gelooft in een wonder, is 

geen realist, zo staat er op de deuren geplakt. 

 

 

 *  *  * 
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 Ook als Steiner is uitgesproken en zijn toehoorders huiswaarts keren, werken de 

wetenschappers in het Kamerlingh Onnes lab koortsachtig verder in een entourage van 

vacuümpompen, witte rookwolken van stikstoftanks, zuurstofcylinders en 

roodoplichtende voltmeters. Op verschillende plaatsen schijnen de computerschermen 

een groenachtig licht. Daar, zo weet Steiner, daarbinnen in de laboratoria van 

wetenschap en techniek, is de macht. 

 

Wij allen, als humanisten, voelen tot in het diepst onzer botten de intuïtie, het 

instinct, dat de grootste dagen achter ons liggen. Welnu, een derderangs, zélfs 

een derderangs technicus in een industrieel researchbedrijf nog geen straat 

verderop wéét dat morgen beter zal zijn dan vandaag. De natuurwetenschappen 

bewegen zich collectief voorwaarts, dus zelfs wanneer je nogal middelmatig bent 

zit je voortdurend in de lift.16 

 

In vergelijking met de bloei van de klassieke cultuur is de vooruitgang in de exacte 

wetenschappen een haast anoniem gebeuren. Klassieke schrijvers en denkers namen 

altijd, zo schrijft Steiner in In Bluebeard’s Castle, ‘een gok op de eeuwigheid’.17 Zij wilden 

niets liever dan dat hun werken henzelf zouden overleven. De klassieke westerse cultuur 

bloeide bij de gratie van dit idee van onsterfelijkheid. Dat streven naar eer en roem op 

zeer lange termijn maakte plaats voor de huidige jacht op de vluchtige bevrediging van 

het moment - nu, in het volgende glorieuze uur. Steiner waarschuwt dat men zich niet 

in de actualiteit moet verliezen. ‘Als de gok op de eeuwigheid niet meer de moeite waard 

lijkt en wij in een utopie van het onmiddellijke belanden, zal’, zo voorziet Steiner, ‘de 

waardestructuur van onze beschaving na minstens drie millennia op haast 

onvoorspelbare manieren veranderen.’18 

 Volgens Steiner verschilt de houding van de exacte wetenschappers ten opzichte 

van de tijd principieel van die van de humanisten. 

 

Voor de bèta-mensen liggen de tijd en het licht in de toekomst.... Hun avond is 

als vanzelfsprekend het teken van een nieuwe dag.... 

Maar is dat werkelijk zo? 

Dit is de laatste vraag die ik wil aanroeren. En verreweg de moeilijkste. Ik kan 

haar stellen en tegelijkertijd de enorme druk voelen die er van uitgaat. Maar ik 
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ben er niet in geslaagd om op een heldere of consequente manier dit probleem 

te doordenken. 

Wie zegt dat de exacte wetenschap en de technologie reusachtige problemen 

met zich mee hebben gebracht, zoals schade aan het milieu, verstoring van het 

economisch evenwicht en morele verwording, trapt een open deur in.19 

 

Iedereen behoort dat nu inmiddels te weten. De prijs voor de revoluties in wetenschap 

en techniek was uitzonderlijk hoog. Maar bijna altijd was men ervan overtuigd dat die 

prijs moest worden betaald. Men betaalde met genoegen. Het mechanisme dat de 

mensen bewoog, kwam voort uit ‘een blind economisch verlangen, een ontzaglijke 

honger naar comfort’. Hoe interessant ook, deze verklaring is volgens Steiner toch te 

veel een gemeenplaats. Steiner graaft dieper. 

 

...er is ook een veel belangrijker mechanisme aan het werk geweest: de 

overtuiging dat het geestelijk onderzoek voorwaarts dient te gaan, dat zo’n 

beweging op zichzelf natuurlijk en verdienstelijk is en dat de mens de waarheid 

dient te achterhalen.... Als wij één deur niet zouden openen, zou dat niet alleen 

laf zijn, maar bovendien een radicaal, zelfdestructief verraad aan de weetgierige, 

onderzoekende en op de toekomst gerichte natuur van onze soort. Wij jagen de 

werkelijkheid na, waarheen deze ook moge leiden.20 

 

Steiner denkt hier niet aan de modieuze en pragmatische bezorgdheid in politieke en 

wetenschappelijke kringen over de wapenwedloop, de vervuiling van het milieu, et 

cetera. Steiner denkt aan veel ingrijpender kwesties. 

 

De wezenlijke vraag is of bepaalde onderzoeken überhaupt nog voortgezet 

dienen te worden, of de maatschappij en het menselijk intellect in hun huidig 

stadium van evolutie in staat zullen blijken om de op handen zijnde waarheden 

te overleven.... Het is mogelijk dat de waarheden van de toekomst in een 

hinderlaag op ons liggen te wachten....21 

 

Het fundamentele punt dat Steiner hier aanraakt, wordt doorgaans in de discussies 

gemeden. In de westerse samenleving rust er een taboe op de vraag of het wenselijk zou 

zijn om de vrijheid van onderzoek aan banden te leggen. Men zou dan ‘iets zeer 
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wezenlijks in de mens onderdrukken’. Het zou ook niet lukken: ‘de mens is immers van 

nature nieuwsgierig’. Het is de mens zijn goed recht om zijn omgeving te bestuderen. 

Wetenschappelijke nieuwsgierigheid is onuitroeibaar. 

 Steiner geniet zelf ook van de fantastische ontwikkeling van wetenschap en 

techniek. Hij woont op twee plaatsen tegelijk. In Cambridge heeft hij ‘een heerlijk huis 

met een tuin en honden’. In Genève heeft hij ‘slechts een studio’ en is hij zeer eenzaam. 

Daarom speelt hij daar schaak met een computer. Hij noemt dat spel ‘demonisch’ maar 

hij doet het graag. De echte innerlijke rust vindt hij echter in de muziek.22 

 Weliswaar stelt Steiner de diagnose, maar hij kan, zoals hij zelf zegt, ‘als 

historicus zijn eigen schaduw niet afwerpen’. Ten aanzien van het dogma van de 

vooruitgang neemt hij een ambivalente houding aan. Steiners verwachtingen zijn nog zo 

sterk met het rationalistisch Verlichtingsdenken verweven, dat het hem moeilijk valt om 

daar op een afstandelijke wijze over te spreken. ‘Wij zijn zelven allen tezamen de lijder 

en medicus tegelijk’, zo schreef Huizinga. Ook ‘de meest culturele man van Europa’ 

blijkt gevangen in een dubbele binding met wat hem tegelijk beangstigt en boeit. 

 

 

Persoonlijk voel ik mij het meest aangetrokken tot la gaya scienza [de vrolijke 

wetenschap], tot de irrationele, misschien wel tactloze overtuiging dat het 

enorm interessant is om te leven in deze wrede en late fase van het Westers 

bestel. Als een dur désir de durer [hardvochtig verlangen om te blijven bestaan] 

de grote drijfveer was achter de klassieke cultuur, is het zeer wel mogelijk dat 

onze post-cultuur juist zal worden gekenmerkt door een bereidheid om liever te 

verdwijnen dan de risico’s van het denken te verminderen.23 

 

Dan overleven we maar niet. Daarvoor houden we teveel van dit leven. 
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12. Na alle wetenschap 
 

 

Een van de grote drijvende krachten achter de vooruitgang van de westerse mens was en 

is zijn fenomenale verbeeldingskracht. In zijn lange geschiedenis heeft hij zich van alles 

verbeeld. Op basis van ficties zijn er in de wetenschap, de godsdienst en de politiek de 

grootste prestaties verricht. De atoombom werd mogelijk dankzij de fictie van 

Rutherfords model van de bouw van een atoom. Dat model was weer een uitbreiding 

van het astronomische model van het stelsel van zon en planeten. Het vertrouwde beeld 

met in het centrum de nucleus en daaromheen de banen van ronddraaiende elektronen 

is niet meer dan een handzame voorstelling van een werkelijkheid die nog het beste in 

abstracte wiskundige formules kan worden beschreven. Al betekende het niet dat een 

atoom ook echt zo in elkaar zat, het nucleaire model werkte wel als een probaat middel 

om de natuur te begrijpen, en dat geldt in feite voor elk fysisch concept. In zijn Concepts 

and Theories of Modern Physics schreef de Amerikaan John B. Stallo al in 1882 dat het 

pad naar kennis in feite is geplaveid met een reeks van logical fictions.1 Het denken kan 

niet zonder die verbeelding. 

 In dezelfde jaren waarin Stallo de onfeilbaarheid van het fysisch model in twijfel 

trok, kreeg het idee van het ‘doen alsof’ een eerzame filosofische status. In de laatste 

decennia van de negentiende eeuw lanceerde de Duitse filosoof Hans Vaihinger zijn 

nieuwe Philosophie des Als Ob.2 In deze filosofie, die ook wel als ‘fictionisme’ wordt 

omschreven, gaat het niet zozeer om het kennen van de realiteit, als wel om het 

construeren van bruikbare filosofische systemen. Het denken heeft slechts praktische 

betekenis. Het denken is goed als het effectief is, als het ‘werkt’. Het gaat niet om het 

vinden van de objectieve waarheid. Alle denkbeelden zijn ficties, het gaat er alleen om of 

die ficties bruikbaar of onbruikbaar zijn. Het criterium in deze filosofie is de 

doelmatigheid. In de ogen van Vaihinger dienen ficties vooral om het denken van de 

mensen ‘plooibaar te houden’. Maar wat zijn daarvan de gevolgen - op korte èn op lange 

termijn? Was het achteraf bezien wel zo wenselijk om geobsedeerd door de fictie van het 

atoommodel de twintigste eeuw binnen te gaan? De filosofie van het alsof reikt verder 

dan de fysische modellen. Ook een gefantaseerde meta-fysica die het leven de moeite 

waard maakt, is als ‘instrument ter bevordering van het leven’ van het grootste belang. 
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 In de loop der eeuwen hebben we al heel wat bedacht dat weliswaar niet waar, 

maar wel doelmatig was. We gingen op zoek naar Indië alsof dat pal in het westen te 

vinden zou zijn. We zochten de Zeven Steden van Cíbola alsof daar in de straten het 

goud voor het oprapen lag. Later bouwden we kernwapens alsof die een eind aan alle 

oorlogen zouden maken. De dwingelandij van de technische vooruitgang mag de 

mensen niet ontmoedigen en daarom hangt de propaganda steeds weer een nieuw 

inspirerend beeld op. We worden opgewekt om enthousiast de informatiemaatschappij 

binnen te gaan alsof we die stortvloed van informatie ook echt kunnen verwerken. De 

verbeelding gaat zeer diep en beheerst alle terreinen. We doen alsof goud een grote 

betekenis heeft en vervolgens doen we alsof de papieren bankbiljetten door goud 

worden gedekt. We doen net alsof de rechtlijnige logica toereikend is om de circulaire 

realiteit te verklaren. Door steeds te doen alsof het beste nog moet komen is de wereld 

gaandeweg in de technische orde gevangen geraakt. 

 Een mogelijkheid om aan de dwingende macht van de techniek te ontsnappen is 

misschien opnieuw te doen alsof dat mogelijk is. Wat zou dan de kuur van de ziekte van 

de verbeelding zijn? Een nieuwe verbeelding. Als de promotors van het technisch 

systeem in staat zijn om met hun alsof-filosofie geweldige dingen te doen, waarom 

zouden de critici van dat systeem dat dan ook niet kunnen? In die gedachtengang 

zouden de uitwassen van de alsof-filosofie met hetzelfde wapen moeten worden 

bestreden. 

 De Amerikaanse computerdeskundige Joseph Weizenbaum, die zich zeer 

kritisch opstelt ten aanzien van de verslaving aan computers, verzet zich tegen het 

defaitisme dat de mens het niet meer voor het zeggen zou hebben. Hij dringt erop aan 

niet te wachten ‘totdat alle andere mensen tot dezelfde gedachten bekeerd zijn’. 

 

...de geldende regel zegt dat de redding van de wereld ... ervan afhangt of wij 

anderen tot de juiste gedachten kunnen bekeren. Die regel is vals. De redding 

van de wereld is alleen afhankelijk van het individu wiens wereld het is. Elk 

individu moet zo handelen alsof de hele toekomst van de wereld, van de 

mensheid zelf, van hem afhankelijk is. Alles wat minder is, is een zich 

onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid en is in zichzelf een dehumaniserende 

kracht, omdat al dat mindere het individu ertoe brengt om zichzelf te zien als 

alleen maar een acteur in een drama dat is geschreven door anonieme figuren, 
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als minder dan een complete persoon, en dat is het begin van passiviteit en 

doelloosheid.3 

 

Het advies van Weizenbaum doet alsof ieder van ons een vrije wil heeft. Wij kunnen ons 

niet beroepen op overmacht, iedereen is toerekeningsvatbaar en iedereen is 

aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. Binnen het technisch systeem echter wordt het 

leven gedefinieerd volgens de regels van de techniek. Op de televisie, in de kranten en op 

de scholen - als het over de toekomst van de techniek gaat, spreekt de propaganda overal 

dezelfde veelbelovende taal. De nieuwe orde van de techniek staat niet eens ter discussie. 

Voor wie niet gehoorzaamt is er geen plaats in de technische wereld. Verstoring van de 

technische orde leidt tot uitstoting uit het systeem. Het is daarom veel eenvoudiger om 

binnen die alledaagse cultuur braaf je werk te doen, dan om je tegen die cultuur te 

verzetten. 

 De situatie van de technische mens is vergelijkbaar met de benarde positie 

waarin de schizofrene patiënt zich bevindt. Met handen en voeten is hij gebonden aan 

de techniek. Tengevolge van de tegenstrijdige boodschappen die de propaganda hem 

geeft, zit hij gevangen in de dubbele binding met de autoriteit van de techniek. Er is een 

duidelijke relatie van macht. Zijn dubbele binding houdt in dat zijn situatie wordt 

gedefinieerd door de regels van de technische orde. Hoe tegenstrijdig de instructies ook 

zijn, hij probeert toch steeds aan de verwachtingen van de techniek te voldoen. 

 Bateson beschrijft hoe leerlingen in het Zen-boeddhisme worden getraind 

dergelijke situaties het hoofd te bieden. 

 

In de Oosterse religie van het Zen-boeddhisme is het doel het bereiken van 

verlichting. De Zen-meester probeert op verschillende manieren in zijn leerling 

verlichting teweeg te brengen. Eén van de dingen die hij doet is een stok boven 

het hoofd van de leerling houden en met dwingende stem zeggen: ‘Als je zegt 

dat deze stok echt is, zal ik je ermee slaan. Als je zegt, dat deze stok niet echt is, 

zal ik je ermee slaan. Als je helemaal niets zegt, zal ik je ermee slaan.’ Wij 

geloven dat de schizofreen zichzelf voortdurend in dezelfde situatie als de 

leerling bevindt, maar wat hij bereikt is eerder desoriëntatie dan verlichting. De 

Zen-leerling staat wellicht op en neemt de stok af van de meester - die deze 

reactie waarschijnlijk accepteert, maar de schizofreen heeft geen keuze want 

voor hem is het onmogelijk om zich niet te bekommeren om de verhouding....4 
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Al zou hij dat in zijn hart misschien willen, ook de technische mens kan het toneel van 

het technisch systeem niet verlaten. Een goede verstandhouding met de techniek is voor 

hem van levensbelang. De technische mens kan zich niet veroorloven opstandig te zijn. 

Hoe zou hij zich moeten verweren? Bovendien is hij bang voor de gevolgen van een 

opstandige houding - een openlijk conflict met de meester is veel te riskant. Een 

dissident die zo onzeker is, is niet in staat om de dubbele binding met de techniek te 

doorbreken. 

 Als we willen voorkomen dat de paradox, die de techniek oproept, ons volledig 

verlamt, moeten we in staat zijn om twee tegengestelde ideeën tegelijkertijd in 

gedachten te houden. In de wijze van denken van de Amerikaanse romanschrijver F. 

Scott Fitzgerald is er wel degelijk de mogelijkheid om in de werkelijkheid te blijven 

geloven. 

 

 Het criterium voor werkelijke intelligentie is de vaardigheid om twee 

tegengestelde ideeën tegelijkertijd in gedachten te houden en desondanks in 

staat te zijn om te functioneren. Men zou, bijvoorbeeld, in staat moeten zijn te 

zien dat de dingen er hopeloos voorstaan en toch vastbesloten moeten zijn om 

daar verandering in te brengen.5 

 

Wanneer iemand inziet dat de techniek hem de baas is, betekent dat niet dat hij zich 

daarom ook maar gewonnen moet geven. Bateson is ervan overtuigd dat er in de 

westerse beschaving iets volkomen mis is en dat er sprake is van een fatale 

epistemologische fout, maar hij is er niet zeker van dat er sprake zou zijn van een 

onvermijdelijke rampspoed waartegen niets meer te doen valt. Hij zoekt de uitweg niet 

buiten de crisis, maar in de crisis, in de noodzakelijkheid zelf. ‘Wanneer je eenmaal 

inziet dat iets onvermijdelijk is, geeft dat een zekere bevrijding. Nadat je dat hebt 

ingezien komt er ook een inzicht hoe te handelen.’6 

 Ook Jacques Ellul deelt dit inzicht. Pas als de mens zich rekenschap geeft van zijn 

verslaving aan techniek is hij in staat zich ervan los te maken. 

 

Als de mens zich bewust wordt van zijn conditionering door de techniek, dan 

begint voor hem de vrijheid. Het is doordat wij ons bewust worden van wat ons 

determineert dat wij de grootste handeling van vrijheid ondernemen. Anders 
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gezegd, het is niet het op goed geluk ergens heenlopen wat een vrije handeling 

is, maar het is me er rekenschap van geven dat ik gedetermineerd ben. Als ik 

weet dat ik gedetermineerd ben, handel ik vrij.7 

 

Voor Bateson zijn paradoxen een noodzakelijk onderdeel van het leven. In zijn ogen is 

een paradox een tegenstelling, waarbij elke kant op zijn beurt steeds weer de andere kant 

voorlegt. Wie in zo’n situatie de paradox ontkent en voor een van de kanten van de 

tegenstelling kiest, brengt een principiële vereenvoudiging aan in het dialectisch proces, 

met het risico dat men slechts één helft van de dialectiek behoudt en de andere opoffert. 

De westerse doelgerichte wijze van denken dient alleen haar eigen gemak en haar eigen 

plan. De westerse mens verliest de paradox uit het oog en zegt: ik heb een rationele 

blauwdruk voor het geheel, ik wil de natuur op mijn wijze veranderen. Die aanmatiging 

vraagt om steeds meer moeilijkheden. 

 In een van zijn recente boeken gaat ook Ellul in op het thema van de paradox: 

 

Sinds eeuwen vóór Christus functioneren wij op de wijze van ‘of-of’. Wat zwart 

is, kan niet wit zijn. Wat waar is, kan niet onwaar zijn. Wat handelen is, is niet 

denken, enzovoort. Wij zijn analytici, en onze rechtlijnigheid is schitterend en 

soms leggen wij grootse synthese aan. Maar wij kunnen niet ... leven met de 

gedachte van co-existentie van twee elkaar uitsluitende zaken, wij kunnen niet 

twee schakels van een keten bijeen houden die elkaar logisch uitsluiten.8 

 

Toch moeten we in onze huidige situatie in staat zijn juist dat te doen. Beter dan ervoor 

te vluchten is het om de realiteit van de paradox onder ogen te zien. Bateson zegt dat het 

goed is om de paradox willens en wetens te ondergaan omdat je als je door de paradox 

heengaat ‘eruit komt met iets dat je tevoren niet wist, iets over de wijze waarop je je in 

het universum bevindt’.9 

 Het zou in de strijd tegen de overmacht van de techniek wel zo gemakkelijk zijn 

om geen oog te hebben voor de dialectiek. Men kiest eenvoudig voor of tegen de 

techniek. Zo eenvoudig is het in de levende wereld niet gesteld. Polariteit is een kenmerk 

van veel vormen van leven. Bateson benadrukt dat tegenstrijdigheden voor de evolutie 

zelfs noodzakelijk zijn. Het is in de evolutie - in principe - nooit anders geweest. 

Wanneer we met deze tegenstrijdigheden worden geconfronteerd doen we er volgens 
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Bateson beter aan de rechtlijnige logica te verlaten en in plaats daarvan te rade te gaan 

bij de wijsheid van de natuur. Als je het mentale proces wilt begrijpen, kijk dan, zo 

adviseert hij, naar de biologische evolutie; en omgekeerd, als je de biologische evolutie 

wilt begrijpen, kijk dan naar het mentale proces.10 Denkprocessen zijn in zijn ogen een 

afspiegeling van de natuur. Zowel het evolutieproces als het mentale proces bestaan in 

hoofdzaak uit twee componenten, beide hebben een dubbele structuur. In beide 

processen berust het besturend evenwicht op twee grote tegengestelde componenten: 

aan de ene kant behoudzucht, en aan de andere kant vernieuwingsdrang, gevoed door 

verbeelding. Behoudzucht alleen betekent dood door verlamming, maar verbeelding 

alleen loopt uit op waanzin.11 

 De bestudering van het evolutieproces is vooral leerzaam als het gaat om de 

kunst van het overleven. De drang tot overleven speelt in het evolutieproces een 

doorslaggevende rol. Met overleving bedoelt Bateson dan ‘het in stand houden van een 

stabiele toestand gedurende meerdere generaties’.12 Om deze gedachte te verduidelijken 

maakt hij een analogie met de positie van een koorddanser. Een koorddanser bewaart op 

het slappe koord zijn evenwicht door voortdurend te corrigeren voor zijn instabiliteit. 

Voor de koorddanser is het behoud van evenwicht een ernstige zaak, een kwestie van 

overleven. Als het koord trilt of als er een zwakke bries opsteekt, zal de koorddanser die 

invloeden van buiten met de houding van zijn lichaam en met de positie van zijn 

balanceerstok corrigeren. Het overleven van de koorddanser is het resultaat van zijn 

behendig inspelen op de effecten van tegenstrijdige krachten. Zijn overleving vereist dat 

de tegengestelde componenten van het evenwicht niet abrupt worden veranderd. De 

kans op overleving stelt zowel eisen aan de externe veranderingen van de omgeving (de 

wind mag niet te hard en de trillingen mogen niet te groot zijn) als aan de interne 

veranderingen van de koorddanser zelf (hij mag zeker geen grote sprongen maken). Een 

ervaren koorddanser vangt de verstoringen op voordat die bezit van hem nemen.13 

 Ook in de menselijke evolutie gaat het globaal gezien om een besturing van twee 

componenten. De overleving van het menselijk lichaam vereist volgens Bateson dat het 

evenwicht met de omgeving niet abrupt wordt verstoord. 

 

Overleving is afhankelijk van twee tegenstrijdige verschijnselen of processen, 

twee wijzen waarop men zijn aanpassend gedrag tot stand brengt. Zoals het 

hoofd van Janus moet de evolutie voortdurend naar twee kanten kijken: naar 
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binnen, naar de regelmatigheden en de fysiologie in de ontwikkeling van het 

levende wezen in kwestie en naar buiten naar de wisselvallige eisen van de 

omgeving. Deze twee noodzakelijke bestanddelen van het leven zijn op een 

interessante manier elkaars tegengestelden....14 

 

Deze tegenstrijdigheid treft men aan in veel vormen van leven en heeft velerlei namen: 

polariteit, dialectiek, dualisme, dubbele binding, identiteitscrisis. Elk levend wezen heeft 

een Januskop, en niet zonder reden. Elk levend wezen is opgenomen in een hiërarchie. 

Het is op zichzelf een geheel maar maakt als een subgeheel weer deel uit van een groter 

systeem. Kijkt het met de ene kant van zijn Januskop naar omlaag dan ervaart het 

zichzelf als een superieur en onafhankelijk geheel. Wendt het daarentegen de blik naar 

boven dan ziet het zichzelf als een ondergeschikt deel van een veel groter geheel. 

 

 

 *  *  * 

 

De negentiende-eeuwse bioloog Alfred Russel Wallace zag de evolutie als een 

behoudend proces. In een brief aan zijn tijdgenoot Charles Darwin beschreef hij hoe de 

natuurlijke selectie te werk gaat. 

 

De werking van dit principe is precies hetzelfde als die van de centrifugaal-

drukregelaar van de stoommachine, die eventuele onregelmatigheden al 

controleert en corrigeert voordat zij goed en wel aan de dag treden; zo kan ook 

in het dierenrijk nooit enig gebrek een opvallende omvang gaan aannemen, 

daar het zich al bij de allereerste stap zou doen gevoelen, doordat het het 

bestaan moeilijk zou maken en vrijwel zeker uitsterving tot gevolg zou hebben.15  

 

Een conservatief evolutieproces, zoals Wallace dat beschreef, wordt in de menselijke 

evolutie alleen nog in de niet-technische samenlevingen gevonden. Als we ook maar 

enig inzicht willen krijgen in het ondoorgrondelijke raadsel waarom juist het Westen 

het pad van de vooruitgang is opgegaan, kunnen wij ons ook in het omgekeerde 

verdiepen. Wat weerhield de niet-technische samenlevingen ervan om niet voor zo’n 

voorwaartse beweging te kiezen? De inwoners van Bali vertelden Bateson dat als zij in de 

gesprekken onder elkaar spraken over de tijd die aan het eerste contact met de blanken 
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voorafging, zij dan verwezen naar ‘de-tijd-waarin-de-wereld-nog-in-evenwicht-was’.16 

Sinds onheuglijke tijden golden dezelfde vooroordelen die een eventueel opkomende 

drang tot vernieuwing frustreerden. Schrijvend over de oorspronkelijke bewoners van 

Australië, de Aborigines, merkt Bateson het volgende op: 

 

[De ideeën van de Aborigines] over de natuur, hoe fantastisch ook, worden 

ondersteund door hun sociaal systeem. Omgekeerd wordt ook het sociale 

systeem ondersteund door hun ideeën over de natuur. Voor de mensen die zo 

dubbel geleid worden, wordt het erg moeilijk om verandering te brengen in hun 

visie op de natuur of in hun visie op het sociale systeem. Voor de voordelen van 

stabiliteit betalen zij de prijs van rigiditeit, en net als alle menselijke wezens 

moeten zij leven in een enorm complex netwerk van vooronderstellingen die 

elkaar ondersteunen. Het omgekeerde van deze stelling is dat verandering 

verschillende soorten van flexibiliteit of tegenstrijdigheid vereist binnen het 

systeem van vooronderstellingen.17 

 

In het inheemse totemisme vallen zowel de symboliek als de realiteit van het sociale 

systeem beiden onder dezelfde regels. Het model weerspiegelt zich in de praktijk en 

omgekeerd. 

 Sinds de kolonisering begon is de situatie in de niet-technische culturen abrupt 

en drastisch veranderd. Met de komst van de blanken is het dilemma van de 

vooruitgang ook voorgoed in de Indiaanse samenlevingen geïntroduceerd. Leslie Silko 

heeft dit dilemma verbeeld in de volgende passage, waarin zij een gesprek weergeeft 

tussen de oude medicijnman Betonie en de halfbloed-Indiaanse jongen Tayo, die hulp 

nodig heeft en de medicijnman om raad komt vragen. In dit gesprek legt Betonie uit hoe 

de blanken met hun invasie het evenwicht van de Indiaanse ceremonies hebben 

verschoven. 

 

Ik moet je een paar dingen vertellen.... De mensen van tegenwoordig hebben zo 

hun ideeën over ceremonies. Ze geloven dat de ceremonies precies zo moeten 

worden uitgevoerd als het altijd is gebeurd, want één misrekening of vergissing, 

en de hele ceremonie moet worden afgebroken en de zandschildering 

vernietigd. Daarin hebben ze gelijk. Ze geloven dat een zanger, door met een 

onderdeel van het ritueel te knoeien, veel schade kan aanrichten, enorme 
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krachten kan vrijmaken.... Maar verandering kwam er al gelijk, toen, heel lang 

geleden, de mensen deze ceremonies ten geschenke kregen, al was het alleen 

maar in het verouderen van de gele kalebasrammelaar of het rimpelen van de 

huid om de adelaarsklauw, al waren het enkel de verschillende stemmen die van 

generatie op generatie de spreuken zongen. Zo zie je dat de ceremonies steeds 

veranderen, en op meer dan één manier.... 

Er was een tijd dat de ceremonies en de manier waarop die werden uitgevoerd 

de wereld zoals die toen was voldeden. Maar toen de blanken er eenmaal waren 

kwam er een verschuiving in de elementen van onze wereld; en er moesten 

nieuwe ceremonies geschapen worden. Ik heb in de rituelen veranderingen 

aangebracht. Het wantrouwen van de mensen hiertegen is groot, maar alleen 

deze groei houdt de ceremonies sterk. . . Ze heeft me vóór alles dit geleerd: als 

iets niet verandert en groeit is het dood.18 

 

In de traditionele, zichzelf bevestigende culturen is alles erop gericht om bij de jongere 

generatie de waarden en de vaardigheden van de ouderen over te brengen. Hier geldt, 

dat wie zijn geschiedenis niet kent, juist gedoemd is om haar niet te herhalen. De 

behoudzucht wint het van de drang tot vernieuwing. 

 In de westerse samenleving is de evolutie kennelijk anders verlopen; daar werd 

de behoudzucht doorbroken en gaf de verbeelding de doorslag. Wanneer de interne 

ontwikkelingen van het individu de veranderingen van buiten niet kunnen bijhouden, 

betekent dat volgens Bateson dat de vernieuwing van de omgeving te snel gaat. Dat 

laatste is volgens hem precies het geval. 

 

‘De tijd is ontwricht’, omdat deze twee componenten van de besturing van de 

evolutie geen gelijke tred houden. De verbeelding is te ver uitgelopen op de 

behoudzucht en het resultaat lijkt voor conservatieve ouderen, zoals ik, 

opmerkelijk veel op waanzin, of misschien op een nachtmerrie, het zusje van de 

waanzin.19 

 

De technische buitenwereld verandert voortdurend. De technische vernieuwingen 

worden onontkoombaar geïntroduceerd en opgenomen zonder dat zij zijn beproefd op 

levensvatbaarheid op lange termijn. Individueel gemak en ongemak zijn de enige criteria 
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waarmee men de vernieuwing beoordeelt. Men vindt het allemaal best tot aan het 

moment dat er onvermijdelijk nieuwe ongemakken verschijnen. 

 De vernieuwing ten gevolge van de techniek voldoet niet - zoals de natuurlijke 

evolutie dat wel doet - aan de dubbele eis. De verbeelding heeft het alleen voor het 

zeggen. 

 Het nieuwe uitgangspunt moet zijn dat de techniek niet langer primair moet 

worden beoordeeld op de vraag hoe wij ons leven met behulp van de techniek nog 

verder kunnen vergemakkelijken, maar op de meer absolute vraag of wij mensen als 

soort, hoe dan ook, nog wel met het geweld van de nieuwe technieken kunnen 

overleven. Deze nieuwe uitdaging moet zeer serieus worden genomen. De tijd is voorbij 

om de ernst van de situatie af te doen door te zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen. 

Voor Jacques Ellul is dit de kwestie waar het uiteindelijk om draait. 

 

Als de menselijke wezens eerder bijvoorbeeld de uitdaging, die door de 

ontwikkeling van de holenberen werd gesteld, niet serieus hadden genomen (en 

daarvoor was nog geen intellectuele interpretatie vereist) dan zouden zij 

eenvoudig niet hebben overleefd. Toen was er sprake van een onmiddellijke 

uitdaging die zij voortdurend aan den lijve ondervonden. In deze tijd zijn wij 

echter genoodzaakt een lange intellectuele weg te gaan om de kern van de zaak 

te begrijpen.20 

 

 

 *  *  * 

 

 

In de negentiende eeuw dachten de fysici dat zij met de mechanische verklaring van de 

natuur de sleutel tot de absolute macht hadden gevonden. De fictie van het 

mechanistisch wereldbeeld legitimeerde het denken van die tijd. Nu leven veel westerse 

wetenschappers weer in de illusie dat zij met de computer de werkelijkheid zouden 

kunnen simuleren. Bateson legt uit waarom ook dat een illusie moet zijn. 

 

In de computer, die werkt door oorzaak en gevolg, waarbij de ene transistor de 

andere in werking zet, worden de reeksen van oorzaak en gevolg gebruikt om de 

logica te simuleren. Dertig jaar geleden vroegen we ons af: kan een computer 
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alle processen van logica simuleren? Het antwoord was ja, maar de vraag was 

verkeerd. We hadden moeten vragen: kan de logica alle reeksen van oorzaak en 

gevolg simuleren? En het antwoord zou nee zijn geweest. 

Wanneer de reeksen van oorzaak en gevolg circulair worden (of complexer dan 

circulair) dan wordt de beschrijving of het in kaart brengen van de reeksen in 

tijdloze logica zichzelf-tegensprekend. Er worden dan paradoxen te voorschijn 

geroepen die de zuivere logica niet kan verdragen.21 

 

Omdat wij te hoge eisen stellen aan wat de logica vermag, hebben wij ook te hoge 

verwachtingen van de computer. Door het herhaald succes raken wij verslaafd aan het 

idee dat logica een veelbelovend model is voor oorzaak en gevolg. Bij nader inzien 

echter, blijkt het logisch proces - in vergelijking met processen in de natuur - maar een 

armzalig model van hoe de wereld in elkaar zit. De logica is maar de halve waarheid, zij 

vertelt ons niet het hele verhaal. (Die gedachte is overigens niet nieuw. Kort nadat 

Descartes in de zeventiende eeuw zijn dualistische filosofie introduceerde, waarschuwde 

Blaise Pascal, een andere beroemde Franse filosoof: ‘Het hart heeft zijn redenen waar de 

rede geen weet van heeft.’22) 

 Onze poging om het leven in logische termen te vatten is niet zo maar een 

vrijwillige kwestie. We zijn aan die poging verslaafd. Er is sprake van een dwingende 

poging. De logische ordening is iets wat ons tegelijk boeit en beangstigt. Daarom, aldus 

Bateson, slaat ons de schrik om het hart als er ook maar even op wordt gezinspeeld dat 

die logische benadering ook best wel eens zou kunnen mislukken. 

 

Wij mensen schijnen te wensen dat onze logica absoluut is. Wij lijken te 

handelen in de veronderstelling dat dat inderdaad zo is en wij raken in paniek 

wanneer er ook maar de geringste aanwijzing wordt gegeven dat dat niet zo is of 

mogelijk niet het geval zal zijn. 

Het is alsof de hechte samenhang van het logische brein ... nog steeds een heilige 

onschendbaarheid geniet....23 

 

Hoe veranderlijk de westerse samenleving ook is, toch is die samenleving behept met 

een uiteindelijk zeer statisch wereldbeeld. De macht van de logica is niet alleen 

ontegenzeggelijk, ze is ook absoluut, exclusief en beslissend. Nu de paradox echter 

steeds duidelijker de keerzijde van de logica laat zien, betekent dat dat de westerse 
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cultuur een nieuwe inhoud moet worden gegeven; dat er nagedacht moet worden. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat men krampachtig reageert. 

 Zo’n radicale omwenteling in de orde der dingen heeft zich eerder voorgedaan in 

de Renaissance. Toen werd datgene waarvan men eerder dacht dat het de wil van God 

was, voor het eerst ter discussie gesteld. Deze omwenteling beperkte zich niet tot de 

kunst of tot theoretische abstracties in de wetenschap van fysica en astronomie. Toen de 

vertrouwde waarden op het spel werden gezet kreeg de onttovering alles in haar greep 

en strekte zich uit tot in alle domeinen van het dagelijks leven van elk individu. 

 Aan het begin van de zeventiende eeuw zag de Italiaanse astronoom Galileo 

Galilei door zijn telescoop dat de zon niet om de aarde, maar de aarde om de zon heen 

draaide en met die waarneming bevestigde hij wat Copernicus al eerder had bedacht. 

Galilei’s wetenschappelijke waarneming ontzegde niet alleen de aarde, maar ook de 

mens zijn centrale plaats in het heelal en dat betekende een sensationele omwenteling in 

de gevestigde wereldorde. Niet alleen de filosofen en kardinalen hadden daar moeite 

mee. 

 De Duitse schrijver Bertolt Brecht maakte de fundamentele verandering in 

wereldbeeld, die in de Renaissance plaatsvond, tot thema van zijn toneelstuk Galileo. In 

dat verhaal beschrijft hij wat de spirituele ontreddering voor de individuele mensen 

betekende. Brecht voert een monnik op die zelf ook natuurkundige is en samen met 

Galilei de hemel bestudeert. In een gesprek met Galilei vertelt hij dat hij geschokt is 

omdat hij zich realiseert wat de gevolgen zijn van het wetenschappelijk onderzoek naar 

de waarheid. De monnik waarschuwt dat de zogeheten ‘Copernicaanse Omwenteling’ 

spoedig zijn terugslag zal hebben op het leven van eenvoudige, ongeletterde mensen. 

 

Er is iets waarover ik met u wil praten. Het gaat over mijn familie. Ik kom niet 

van de grote stad. Mijn ouders zijn boeren in de Campagna, die verstand 

hebben van het kweken van de olijfboom, maar van niet veel meer. Te dikwijls 

zie ik in deze dagen, wanneer ik mij probeer te concentreren op het volgen van 

de maan van Jupiter, mijn ouders. Ik zie ze samen met mijn zuster voor het 

vuur zitten, terwijl ze eten van hun zelfgemaakte kaas. Ik zie de balken van de 

zoldering boven hen die zwartgeblakerd zijn van eeuwen rook. En ik kan de 

bloedvaten in hun verweerde handen zien, en de kleine lepels in hun handen. 

Zij schrapen hun levensonderhoud bijelkaar maar onder hun armoede ligt een 
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soort van orde. Er zijn routines. De routine van het schrobben van de vloer, de 

routine van het betalen van belastingen. De zorgen die zij hebben, zijn steeds 

terugkerende zorgen. Mijn vaders rug werd niet in één keer gebogen, maar 

beetje bij beetje, jaar na jaar in de olijfboomgaard; precies zoals jaar na jaar, met 

ononderbroken regelmaat, het baren van kinderen mijn moeder meer en meer 

geslachtsloos heeft gemaakt. Zij putten de kracht die zij nodig hebben om met 

hun volgeladen manden de harde paden op te zwoegen, om de kinderen te 

dragen en zelfs om te eten, uit het zien van het ieder jaar opnieuw groen worden 

van de bomen, uit het verwijtende gezicht van de aarde, die nooit verzadigd is, 

en uit de kleine kerk en de bijbelteksten, die zij daar zondags te horen krijgen. 

Hun is verteld dat God op hen vertrouwt en dat het toneel van de wereld 

rondom hen is geschreven en dat zij zullen worden beoordeeld naar de 

belangrijke en onbelangrijke rollen, die hen daarin zijn toebedeeld. Hoe zouden 

zij het kunnen verwerken, als ik ze zou komen vertellen dat zij zich bevinden op 

een klomp steen, die zonder ophouden in de lege ruimte rondtolt, ronddraaiend 

om een tweederangs ster? Wat zou het dan nog voor zin hebben dat zij hun 

geduld beoefenen, en de narigheid accepteren?... 

Ik zie dat zij beangstigd beginnen te kijken. Ik zie dat zij hun lepels op tafel 

leggen. 

Zij zouden zich bedrogen voelen.24 

 

Nu, tegen het einde van de twintigste eeuw, beginnen de mensen opnieuw beangstigd te 

kijken. Zij zien het houvast van de eenvoudige logica aan zich ontsnappen. De westerse 

beschaving lijkt ontredderd en weet niet goed waar zij bij deze nieuwe aardverschuiving 

weer haar toevlucht moet zoeken. Zou zij de wijze raad van de Indiaanse leiders ter 

harte nemen en op zoek gaan om het oude gevoel van evenwicht en verbondenheid 

tussen mens en natuur te hervinden, dan zou zij op die weg waarschijnlijk opnieuw 

worden geconfronteerd met dezelfde impulsen, die de mens van de natuur hebben 

weggevoerd: zijn angst voor de natuur, zijn behoefte aan gezondheid, beschutting, 

bescherming en comfort, zijn vrees voor achteruitgang, maar vooral ook zijn virtuositeit 

en zijn passie voor techniek. Wat de westerse mens tot zijn verovering stimuleerde, was 

zijn overmoed - de hybris - die zich uitleeft in de triomfen van wetenschap en techniek. 

De weg terug naar de natuur is gebarricadeerd met obstakels die de menselijke 
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hartstocht voor techniek daar zelf heeft opgeworpen. Zoals de Mexicaanse schrijver 

Octavio Paz het zegt: 

 

De metafysica van morgen zal - als de mens tenminste de behoefte zal voelen 

om metafysisch te denken - misschien wel beginnen als een kritiek op de 

wetenschap, precies zoals ze in de klassieke oudheid begon als een kritiek op de 

goden. Deze metafysica zou zich dezelfde vragen stellen als in de klassieke 

filosofie. Maar het beginpunt van de ondervraging zou niet vanuit het 

traditionele zijn, van voor alle wetenschap, maar vanuit het nieuwe - na alle 

wetenschap.25 
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