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'De draad' is een bundel disciplines doorkruisende op

stellen, aangeboden aan prof. dr. Kwee Swan Liat bij 

zijn offieciele afscheid als hoogleraar in de alge

mene wijsbegeerte aan de Technische Hogeschool Eindho

ven. Bijdragen werden geleverd door een aantal van zijn 

in Nederland wonende vrienden. 

Het bijeenbrengen van een dergelijke bundel opstellen 

is om verschillende redenen een hachelijke zaak. Zo 

was bij voorbeeld niemand op de hoogte van elkaars bij

dragen. Achteraf kan echter geconstateerd worden dater 

nergens doublures zijn opgetreden en dat een zeer rijke 

variatie aan gedachten is geproduceerd. Uit de bijdragen 

spreekt zeer duidelijk hoe zeer men Kwee Swan Liat's stimu

lerende optreden heeft gewaardeerd. 

Voor de eindredacteur was de hele onderneming bovendien 

riskant omdat hij van te voren wel vermoedde dat niet 

iedereen zich aan de uiterste inzendtermijn zou houden. 

Helaas werd dit vermoeden bewaarheid zodat er tijdnood 

ontstond. Daarbij moet echter terstond worden opgemerkt 

dat het ongerief in niet geringe mate werd gecompenseerd 

door de geboden hulp bij de lay out en het vervaardigen van 

de omslag. 

De titel is een verwijzing naar de draad van Ariadne, 

middel om zich uit een doolhof van moeilijkheden te 

redden. Kwee's activiteiten waren er steeds op gericht 

het menselijk denken, voelen en doen te mobiliseren 

teneinde impasses te doorbreken en wegen uit het 

zelf geschapen labyrint te v~nden. Deze aanpak is in 

alle bijdragen terug te vinden, bijdragen die een breed 

veld bestrijken. Van voorlichting tot bouwkunde en -kunst, 

van schoonschrijven tot kleinschaligheid, van maatschappij

visie tot science fiction en een gedroomde werkelijkheid. 

Symbolisch eindigt het boek waarmee het begon: met een 

labyrint dat echter tot iets levends geevolueerd is. 

Met deze uitleg zal de lezer verder zelf de draad die door 

het boek loopt af moeten lopen. En dat zal wel de nodige 

inspanning vergen. 

9 



PROF. MAG. ARCH. PETER SCHMID 

'ODB AAN SWAN LIAT' 

11 



eerste 
ontmoetingen 

E E N O D E A A N S W A N L I A T K W E E 

Peter Schmid 

In 1972 kwam ik van Oostenrijk naa~ Nederiand 

omdat ik hier net benoemd was tot hoogleraar 

aan de Afdeling Bouwkunde van de Technische 

Hogeschool in Eindhoven. In die tijd bezocht 

ik een aantal malen voordrachten van prof. dr. 

S.L. Kwee. 

Hij sprak over aktuele ontwikkelingen in onze 

maatschappij en over de achtergronden daarvan. 

Hij sprak over mythen en over de tegenkul

tuur. Hij sprak over de nieuwe-tijdsfenomenen 

en uiteraard over nog veel meer. Het was altijd 

boeiend. 

Eerlijk gezegd kwam ik vooral naar die voordrach

ten om beter Nederlands te leren, want buiten 

het gebeuren aan de Technische Hogeschool Eind

hoven zag ik bijna niemand. Ik leefde toen vrij

wel als kluizenaar en de gelegenheden tot 

communicatie waren dus gering. De spiri-

tuele basis en de wijsgerige sfeer die 

Swan Liat wist uit te stralen, waren voor mij 

zeer welkom. 
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tijdens een ekskursie 
in Belgie - Tongerloo 



gezame lijke 
interessen 

gezame lijke 
kontakten 

Langzamerhand kwamen Swan Liat en ik elkaar 

steeds vaker tegen. o.a.: 

bij de gezamenlijke begeleiding van studenten 

zoals b.v.: Joos Hamer 

Jan van der Linden en 

Mark Stalpers. 

bij openingen van tentoonstellingen van 

b.v.: Frans Coppelmans 

in het Pilips ontspanningscentrum. 

bij congressen. seminars e.d .• waar wij beiden 

voor bijdragen gevraagd werden. enz. 

swan Liat nam meestal samen met zi jn vrouw 

Tineke de uitnodiging aan om ook bij mij thuis 

te komen. 

Mede in het verlengde daarvan herinner ik mij 

diverse stimulerende bijeenkomsten met swan 

Liat en interessante personen uit verschillen

de landen. waaronder 

Prof.dr.Manfred Speidel. RWTH Aachen 

Dr.theology Arataka Onishi. Tokyo 

Ing.Arch.Juray Havay. Technische 

Hogeschool Bratislawa 

Door het wereldwijd thuiszijn in allerlei 

aktuele ontwikkelingen kon ik 

steeds met succes raadplegen 

studiereis plande. Of het nu 

swan Liat 

als ik een 

de Verenigde 

Staten. Mexiko. China of Indonesie was. 

altijd wist hij op culturele bezienswaardig

heden van bui tengewoon eigenti jds belang te 

wi j zen. Ook in het leggen van contakten met 

andere ervaren reizigers zoals b.v. 

Niels Wiedenhof 

heeft hij bemiddeld. 
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samen 
werken 

stimuZerende 
invZoed 

Vervolgens nodigde ik col lega Kwee ui t voor 

een openingsvoordracht voor een van de colle

gereeksen - Analyse Synthese Afbouwen - ( toen 

nog Analyse van Gebouwen geheten) van mi jn 

leerstoel Afbouwtechniek en Milieu-Integratie. 

Hij legde als het ware - door middel van zijn 

metamodel - de grond voor de vraagstukken in 

en rondom de mens en zijn milieu die op sub

tielere wijze als gebruikelijk in deze colle

gereeks centraal staan. 

swan Liat kwam aan mijn wens tegemoet om mede 

te werken bi j de WEM. de Ned er landse Werkge

meenschap voor de Ekologie van de Mens 

Swan Liat gaf antwoord aan de vraag om het 

initiatief te steunen rondom Nieuw Herlaer en 

het plan om een Holistisch centrum op het land 

bij dit kasteel en daarbinnen op te richten. 

Ik ben bijzondere dank verschuldigd voor swan 
Liats stimulerende opmerkingen en verwijzingen 

en zijn indirekte - hemzelf waarschijnlijk 

onbekende - invloed op de vormgeving van 

"mi jn" metamodel ten behoeve van het bouwen. 

Hierbij ging het in het bijzonder om de ver

dere ontwikkeling van de visualisatie van de 

principes van een integrale biologische archi

tektuur. 
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swan Liat opende eens de tentoonstelling 
11 S.chmid in China 11 

( 
1 79), welke georganiseerd 

werd door KSA, de Kommissie Speciale Aktivi

teiten van de Afdeling der Bouwkunde en naar 

mijn ideeen vorm gegeven. De tekeningen, 

foto's, folders, meegebrachte 

boeken war en al len bi j deze 

pakt binnen een soort kubus 

voorwerpen en 

expositie kom

tentoongesteld. 

De kleuren geel en rood domineerden. 

Kwee verge leek in zi jn toespraak di t geheel 

met een chinese schriftkarakter, waarin de 

essentie van de betekenis en een heel ver

haal gedistilleerd opgesloten zit. 

Nog steeds herinner ik me dit beeld en moge

lijk heeft het daaraan meegewerkt dat ik 

later - met mijn vrouw Marjorie Schreuder 

- de chinese calligrafie ben gaan beoefenen. 

chinees 
schriftkarakter 
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Kwee's 
boeiende 
uiteenzettingen 

voor 
de nieuwe tijd 

• · 

Kwees eigen presentaties in woorden zijn even-

eens 11 karakters 11
• Hij tovert deze binnen en

kele minuten te voorschijn en opeens staat er 

een als het ware simul tane geschiedenis voor 

mij. Eeuwen, millenia of ook verre streken 

over de gehele aarde en zelfs in de ruimte 

vormen door de woorden van Swan Liat een 

gecomprimeerd beeld. Voor mi j is het steeds 

een elementaire gebeurtenis, welke op een 

bescheiden en vanzelfsprekende manier zonder 

sensatie wordt gebracht. Di t getuigt van een 

grote innerlijke kracht, waarin Oost en West 

verenigd zi jn. Di t getuigt bovendien van een 

filosofie, die niet bij grijze theoriijn blijft 

staan. Dit is het wijsgerig leven waarin ook 

het denken en het doen weer tot eenheid zijn 

geworden. 

Met Swan Liat Kwee 

Het werk voor een 

verantwoordelijkheid 

verbindt 

grotere 

van het 

mi j nogal wat. 

zelfstandigheid, 

individu en het 

niet te schatten aantal groepen van mensen 

- voor zover wij daarin iets kunnen bijdragen. 

In die zin zie ik ons als twee van een groei

end aantal gelijkgezinde werkers aan een 

nieuwe kultuur. 

Met bewondering ben ik Swan Liat diep dank

baar voor het voorbeeld dat hi j mi j al ti jd 

weer gaf en ik hoop dan ook - ondanks zi jn 

afscheid van de T.H.E., in de toekomst op de 

een of andere manier nog veel verder met hem 

te mogen werken. 

swan Liats' afscheid van de T.H.E. geeft mij 

in elk geval de gelegenheid om hem, als mijl

~aal in de nieuwste tijdsontwikkeling, ook 

verder zeer hartelijk de groeiende uitstraling 

toe te wensen, die bijdraagt aan het evenwicht 

van de wereld van vandaag en morgen. 
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tijdens een ekskursie 
in Be l gie - Tongerloo 

20 



IR. RUUD SMITS 

'DE HERNIEUWDB BBLANGSTELLING 
VOOR 

TECHNOLOGY ASSESSMENT' 

21 



BIJ HET VERTREK VAN SWAN LIAT KWEE VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL 

Ruud Smits 

De tijden zijn wel veranderd sinds ik Swan Liat voor het eerst ont

moette. Dat mag jewel zeggen. Het moet zo rond 1969-1970 zijn ge

weest dat ik samen met een aantal studenten, medewerkers van het 

Bureau Studium Generale en Swan Liat probeerde de rest van de THE 

ervan te overtuigen dater meer aandacht aan het milieu moest war

den besteed. Onze pogingen waren niet zonder sukses. Ik zei het al, 

het waren andere tijden. Maar, enkel uit die andere tijden was ons 

sukses natuurlijk niet alleen te verklaren. Op welke manier Swan 

Liat er precies aan meegeholpen heeft, weet ik niet meer. Wel weet 

ik djt hij er op zijn heel eigen manier aan bijgedragen heeft. 

Begin 1970 liepen onze aktiviteiten op milieuterrein dood. Misschien 

door het sukses, wie zal het zeggen, was een en ander al in een 

ernstig stadium van geinstitutionaliseerdheid. Toen de broodjes tij

dens het wekelijkse forrnele overleg, er zaten inmiddels evenveel 

hoogleraren als studenten rond de tafel, niet meer gratis verstrekt 

werden, vond ik dat het tijdstip aangebroken was om er maar eens een 

punt achter te zetten. 

Ik heh Swan Liat toen een tijdlang niet meer gez1en. Tot na m1Jn 

afstuderen in 1972 als natuurkundig ingenieur. Het bedrijfsleven wilde 

ik niet in. Het onderwijs evenmin. Het liefste wilde ik iets gaan doen 

op wat wel zo fraai "het raakvlak van maatschappelijke en technologi

sche ontwikkelingen" wordt genoemd. Ik vond dat de ingenieurs genoeg 

hadden uitgevonden en dat het tijd werd om eens stil te staan bij de 

m.i. toch wel dringende vraag wat we daar als samenleving nu mee aan

moesten. Om daar goed en vooral wetenschappelijk verantwoord (helaas 

zijn dat vaak nog steeds twee heel verschillende dingen) over na te 

kunnen denken, moest wel mijn kennis van de sociale wetenschappen 

drastisch worden bijgespijkerd. Swan Liat, met wie ik inmiddels weer 

kontakt had gezocht, hood aan mij hierbij te helpen. Dat was het be

gin van een jaar dat ik hem elke 2 a 3 weken opzocht. Vaak in een niet 

al te vrolijke bui. De sociale wetenschappen kunnen een ingenieur vaak 
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wat triestig en altijd boordevol vra gen achterlaten. 

Na enkele uren met Swan Liat gepraat te hebben waren miJn vragen meestal 

niet b eantwoord. Soms was de verwarring bij het vertrek nog grater dan 

bij de aankomst en ik kan mij 00k niet herinneren dat de stapel boeken 

waarmee ik st ~cvas t zijn kamer verliet ooit me e r lijn in deze verwarring 

hebben gebrJcht. Nee, Swan Liat grossierde bepaald niet in instrumente

le ker.iis en "kant en klare" oplossingen. 

'.,aarom ik er dan toch steeds bleef heengaan? Omdat ik steevast opgelucht 

en vol goede moed zijn kamer verliet. Omdat hij mij steeds weer liet zien 

welke uitdagende e n inspirere nde mo ge lijkheden er lagen op het terrein 

waarop ik aan het ploeteren was. Kortom, omdat ik uit gesprekken met hem 

demoed putte om verder te gaan, en wat nog belangrijker is, daar ook 

weer zin in kreeg. Uit kontakten met andere bekenden en vrienden van 

Swan Liat is mij duidelijk geworden dat ik niet de enige ben die dit zo 

ervaren heeft. 

In het midden van 1973 liep miJn tweede periode met Swan Liat ten einde. 

Nadat hij me met de wereldmodelllen van Meadows en Forrestor had besmet, 

heb ik hem jaren lang niet gezien. Ik dook het onderwijs in. Eerst om 

geld te verdienen, later omdat ik het echt leuk begon te vinden. 

Tegen het eind van de 70-er jaren warden onze kontakten weer wat inten

siever. Ik heb het onderwijs inmiddels verlaten en werk bij het Studie

centrum voor Technologie en Beleid van TNO weer aan dezelfde zaken als 

waarmee ik mij in mijn "tweede periode met Swan Liat" bezig hield. Met 

de wiskund ige modellen heb ik inmiddels gebroken daar die volgens mij 

op dit nog zo prille en theorie-arme gebied nauwelijks een zinvolle bij

drage kunnen leveren. Ik hoop, en geloof, dat Swan Liat het met mij eens 

zal zijn als ik stel dat wiskundige modellen meer magische dan ratione

le elementen aan de diskussie over de relatie tussen technologie en sa

menleving hebb e n to egevoegd. 

Ondanks deze kriti e k op modellen moet ik wel toegeven dat ze mij in miJn 

werk een aardig stuk verder hebben geholpen. Door het werken met model

len heb ik een aardi g inzicht gekregen in de vele verschillende, en vaak 

hel emaa l niet rationele, manieren waarop "wetenschappelijke" informatie 
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een rol speelt in de besluitvorming van individuen en organisaties. 

Dat geldt ook voor de besluitvorming over technologie. Wil informatie 

een bijdrage leveren aan de verhoging van het demokratisch en ratio

neel gehalte van de besluitvorming over technologie - en daar zou ik 

toch wel naar willen streven- dan zal er zeer zorgvuldig nage6aan 

moeten worden wie welke informatie nodig denkt te hebben en hoe die 

informatie op de beste manier geproduceerd en verspreid kan warden. 

In het kader van mijn werk rond Technology Assessment houd ik mij met 

dit soort vragen bezig. Om een indruk te geven van mijn aktiviteiten 

op dit terrein sluit ik een artikel bij dat in het januari-nurrnner van 

"Wetenschap en Samenleving", het blad van de Vereniging voor Wetenschap

pelijke Werkers, is verschenen. 

Als ik zo terugblik op de laatste 15 jaar, clan moet ik konkluderen <lat 

de tijden dan weliswaar veranderd mogen zijn, maar <lat dat niet geldt 

voor het werk waar ik me mee bezig houd. Ik denk ook dat ik met dit werk, 

hoewel het er op het eerste gezicht anders uit moge zien, hetzelfde beoog 

als Swan Liat met zijn werk en ook dat wij ons werk ender soortgelijke 

omstandigheden uitvoeren. Ook Swan Liat probeert in een omgeving van 

technologen begrip te kweken voor de noodzaak om technologische ontwik

kelingen te beheersen en te sturen. Ook hij probeert mee te helpen aan 

het scheppen van de voarwaarden die dit mogelijk moeten maken. Ik hen 

blij dat we daar allebei nog aan kunnen werken. En wat mijzelf betreft 

kan ik daar nog aan toevoegen dat ik niet weet of ik nog wel op dit ter

rein aktief zou zijn als ik in het begin van de jaren zeventig niet een 

jaar lang daar ergens op vloer 7 of 8 van het Hoofdgebouw van de THE een 

paar uur had kunnen bijtanken. 

Swan Liat, bedankt en het allerbeste voor de toekomst. 

-
Ruud Smits 
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DE HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ruud Smits 

Vooraf 

Positief denken is weer in. De problemen van onze sarnenleving zijn 

huizenhoog en leiden tot een grate behoefte aan oplossingen.Acceptabele 

oplossingen blijken echter vaak schaars. Zo schaars dat die enkele die 

naar voren geschoven warden gekoesterd warden als kasplantjes. Kritiek, 

uitleggen waarom een oplossing niet deugt,wordt alleen nog maar geaccep

teerd als de criticus tegelijkertijd kan aangeven hoe het dan wel rnoet 

(en natuurlijk de nodige macht en invloed rneebrengt). Het lijkt erop <lat 

de tijd van de maatschappijcritici voorbij is en dat het tijdperk van de 

bouwers met de opgestroopte mouwen en het grate elan (weer) is aangebro

ken. 

Ook de W&S-beweging (en dus ook W&S als blad) zal in de toekomst steeds 

nadrukkelijker met deze situatie geconfronteerd warden. Gezien het 

verleden van W&S zal deze confrontatie vermoedelijk niet meevallen. 

Daarvoor heeft W&S in het verleden een te lange traditie als critische 

beweging opgebouwd. Hoewel er in het verleden vanuit W&S ook regelmatig 

alternatieven aangedragen werden, heeft het accent van de inspanningen 

toch altijd gelegen op het verzamelen van argumenten om duidelijk te 

maken waarom iets (kernenergie, bewapening, r-DNA, socio-biologie, 

informatisering) niet zou moeten. 

Ik zou deze houding de benaming "critisch-reactief" willen meegeven en 

de vraag willen stellen of W&S deze houding ind~ huidige tijd van 

crisis kan en moet handhaven. Specifiek zou ik deze vraag willen stellen 

in het kader van het in Nederland te voeren technologiebeleid. Ook op 

het gebied van het technologiebeleid spreidt W&S al jarenlang een 

"critisch-reactieve" houding ten toon. Op een aantal terreinen van 

technologische ontwikkeling was <lat jarenlang de enig mogelijke houding 

en zal <lat vermoedelijk nog jarenlang de enig mogelijke houding blijven. 

Zo is het voor velen binnen en ook buiten W&S moeilijk voor te stellen 

hoe ten aanzien van kernenergie of bewapeningstechnologie de critisch 

reactieve (afwijzende) houding door een critisch actieve (constructieve) 
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houding vervangen zou kunnen worden. Weliswaar worden er vanuit de 

W&S-beweging alternatieven aangedragen (conversie, windmolenparken), 

maar al deze alternatieven hebben gemeen dat ze aan de orde zijnde 

technologie afwijzen. De vraag is echter relevant of bovenst a ande 

overwegingen ook gelden voor terreinen als bijvoorbeeld informatie

technologie en bio-technologie. 

Kan W&S het zich permitteren, in een tijd waarin van dit soort techno

logieen het antwoord op vele problemen wordt verwacht en vele mogelijke 

toepassingen worden bedacht (en ingevoerd!), in deze een afwachtende 

houding aan te nemen? Het andere woorden, wordt het niet langz amerhand 

tijd dat W&S zich actiever met de zogenaamde "innovatiediscussie" in 

Nederland gaat bemoeien? Wordt het niet tijd dat in deze discussie 

duidelijk naar voren wordt gebracht welke mogelijkheden een bepaalde 

technologie vanuit een W&S-optiek te bieden heeft en in we lke richting 

deze technologie vanuit diezelfde optiek verder zou moeten worden 

ontwikkeld? 

Naar mijn mening is hieraan inderdaad behoefte en heeft W&S - misschien 

uit angst voor vuile handen - deze discussie te lang geschuwd. Ik zou 

dan ook willen pleiten voor een nog altijd critische, maar aanzienlijk 

actievere rol van W&S op het terrein van het technologiebeleid. Gebeurt 

dit niet, maakt W&S geen gebruik van de mogelijkheden die het als 

beweging zeker heeft, dan zal ze na verloop van tijd geconfronteerd 

worden met een technologiebeleid (en daaruit voortvloeiend technologie

gebruik) dat - en nu druk ik mij nog zeer voorzichtig uit - lang niet 

altijd strookt met de binnen W&S levende opvattingen. Voor het effectief 

leveren van kritiek zal het dan echter vaak te laat blijken te zijn. 

Een dergelijke actievere opstelling is in de praktijk alleen dan te 

realiseren als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een van deze 

voorwaarden betreft de beschikbaarheid van informatie. Een critisch

actieve opstelling ten aanzien van technologische ontwikkelingen is 

alleen dan mogelijk en zinvol als mensen en groepen over de informatie 

beschikken die het hen mogelijk maakt (althans tot op zekere hoogte) te 

bepalen wat die specifieke technologie gezien hun eigen belangen en 

opvattingen voor positieve en negatieve kanten heeft. 

Misschien lijkt dit zo op het eerste gezicht een voorwaarde waaraan 

gemakkelijk voldaan kan warden. Helaas leert de praktijk wat anders. 

Een van de problemen die hier spelen heeft te maken met het feit dat het 

meestal over nieuwe technologieen gaat. Informatie daarover ligt meestal 
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niet klaar op de plank maar moet vaak nog geproduceerd warden. Met 

andere woorden, meestal zal de benodige informatie nog door middel van 

onderzoek op tafel gebracht moeten worden. 

Dit onderzoek nu levert veel problemen. De onderzoekcapaciteit is mees

tal beperkt, de mogelijkheden om door middel van onderzoek zinvolle 

uitspraken te doen over de aan de orde zijnde technologie eveneens, en 

vaak is het ook niet bij voorbaat duidelijk wie om welke informatie 

verlegen zit. Daar komt dan nog bij dat dit soort onderzoek vaak niet 

die objectieve waardenvrije of neutrale bezigheid is waar velen nog wel 

eens over willen dromen. Steeds weer blijkt dat diegenen in een dis

cussie (bijvoorbeeld over technologiebeleid) die hun standpunt met 

wetenschappelijke informatie kunnen onderbouwen sterker staan dan zij 

die dat niet kunnen. Aangezien de onderzoekcapaciteit vaak beperkt is 

zullen er keuzen gemaakt moeten worden. Deze keuzen hebben een duide

lijk politiek karakter daar zij mede bepalen welke actoren in het be

sluitvormingsproces hun standpunten c.q. belangen met wetenschappelijke 

informatie zullen kunnen onderbouwen. 

Technology Assessment (TA) staat voor een soort onderzoek dat probeert 

mensen informatie te verstrekken over technologieen en hun (toekomstige) 

mogelijkheden en effecten. TA ontstond in het begin van de jaren '70 

in de Verenigde Staten. In die jaren werd er ook in Nederland over TA 

gediscussieerd. Uiteindelijk leidden deze discussies tot een motie van 

Terlouw (D'66) in de Tweede Kamer waarin voorgesteld werd om in navol

ging van de VS ook in Nederland een aan de volksvertegenwoordiging ge

koppelde TA-onderzoekorganisatie in het leven te roepen. De motie haalde 

het niet en de discussie rond TA verstomde. Het rapport van de 

"Commissie Rathenau" (1) zorgde ervoor dat TA weer in de belangstelling 

kwam te staan. De toenmalige minister voor het Wetenschapsbeleid ging 

er zich voor interesseren en de discussie rond de opzet van TA in Neder

land begon weer van de grond te komen. Aan deze hernieuwde discussie is 

goed te merken dater al een jaar of 10 ervaring wordt opgedaan met TA. 

Van de problemen is geleerd en tot op zekere hoogte heeft de inhoud van 

het begrip TA zelfs een aanzienlijke verandering ondergaan. 

In het hiernavolgende zal ik ingaan op de ontstaansgeschiedenis van 

TA en ook op de veranderingen die de inhoud van het begrip de laatste 10 

jaar heeft ondergaan. Deze veranderingen zijn zo essentieel dat TA van 

een nogal technocratisch instrument veranderd is in een proces dat de 
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W&S-beweging goede mogelijkheden kan bieden om zich op een critisch

actieve manier met technologiebeleid te bernoeien. Ik zal dit proberen te 

verduidelijken door in het laatste deel van dit artikel een voorstel 

voor de opzet van TA in Nederland te presenteren. Bij de formulering van 

dit voorstel is geprobeerd rekening te houden met de ervaringen die in 

de afgelopen 10 jaren zijn opgedaan. Dit betekent echter niet dat ik 

pretendeer hier (voorlopig) het laatste woord te spreken. Integendeel, 

het voorstel is bedoeld als een aanzet tot discussie, een discussie 

waaraan naar mijn mening tot nog toe binnen W&S te weinig aandacht is 

geschonken. Laten we hopen dat ook hier nog altijd geldt: beter laat dan 

nooit. Ik reken dan ook op cornmentaar. 

Verantwoording 

Het hiernavolgende is gebaseerd op een onderzoek dat het Studiecentrum 

voor Technologie en Beleid TNO (Ruud Smits, Jos Leyten) samen met de 

Katholieke Universiteit Nijmegen (Jacques Geurts) uitvoert in opdracht 

van de hoofddirectie Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onder

wijs en Wetenschappen. Als ik het in het hiernavolgende heb over "wij" 

is dat bedoeld als een verwijzing naar deze onderzoekgroep. 

Het doel van dit onderzoek is de overheid (in haar rol als mede-schep

per van de infrastructuren waarbinnen een zo rationeel en democratisch 

mogelijke besluitvonning rond technologie moet plaatsvinden) te advi

seren hoe TA opgezet zou kunnen warden opdat de informatie die uit TA

onderzoek komt ook inderdaad leidt tot een verhoging van het rationeel 

en democratisch gehalte van deze besluitvorming. Uit het voorafgaande 

blijkt dat informatie iets te maken heeft met het democratisch en 

rationeel gehalte van besluitvorming. Aangezien dit in de hele red~ne

ring een nogal cruciaal punt is, zal ik daar wat dieper op in gaan. 

Besluitvorming, ook over technologie is per definitie een politiek pro

ces. Uiteindelijk zijn het altijd normen, waarden en machtsverhoudingen 

en niet wetenschappelijke argumenten die de beslissing bepalen. 

Kennis speelt hierin op een tweetal rnanieren een rol. Op de eerste 

plaats kan k e nnis wat Renate Mayntz (2) noemt de substantieve rationali

teit verhogen. Kennis kan mensen helpen hun (subjectieve) uitgangspun

ten scherper te formuleren en de consequenties daarvan beter te bepalen. 

Bovendien maakt informatie ook vaak dui~elijker langs welke weg een be

paald doel het best bereikt kan warden. 
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Daarnaast speelt informatie in een besluitvormingsproces vaak ook een 

rol als politiek wapen. Dit politieke karakter van kennis heeft niet 

alleen te maken met de reeds gesignaleerde schaarste aan onderzoekmid

delen die het noodzakelijk maken dat gekozen wordt aan wiens informatie

behoeften tegemoet gekomen zal worden. Ook het gegeven dat de keuze van 

de informatieproducent van invloed blijkt te zijn op de informatie die 

geproduceerd wordt, draagt hiertoe bij. Ter illustratie van dit laatste 

punt kan verwezen worden naar de discussies die in de wetenschappelijke 

wereld plaatsvinden rond vragen als "Welke risico's zijn er aan de com

merciele exploitatie van kernenergie verbonden?" en "Wat kost een kWh 

kernenergie-elektriciteit?" gevoerd worden. 

Al met al kan dan ook gesteld worden dat het voor het democratisch ge

halte van de besluitvorming van groot belang is wie bepaalt welke in

formatie geproduceerd zal worden en ook hoe en door wie die informatie 

geproduceerd wordt. Het zal duidelijk zijn dat deze vragen voor diegenen 

die zich bezighouden met het opzetten van TA van groot belang zijn. 

Het ontstaan van TA 

De ideeen over de relatie tussen technologische en maatschappelijke 

ontwikkelingen zijn de laatste 20 jaar nogal veranderd. De belangrijkste 

ver~ndering is wel deze dater de laatste jaren een steeds grotere mate 

van consensus ontstaan is over het antwoord op de vraag of de technolo

gische ontwikkeling als een autonome ontwikkeling beschouwd moet worden. 

In steeds bredere kring wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Techno

logie wordt steeds meer gezien als een produkt van maatschappelijke 

processen en dus (welhaast per definitie) als beinvloedbaar. Dat deze 

beinvloeding vaak niet eenvoudig is mede, doordat er vele groepen en 

organisaties aan technologische ontwikkelingen zitten te duwen en te 

trekken doet aan deze constatering niets af. 

Niet alleen de ideeen over de mogelijkheid tot beinvloeding van tech

nologie, ook de behoefte aan beinvloeding is de laatste jaren sterk 

veranderd. 

In de jaren 50 en 60 werd niet alleen vrijwel algemeen aangenomen <lat 

technologieen zich als het ware autonoom ontwikkelden, tevens werd er 

vanuit gegaan dat deze ontwikkelingen welhaast per definitie tot meer 

welvaart en welzijn zouden leiden. De huidige voorzitster van de Vereni

ging van Wet e nschappelijke Werkers, Marlies ter Borg, geeft in haar 

proefschrift (3) een fraaie beschrijving van dit optimistische techno

logiebeeld. 
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Milieuproblemen, uitstoot van arbeid door verdergaande automatisering, 

mislukkingen als de "Concorde" en "last but not least" het kernenergie

debat, hebben de laatste jaren echter steeds duidelijker gemaakt dat 

deze stelling niet meer te verdedigen is. 

De hier kort geschetste veranderingen in het denken over de wenselijk

heid en de mogelijkheid van beinvloeding van technologie zijn de belang

rijkste drijfveren achter de almaar sterke r wordende roep om sturing en 

beheersing van technologie en we zijn al geruime tijd in een situatie 

belang waarin de vraag of technologie gestuurd kan worden plaats heeft 

moeten maken voor de vraag hoe dat gebeurt en welke mogelijkheden er 

zijn om die sturing democratische te controleren. 

Technology Assessment (TA) is ontstaan in het begin van de jaren '70 

in de V.S. en kan beschouwd worden als een van de antwoorden op de 

vraag naar betere mogelijkheden tot sturing van technologische ontwik

kelingen. De aanhangers van TA gingen ervan uit dat technologische ont

wikkelingen makkelijker te beinvloeden zijn als er, op het moment dat 

een nieuwe technologie zich aandient, informatie beschikbaar is over 

de positieve en negatieve gevolgen van die technologie voor de samen

leving. TA-onderzoek zou die informatie moeten leveren. 

Het TA-idee heeft nogal wat weerklank ondervonden en zeker oak tot re

sultaten geleid. Vooral in de V.S. nam TA door de oprichting in 1972 

van het Office of Technology Assessment (OTA), een onderzoekorganisatie 

van ca. 100 mensen die direct aan het Congress werd gekoppeld, een grote 

vlucht. 

Toch lijken de verwachtingen van het eerste uur bij lange na niet te 

zijn uitgekomen: 

TA is niet het "Early-Warning-System" geworden dat velen gehoopt had

den. Het OTA wordt bijvoorbeeld verweten te veel achter de korte

termijn problemen van de Congress-leden aan te lopen en - zeker 

tijdens de eerste jaren van haar bestaan - belangrijke technologische 

ontwikkelingen vanwege hun politieke gevoeligheid buiten beschouwing 

te hebben gelaten (militaire en ruimtevaarttechnologie met name). 

Ook wat betreft de invloed van TA-onderzoek op het beleid zijn de 

meningen doorgaans niet erg positief. Deze invloed wordt over het 

algemeen vrij gering geacht. 

Tenslotte blijkt niet alleen de beleidsmaker maar ook het publiek 

resultaten van TA-onderzoek (en eveneens hierop gebaseerd beleid) 

niet zonder meer te accepteren. Het is eerder regel dan uitzondering 

dat resultaten van TA-onderzoek door de betrokkenen fel warden be

critiseerd. 
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Teleurstelling dus alom. Nu is het echter vaak zo dat teleurstellingen 

niet alleen bepaald worden door resultaten. Minstens zo belangrijk zijn 

de verwachtingen die men koesterde en men kan zich afvragen of deze in 

de beginjaren van TA wel realistisch genoeg waren. Zo waren de ver

wachtingen ten aanzien van de mogelijkheden van het onderzoek zeer hoog 

gespannen. Onderzoekers moesten in staat geacht worden betrouwbare in

formatie te leveren over alle relevante aspecten van toekomstige techno

logische ontwikkelingen. Aan de probleemstellingen voor TA-onderzoek 

behoefte maar weinig aandacht besteed te worden; aangezien toch alle 

relevante aspecten aan de orde zouden komen kon dat rustig aan de be

trokken onderzoekers overgelaten worden. Bovendien ging men vaak uit 

van een rationeel beeld van de besluitvorming. In de besluitvorming 

over technologische ontwikkelingen zouden beleidsmakers er niet ornheen 

kunnen om bij de formulering van hun beleid rekening te houden met de 

(betrouwbare) resultaten van TA-onderzoek. Tenslotte. bij een derge

lijk r~tioneel beeld van de besluitvorming past ook de verwachting dat 

~~ betrokkenen (en het publiek) beleid dat stoelde op TA-informatie wel 

zouden accepteren. Het zal geen verwondering wekken dat een derge-

lijke kijk op de mogelijkheden van het onderzoek en op de aard van de 

besluitvorming ertoe geleid heeft dater meer dan eens veel te weinig 

aandacht werd besteed aan de eisen die de besluitvormingsprocessen 

waarin de resultaten van TA-informatie gebruikt moest worden. stelden. 

Het verder ontwikkelen van allerlei geavanceerde onderzoektechnieken 

die ervoor rnoesten zorgen dater inderdaad betrouwbare informatie over 

alle relevante aspecten van de toekomstige ontwikkeling van technologie 

geleverd kon worden kreeg daarentegen (vaak overdreven) veel aandacht. 

We hebben de met de in het voorafgaande geschetste verwachtingen samen

hangende visie op TA het "traditionele TA-concept" gedoopt. Vary T. 

Coates brengt dit traditionele TA-concept perfect onder woorden in haar 

definitie van TA: 

"Technology Assessment is the systematic identification. analysis and 

evaluation of the potential secondary consequentes (whether benefi

cial or detremental) of technology in terms of its impacts on social. 

cultural. political. economic and environmental systems and processes. 

Technology Assessment is intended to provide a neutral. tactual input 

into the decision-making process". 

Vooral in de laatste zin raakt zij de kern van het "traditionele TA

concept. 
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Een verklaring 

Achteraf bekeken moet geconstateerd worden dat een groot deel van de 

teleurstellingen verklaard kan worden uit dit traditionele concept. 

Door hiervan uit te gaan ontstonden er problemen: tijdens het onderzoek, 

in de relatie tussen onderzoeker en beleidsmaker en "last but not least" 

in de relatie tussen onderzoekers, beleidsmakers en betrokkenen en het 

grote publiek. 

Problemen met het onderzoek 

In feite legt het traditionele TA-concept een uitennate zware druk op de 

TA-onderzoekers door er gemakshalve maar vanuit te gaan dat die er wel in 

zullen slagen om betrouwbare informatie over alle relevante aspecten van 

een toekomstige technologische ontwikkeling te produceren. 0nderzoekers 

hebben dan ook vele pogingen in het werk gesteld om, onder andere door 

middel van zeer geavanceerde wiskundige technieken, de toekomstige 

ontwikkelingen en gevolgen van technologieen beter voorspelbaar te 

maken. 

Deze pogingen hebben niet tot overweligende resultaten geleid. 0nzeker

heid blijkt inherent te zijn aan toekomstvoorspellingen en. Daar komt 

bovendien nog bij dat onder andere uit een door Mark Berg uitgevoerd 

onderzoek naar het gebruik v~n TA's in de V.S. (4) blijkt dat gebruikers 

niet alleen weinig vertrouwen hebben in al die nieuwe technieken, maar 

bovendien ook maar weinig behoefte blijken te hebben aan informatie over 

alle effecten van technologie X op het milieu in land Yin het jaar 

2030. Gebruikers willen weten wat op een bepaald moment wel en niet 

bekend is en hoeveel onzekerheid er over de aanwezige kennis bestaat. 

Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de onderzoekers hun 

aandacht beter kunnen gaan richten op het reduceren van onzekerheid door 

na te gaan wat wel en wat niet bekend is, dan verder te gaan met hun 

pogingen onzekerheid te reduceren door te pogen het onzekere (de toe

komst) zeker te maken. 

Niet alleen het in de greep proberen te krijgen van de toekomst, ook het 

meenemen van alle relevante aspecten stelde de onderzoekers voor 

gigantische problemen. 0nzekerheid, de grote complexiteit van het te 

onderzoeken terrein en de b~perkte onderzoekmiddelen dwingen tot be

perking. Er moeten keuzen gemaakt warden. In het traditionele TA-
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concept warden deze keuzen impliciet aan de onderzoekers overgelaten. 

Oat dit tot problemen leidt is niet zo verwonderlijk daar deze keuzen 

zeals reeds werd opgemerkt in wezen politiek van aard zijn. Hierdoor 

wordt namelijk bepaald wiens standpunt, visie of belang met behulp van 

wetenschappelijke informatie onderbouwd zal warden en iedereen zal het 

erover eens zijn dat dat niet iets is om aan onderzoekers alleen over 

te laten. 

Kort samengevat. De mogelijkheden van de wetenschap zijn aanzienlijk 

beperkter dan in het traditionele TA-concept werd aangenomen. Boven

dien blijkt dat TA-informatie niet die "neutral, factual input into 

the decision-making process" is waar Vary T. Coates het in haar defi

nitie over heeft. 

Problemen met het beleid 

In het traditionele TA-concept wordt uitgegaan van een rationeel beeld 

van het besluitvormingsproces. In een dergelijk model speelt informatie 

een belangrijke, maar oak een instrumentele rol; informatie moet de 

beleidsmaker helpen om wetenschappelijk verantwoord te kiezen uit een 

beperkt aantal alternatieven. 

In de praktijk blijkt echter steeds weer dat besluitvorming meestal 

niet zo 'n overzichtelijk rationeel proces is·; Vaak heeft besluitvormen 

(oak over technologie) meer weg van een diffuus onderhandelingsproces 

waarin vele actoren hun partijtje mee proberen te blazen, waarin nauwe

lijks echt duidelijke, discrete beslissingen te onderscheiden zijn en 

politieke overwegingen vaak domineren over wetenschappelijke argumenten. 

In een dergelijk diffuus proces speelt informatie veel meer een rol op 

conceptueel niveau, en <lat is maar goed oak daar aan de mogelijkheden 

van TA-onderzoek om instrumenteel bruikbare informatie te produceren, 

ernstig getwijfeld moet warden. 

Problemen met betrokkenen en publiek 

Gezien het voorafgaande zal het geen ver,wondering wekken dat het ver

trouwen van publiek en betrokkenen in de resultaten van TA-onderzoek, 

en ook in het beleid dat zich hierop probeert te baseren, niet al te 

groat is. Als onderzoekers de wijsheid niet in pacht blijken te hebben 

en als besluitvormen vaak meer weg heeft van onderhandelingsprocessen 
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waarin TA-informatie meer dan eens als een politiek wapen wordt ge

bruikt. is het niet verwonderlijk dat de betrokkenen meer te vertellen 

willen hebben over het onderzoek dat uitgevoerd moet worden en meer 

greep willen op de besluitvorming waarin de resultaten van dat onder

zoek worden gebruikt. 

Uit het voorafgaande zal duidelijk geworden zijn dat het traditionele 

TA-concept hier nauwelijks ruimte toe hood. 

Hoe verder? 

In het voorafgaande werd een nogal somber beeld geschetst. Betekent dit 

nu dat we onze pogingen om iets zinnigs te zeggen over de manier waarop 

de informatievoorziening ten behoeve van de maatschappelijke besluit

vorming over technologische ontwikkelingen moet worden opgezet moeten 

staken? Hebben de ervaringen met TA aangetoond dat het niet kan. dat het 

een utopie is? 

Ik denk dat deze conclusie te ver gaat en wel om de volgende redenen. 

Uiteraard waren wij niet de eersten en ook niet de enigen die hebben 

geconstateerd dat het traditionele TA-concept fors moest worden bijge

steld. Beoefenaren en gebruikers van TA hebben ook - hoewel vaak op een 

andere manier- lering getrokken uf.t de ervaringen, hetgeen geleid heeft 

tot ontwikkelingen in het denken over TA en tot realistiscber TA-con

cepten. De laatste berichten uit de V.S. over de positie van het OTA 

zijn ook niet bepaald negatief te noemen. Hoewel bet door bet OTA 

aangehangen concept nog altijd sterk tegen bet traditionele TA-concept 

aanleunt, lijkt het OTA na een lange periode waarin het OTA veel kritiek 

over zich heen heeft gekregen nu in rustiger vaarwater terecht gekomen 

te zijn. Er schijnt zelfs weer sprake te zijn van uitbreiding van het 

OTA. 

Er zijn ecbter ook nog andere overwegingen om niet bij de pakken neer te 

gaan zitten. De belangrijkste is wel deze dat het gegeven dat een poging 

om dergelijk onderzoek organisatoriscb een inhoudelijk op poten te 

zetten niet meteen tot overweldigende resultaten heeft geleid, niet 

betekent dat dus alle andere pogingen ook zullen mislukken. Nog minder 

betekent het dat het probleem waarvoor we ons gestel~ zagen, verdwenen 

is. Als we er nog steeds van overtuigd zijn dater in onze maatschappij 

een beleid gevoerd moet worden ten aanzien van de introductie van 

tecbnologieen, en als we het er nog steeds over eens zijn dat dit zonder 
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informatie niet mogelijk is, dan is het duidelijk dat we blijven zittcn 

met de vraag hoe de hiertoe benodigde informatievoorziening het best op 

poten gezet kan worden. 

De in het voorafgaande beschreven ervaringen met TA kunnen helpen een 

antwoord te geven op die vraag. In het laatste deel van dit artikel, 

waarin in grote lijnen uiteengezet zal worden wat TA in zou kunnen 

houden, hoe TA in Nederland opgezet zou kunnen worden en wat de rol van 

de overheid daarbij zou kunnen zijn, zal blijken hoe. 

"TA-nieuwe-stijl" 

Het TA-concept nieuwe stijl wijkt qua uitgangspunten nogal af van het 

traditionele concept. De mogelijkheden van de wetenschap om betrouw

bare en relevante informatie te leveren over toekomstige technologische 

ontwikkelingen worden veel lager ingeschat, het politieke karakter van 

TA wordt expliciet erkend, en het besluitvormingsproces waarin TA-infor

matie wordt gebruikt (of: gebruikt zou ~oeten worden) wordt niet als 

een rationeel verlopend proces beschouwd waarin wetenschappelijke in

formatie een belangrijke en directe c.q. instrumentele rol speelt, maar 

als een diffuus onderhandelingsproces waarin - ook wetenschappelijke -

informatie een veel meer conceptuele rol speelt. 

Dit verschil in uitgangspunten heeft uiteraard consequenties voor de 

definitie van "TA-nieuwe-stijl". Enigszins abstract, maar wel kort en 

bondig, kan deze als volgt geformuleerd warden: 

"TA is een proces bestaande uit analyses van technologische ontwikke

lingen en hun consequenties en discussies naar aanleiding van deze 

analyses. TA heeft tot doel informatie te leveren die bij technolo

gische ontwikkelingen betrokkenen helpt bij de bepaling van hun 

strategisch beleid en met behulp waarvan het mogelijk is onderwerpen 

voor verder TA-onderzoek (probleemstellingen) te definieren". 

Een hele mond vol, enige toelichting lijkt dan ook wel op zijn plaats. 

Strategisch 

Om te beginnen verdient de term "strategisch" enige toelichting. Ip de 

vele besluitvormingsprocessen rand technologische ontwikkelingen zijn 

vaak minstens twee niveaus te onderscheiden: het strategische en het 

operationele niveau. Op het strategische niveau meet een antwoord ge

geven worden op de vraag wat we met een bepaalde technologie wel en 
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niet aan willen. Deze vraag wordt relevant op het moment dat zjch 

nieuwe technologieen aandienen met behulp waarvan nieuwe doelen (of be

staande doelen eenvoudiger of goedkoper) gerealiseerd kunnen warden. 

Ook is deze vraag aan de ordeals er zich technologieen aandienen die 

tot nieuwe effecten aanleiding kunnen geven. Op strategisch niveau zul

len de uitgangspunten, randvoorwaard~n en doelen van het beleid ten aan

zien van die technologieen bepaald moeten warden. Vervolgens komt dan 

op operationeel niveau aan de orde hoe een en ander gerealiseerd zou 

kunnen warden. 

Ter illustratie. Voor de overheid spelen op operationeel niveau be

slissingen omtrent het innovatie- en aankoopbeleid, regulering en 

stimulering. Voor de individuele consument kan de vraag "Welke computer 

uit het gigantische aanbod van huiscomputers moet ik kiezen?" als een 

operationele vraag beschouwd warden. De vraag of een huiscomputer 

bijdraagt aan het welzijn van deze consument, en hiermee samenhangend 

de beslissing of er een huiscomputer aangschaft zal warden, ligt op 

het strategische niveau. 

Naar onze mening client TA zich primair te richten op het strategische 

niveau. Deze mening stoelt op historische overwegingen (TA werd steeds 

als een soort "Early Warning System" gezien) en op de constatering dat 

er met name aan de infonnatievoorziening op dat niveau nog wel het een 

en ander schort. 

Het introduceren van het onderscheid strategisch versus operationeel 

hee~ ook nog een bijkomend voordeel. Hierdoor wordt het makkelijker om 

TA te onderscheiden van verwante activiteiten als Risico Analyse (RA) 

en Milieu Effect Rapportage (MER). Op het niveau van het onderzoek 

valt <lit vaak niet mee, qua onderzoek "sec" lijken TA's vaak op RA's 

en MER's. 

Naar onze mening moet het verschil dan ook niet op het niveau van het 

onderzoek gezocht warden, maar op het niveau van de besluitvorming. Op 

<lat niveau blijkt er wel een duidelijk verschil te zijn: TA richt zich 

primair op het strategische niveau, RA en MER richten zich primair op 

het operationele niveau. 
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Aspecten die tijdens de discussie over TA-probleemstellingen aan de 

orde moeten komen 

Beschikbare kennis over de technologie en haar gevolgen: 

Wat weten we op dit moment wel en wat niet over de mogelijkheden 

van de tehnologie, de risico's en andere gevolgen, alternatieven 

(inclusief het "nul-alternatief"). 

Over welke delen van de op dit moment beschikbare kennis bestaat 

wel en over welke delen geen voldoende overeensternrning? 

De "sociale kaart": 

Welke individuen, groepen en organisaties zijn (of raken) betrok

ken bij de technologie. Welk soort effect heeft de ontwikkeling 

bij deze betrokkenen (belangen, opvattingen) en is er op dit mo

ment al iets te zeggen over mogelijke veranderingen in de sociale 

kaart in de toekomst, bijvoorbeeld veroorzaakt door veranderingen 

in waardenpatronen, belangen of doordat nieuwe technologische 

mogelijkheden nieuwe betrokkenen creeren. 

De beslisruimte: 

Welk soort beslissingen kunnen door wie ten aanzien van de betref

fende technologie in de komende 5 jaar genomen warden? 

Welke soort beslissingen kunnen volgens welke betrokkenen wel en 

welke niet genomen warden. In hoeverre wordt de beslisruimte be

paald door onzekerheden met betrekking tot de beschikbare kennis 

en in hoeverre spelen hier normatieve aspecten een rol. 

Benodigde informatie: 

Welke additionele informatie is nodig om de beslisruimte te kunnen 

vergroten en over welke informatie is meer zekerheid gewenst ten

einde tegenstellingen die primair gerelateerd lijken aan ambigui

teit van informatie te verminderen. In hoeverre is het reeel te 

verwachten dat de gevraagde informatie op korte tot middellange 

termijn te krijgen is? 
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Proces 

In de definitie valt de term proces. Hiermee wordt aangegeven dat TA 

niet meer het "once and for all" onderzoek is dat wel eens even duide

lijk zal rnaken hoe het er met een bepaalde technologie (en de maat

schappij!) in het jaar 2020 voor zal staan. Van die pretenties wordt in 

het nieuwe concept duidelijk afstand genornen. In het nieuwe concept is 

TA een proces waarin (qua probleemstelling beperkt) onderzoek afge

wisseld wordt met discussies tussen betrokkenen over de resultaten van 

dat onderzoek over rnogelijke en wenselijke vraagstellingen voor nieuw 

onderzoek. Door TA als een proces te organiseren kan beter aangesloten 

worden bij de beperkte rnogelijkheden van de wetenschap (ook onderzoe

kers leren met de tijd nog wel eens wat bij) en kan beter aangesloten 

worden bij het verloop van het besluitvorminsproces. 

Participatie 

In het nieuwe TA-concept speelt participatie van betrokkenen een be

langrijke rol. TA is een in hoge mate politieke affaire en een van de 

(weinige) mogelijkheden om daarmee rekening te houden bestaat uit het 

betrekken van de belanghebbenden bij de discussiefasen in het TA-proces. 

Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op pro

bleemstellingen voor TA-onderzoek en dat is de enige manier om tot in 

brede kring herkenbare en dus in brede kring acceptabele probleemstel

lingen te komen. 

Bij een dergelijke probleemstelling gaat het niet enkel om een inventa

risatie van de informatiebehoeften. In de discussie die tot de probleem

stelling leidt zal ook duidelijk moeten worden wat de huidige stand van 

de kennis is, wie op welke manier bij de ontwikkelingen betrokken is 

("sociale kaart") en welke beslissingen er aan staan te komen. Alleen 

als hierover duidelijkheid bestaat kunnen op democratische wijze realis

tische TA-probleernstellingen geformuleerd worden (zie ook het kader). 
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De informatie die uit discussies tussen betrokkenen over de resultaten 

van TA-onderzoek naar voren komt is ook nog om twee andere redenen van 

belang. Verwacht mag worden dat deze discussies duidelijk maken hoe de 

betrokkenen tegen de gevolgen van de technologie aankijken. met andere 

woorden. hoe zij die technologie binnen het raamwerk van hun eigen be

langen en opvattingen waarderen. In feite is dit de "assessment compo

nent" van het TA-proces. 

Daarnaast zal uit deze discussies ook vaak naar voren komen waar de 

verschillen en overeenkomsten in de opvattingen van de betrokkenen 

liggen. Voor de besluitvorming. ook van individuen. is dat soort in

formatie vaak van veel groter belang dan de "alomvattende" informatie 

over toekomstige technologische mogelijkheden uit het traditionele con

cept. 

Differentiatie 

Omstandigheden waarin over technologie beslist wordt kunnen hel ver

schillend zijn. Die verschillen kunnen te maken hebben met de· techno

logie ("In welke fase van ontwikkeling?" "In hoeverre te beinvloeden?"). 

maar ook met de actoren. hun onderlinge verhoudingen en de doelen die 

zij nastreven. Het maakt nogal wat uit of er beslist moet worden over 

de manier waarop computers op een verantwoorde manier in het onderwijs 

geintroduceerd moeten worden. of dat de beslissing het antwoord moet 

geven op de vraag of Nederland doorgaat met zijn bijdrage aan het 

kernfusie-onderzoek. 

Deze verschillen hebben vaak ook gevolgen voor de manier waarop TA 

(onderzoek en discussie) op de verschillende terreinen opgezet moet 

worden. De soort informatie (instrumenteel of conceptueel bijvoorbeeld) 

die gevraagd wordt kan gevolgen hebben voor het soort technieken dat 

tijdens het onderzoek gebruikt moet worden. Leven er grote controverses 

op een bepaald terrein (energie!) dan zullen er zware eisen gesteld 

moeten worden aan de pluriformiteit van de TA-onderzoekcapaciteit op 

dat gebied. Bestaat er een redelijke mate van concensus dan zal soms 

zelfs met een TA-onderzoekgroep volstaan kunnen worden. 

Ook de vraag of er op een terrein al overlegstructuren bestaan waar be

langhebbenden elkaar ontmoeten (ondernemingsraden bijvoorbeeld) is van 

belang. Bestaan zij, dan kan het TA-proces daarbij aansluiten. Bestaan 

zij niet, denk hier bijvoorbeeld aan het terrein van de medisch tech

nologie, dan zal het opzetten van TA op dat gebied voor een belangrijk 
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deel bestaan uit het op een of andere manier organiseren van overleg 

en discussie tussen de betrokkenen. 

Tenslotte, hebben we te maken met een gebied waarop een redelijke com

municatie tussen de actoren bestaat, de landbouw is hiervan een bekend 

voorbeeld, dan zal in het kader van TA niet veel aandacht besteed hoeven 

te worden aan het overdragen van de resultaten van het TA-onderzoek. 

Bestaat deze communicatie 'niet, of slechts in geringe mate (denk aan 

het terrein van de produktietechnologieen) dan zal de TA-structuur op 

dat gebied goede faciliteiten voor het verspreiden van onderzoekresul

taten moeten bieden. 

Kortom, de verschillen tussen de gebieden waarin over technologie wordt 

beslist zijn zo groot dat we niet kunnen volstaan met een TA-infrastruc

tuur (zoals het OTA in de beginjaren van de TA in de VS), en zelfs 

kunnen we niet volstaan met een blauwdruk voor infrastructuren op ver

schillende terreinen. Voor elk van deze terreinen zal apart de vraag 

beantwoord moeten worden hoe het TA-onderozek en de discussies over de 

resultaten daarvan het best georganiseerd kan worden. 

Rol van de overheid 

De rol van de overheid bij het opzetten en verder begeleiden van TA is 

altijd een belangrijk punt geweest in de TA-discussie. De meningen 

hierover lopen fors uiteen. Sommigen zien voor de overheid een grate 

rol weggelegd, andere willen dat TA aan het parlement wordt gekoppeld 

(zie bijvoorbeeld het artikel van Christine Enzing in W&S, 1983-7), 

weer anderen zien meer in een onfafhankelijk orgaan (de "Commissie 

Rathenau" stelde voor om de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings

beleid met de organisatie van TA te belasten) en ook zijn er die vin

den dat al dit centrale geregel uit den boze is en dater "gewoon" een 

pot met geld moet komen waaruit diegenen die TA-informatie denken nodig 

te hebben kunnen putten om TA-onderzoek te betalen. 

Wij denken dat een dergelijke scherpe keuze onnodig en ongewenst is. In 

het TA-proces zoals wij ons dat voorstellen, hebben het parlement, de 

overheid (ministers en ambtelijk apparaat) en de betrokkenen (het pu

bliek) ieder hun eigen take~ en. verantwoordelijkheden. In ons onderzoek 

werd vooral aandacht besteed aan de rol van de overheid in deze. Voor

dat ik hier verder op inga, zal ik eerst duidelijk maken water in dit 

verband onder de term "de overheid" verstaan moet worden. 
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Praten over de overheid is ecn onzinnige za a k. Als er in dit v e rband 

over de overheid wo r dt gesproken wordt nict gedoeld op alle depar

t e menten samen, maar op die onderdelen van de overh e id die zich me t 

we t e n schap en te c hnologie bezig houden (Economische Zaken, Onderwijs en 

We t enschappen). 

Bove ndien zal ik mij in het hiernavolgende b epe rken tot d e overheid in 

haar rol als (m e de-) schepper v a n een infras tructuur wa a rbinn e n zo 

r a tioneel en d e mocraties moge lijk over technologie beslist kan worden. 

Dat de overheid, bijvoo rbeeld middels haar aankoop- en innovatiebeleid 

oo k ee n belangrijke invloed op het Nederlandse technologiebeleid uit

oe f e nd blijft hier dan ook buiten beschouwing. 

De overh e id in die rol heP:t tot taak de (politieke en financiele) 

r uimt e te schepp e n w~ ~rbinnen TA tot ontwikkeling kan komen, kan een 

bijdrage leverP~ aari het signa leren van nieuwe ontwikkelinge n, za l de 

bes luitvor . .i .Lng ove r TA blij vend mo eten s timul eren e n zal rnee rnoeten 

wer~ - .. a an h e t op ze tt e n e n b e wa ken van TA-inf ras tructuren op de ver

schillende t errei n e n van t echnolog i sche ontwikkeling. In h e t hierna

volgende word e n d eze t a k e n k or t to e gelicht. 

Rui rn t e creeren 

Een taak van de overheid di e aan al h aar ande re taken voorafgaa t is h e t 

s cheppen van de politieke en financiele rui.mte die nodi.g is om op de 

ver s chillende t e rreinen de noodzakelijke TA-infrastructuren op te 

bouwen. 

Voor een deel g e b e urt <lit doordat de mini s ter van Onderwijs e n We ten

schappen binn e nkor t e e n n o ta over di.t onderwerp n aa r de Twe e d e Kame r 

za l s turen. 

Daa rnaast is het o p gang br e ngen e n op gang houden van int e rdep a rte

me nt aa l ove rl eg o v e r dit on d e rwe rp van groot b e lang. Technologie is zo 
' 

" grensoverschr e id e nd" d a t TA-infras tructuren a lleen dan succ e svol kunn e n '. 

o p e r e ren als e r ook vanuit di e rnini s t e ri es die niet zo direct bij het 

t e chnologi.ebeleid b e tro kk e n zijn s teun ( e n in ie der geval b egrip) voor 

d i. t soort activit e i. t e n t e vin den i.s. 
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Monitoren nieuwe ontwikkelingen 

Voor elk gebied van technologische ontwikkeling zal apart bekeken moeten 

worden hoe de TA-infrastructuur eruit moet zien. Dit impliceert <lat 

voor nieuwe technologische ontwikkelingen vaak ook nieuwe structuren 

opgezet moeten worden. Daartoe zal echter wel in de gaten gehouden 

moeten worden welke nieuwe technologische ontwikkelingen zich aandienen. 

Bovendien zal er informatie beschikbaar moeten komen op basis waarvan 

beoordeeld kan warden of de nieuwe technologie relevant genoeg is om 

het opzetten van een nieuwe TA-structuur te rechtvaardigen. 

De overheid zou hieraan een bijdrage kunnen leveren door een "potjelf 

te creeren waaruit onderzoek betaald kan warden dat naast informatie 

over de potenties van een nog relatief onbekende technologie ook een 

schets probeert te geven van het maatschappelijk belang van die techno

logie. Dergelijk verkennend TA-onderzoek zou met name door unversitei

ten en TH's en door onderzoekers werkzaam binnen de laboratoria van de 

grate bedrijven uitvevoerd moeten warden daar zij degenen zijn die 

daar het best zicht op hebben. Om wille van de pluriformiteit en om 

aan de roep om "contra-expertise" tegemoet te komen zou overwogen 

kunnen warden om per "nieuwe" technologie steeds twee - bij voorkeur qua 

invalshoek verschillende - aanvragen te honoreren. 

Op gahg houden discussies 

Het instandhouden en laten functioneren van TA-infrastructuren kost 

tijd en geld. Binnen het parlement zal dan ook op gezette tijden ge

discussierd moeten warden over de vraag op welke terreinen de overheid 

haar bemoeienis met TA (o.a. bestaande uit het beschikbaar stellen van 

middelen) moet voortzetten. 

Bovendien zal regelmatig bekeken moeten warden of er zich nieuwe ter

reinen aandienen die om een infrastructuur vragen. 

De overheid zou deze discussies moeten stirnuleren en voorbereiden. 

Naast het op gang brengen en houden van het reeds gen~ernde interdepar

ternentale overleg zou het inventariseren van de resultaten van het ender 

het voorafgaande punt voorgestelde verkennende TA-onderzoek een belang

rijk onderdeel van deze voorbereiding kunnen vormen. 
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TA (mede)-opzetten 

Het opzetten, en zeker het laten functioneren van TA-infrastructuren op 

een bepaald terrein is een taak van de op dat terrein opererende acto

ren. Dat betekent echter niet dat de overheid zich hier in het geheel 

niet mee zou mogen bemoeien. Zeker in de beginfase, als nog erg ondui

delijk is welke de mogelijkheden van de nieuwe technologie zijn en de 

verschjllende actoren zich nog niet duidelijk geprofileerd hebben, kan 

de overheid een belangrijke initierende rol spelen. Deze rol zou de 

overheid bijvoorbeeld kunnen vervullen door onderzoek te laten verrich

ten naar de "sociale kaart" van de nieuwe technologie. Om de plurifor

miteit te garanderen zou ook hier weer overwogen kunnen worden om dit 

onderzoek door twee vanuit verschillende posities opererende onderzoeks

groepen te laten uitvoeren. 

Ook zou de overheid - als dit nodig is - het initiatief kunnen nemen om 

de voornaamste actoren op het beschouwde terrein bij elkaar te brengen. 

Een discussiedag van deze actoren over de "sociale kaart" zou een 

belangrijke stimulans kunnen vormen voor het ontstaan van de in het 

voorafgaande gememoreerde discussieplatform. 

Naast deze platforms vormt de onderzoekcapaciteit een belangrijk onder

deel van de TA-structuur. Vaak zal de bestaande onderzoekcapaciteit niet 

in staat zijn om op vragen die met de aan de orde zijnde technolo-

gie samenhangen een antwoord te geven. Reorganisatie, vernieuwing en/ 

of uitbreiding van de odnerzoekcapaciteit zal dan ook vaak noodzakelijk 

zijn. Gezien het grote aandeel van de overheid in de financiering van 

de voor dit soort onderzoek relevante organisaties en instellingen, 

zal de overheid een belangrijke rol moeten spelen in het proces dat de 

onderzoekcapaciteit beter moet laten aansluiten bij de nieuwe infor

matiebehoeften. 

Monitoren TA-proces 

Het aandeel van de overheid in de bewaking van het TA-proces lig min

der duidelijk en is ook meer omstreden dan de bijdrage van de overheid 

aan de opzet van een TA-infrastructuur. 

Zij het onder enig voorbehoud kan hier wat betreft de overheid gedacht 

worden aan de volgende twee taken: 

Het aan de hand van de "sociale kaart" beoordelen of het resulte

rende onderzoekprogramma op een bepaald gebied voldoet aan de eis 
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van pluriformiteit. 

Stimuleren dat regelmatig nagegaan wordt of de "sociale kaart" nog 

"up to date" is of dat bijstelling noodzakelijk is. Bijstelling is 

daarom van groot belang omdat het ertoe kan leiden dat nieuwe acto

ren bij de discussie betrokken worden. 

Besluit 

In het voorafgaande werd TA beschreven als een proces waarin onderzoek 

en discussies over dat onderzoek (en over probleemstellingen voor nieuw 

onderzoek) elkaar afwisselen. Benadrukt werd dat voor elk terrein van 

technologische ontwikkeling afzonderlijk bekeken moet worden hoe dat 

proces het beste opgezet kan warden. 

Hier ligt ook een taak voor de W&S-beweging en meer in het bijzonder 

voor het VWW. In VWW-verband (of door het VWW) zou een discussie op 

gang gebracht kunnen worden over de vraag hoe TA op volgens het VWW re

levante terreinen als informatisering en biotechnologie opgezet zou kun

nen worden. In deze discussies zou dan aandacht besteed moeten warden 

aan vragen als: 

"Aan welke informatie heeft wie op die terreinen behoefte?" 

•4 "Waar kan de discussie over de resul ta ten van het TA-onderzoek bij aan

sluiten?" 

"Welke consequenties moeten de resultaten van het TA-proces hebben voor 

de besluitvorming?" en tenslotte 

"Hoe moet de procedure voor het verdelen van het voor TA beschikbar geld 

er uitzien op de verschillende terreinen?" 

Dit artikel is iruniddels ook verschenen in W&S 1984/1, 13-25 
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VAN VOORLICHTING TOT UITLICHTING 

Niels Wiedenhof 

'Context of discovery' 

Oktober 1983. Na een glas w1Jn gedronken te hebben, en nog 
een, beginnen zijn ogen te glimmen. "In de door jou ontwikkel
de typologie voor wetenschapsvoorlichting heb je het over een 
aantal P's. Hoe zat dat ook al weer?" 
"Public Consumption of science (PC), Public Approval of 
science (PA), Public Relations for science (PR), _Public Under
standing of Science (PU) en Public Involvement in science 
(PI)", antwoord ik. "Juist, maar dat is niet genoeg, je moet 
een stap verder gaan. De wetenschap zit in zich zelf gevan
gen. Er is een paradi gmasprong nodig. Wetenschapsvoorl ichters 
zouden rnoeten helpen pij het uitlichten. Je weet wel, we _moe
ten eruit zien te komen. Daar moet je eens over doordenken. Er 
is nog een P nodig ... " 
Kwee Swan Liat in gesprek met mij, een gesprek dat met spron
gen verloopt, Swan Liat voortdurend aan het woord. Tineke en 
mijn vrouw luisteren soms mee. 
We spelen met wat termen om een volgende Pop te roepen, maar 
vooralsnog lukt het niet. Een typische Kwee-iaanse aanzet tot 
denken (1). 

Van consumptie tot betrokkenheid 

De genoemde P's zijn niet uit de lucht komen vallen. 

Ze stoelen op een bestudering van de gebeurtenissen vanaf het 

einde van de Tweede Wereldoorlog, waarbij werd nagegaan op welke 

wijze de invulling van het begrip wetenschapsvoorlichting veran

derde met de maatschappelijk-politieke waardering van wetenschap 

en techniek. Daarbij speelden de Verenigde Staten een belangrijke 

rol. De P's maken voorts deel uit van een breder (meta)model 

(2,3). 
Voor een goed begrip is een korte beschouwing van de P's en het 

model op zijn plaats. 

Gedurende eeuwen van menselijk handelen heeft een voortdurende 

publieke annexatie plaats gevonden van technische con structies en 

systemen en van wetenschappelijke noties. Er is sprake van Public 

Consumption of Science (PC). Waar we spreken over 'science' be

doelen we natuurwetenschap en/of techniek. 
49 



Analyseren we de maatschappelijk-politieke waardering voor 

wetenschap-techni ek vanaf het ei nde van de Tweede Werel doorl og, 

dan kunnen we een drietal fasen onderscheiden. 

1. De fase van 1946 tot najaar 1957. Deze wordt gekenmerkt door 

een houding van 'alles is mogelijk, als we de wetenschap maar een 

kans geven'. Het is de geloofsbelijdenis van Vanevar Bush in 

'Science, the endless frontier', een advies aan de President van 

de VS in 1945. 

Van wetenschapsvoorlichting aan een breed publiek is in deze 

periode nog weinig sprake, afgezien van een aantal kritische be

schouwingen, zoals in het Bulletin of the Atomic Scientist. Dit 

Bulletin richtte zich echter tot een smalle doelgroep. 

Met de lancering van de Sputnik in het najaar van 1957 treedt er 

echter een kentering op. Wetenschapsbeleid komt in een stroomver

snelling en daarmee het denken over wetenschapsvoorlichting (deze 

term bestaat dan echter nog niet). Met name door toedoen van de 

National Science Foundation warden programma's gestart die men 

met de term Public Relations for science (PR) en Public Approval 

of Science (PA) kan aanduiden. · 

2. De fase van 1957-1967. De aandacht verschuift naar het berei

ken van economische doelen waarvoor wetenschap en techniek kunnen 

warden ingezet. In tal van landen werd het instituut van weten

schapsadviseurs uitgebreid en verstevigd. Lord Zuckerman (Enge

l and) introduceerde de dichotomie van public science en private 

science: 

publieke wetenschap als het om bijdragen ten dienst van politiek 

en maatschappij gaat; besloten wetenschap al s het binnenweten

schappel ijke bedrijvigheid betreft. 

De Pugwash beweging gaat in deze fase van start, het Stockholm 

Institute of Peace Research, SIPRI, wordt opgericht en het eerste 

Russell Trib.unaal wordt in deze periode gehouden, waarbij de 

natuurwetenschappelijke oorlogsvoering aan de orde wordt ge

steld. Het is ook in deze tijd dat Rachel Carson het milieu ont

dekte. 

Al deze gebeurtenissen be"invloeden de kijk op wetenschapsvoor

lichting. De economische notie dat een in wetenschap en techniek 
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bedreven generatie zich adequaat voor welvaartsdoelen kan inzet

ten, wint veld. Public understandingprogramma's worden uitge

breid. 

3. De derde fase loopt ongeveer van 1967 tot 1977. De maatschap

pelijke gevolgen van wetenschap-techniek krijgen in deze periode 

grote aandacht. De Club van Rome herkent de grenzen aan de groei, 

econ omen begi nnen de ni euwe schaarste te bespreken, de Aarde 

wordt klein, Technology Assessment doet zijn intrede. De weten

schapsvoorlichting volgt deze ontwikkeling en krijgt het accent 

van Public Involvement in science (PI). 

Modelmatig kan men dit nu als volgt samenvatten: 

In de periode vanaf WO II kreeg een drietal voorlichtingsstromen 

gestalte. Ten eerste de radiale wetenschapsvoorlichting, vanuit 

centra van wetenschap en techniek (besloten wetenschap) naar een 

perifeer publiek. Het accent ligt daarbij zowel bij PR als bij PA 

en PU. Ten tweede de tangentiale wetenschapsvoorlichting, veelal 

georganiseerd vanuit publieksgroepen, metals voornaamste accent 

PI. 

Kwee wees erop dater ook nog een derde st.room van belang is, die 

hij intermediaire voorlichting noemde (4). Deze speelt zich af op 

het raakvlak van besloten en publieke wetenschap en is gericht op 

de wetenschapsbeoefenaars zelve. 

In figuur 1 is dit model schetsmatig weergegeven. 

Een eerste betekenis van uitlichting 

In feite gaf Kwee met zijn concept vap intermediaire voorlichting 

in 1979 een eerste aftrap op weg naar een uitlichting. De inter

mediaire voorlichting, aldus Kwee in het interview (4), vereist 

de samenwerking tussen radiale en tangentiale voorlichters en is 

met name bedoeld om de sterk gespecialiseerde wetenschapsbeoefe

naars zelf maatschappelijk en intermediair voor te lichten. De 

segmentatie van de wetenschapsbeoefening kan mede daarmee over

brugd worden. Kwee wees er daarbij op dat achter problemen vaak 

kwesties (issues) schuil gaan, omdat de probleemformulering niet 

zelden de achterliggende vooronderstellingen en vooroordelen.ver

sluiert. Wat op de achtergrond aangevoeld wordt, kan moeilijk 

onder woorden worden gebracht en men vlucht veelal in rationali-
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saties en formalismen. 

De term 1 uitlichting 1 viel in dit verband nog niet, doch met deze 

term gewapend, kan men stellen dat hier een eerste betekenis van 

het begrip uitlichting om de hoek komt kijken. Uitlichten: in het 

daglicht stellen van wat verzwegen wordt, wat als impliciete 

vooronderstelling en vooroordeel meespeelt. 

Het wil ons voorkomen dat een vaak door Kwee gehanteerde tweede

ling van taal hier een belangrijke rol speelt. 

Men kan onderscheid maken tussen primaire taal en secundaire 

taal. De primaire taal is de taal van het 1 hart 1
, van de emoties, 

beeldende taal. Die taal grijpt terug naar levenservaring. De 
secundaire taal is die van het verstand. Er is sprake van ratio

nal iteit die teruggrijpt op kennis. Het ontstaan van secundaire 
taal vond pl aats in dP- Se tot de 3e eeuw voor Chri stus toen 
mythos in logos c-.,erging. Het dagelijks taalgebruik is veelal 

primair var aard. Wetenschapsvoorlichters proberen bruggen te 
slaan :ussen secundair en primair taalgebruik. Bij het ter dis

r~ssie stellen van verzwegen vooronderstellingen en vooroordelen 
zijn de taalpartners die vanuit de ervaring spreken plots de 

evenknie geworden van hen die uit kennis spreken. Uitlichting 
krijgt hierdoor een duidelijk gezicht. 

In dit verband is het interessant te melden dat de door oud
minister Trip van Wetenschapsbeleid opgerichte Dienst Weten
schapsvoorlichting (1976-1978) in 1984 een publiekssymposium 
zal wijden aan de openbaarheid in de wetenschap. Onder voor
zitterschap van Trip vond in november 1983 een eerste besloten 
discussie over dit onderwerp plaats, ter voorbereiding van het 
symposium. Daarbij kwamen kwesties ter sprake als de verborgen 
circuits die vaak invloed uitoefenen op researchprogramma 1 s. 
En Schuuring merkte in dit verband op dat soms regelrechte 
censuur op onwelgevallige resultaten optreedt (5). 
Het verbergen van vooronderstellingen kan men oak uit het rap
port Rathenau over de maatschappel ijke gevolgen van de micro
elektronica proeven (en de commissie Rathenau was daar weinig 
gelukkig mee), als het CPB in een voetnoot van het rapport 
zelf 1 motiveert 1 waarom het geen mededeling wenst te doen over 
een gehanteerd nulscenario (6). 

Door het rekening houden met andere deskundigheden en het herken

nen en erkennen van die deskundigheden, ontstaat een meer inte

grale vorm van communicatie. Deze is in het begrip 1 uitlichting 1 

begrepen. 
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Hoe nuttig zo een bredere cornmunicatie zou kunnen zijn, werd on

langs op indringende wijze verwoord door Wagenaar van TNO (7). 

Bij de bespreking van het werk van de brede DNA-commissie, die de 

regering moest adviseren over de maatschappelijke en ethische as

pecten van het recombinant-DNA-onderzoek, wijst Wagenaar op het 

ontbreken van maatschappelijke overeenste:nming van het begrip 

'risico'. Risico heeft, in de context van zijn betoog, te maken 

met onzekerheid omtrent gevaar. Er kan i ets vervel ends gebeuren, 

rnaar we weten niet precies wat, waar of wanneer. We weten soms 

zelfs niet eens zeker dat er iets z~ gebeuren. Daarbij bestaat 

er niet een beste manier om risico's te meten en te beoordelen. 

Experts zijn geen betere risicoschatters dan leken, aldus nog 

steeds Wagenaar, maar wel andere risicoschatters, omdat ze het 

begrip risico anders inschatten. Wat gebeurde er nu in de commis

sie? 

Een meerderheid van de brede DNA-commissie -alle experts minus de 

twee niet-experts- hanteert voor risico: de kans op een incident 

maal het effect ervan. Onzin natuurlijk, zegt Wagenaar, want er 

is helemaal geen ongevalsstatistiek. Blijkbaar was de commissie 

bedrijfsbl ind, en dit was ook wel te verwachten van experts. 

Voorts hanteert de commissie de begrippentrits reeel risico, ver

ondersteld risico en imaginair risico. Een risico is reeel als 

een scenario kan warden bedacht waarin aannemelijk wordt gemaakt 

dat een incident kan voorkomen en kans en omvang uit de statis

tiek bekend is. Als kans en omvang alleen maar geschat kunnen 

warden is er sprake van verondersteld risico. In beide gevallen 

kunnen experts maatregel en verzi nnen om het ri s i co te beperken. 

Dach als er geen scenario gemaakt kan warden is er sprake van 

imaginair risico. Experts kunnen daar niets mee, zegt Wagenaar, 

doch het publiek kan voor zulke incidenten wel scenario's beden

ken. Oat betekent dat imaginaire risico's dat voor het publiek 

helemaal niet zijn. In het verleden is al vele :nalen gebleken dat 

als imaginair bestempelde risico's er het tegendeel van waren. 

Oat de commissie zich een bepaald scenario niet kan voorstellen, 

mag niet maatgevend zijn, zo besluit ',lagenaar, omdat het voor

stellingsvermogen nul eenmaal aan beperkingen onderhevig is. En 

het beste bewijs is wel dat de cornmissie zich niet kan voorstel

len dat ze zich iets niet kan voorstellen. Het advies van de 
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brede co,nmi ss i e aan de overhei d zou dus maar het best met een 
korreltje zout genomen kunnen warden, meent Wagenaar. 

Anders gezegd: men zou beter moeten luisteren naar de niet

experts met hun primaire, op menselijke ervaring berustende taal. 
Men kan zeggen dat de innovatie die plaats vond met het ontstaan 

van secundaire taal, die in de eeuwen daarop verspreid werd in de 

vorm van wetenschappelijke boeken en tijdschriften, een culturele 

pseudomorf inhoudt. In dubbele betekenis zelfs. De secundaire 
taal blijkt meer te zijn dan primaire taal in een nieuw jasje en 

het boek meer dan de mondelinge overlevering of de met monniken

geduld gecalligrafeerde handschriften. De combinatie heeft de 
wereld drastisch gewijzigd en ans voor tal van dilemma's ge

steld. Uitlichting impliceert het slaan van een brug tussen 
wetenschapsalfabeten en -analfabeten, waarbij het er niet alleen 

om gaat analfabeten te alfabetiseren (zoals veelal betoogd wordt) 
doch oak om de alf abeten te tonen dat er ook nag een . ander, en 

nuttig, alfabet bestaat dat ze in de loop der geschiedenis ver
geten hebben. 

Voorlichting, als hulp bij beeld-, oordeels- en besluitvorming 

door communicatie, krijgt hierdoor een andere dimensie. 

Instrumenteel en conceptueel 

Men kan zich nu afvragen op welke wijze het uitlichten, als hier 
besproken, kan pl aats vinden. Een aanzet ertoe, doch vanuit een 

heel andere gezichtshoek, is gegeven door Smits en Geurts in een 

onderzoek naar de maatschappelijk sturing van technologische ont

wikkeling (8). 
Zander informatie over de mogelijkheden die de technologie biedt, 
over de consequenties van de realisering van deze mogelijkheden, 

over de invloed op de maatschappelijke ontwikkeling en over de 
wensen van maatschappel ijke groeperingen ten aanzien van deze 

technologie, is sturing welhaast onmogelijk. Hoe ontwikkel je nu 
zo een informatiesysteem, vragen Geurts en Smits zich af. Voor de 

uitwerking van die vraag verwijzen we naar het werk van deze 

onderzoekers. Het gaat hier slechts om een aantal voor ans betoog 
van belang zijne concepten die we aan de orde willen stellen. 
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Gebaseerd op onderzoek van Weiss (9) introduceren Smits en Geurst 

(overigens explicieter dan Weiss dat doet) twee soorten van in

formatiegebruik: instrumenteel gebruik en conceptueel gebruik. 

Het gebruik van informatie is instrumenteel als men de informatie 

zeer concreet toepast bij het oplossen van een bepaald probleem. 

In het algemeen bekennen voorlichters zich tot dit gebruik van 

i nformat i e. 

Van conceptueel gebruik is sprake als opgenomen informatie resul

teert in geleidelijke verandering van het referentiekader en het 

mentale model van diegene die de informatie opneemt. 

Uitlichting, het onder meer overbruggen van de barriere tussen 

primaire en secundair taalgebruik, heeft niet zozeer met instru

menteel, doch alles met conceptueel gebruik van informatie te ma

ken. 

Een tweede notie die Smits en Geurts gebruiken en aanvullen, is 

die van de 'two~community theory', afkornstig van het Centre for 

Research on Use of Scientific Knowledge, CRUSK, van de universi

teit van Michigan te Ann Arbor. Met name de in kringen van voor

lichtingskundigen zeer bekende onderzoeker Havelock van het 

CRUSK, gaat bij het opstellen van voorlichtingstypologieen uit 

van de hypothese dat: "There is a naturally existing interaction

ship between R&D conmunities and user cormiunities which conform 

roughly to the configuration of a problem solving dialogue". 

Twee begrippen staan hier centraal: 

Er zijn twee groeperingen, namelijk de kennisproducenten en de 

kennisconsumenten. 

Deze kunnen via een probleem-oplossende dialoog vruchtbaar met 

elkaar conmuniceren, althans als men een beetje helpt. Die 

hulp kan door professionele hulpverleners (voorlichters, 

change agents, etc.) gegeven worden. 

Smits en Geurts introduceren nu in hun studie een 'three communi

ty' model waarbij niet-experts (belanghebbenden, publiek) inge

schakeld warden als politieke keuzen een rol spelen. Anders ge

zegd: als dus niet slechts secundair taalgebruik en op weten

schappelijke kennis gestoelde deskundigheid een rol speelt. Het 

gaat er deze onderzoekers nu om om wetenschap, politiek gremium 

en publiek met elkaar te laten communiceren. 
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Uitbreiding van het (meta) model 

We kunnen nu het eerder gegeven model, zoals geschetst in figuur 

1, uitbreiden (figuur 2). 

Uit de besloten wetenschap wodt informatie gegenereerd en ra

diaal naar al dan niet gespecificeerde doelgroepen verspreid, 

waar deze informatie instrumenteel gebruikt, doch ook conceptueel 

verwerkt kan warden. Oat laatste geschiedt met name bij de 

tangentiale voorlichting gegenereerd vanuit publiekgroepen en 

veelal gefocusseerd op brandende kwestie (hot issues). lets 

soortgelijks vindt plaats bij de intermediaire voorlichting op 

het breukvlak van besloten en publieke wetenschap. 

Een stroom van informatie, gericht op conceptueel gebruik, om

spoelt het geheel. 

Uitlichting dient gericht te zijn op het bevorderen van die 

laatstgenoemde stroom, waardoor kennis, ervaring en intuitie uit 

een breed gebied van deskundigheid (als eerder beschreven) al te 

grate segment at i e van wetenschap kan tegengaan en ideeeni ntegra

t i e kan bevorderen. Verschillende wijzen van denken kunnen op 

deze :nanier cornplernentair in plaats van antagonistisch fungeren 

(10). Aanzetten tot de organisatie van een conceptuele informa

t i est room, toegespi ts op Technology Assessment, word en gegeven 

door Smits en Geurts, die op weg zijn een zesde P, Public Parti

cipation (PP) experimenteel te realiseren en in maatschappelijke 

structuren te vangen (11). Alhoewel Weiss (9) haar studie richtte 

op het gebruik van ideeen uit de sociale wetenschappen, kan men 

bevroeden dat haar bevindingen ook zullen gelden voor het gebied 

van natuurwetenschap en techniek. Met haar kan men zeggen dat de 

integratie van 20 1 n stroom van informatie gericht op conceptueel 

gebruik in de 11 Weltanschauung can have pervasive -if ultimately 

i nmeasurab 1 e-eff ects 11
• 

\/oorlichters zullen, wat dat betreft, met onmeetbaarheid moeten 

l eren l even. 

Uitgangspunt bij dit alles is dater een redelijke mate van maat

schappel ijke overeenste11ming bestaat dat zowel bij het for,11ulie

ren van de hoofdlijnen van een technologiebeleid, als bij het 

daartoe te verrichten onderzoek, een grotere betrokkenheid van 

belanghebbenden en het grate publiek gewenst is. Voorts, dat alle 

bij de besluitvorrning betrokkenen, recht hebben op de informatie 
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die zij denken nodig te hebben. Bovendien moet de informatie in 

dusdanige vorm beschikbaar zijn, dat ook niet-deskundigen ermee 

overweg kunnen (8, p. 41). Verder dient de aandacht voor een 

instrumenteel gebruik van informatie te verschuiven naar een aan

dacht voor de conceptuele functie hiervan, die meer met de werke

lijkheid overeenkomt. 

In een continu in de tijd verlopend proces van besluit- en be

leidsvorming wordt informatie resulterend uit onderzoek, aange

vuld met andere informatie. Tot zover Smits en Geurts. 

In zo een probleemstellend en keurend proces kunnen kennis, nor

men, waarden, beleving en ervaring worden 1 uitgelicht 1
, bespreek

baar en inzetbaar worden gemaakt. Van voorlichting tot uitlich

ting. 

figuur 1 
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figuur 2 

S amenv at ting 

In deze beschouwing staat een door Kwee gelanceerd concept, 1uit

lichting1, centraal. Dit concept wordt vervolgens in een voor

lichtingskundige context nader uitgewerkt. Voorlichting wordt 

daarbij opgevat als: hulp bij beeld-, oordeels- en besluitvorrning 
door rniddel van cornmunicatie. 
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Uitlichting, zo wordt betoogd, houdt in dat er een brug geslagen 

wordt tussen het gebruik van secundaire taal en primaire taal. 

Deskundigheid krijgt een begripsverbreding: niet alleen deskun

digheid gestoeld op wetenschappelijke kennis, doch ook die ge

stoeld op het brede terrein van menselijke ervaring, wordt erkend 

en gewaardeerd. Bestrijding van wetenschapsanalfabetisme houdt 

bevordering van 'allo'-alfabetisering van de wetenschapper in. 

Instrumenteel gebruik van informatie wordt aangevuld met gerichte 

aandacht voor het conceptuele gebruik ervan. Voor een aanzet tot 

een organi satori sche u itwerk i ng daarv an wordt verwezen naar het 

werk van Smits en Geurts. 

Het blijkt dat Public Participation (PP) in science een natuur

lijke aanvulling is op de in vorige studies besproken begrippen: 

Public Consumption of science (PC), Public Approval of science 

(PA), Public Relations for science (PR), Public Understanding of 

science (PU) en Public Involvement in science (PI). 

Al deze ingredienten warden vervolgens samengevoegd in een 

(meta)model, dat voortbouwt op een eerder gepresenteerd 

(meta)model voor wetenschapsvoorlichting. 

Ver ant woo rd i ng 

De taak van de voorlichtingskundige wordt veelal omschreven als 

het helpen van voorlichters door het aandragen van proefondervin

delijk verkregen kennis uit het werkveld, waarbij kleine excur

sies naar het terrein van de ethiek zijn toegestaan. Anders ge

zegd: het op basis van concrete feiten :nee hel pen concrete pro

bl emen op te lossen. Daarmee hangt ook de notie samen als zou 

voorlic1ting rigoureus zijn af te perken van opvoeding, vorming 

e.d. 
Het lijkt ons echter evenzeer de taak van de voorlichtingskunde 

om een reflexie te geven op bestaande opvattingen, modellen en 

theorieen en te proberen deze te vangen in rnetamodellen waarmee 

een toekomst in termen van herkomst bespreekbaar kan worden ge

maakt (zie Kwee in 10, p. 35). 
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HAAR EEN MAATSCHAPPELIJKE PLANOLOGIE EN PLANNING 

een voortgangsbericht van jan goedman voor kwee swan liat 

In 1978 verscheen een omvangrijke studie met de titel "Naar een 
maatschappelijke planologie en planning; perspectieven voor een ruimte
lijke theorie en politiek van de arbeid." De uiteenzetting in dit werk 
was gestructureerd naar abstractieniveaus, waarop de zogenoemde 
of(iciele planologie en planning werd geconfronteerd met de zogenoem
de oppositionele planologie en planning. In dit schema zag dat er 
als volgt uit: 

AI.GEIEEN1 

PRAJCTISCH NIVEAU: 

prakti■ch gericht 
(HOOFDSTUK VII) 

TECHNlSCH NIVEAU1 

in■tl'WNnteel gericht 
( IIOOl'DSTUK VI) 

EIIPIRISCH NIVEAU: 

kenni■ gericht 
(HOCrDSTUK V) 

LOGISCH/f'ILOSOf'ISCH NIVEAU: 

gericht op ■tellingen 
( IIOOl'DS'TUlt IV) 

uitgangapunt -rdijk in Rijn-Schelde Delta 

overontvikkeling en ongelijkaaUge ontvikkeling 

(IIOOFDSTUK II) 
SPECIF'IEK 

in■praak bf het 

rui_mtelijk beleid 

ccxlrdinatie be

leidaaectoren 

onderling 

integratie ecolo

giache problema

tiek 

ey■ teembenadering 

VIA 

praktische 

actie 

verweten-

schapi:>elij-

king 

vermaat-

schappe-

lijking 

theoreti■ch 

discusaie 

( HOOF"DSTUK I II) 
NAAR 

democratisch 

ruimtelijk 

beleid 

vetenschappelijk 

gefundeerde pla-

nologie en planni ng 

maatschappelijke 

ecologie en 

dialectische 

benadering 

Inmiddels is ruim vijf jaar verstreken, tijd om een tussenbalans op 
te maken van de vorderingen die sinds 1978 zijn gemaakt , theoretisch 
en praktisch. 
Het belangrijkste resultaat is wellicht het inzicht dat de tegenstellin
gen minder op het terrein van de planologie en planning zelf moeten 
worden gezocht en veel meer betrekking hebben op de verhouding 
tussen milieutheorie en politiek en economische theorie en politiek 
enerzijds en ruimtelijke theorie en politiek anderzijds. 
In plaats van integratie van economie, ecologie en planologie is er 
veeleer sprake van verzelfstandiging en positiebepaling t.o. v. elkaar 
zowel op het vlak van de theorie als op het vlak van de politiek. 
Het meest manifest is dit op provinciaal niveau waar met name de 
positie van het streekplan als integratiekader in het geding is. 
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In hoeverre het feit dat ik zelf naast mijn onbetaalde werk in het 
Rijn-Schelde Instituut sinds eind 1980 werkzaam ben in het hol van 
de N ederlandse leeuw, de Rijks Planologische Dienst, blijft voorals
nog een interessante vraag op de achtergrond. 
In dit voortgangsbericht is het betoog, na een aanduiding van de proble
men waarmee we te maken hebben en krijgen, op dezelfde wijze opge
bouwd als in 1978 en verloopt van logisch/filosofisch naar praktisch/ 
politiek. 

Ecologische economische en politieke crisisverschijnselen. 

In de zestiger jaren zijn we ons in toenemende mate bewust geworden 
van een ecologische crisis gevolg van het bestaan van bepaalde wetma
tigheden in de natuur waar tot dan toe onvoldoende rekening mee 
werd gehouden. Als oplossing werd naar voren gebracht dat voortaan 
maatschappelijke aktiviteiten 'ecologisch inpasbaar' zouden moeten 
zijn. De aktualiteit van dergelijke inzichten dringt zich nog steeds 
op in een tijd van gifbelten en zure regen om maar een paar problemen 
te noemen. 
In de zeventiger jaren zijn we gekonfronteerd met een economische 
crisis d.w.z. het bestaan van bepaalde wetmatigheden in de 'tweede 
natuur' die 'we' blijkbaar over het hoofd hadden gezien. In hoeverre 
de wetmatigheden van de tweede natuur meer veranderbaar zijn . dan 
die van de 'eerste natuur' is en blijft een belangrijk discussie- en 
strijdpunt. Vooralsnog lijkt het realistisch rekening te houden met 
de noodzaak over maatschappelijke aktiviteiten ook te denken in 
termen van 'economische inpasbaarlteid'. De aktualiteit van dit inzicht 
behoeft nog minder betoog. 
In de tachtiger jaren zal m.i. de vraag centraal staan in hoeverre 
ons bestaande gebiedsgewijs georganiseerde democratisch systeem 
volstaat in het onder controle krijgen en democratisch beheersen 
van wereldomspannende produktieketens, waarbij daar grondstoffen 
uit de grand worden gehaald, hier verwerkt en op weer een andere 
plaats het gif in de grand wordt gestopt. Kortom, willen we deze 
door het kapitaal beheerste arbeidsorganisatie en de daarmee verbonden 
ecologische, economische en planologische effekten en problemen 
onder controle krijgen en naar onze do~leinden richten dan moeten 
we het fabrieksstelsel ook als eenarbeidersorpanisatieopvatten waarvan 
we het beheer in eigen hand nemen. 

Deze crisisverschijnselen zijn uiteraard ook niet aan de ruimtelijke 
planning voorbijgegaan. Aanvankelijk stond de ruimtelijke planning 
na de tweede wereldoorlog in het teken van wederopbouw en onstuimi
ge economische groei. Een 'hoogtepunt' en daarom tevens een keerpunt 
in deze orientatie was ongetwijf eld het Rotterdamse plan 2000 +. 
In de periode daarna vindt met de derde nota RO een herorientatie 
plaats en nee mt de identificatie met de milieu- of ecologische, planning 
toe. Nu de economische crisis steeds omvattender wordt neemt de 
roep toe de ruimtelijke planning meer op de economische planning 
te betrekken, m.n. door in de ruimtelijke planning meer aandacht 
te besteden aan regionaal economische ontwikkelingspotenties. M.a.w. 
de integratie van of afstemming op de economische problematiek 
is nu een belangrijk item. Ook de politieke crisis werpt zijn schaduw 
vooruit, in de ruimtelijke planning vooral in de vorm van kritiek op 
het door velen als omslachtig en te tijdrovend ervaren stelsel van 
Planologische Kern Beslissingen (PKB's). Deregulering is een belangrijk 
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politiek item geworden, m.n. op het terrein van ruimtelijk - en milieu
beleid. 
Ook binnen de RP D wordt gezocht naar een samenhangend antwoord 
op de gestelde problemen, opgevat als regionale en sektorale ontwikke
lingsproblemen met een ecologische, economische en planologische 
dimensie. Schematisch wordt het verband m.b. regionale ontwikkeling 
als volgt aangeduid: 

regionale theorieen regional~ filoso
fieen 

regionale conceoten 
acenario'• 

regionale modellen 

Belangrijk is daarbij het inzicht en de erkenning van de centrale rol 
die concepten en/of scenario's spelen in de gedachtenvorming. 

Een ontwikkelingsf ilosof ie. 

Ontwikkelingsfilosofie voorzover dit uitstijgt boven de filosofietjes 
of 'spontane filosofieen' van wetenschappers of technologen houdt 
zich m.i. bezig met pogingen logisch consistent verantwoording af 
te leggen van de maatschappelijke ontwikkeling. Als uitgangspunt, 
concept, wordt hier genomen een bepaald onderscheid en verband 
tu.ssen natuur, markt en plan, waarbij er sprake is van determinatie 
enerzijds en sprake kan zijn van dominantie anderzijds. De verhouding 
van determinatie kan als volgt worden aangegeven 
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die nn dominanti e i8 de richting loodrecht daarop 
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Historisch was er niet altijd sprake van drie ontwikkelingsmechanismen. 
Een beknopte historiek ziet er als volgt uit: 
In een pre-historische f ase was de mens deel wn de natuur (voor 
de zondeval in het paradijs dus) en evenzeer als dieren ondergeschikt 
aan natuurlijke wetmatigheden en opgenomen in ecologische kringlopen. 
leer vereenvoudigd zouden we dat als volgt weer kunnen geven 

Wanneer de mensen in maatschappelijk verband gaan produceren om 
te kunnen consumeren krijgt de relatie met het milieu al een ingewik
kelder karakter: 
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De mens verzelfstandigt zich van de natuur. Dit heeft positieve gevol
gen: minder afhankelijkheid, maar kan ook in dit stadium al leiden 
tot problemen indien milieu'wetten' niet in de gaten worden gehouden. 
Een voorbeeld zijn massale ontbossing c.q. verbranding om daardoor 
vruchtbare grond voor landbouwproduktie te krijgen. 
Nog later in een volgend stadium is er niet meer sprake van produktie 
vcor onmiddellijk gebruik c.q. consumptie, maar wordt geproduceerd 
Yoor een markt. 

Een steeds groter deel van de produktie loopt via de markt. Weer 
is de relatie met het milieu ingewikkelder geworden. De produktie 
gaat zich meer en meer richten op de 'wetten' van de markt en steeds 
minder op de 'wetten' van het milieu. Sommige economen proberen 
de 'wetten' van de markt te verbeteren door daarin ook de 'wetten' 
van het milieu te betrekken ('exteme eff ekten '). Dit lukt maar ten 
dele, een rol voor de 'politiek' is o.m. daardoor dan ook weggelegd 
om in dit probleem in te grijpen: 
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In feite bestaan er nu drie regulatiesystemen naast elkaar: 
1. het milieu of de 'natuur' 
2. de markt, soms ook 'tweede natuur' genoemd 
3. het plan, vastgelegd en ten uitvoer gebracht door een politiek-
juridisch systeem. 
In alle drie de gevallen spreken we ook van wetmatigheden of regelma-
tigheden: 
ecologische wetmatigheden 
econo m isc he \\·1: I ma t igheden 
po li I iek 1uridi0che we t(matigheden). 

Een terugverwijzing naar de drie typen van crises in het eerste deel 
van het betoog ligt hier voor de hand. Ook een relatie met de zoge
noemde deregulering kan hier worden gelegd. Deregulering is niets 
meer maar ook niets minder dan een verschuiving in de verhoudingen 
tussen de regulatiemechanismen. Van deregulering in algemene zin 
is dus geen sprake! 
Het onderscheid en verband tussen materie/energie, ruilwaarde/meer
waarde en gebru.ikswaarde zoals door Marx anderhalve eeuw geleden 
gemaakt blijft belangrijk voor het ontwarren van de verschillende 
crisisverschijnselen. 
De ecologische crisis manifesteert zich primair in de sf eer van materie 
en energie (kringlopen), de economische crisis in de sfeer van ruilwaar
de en meerwaarde (winst) en de politieke crisis in de sfeer van gebruiks
waarde. 'De politiek' slaagt er niet in het totale systeem gebru.ikswaar
degericht te houden! 

Over de verhouding ecologie, economie en planologie. 

Wanneer we uitgaan van de centrale rol van het produktieproces 
dan kunnen de relaties van daaruit met milieu en markt als volgt 
worden beschreven: 
In het produktieproces worden waren geproduceerd. Deze bezitten 
ruilwaarde en gebruikswaarde, respektievelijk aan te duiden als alge
meen maatschappelijk nut en concreet individueel, voor iedere gebrui
ker verschillend nut. Het produktieproces van waren is een eenheidvan 
arbeidsproces en (meer)waardevormingsproces. In het arbeidsproces 
wordt in feite de natuur omgevormd tot bruikbare goederen. Tegelijker
tijd wordt er maatschappelijke rijkdom geproduceerd. In het eerste 
proces is er sprake van een concrete stofwisseling tussen natuur en 
producent; het tweede proces duidt op de verhoudingen tussen mensen 
in het produktieproces en is in laatste instantie bepalend voor de 
verdeling van de maatschappelijk geproduceerde rijkdom. (later ook 
via herverdelingsmechanismen van de staat) 
In schema: 

~ 11eerwaardevonningsproces 

valorisatieproces 

~ waardevormingsproces 

----

gebruik:iw~ardenproductie 

arbe idsproces 

------- {deel van het) natuurlijk 

atof\fisaelingsproces. 
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Welke samenhangen zijn binnen het arbeidsproces te onderkennen 
en welke daarvan met het waardevormingsproces? Daarop willen we 
achtereenvolgens nog wat dieper ingaan. 
Voor de relatie van produktie en consumptie met het milieu is het 
belangrijk de processen die daaraan vooraf gaan en die daarop volgen 
nader te benoemen. De sf eer waarin allerlei grondstoff en, hetzij 
plantaardig, hetzij mineraal aan de natuur worden onttrokken noemen 
we de extmctieve sfeer. De sf eer waarin allerlei afvalstoff en zodanig 
van vorm worden veranderd dat ze al dan niet volgens de normen 
aan het milieu worden toevertrouwd noemen we de injectieve sfeer. 
Het totale maatschappelijke stofwisselingsproces is een complex gebeu
ren waarbij er zoals we weten ook 'onderweg' van extractie naar 
injectie nog wel eens iets in het milieu verdwijnt. Door Kneese is 
dat geheel in beeld gebracht, door mij vertaald en iets bewerkt: 
(zie volgende bladzijde) 
Dit maatschappelijk stofwisselingsproces lijkt overigens erg op natuur
lijke stofwisselings- en kringloopprocessen. Ook daarin is meestal 
sprake van producenten en consumenten. Kenmerk van dergelijke 
systemen is wel dat ze 'sluiten' en dat is voor het maatschappelijk 
stofwisselingsproces nog maar de vraag. 
Na deze schets van het verband tussen natuurlijk en maatschappelijk 
stofwisselingsproces willen we nu wat dieper ingaan op de organisatie 
van het stofwisselingsproces. 
Onder kapitalistische verhoudingen wordt de dynamiek van de maat
schappelijke ontwikkeling nog steeds primair bepaald door de economi
sche aktiviteiten van individuele, ten opzichte van elkaar verzelfstandig
de bedrijven, dit geldt ook voor de door deze bedrijven veroorzaakte 
milieuproblemen. Daarmee is het individuele bedrijf en de daardoor 
veroorzaakte problemen nog steeds een bijzonder belangrijk ingangs
moment zowel voor het begrijpen van de milieuproblematiek als voor 
het ingrijpen in het maatschappelijk ontwikkelingsproces met als 
doel aan deze milieuproblemen een einde te maken. 
Het individuele bedrijf staat echter door de toenemende vermaatschap
pelijking van de produktie steeds minder op zich maar is door een 
toenemende arbeidsdeling opgenomen in steeds complexere sektorale 
en regionale produktiesamenhangen die verstrekkende gevolgen hebben 
voor het begrijpen van en ingrijpen in de milieuproblematiek. Immers 
de verschillende sf eren die we hiervoor hebben benoemd zijn concreet 
terug te vinden in de wereldomspannende produktieketens enerzijds 
en regionaal geconcentreerde produktievervlechtingen anderzijds. 
Kortom elk bedrijf is in de eerste plaats mogelijk zelf een bron van 
milieuverontreiniging, maar is bovendien opgenomen in een produktieke
ten en kan daarnaast zijn ingebed in een systeem van vervlechtingen 
tussen verschillende produktieprocessen in een gebied. Het gaat hierbij 
om twee verschillende vormen van vermaatschappelijking van de produk
tie, extensief en intensief, die zowel stoff elijk als maatschappelijk 
van belang zijn voor het begrijpen van en ingrijpen in de verstoring 
van het stofwisselingsproces met de natuur. Een terugverwijzing naar 
de reeds eerder genoemde politieke crisis en het ontbreken van demo
cratische structuren in de sectorale lijn van de produktieketens is 
hier op zijn plaats. 
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De inhoud en positie wn de ruimtelijke planning ter discussie. 

"De behoefte aan een planmatige opzet van beleidsmaatregelen op 
het provinciaal niveau doet zich, evenals op andere gebieden ook 
gevoelen op het sociaal-economisch terrein." Zo luidt de aanhef van 
een begin dit jaar aan de provincie gestuurde nota betreff ende de 
wenselijkheid van Periodieke Rapportages en Provinciaal Sociaal-Econo
mische Beleidsplannen. Ook door het bedrijfsleven zelf wordt op som
mige plaatsen de stelling geponeerd dat het wenselijk zou zijn naast 
het verticaal gecoordineerde ruimtelijk facet-beleid een verticaal 
gecoordineerd economisch facet-beleid en planstructuur te ontwikkelen. 
Op het eerste gezicht lijken dergelijke initiatieven in strijd met de 
van dezelfde kant bepleite deregulering. Zeker als we daarbij tevens 
in de beschouwing betrekken de verzelfstandiging van het milieubeleid 
in provinciale milieubeleidsplannen en de decentralisatie van het 
sociaal-culturele beleid, vooralsnog niet afgedekt door een enkelvoudig 
planfiguur. 
Even af gezien van de vraag of het begrip facetplanning niet moet 
warden voorbehouden aan een onderscheid in de beleidsterreinen op 
centraal niveau en derhalve zowel sectoraal als regionaal zou moeten 
word en gestreef d naar meer integrale planfiguren, dient zich hiermee 
het probleem van de horizontale integratie op regionaal niveau aan. 
Tot voor kort speelde het streekplan een belangrijke rol in deze integra
tie, weliswaar primair met het doel tot een afweging te komen m.b.t. 
de vaak tegenstrijdige ruimteclaims voortvloeiend uit verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar dit doel wordt vaak 'voorbijge
schoten' in de rich ting van een integrale gebiedsgewijze planning. 
Natuurlijk gaf het WERON-model destijds slechts een uiterst schema
tisch beeld van de nagestreefde geintegreerde benadering, belangrijk 
is dat in termen van een dergelijke samenhang werd gedacht. 
Het is geenszins toevallig dat de 'systemen' uit het onderstaande 
'nostalgische' schema zich ook op provinciaal niveau aan deze samen
hang en 'besturing', zij het indirect, trachten te 'ontworstelen' (ook 
op gemeentelijk niveau zijn overigens vergelijkbare ontwikkelingen 
waar te nemen). 

RUIMTELIJK SYSTEEM 

( ,y,teem van ·artefacten . 
natuurlijk m i l ieu e-n 

ge-tocaliseerde act1vite i·ten) 
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In de praktijk betekent dit dat de ruimtelijke planning als het ware 
voor de keuze wordt w~steld of haar positie als verderstrekkend inte
gra tiekader waar te maken of in toenemende mate samen te vallen 
en op te gaan in het ecologisch facet (ecologische planning). Opvallend 
is dat vanuit het economisch beleid een sterke voorkeur bestaat voor 
het laatste alternatief terwijl vanuit het milieubeleid hiervoor juist 
huiver bestaat. 
De stelling, dat het ruimtelijk facet geen eigen maar alleen van -,n<ic,.e 
facetten afgeleide doelstellingen heeft lijkt door de eerder omschreven 
herorientaties te warden bevestigd. Deze positie van de ruimtelijke 
planning hangt samen met haar object in laatste instantie 'de gebouwde 
omgeving' ofwel het samenstel/complex van materie1e produktie en 
consumptievoorwaarden en dan met name het lamstmatige deel daarvan 
i.t.t. de natuurlijke materiele productie en consumptievoorwaarden. 

Dit samenstel of complex heeft letterlijk een tussenpositie tussen 
enerzijds het natuurlijk productie- en consumptiemilieu en anderzijds 
de productie- en consumptiestructuur. 
De ruimtelijke planning kan daarbij wisselende coalities aangaan met: 
- het milieu, c.q. de ecologische planning in engere zijn. Kunstwerken 
opgevat als verbetering/ verfraaiing van de natuur respectieVelijk 
beheer van reeds bestaande geintegreerde ecologische kwaliteiten. 
- de productie, c.q. de economische planning voorzover er sprake 
is van directe productievoorwaarden zoals, bedrijfsterreinen, wegen, 
electriciteitsleidingen etc. 
- de consumptie, c.q. de sociaal-culturele planning, met daarbinnen 
een dominante positie voor de volkshuisvesting en het woonmilieu, 
maar ook onderwijs, winkels etc. 

Door het karakter van de kunstwerken: 
langere levensduur, algemene functie, relatief kostbaar, grondgebonden, 
veelal publiek beheer etc. heeft zich op deze op het eerste gezicht 
smalle basis een volwaardig planningssysteem ontwikkeld onder politiek 
beheer, inclusief inspraak etc. Aanvankelijk was het object de bouwwer
ken, later inclusief de bestemming van de grond en nog later, tot 
op zekere hoogte, publieke sectoren (SMA 's). 
De mogelijkheid deze plansoort uit te bouwen tot enerzijds een integra
le gebiedsgewijze kaderplanning en anderzijds een integrale sector
planning is daarmee in principe aangegeven. 
Op provinciaal/streek niveau behelst dit een tweede alternatief: 
ruimtelijke planning opgevat als integrale territoriale kaderplanning. 
Een keuze tussen deze twee alternatieven zal steeds moeilijker te 
ontlopen zijn nu de milieuplanning verticaal ook wordt verzelfstandigd. 
Per saldo zou de resulterende planstructuur er als volgt uit kunnen 
zien (zie volgende bladzijde). 
Het idee hierachter is dat facetplanning alleen op centraal niveau 
zou moeten warden verzelfstandigd en dat sectoraal en territoriaal 
naar meer integrale planfiguren zou moeten warden gestreefd. Zoals 
eerder gesteld lijkt de beleidspraktijk zich in omgekeerde richting 
te bewegen: verticale verzelfstandiging van beleidsfacetten: op provin
ciaal niveau door het pogen PSEB's van de grond te krijgen en op 
gemeentelijk niveau door de 'ontworsteling' van afdelingen El aan 
diensten stadsontwikkeling. 
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Deze 'emancipatie' wordt als noodzakelijk gez ien t.b. v. het ontwikkelen 
van economische potenties. Ook de ambtenaren werkzaam op het 
terrein van het milieu-facet vinden blijkbaar dat de ruimtelijke plan
ning de milieubelangen onvoldoende behartigt. 
Is deze ontwikkeling te keren en is dat maatschappelijk en/of ambtelijk 
gewenst? 
M.a. w. hoe ziet een perspectief van een mogelijke integrale ruimtelijke 
of territoriale planning eruit op rijks- of overheidsniveau? 
Verschillende auteurs/ onderzoekers op het gebied van stedelijke en 
regionale planning hebben de laatste vijf jaar benadrukt dat t.a. v. 
de relatie tussen sectorale en territoriale ontwikkelingen in de ruimtelij
ke ontwikkeling twee tendensen tegelijkertijd werkzaam zijn (o.m. 
Ui'pple, Goedman, Castell 's en recent Kreukels). 
a. toenemende samenhang en voorlichting van productie-eenheden 
regionaal, op te vatten als een intensivering van de ruimtelijke struc
tuur 
b. toenemende samenhang en ontstaan van wereldomspannende produc
tie/consumptie ketens sectaraal, op te vatten als extensivering van 
de ruimtelijke structuur. 
Beide tendensen vertegenwoordigen verschillende vormen van vermaat
schappelijking van menselijke activiteiten. Per saldo ontstaan twee 
verschillende ruimtelijke structuren van productie/ consumptie com
plexen op regionaal en sectoraal niveau: 
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producti eketens, -vervtechtingen en -comptexen. 

Rijk: 
De integrale territoriale/ ruimtelijke planning op rijksniveau zou zich 
daarbij in ieder geval moeten concentreren op het kruispunt van beide 
structuren en de daarmee samenhangende infrastructurele voorzieningen 
(minimum-variant) maar zou gaandeweg kunnen proberen het geheel 
in kaart te brengen inclusief de verbindingen tussen de complexen 
(rol structuurschema 's!). 
In Nederlandse verhoudingen gaat het om 6 ci 7 complexen (zie volgen
de bladzijde). 

Provincie: 
Is op Rijksniveau een afbakening van regio's mogelijk op basis van 
functioneel-ruimtelijke feitelijke of gewenste samenhang op provinciaal 
niveau vallen gebieden samen met (delen van) de provincie (vlg. bij 
provincie/ gemeente de positie van het stadsgewest af te bakenen 
door de provincie). Daarom is er in streekplannen w.b. de propductie
structuur vaak slechts sprake van een uitsnede uit het hiervoor ge
schetste beeld. De consumptiestructuur vormt vaak wel een · functionele 
eenheid: 

arbeidsmarkt woningmarkt . 

productiestructuu consumptiestructuur 

productie milieu woonmilieu 
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Elementen die in periodieke rapportages steeds terugkomen zijn: 
- arbeidsmarkt 
- productie-structuur 
- productie milieu. 
De~e. elem~nten bieden goede aanknopingspunten voor een mogelijke 
positieb~palmg ".an het RO beleid in het kader van het Regionaal 
Economisch beleids- en onderzoeksveld, zoals schematisch weergegeven 
door de PP D-Zeeland. 
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Om de gedachten te bepalen kunnen we het beeld completeren door 
als elementen van het 'wonen' toe te voegen: 
- woningmarkt 
- consumptiestructuur (incl. voorzieningen) 
- woonmilieu. 

Het totaalbeeld ziet er dan als volgt uit: 

arbeids:nar~, 

productie struct. 

productie milieu 

sociaal-economisch-facet 

ruiritelijk 
• I 

I 
f~cet 

sociaal- cultureel-facet 

voningmarkt 

consuinptie str. 

voon:uilieu 

Economische Kem Beslissing als onderdeel wn een sectorale democra
tie 

De in het begin van de jaren zeventig geihtroduceerde planologische 
kernbeslissing (pkb) kan worden gezien als het sluitstuk wn de ontwikke
ling naar een zo goed mogelijk (IBlctionerende gebiedsgewijze of 
territoriale democratie. Het is de vraag of de eind jaren zeventig 
geihtroduceerde en inmiddels af geronde bmd opgevat als economische 
kernbeslissing (ekb), kan worden gezien als het beginpwtt wn de ontwik
keling naar een f unctionele of sectorale democratie. 
In ieder geval werd in 1975 in het Aanvullend Structuurschema Electri
citeits-Voorziening (ASEV) een koppeling tot stand gebracht tussen 
sectorbeleid en ruimtelijk beleid, waarbij op nationaal niveau wel 
inspraak mogelijk was ten aanzien van het ruimtelijk, maar niet ten 
aanzien van het sectorbeleid met betrekking tot (kern-)energie. Het 
ASEV is daar ook op gestrand; de pkb-procedure werd na een eerste 
inspraakronde afgebroken! Met de bmd is weliswaar voorzien in het 
gelijktrekken van de inspraakmogelijkheden, maar daarmee staan 
sectorpolitiek en ruimtelijke politiek, vanuit democratisch oogpunt 
gezien, nog geenszins op gelijke voet. 
Democratie vertegenwoordigt een waarde op zichzelf, en de opbouw 
daarwn is maatschappelijk gezien ook sectoraal bijzonder wenselijk. 
Op bedrijfsniveau is daarmee overigens al een begin gemaakt, met 
de introductie van de Ondernemingsraden. De bevoegdheden daarvan 
zijn vooralsnog zeer beperkt. Op het niveau van de bedrijfstakken 
is echter in het geheel nog geen sprake van gekozen organen. 
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Naast de wenselijkheid maet echter wat dieper warden ingegaan op 
de noodzakelijkheid van de opbouw en uitbouw van een sectorale 
demacratie. Daarbij spelen zowel werkgelegenheid als milieu, of zo 
u wilt economische en ecologische motieven, een rol. 
De ASEV-procedure heeft duidelijk gemaakt dat het bij sectorbeleid 
niet alleen om technische beslissingen gaat, maar dat er ook sprake 
is van belangrijke politieke besluiten. De keuze vo_or of tegen de 
uitbouw van het kemenergiepatentieel stond toen immers centraal. 
lnmiddels is de discussie verbreed tot de keuze tussen bepaalde maat
schappelijke ontwikkelingsrichtingen (scenario's). Steeds nadrukkelijker 
dient zich echter de vraag aan of de sectorale inspraak wel aansluit 
op het democratisch systeem. Strekt het demacratisch systeem zich 
ook uit tot beslissingen op sectoraal terrein? 1k denk dat daar nationaal 
nag veel aan schart en dat de situatie intemationaal nog veel zorgelij
ker is. lmmers, in het maatschappelijk stofwisselingsproces vallen 
het gebied waar grondstoff en uit het milieu warden gehaald en het 
gebied waar producten gemaakt en geconsumeerd warden met nevenef
f ekten op het milieu allang niet meer samen met het gebied waar 
de afvalstoff en weer in het milieu warden gestopt. 
Dit uiteenlopen van ru.imtelijke/territoriale en functionele/sectorale 
samenhangen vormt een fundamenteel probleem. Vanuit milieu-oogpunt 
betekent dit dat de gebiedsgewijze democratie niet volstaat met 
het proberen greep te krijgen op de milieueffekten die met het ruimte
lijk uiteengetrokken stofwisselingsproces samenhangen. 
Vanuit economisch oogpunt betekent het dat arbeidsorganisatie en 
arbeidersorganisatie niet gaed (meer) op elkaar aansluiten. Het IBFNV
concept van een multi-natianale vakband als antwaard op deze prable
men is tot op heden we.inig uitgewerkt gebleven. Dat daarbij ook 
werkgelegenheidskwesties in het geding zijn is duidelijk. 

Wat mij betreft wordt bij het vormgeven van sectorale democratie 
veel 'afgekeken' van het reeds volwassen gebiedsgewijze demacratische 
systeem. 
Een belangrijk element daarin is ondermeer scheiding tussen inspraak 
vertegenwoordiging en bestuur. ' 
Voor de energiesector in Nederland zou dat concreet kunnen betekenen: 
een gekozen Algemene Energie Raad en een daardoor weer te benoe
men Algemene Energie Autoriteit als naodzakelijke complementen 
van een sectordemocratie op energiegebied. De sectorale politieke 
program ma's liggen in de vorm van de scenario's al klaar! 
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URBANI ST'f EK 

1. I NLE ID I NG EN BEGR I PSVERKENN I NG 

In de loop van de zeventiger jaren werd aan de T.H. 
Eindhoven het Urbanistiek-konsept ontwikkeld. Die 
onderneming werd mede gedragen door de kollegiale sti
mulansen en raadgevingen van Kwee Swan Liat. 
De Urbanistiek beoogt een ziens- en werkwijze te 
bieden met betrekking tot de relaties tussen de mens 
en zijn leefomgeving. Wij staan voor de opgave om 
die omgeving of 'ruimte' (steeds opnieuw!) in te 
richten en te gebruiken, in overeenstemming met de 
aktualiteit welke de kultuur ons biedt. Steeds weer 
wordt echter vergeten dat ons daarbij grenzen zijn 
gesteld door wat men 'de natuur' zou kunnen noemen. 
lmmers, de eerste voorwaarde van alle inrichting en 
gebruik van aardse bronnen is dat daarbij kontinui
teit en de mogelijkheid tot regeneratie gewaarborgd 
bl ijft . Helaas is het niet overbodig om dit op te 
merken in deze verlichte tijd van roofbouw op die 
bronnen, zowel in ruimtelijk en energeties opzicht 
als in tijdsperspektief. 

Het urbanistiek-konsept (verder UK te noemen) heeft 
geleidelijk aan vorm gekregen van onderop; door 
steeds ervaringen in de dagelijkse praktijk te toet
sen aan het 'verhaal I dat in wording verkeerde, ont
stond er een wisselwerking tussen konsept en reali
teit. Dater tel kens herkenningen· en bevestigende 
argumenten werden gevonden in andere denkstrukturen, 
werkte stimulerend, verrijkend en strukturerend. 
Nimmer werden bestaande opvattingenstelsels als uit
gangspunt genomen en in een urbanistiek verband ge
perst, zoals wel eens verondersteld wordt. Het kon
sept groeide vanuit zichzelf en werd achteraf in on
derdelen bevestigd. 
Nu blijkt dat de (veronderstelde) pretentie om met 
een veelomvattend, zelfs wel eens als hol isties aan
geduid, denk- en handelingskader een vakgebied te 
kunnen struktureren zich meestal niet mag verheugen 
in grote bijval ! Kommentaren in de vakpers op het UK 
bleken dan ook niet zonder aanduidingen als 'glazen 
bol', 'steen der wijzen', 1esoterie 1

, universalisme, 
transcedenteel esperanto, Lipssleutel • goeroe e.d. 
te kunnen. Welnu, stuk voor stuk waren dit, waar
schijnlijk tegen de bedoeling van de kommentatoren 
in, hoogst stimulerende uitingen van irritatie, die 
de verdere verdieping van de grondslagen van de Ur
banistiek zeer te stade kwamen. Overigens was en is 
het geenszins de bedoeling om een 'stelsel I te ont
werpen~ de mogelijkheid daartoe wordt zelfs ontkend. 
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De urbanistiek is bedoeld als denk- en werkkader 
dat kan helpen bij strukturering, verklaring, 
toetsing en dat (vooral) als didakties instrument 
di en t. 

Deze bijdrage is enerzijds een poging om, waar 
nodig, de al genoemde irritaties nog wat te ver
groten; anderzijds om, waar mogelijk, degenen die 
mee wi llen denken enige resultaten van achtergrond
studie te geven. Het gaat in deze verkenning om de 
gekonstateerde gelaagdheid van onze werkelijkheid, 
de vraag hoeveel lagen of 1werelden 1 we wel kunnen 
onderscheiden en om de praktiese bruikbaarheid van 
zo'n gegeven. lk wil meteen opmerken dat het mij 
niet gaat om een theoretiese of strikt filosofiese 
vraagstell ing, maar om een in de praktijk hanteer
baar gegeven, d.w.z. technies hanteerbaar: bouwend 
en inrichtend. 

Waarom was er sprake van een 1 konstatering 1 van een 
gelaagde werkelijkheid? Omdat bleek dat bij de ont
ledjng en verklaring van ruimtelijke (en o.m. stede
bouwkundige) verschijnselen steeds sprake was van 
begrippen en onderdelen, die in verschi llende kl as
sen van verschijning of real iteit bleken thuis te 
horen. Als ik over een stadswijk praat dan is de 
konkrete verzameling van de gebouwen van steen, be
ton en hout iets geheel anders dan het daadwerke
lijk funktioneren van die bouwwerken als huis, be
drijf, viadukt of rioolgemaal. Dit funktioneren 
heeft te maken met het 1 leven 1 in en om de stad. 
Maar er is meer: er is ook nog zoiets als het ver
schijnsel of fenomeen van het stedelijke zelf: het 
wezen van het stad-zijn of de ldee van de stad als 
U wilt. Het is vanuit deze drie verschi llende lagen, 
werelden of dimensies dat we het probleem dat ons 
door de stad of de ruimte wordt gesteld, bleken te 
rnoeten benaderen, willen we aan een oplossing ervan 
kunnen we rken . . 
Die drievoudige werkelijkheid kreeg in het UK eigen 
namen: lnfrastruktuur, Superstruktuur en ldeostruk
tuur. Onderbouw en Bovenbouw, als letterlijke ver
taling van de eerste twee begrippen, zijn geen on
bekende termen: de rooms-katholieke theologie en 
Marx zijn er vertrouwd mee en hetzelfde geldt voor 
de Nederlandse Spoorwegen en sommige visies op het 
onderwijs. Oat er echter nog een derde 'werkelijk
heid• zou zijn begint al wat vragen op te roepen, 
vooral bij dogmatiese naturen: Is dat niet zo'n 
110nzienl ijke Wereld 11

, die Plato bevolkt met zijn 
ldeeen? Het bij voorbaat afwijzende dat vaak in de 
toon van zo'n vraag al doorklinkt was aanleiding 
genoeg om de zelf als realiteit ervaren drie-(of 
meer-?) voudige gelaagdheid van de werkelijkheid 
nader te gaan verkennen. 
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Een aanvankelijk nogal zwak beroep op volkswijs
heden als 'driemaal is scheepsrecht' werd natuur-
1 ijk snel gepareerd met een 'drie is teveel 1 (Kok). 
Nog ernstiger was de suggestie dat ik Faustiaans 
bezig was en niet de waarschuwing van Mefisto's 
11Hexeneinmaleins 11 uit Goethe's Faust ter harte nam, 
waar het heet: "Es war die Art zu alien Zeiten/ 
durch Drei und Eins / und Eins zu Drei / lrrtum 
statt Wahrheit zu verbreiten 11

• In zulke geval len 
is het goed om niet klakkeloos te blijven luiste
ren naar paradigmaties gereciteerde citaten, maar 
om de oorspronkelijke kon-tekst bij Goethe op te 
zoeken. Daaruit blijkt dan dat Mefisto deze woor
den uitspreekt om de zoekende Faust op ..... een 
dwaalspoor te brengen en voorts, dat ook Goethe/ 
Faust dat meervoudige wereldbeeld hanteert, op 
vele plaatsen zelfs. De goedbedoelde waarschuwing 
werd derhalve de stimulans tot verder speuren. 
Het gekissebis en de soms nogal verwarrende dis
kussies hadden uiteindelijk dan toch geleid tot 
een aantal fundamentele vragen, zoals: Bestaat er 
inderdaad zoiets als een 'verscheidenheid van we
relden' en zo ja, kunnen we daar wat mee doen in 
ons dagel ijks werk, i .c. in de Urbanistiek? 
Uiteraard volgde daarop de vraag welke bewijzen 
aangedragen zouden kunnen worden of wellicht be
ter nog: wie zich al eerder met di -t thema bezig
hield en welke argumenten daarbij werden gebruikt. 
De nieuwsgierigheid nam toe, niet in de laatste 
plaats door de vraag of een onderscheiding in/van 
'werelden', 'lagen' of 'dimensies' inderdaad een 
werkelijkheid betreft of .... het gevolg is van 
(beperkingen in) ons vermogen tot waarnemen en 
den ken! 

Dit kompleks van vragen zette een zoektocht in 
gang die een ontdekkingsreis werd, welke tot op 
heden onverminderd voortgaat en steeds intenser 
en rijker aan perspektief wordt. Het werd me lang
zamerhand duidelijk dat dit hele probleemveld 
zelf al op ldeostruktuurnivo aangepakt moest war
den. Het ging dus op een pelgrimsreis 1 ijken. 
lk reken het mij tot een eer om als bijdrage aan 
dit vriendenboek een klein stukje verslag van 
die reis te mogen aanbieden: persoonlijk, fragmen
taries en onvolledig zoals een reisgids dat 
slechts kan zijn. 
Misschien moet nog warden opgemerkt dat deze zoek
tocht naar kennis en achtergronden van ons bestaan 
en (ruimtelijk) handelen niet werd bepaald door 
het streven om als wetenschApper bezig te zijn. 
lk hecht er meer aan om tastend en hoogst beschei
den wetenschfppend iets te bereiken; het gaat om 
een proces waarin een vermoeden langzamerhand zo
danig gestalte en inhoud krijgt, dater een over
tuiging uit groeit. 
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2. BEGRIPSVERKENNING: WERELD EN WERKELIJKHEID 

Er zijn inmiddels op zijn minst al twee termen ge
vallen die we voor een goed verstaan van deze bij
drage goed moeten definieren. Dat zijn de begrippen 
'werkelijkheid' en 'wereld'. Onze 'definities' kun
nen niet verder gaan dan het aangeven van een punti
ge werkhypothese, waarbij het ook belangrijk is om 
te zeggen wat niet onder 'werkelijkheid' of'wereld' 
wordt verstaan. lk heb geen enkele pretentie om 
maar even te zeggen wat 'werkelijkheid' of 'wereld' 
IS, wel om aan te duiden op welk aspekt van deze 
veelomvattende begrippen de aandacht zal vallen. 

WERKELIJKHEID (wklh) ....... is datgene wat het stoffel ijke tot 
werking brengt, d.w.z. wat in die stof de voort
durende verandering en beweging brengt. Die wklh. 
is alomvattend, kosmies zo U wilt; sommigen onder
gaan haar als chaos, anderen ontdekken daar een 
struktuur in die veeldimensionaal is, misschien 
te vergelijken met een hologram. 
Als mens kan ik slechts een (zeer) beperkt deel van 
die wklh. waarnemen of bereiken, in eerste instan
tie via de zintuigen. 
Mijn bewustzijn stelt me echter in staat een groter 
deel van de wklh. te beleven of te ondergaan. Zin~ 
tuigelijke en bewustzijnsvermogens kunnen eniger
mate worden uitgebreid door ervaring, training, 
gebruik van instrumenten e.d. Door maat en getal 
worden strukturen in het waarneembare dee! van de 
wklh. aangeduid. Het model dat daardoor ontstaat is 
een reduktie die de wklh. beperkt tot het tastbare, 
ervaarbare en begrijpelijke. Aan de randen kan het 
(nog) onbegrepene worden benaderd door een ordening 
in symbolen, mythen en analogieen. 
leder maakt op deze manier zijn of haar eigen wereld, 
die uniek is. Op de meest essentiele punten kan die 
eigen wereld vaak heel moeilijk aan anderen duidelijk 
worden gemaakt. De grote vraag is of hetgeen de mens 
aldus aan ordening en model tevoorschijn brengt een 
eigenschap is van die wklh. dan wel een projektie 
van de eigenschappen van de menselijke waarnemings
en ervaringsvermogens. Wij komen hierop nog terug. 

WERELD Ons begrip WERELD, dat hiermee geintroduceerd is, 
in samenhang met werkelijkheid, wordt dus betrokken 
op de waarnemings- en bewustzijnsvermogens van de 
mens. Etymologies is dat ook juist. "Wereld' is een 
samenstelling van het angelsaksiese WER, dat man of 
mens betekent (vgl. Lat. VIR) en het op tijd(perk) 
betrokken woord ELD (vgl. old (E), alt (D)). Wereld 
is het geladen begrip dat het hele stoffelijke be
staan, de levensgang, van de mens in de tijd bepaalt. 
Op een bepaalde manier is wereld hiermee een aandui
ding van een beperking t.o.v. de werkelijkheid! 
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--
T'OENG ZJEN 

(Gemeenschap met mensen) 

N. Berdjajew zegt 11 Der menschliche Geist ist in Ge
fangenschaft. Die Gefangenschaft nenne ich 11Welt 11

• 

( ...... ) Diese scheunenhafte 1Welt 1 ist die Produkt 
unserer Sunde". In zijn boek Der Sinn der Schaffens 
(1926) stelt hij onze kreativiteit centraal als het 
er om gaat de beperkingen van zo'n wereld te door
breken. 
Als wij nu over het bestaan van werelden gaan spre
ken, dan is daaraan voor mij direkt verbonden een 
notie van het bestaan van verschillende bewustzijns
toestanden of -lagen bij de mens. Elders heb ik ook 
de relatie gelegd met die kreativiteit en dat wat 
daarboven uitgaat (2). 

Hiermee is.onverantwoord kort, heel veel gezegd. 
Maar dat kan voordelen hebben. We hebben nu altans 
een beperkt model om aan te refereren. In mijn rond
reis door de literatuur en in gesprekken noteerde 
ik vele andere begrippen waarmee (m.i .) hetzelfde 
bedoeld werd uit te drukken: lagen (Schichten), di
mensies, sferen, zones, fasen, trappen (Stufen). 
rijken, domeinen, strukturen, velden, kringen, ni
vo's, hierarchieen. In de praktijk van de studie 
treedt een groot probleem op bij deze verscheiden
heid van naamaanduidingen, nl. dat de verschillende 
auteurs er ook verschillende betekenissen aan toe
kennen! Niet altijd wordt er 1wereld 1 in onze bete
kenis mee bedoeld. Soms ook is er sprake van een ge
deeltelijk overeenkomen van de begrippen. Nog ver
warrender is, dat het begrip 1wereld 1 zelf eveneens 
in afwijkende zin wordt gebruikt. Telkens opnieuw 
moest derhalve zorgvuldig nagegaan worden wat iedere 
auteur bedoelde en of hij ook 1eerlijk 1 werd begre
pen. Vast staat echter dat het meer-wereldenthema 
overal opduikt,op de meest onverwachte manieren. 
Het gaat kennel ijk om een universeel beginsel dat 
broederlijk wordt gedeeld door positivisten en roze• 
kruisers of theosofen, zij het dat eerstgenoemden 
daarvoor af en toe buiten hun beginselen moeten tre
den. Ze doen dat echter wel ! 

Mijn hypothese nu, gericht op praktiese toepassing 
in de urbanistiek, is dater in de aangegeven bete
kenis sprake is van een meervoudigheid van werelden 
in het door ons ervaren deel van de werkelijkheid; 
laten we ons dit voorlopig voorstellen als een aan
tal op elkaar inwerkende lagen. We kunnen b.v. den
ken aan de kodering zoals het oude Chinese wijsheids
boek I Tjing die ons geeft in de trigrammen en hexa
grammen (afb.) 
Adin Steinsaltz stelt dat die verschillende werelden 
niet 'ergens anders' bestaan, ook niet waar het de 
meer spirituele lagen betreft. Zij bestrijken veel 
meer de verschillende dimensies van het 1 zijn 1

; 

"de verschi l lende werelden doordringen elkaar en 
werken op een dusdanige wijze op elkaar in, dat ze 
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als elkaars tegenhangers beschouwd kunnen warden, 
waarbij elk zichzelf weerspiegelt of projekteert 
op de wereld erboven of eronder ( - ) 11

• 

Een op het voorgaande aansluitende bewering is nu, 
dat het een dramatiese ontwikkeling is dat we in de 
afgelopen eeuwen (en in het bizonder de laatste hon
derd jaren) te eenzijdig gekonsentreerd raakten op 
slechts een wereld, het zintuigelijke of fysieke 
domein. Die konsentratie heeft tot grate sprongen 
voorwaarts geleid: maanvluchten, harttransplanta
ties, steden. De prijs die hiervoor betaald wordt 
ligt in het veronachtzamen van de andere werelden, 
die van de psyche, van het symboliese en mythiese 
en van het sakrale. 
Het resultaat is een gemutileerde werkelijkheid waar
in ratio, materie en mechanisme heer en meester me
nen te moeten zijn. Dit zijn echter de kenmerken van 
(slechts) een wereld. Ook de wetenschap heeft zich 
in die beperking laten dringen. Zolang 'mens op de 
maan' slechts de technologiese prestatie omvat, is 
er geen verdere ontwikkeling van dat fenomeen moge
lijk. Dat wordt nu ook bij NASA ingezien. 

Wat is nu de betekenis van het besef dater meer we
relden zijn? Allereerst dat wij gaan begrijpen waar
om allerlei verschijnselen die om ons ~een gebeuren 
op verschillende nivo's geinterpreteerd moeten war
den. lk gaf al het voorbeeld van de stad. Voorts dat 
we ook de oorzaken ervan beginnen te zien, dat men
sen en groepen elkaar zo vaak niet verstaan en be
grijpen; ze praten dan tegen elkaar op verschillen
de nivo's (hetgeen geen enkel waardeoordeel inhoudt!) 
zonder zich dat bewust te zijn. Heel konkreet kunnen 
we ons (voorlopig als hypothese) voorstellen dater 
in de verschi llende lagen van zo'n samenstel van we
re 1 den: 

onderl ing verschi llende 'wetten' gel den, b.v. ten 
aanzien van oorzaak en gevolg (kausaliteit); 
verschi llende vormen van bepaaldheid (determinisme) 
en denkwijze; 
varierende strukturen van argumentatie en bewijs
voeri ng; 
volstrekt verschillende noties van ruimte (plaats) 
en ti j d. 

De ontwikkelingen in de 'Nieuwe Natuurkunde" van de 
laatste jaren (b.v. llya Prigogine, David Bohm, 
Rupert Sheldrake) geven een overtuigend beeld van de 
essentiele betekenis van deze 'andere werkelijkheden' 
of 'andere dimensies', zeals ze vaak warden genoemd. 
Het is opmerkelijk dat daarbij niet zelden de relatie 
wordt gelegd naar 'de geest van het Oosten' (Capra's 
Tao of Physics, Zukav's The Dancing Wu Li Masters). 
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In het 1 icht van onze beschouwing kunnen we nu al 
zeggen dat het hier slechts gaat om verschillen in 
aksent op 'werelden~ die we in West en Dost tegen
komen. Mijns inziens kan een blik naar het Oosten 
inspirerend werken, maar behoeft er geen sprake te 
zijn van overname of overgave ten aanzien van ons 
denken. 

We zullen ons nu op pad begeven voor onze verkennings
tocht en zien of wij wat van die werelden gewaar kun
nen worden. 

3. RONDBLIK IN EEN 'WERELD VAN WERELDEN' 

Het aanvankelijke voornemen om de resultaten van n1Jn 
speurtocht naar uitingen over de werelden-van - onze
werkel ijkheid in de vorm van een katalogies overzicht 
weer te geven blijkt het bestek van deze bijdrage ver
re te buiten te gaan. In alle hoeken en gaten van wijs
begeerte, sociale wetenschappen, literatuur, beelden
de kunsten, religies en ideologieen komen we opmerke
lijke zienswijzen tegen over een meervoudig werelden
beeld. De duitse kultuurfilosoof Hans Blumenberg (geb. 
1920) stelt, dat 'Dass wir in mehr als eine Welt leben, 
ist die Formel fur Entdeckungen, die die philosophische 
Erregung dieses Jahrhunderts ausmachen!' Blumenberg laat 
het thema 'een Wereld van Werelden 1

, dat door Kant als 
zodanig benoemd is, voor de moderne tijd aanvangen bij 
Fontenelle, voorloper van de Verlichting. Wie echter 
het uit 1686 daterende boekje 11 Entretien sur la plura-
1 ite des mondes 11 leest, komt tot de ontdekking dat het 
bij Fontenelle om een zeer stoffelijke voorstelling 
van zaken gaat: er zouden nog veel meer bewoonde pla
neten . in het heel al kunnen zijn en de aarde-wereld 
behoeft niet de enige te zijn. Dat was destijds een 
rechtstreekse aanval op de toen gangbare theologiese 
opvattingen die zich, met een beroep op Plato en Ari
stoteles, hadden vastgezet op de uniciteit van het 
(menselijk) !even op de planeet Aarde. Enerzijds zet 
Blumenberg ons op het verkeerde spoor., anderzijds is 
zijn verwijzing wet van belang, als hij het begrip van 
meervoudige werelden aan het rationele denken van de 
Verlichting koppelt. 
We zullen echter spoedig zien dater, niet in het minst 
via Plato, wet degelijk een lange traditie van een we
reldenbeeld is, ook in de christelijke theologie. Het 
gaat dan echter om het begrip 1wereld 1 zoals wij dat 
al hebben uiteengezet. 

BOEDDHISME Het bestaan van drie werelden, die tevens duiden op 
drie bewustzijnstoestanden wordt voor wat het Boe ddhis
me betreft niet duidelijker uitgedrukt dan door de op
bouw van de Borobudur op Java (afb). In specifieke 
vormen (vierkante galerijen, ·f'onde bovenbouw, uitlopend 
op het Ene), en karakteristie~e uitbeeldingen (verha
len van verschi !lend nivo op de galerijen, een veelheid 
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BO RO BU DUR 

◄ ronde terrassen 

4 ga Jeri jen 

- -rupadhatu wereld van de vorm 

- -kamadhatu wereld van de begeerte 
--------

- -A= arupadhatu / 
wereld van het vormloze 

van mediterende buddha 1 s in de bovenste 1 sfeer 1
) 

wordt uitdrukking gegeven aan de drie sferen; die 
van de Begeerte, de Vorm en de Vormloosheid. De drie 
sferen vloeien harmonies in elkaar over, zijn gebon
den maar elk toch ook uniek. Het zal duidelijk zijn 
dater, ook in de Borobudur veel meer aan de hand is 
dan deze simpele driedeling van werelden. We kennen 
de drie (of vier) voertuigen om deze werelden te kun
nen begaan en de drie Guna 1 s (de essentiele eigen
schappen van het stoffelijke) die met deze voorstel
lingswijze op subtiele wijze zijn verweven. 
In heil ige boeken en heldendichten komen deze thema 1 s 
op vele manieren telkens weer aan de orde. We mogen 
ook niet vergeten hoe dit alles doorwerkt in de maat
schappelijke strukturen, waarin o.m. het kastenstel
sel berust op de veelheid der werelden of lagen. 

PLATO Als wij ons nu tot het westerse erfgoed van het den
ken wenden, dan 1 igt het voor de hand om eerst eens 
te rade te gaan bij Plato. Diens Timaeus biedt bij 
uitstek een kosmologie waarin onze werelden een plaats 
zouden moeten hebben. Plato spreekt inderdaad over een 
meervoudig wereldbeeld in de Timaeus, zij het zeer on
verwacht en naar veler oordeel nogal duister. Hij 
verwerpt de gedachte aan een groat aantal werelden, 
maar hij besluit tot de mogel ijkheid van een vijftal 
werelden (cosmoi), in een een en enig universum. 
Deze bijna terloopse verschijning zou in verband ge
bracht kunnen worden met de direkt daaraan voorafgaan
de diskussie over de vijf regelmatige ( 1 platoniese 1

) 

lichamen en over de vijf elementen (aarde, water, 
lucht, vuur en aether). De kenmerken van deze lichamen 
en/of elementen zouden dan in symboliese (of arche
typiese?) zin kunnen slaan op de eigenschapen van die 
werelden. Vanouds wordt betreurd dat Plato hier niet 
duidel ijker is en vaak wordt verondersteld dat de uit
leg behoort tot de 1ongeschreven leer• welke deel uit
maakte van Plato 1 s mondelinge onderricht aan ingewij
den. Mijns inziens is de grate wijsgeer echter heel 
duidelijk in zijn uitleg, namelijk in de Allegorie van 
de Grot, welke deel uitmaakt van de Politeia. De vier 
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DANTE 

of vijf werelden worden hier tot uitdrukking gebracht! 
Het opval lende is dat ook dit gebeurt na een vooraf
gaande uiteenzetting over de vierdel ing van een lijn 
op zodanige wijze dater vier zielstoestanden mee wor
den aangegeven. Daarvan liggen er twee I in het rijk 
van het denkbare' en de andere twee toestanden 'in het 
rijk van het zichtbare'. 
We zien hier een opvallende parallel met hetgeen wij 
eerder als uitgangspunt van onze verkenning namen: een 
op de werkel ijkheid betrokken samenstel van 'werelden' 
die (mede) als bewustzijnslagen kunnen worden opgevat. 
Voor een uitvoerige en boeiende uiteenzetting over 
Plato's Grot moet ik hier verwijzen naar C. Verhoe
ven: Mensen in een grot; beschouwingen over een al
legorie van Plato, Baarn 1983. Dat Verhoeven op 
blz. 40 nu uitgerekend stelt dat "de verdeelde lijn 
niet twee of zelfs vier werelden schept, die van el
kaar gescheiden zijn 11

, laten we dan maar even als 
diskussiepunt staan. Helaas moet ik nu volstaan met 
de opwekking aan de nieuwsgierige lezer om het ver
haal van de grot eens te lezen door een 'werelden-
bri l '. Vanaf ons qeketend-z~jn aan de eerste wereld 
tot aan de goede en slechte ervaringen bij het rond
gaan in andere werelden wordt in hoge mate werkelijk
heid voor ons. 

Moge het platoniese beeld der werelden dan voor som
migen nog wat vaag lijken, in de (vroeg-)middeleeuw
se westers-christelijke wereld vinden we verschi llen
de uitwerkingen die zeker mede op Plato berusten. 
Niet zelden wordt hier ook een gelaagde struktuur 
van de hemelse regionen of hierarchieen mee verbon
den (Dionysius de Areopagiet, School van Chartres/ 
Al anus ab lnsulae). Ekselent hoogtepunt in gedetail
leerde beschrijving en helderheid van voorstelling 
(model) is opnieuw een allegorie. Het is de Divina 
Commedia van Dante Alighieri (ca. - 1290), in opbouw 
reeds verwijzend naar drie werelden: Inferno (Hel), 
Purgatorio (Louteringsberg) en Paradiso (Hemel). 
De gang door deze rijken als een persoonlijke tocht 
onder archetypiese begeleiders (Vf.rgilius, Beatrice) 
geeft een minuskule beschrijving van de gelaagdheid 
van elk van deze 'werelden' (afb.). 
Voor ons is echter van nog meer belang de interpre
tatiewijze welke Dante zelf heeft aangereikt. In een 
brief aan Cangrande della Scala zegt hij,dat zijn 
werk kan (moet) worden ervaren op vier (wat we nu 
noemen) nivo's van bewustzijn. Die nivo's zijn door 
Dante benoemd als Littera (letterlijk, histories), 
Al legoria (zinnebeeldig, psychologies), Moralis 
(moreel, tropologies = omkerend), mystiek ) en Ana
gogia (geestverlichtend, transcedent). De 'vertal in
gen' geven ook meer moderne interpretaties aan. 
Een verdergaande uiteenzetting over deze interpreta
tielagen en de relatie met de bewustzijnsnivo's van 
de mens komt in een artikel van mijn hand aan de or
de (2). Hier wordt volstaan met de konklusie dat in 
de Divina Commedia derhalve de werelden en de bewust-
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BOSCH 
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uitbeelding van de 
Louteringsberg (Dante) 

zijnslagen nauw verweven zijn. De opbouw is gelijk
soortig. We zullen straks zien hoe dit beeld bevesti
ging vindt in het meest recente 'brain-mind' onder
zoek. Ten aanzien van zijn bronnen beroept Dante zich 
op zijn tijdgenoot Durandus van Mende, geleerde op 
het terrein van de I iturgie (rand 1290), maar Veltman 
merkt op dat de herkomst van zulke opvattingen reeds 
in de laat-antieke hellenistiese kultuur van de 2e 
en 3e eeuw na Christus is te vinden (o.m. Origenes). 
Het terugvolgen van aeze wortels in de tijd blijft 
een boeiende en inspirerende bezigheid, vooral als 
men in staat is die oorspronkelijke bronnen daarop 
na te slaan. 
Waar het de verbeelding van dit middeleeuwse werelden
beeld betreft, komt ans vooral het werk van Jeroen 
Bosch voor de geest. Diens beroemde drieluik De Tuin 
der Lusten toont daadwerkelijk drie werelden met een 
noodzakelijke interpretatie op dezelfde vier 11bewust
zijnsnivo1s11 van Dante . Het meest stoffelijke nivo 
verschijnt in Bosch' drieluik pas als men het dicht
klapt en de achterkanten van de vleugeldeuren voor 
ons een doorzichtige wereldbol vormen! 
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KATHEDRAAL Hoogtepunt van uitdrukking, verbeelding en konkrete 
bouwkundige vorm en konstruktie van dit gegeven vin
den we in de middeleeuwse kathedralen, die overigens 
qua opbouw teruggaan op zeer oude (tempel-)tradities. 
De opbouw van het scnip(~ie ·afb . ) is slechts een van 

de 4 werelden in de 

• IV 

II I 

II 

de vele aanduidingen van het gelaagde wereldenbeeld . 
We zien hierin de stoffelijke wereld van de begane 
grond waarop wij staan,met de zware kolomrijen die 
daarin rusten. Daarboven de half opengewerkte galerij 
van het triforium ., het domein van de ziel, die ver
licht wordt maar zelf nog geen licht geeft. Daarboven 
het 1 gewelf 1

, de omhoogstrevende en uiteindelijk sa
menkomende wereld van de geest met daarin de licht
bronnen en de knooppunten die verwijzen naar een voort
zetting in hogere werelden. Geheel of half onder het 
begane grondnivo is er vaak een krypt dat verwijst 
naar de onderwereld of het rijk van de dood. 
Het is boeiend om te ervaren dat de liturgie of rite 
die in deze ruimten wordt beleefd, zelf ook weer heel 
helder deze opgang door vier werelden aanduidt en daar
bij dan het tijdaspekt tot uitdrukking brengt. Altans 
daar waar 1 vernieuwingen 1 en andere eigentijdse ver
nielingen de essentie ervan niet hebben weggevaagd. 

Er zullen lezers zijn die zic~ wat ongemak~e) f jk voe
Jen bij deze zwaarte der symbol iek . Zij zul Jen van de 
tot hiertoe naar voren gebrachte visies op de geleding 
van de werkelijkheid kunnen zeggen· dat ze toch niet 

h d 1 
meer van deze tijd zijn! Nu ben ik niet meteen geneigd 

Kat e raa d. b . k h b 1 b . d om 1t te eamen, maar I e we egr1p voor e vraag 
naar wat meer herkenbaarheid ten opzichte van de eigen 
ti jd. 
Alvorens te kijken naar twee voorbeelden die geheel in 
de aktuele ontwikkel ing van het wetenschappel ijk onderzoe 
staan, wil ik toch eerst nog twee voorbeelden geven van 
eveneens in traditie verankerde stelsels, maar die tot 
op,vandaag hun aktualiteit niet verloren lijken te heb
ben. 



KABALA 

de 4 werelden in 
de levensboom van 
de Kabala 

Voorzover ik nu kan beoordelen, wordt de meest uitge
werkte en ook heldere visie op een 1wereld van werel
den1 berustend op een lange overlevering, ons geboden 
door de joods-mystieke Kabala. Zeker teruggaan:!op zeer 
oude overleveringen werd deze Kabala (= overlevering) 
in ongeveer de 12e eeuw op schrift gesteld o.m. in 
het westen (Provence, Spanje). In deze kosmologie is 
ekspliciet sprake van vier werelden, nauwkeurig be
noemd en beschreven en gelijkelijk gestruktureerd. 
Wat ons in het bizonder treft zijn (a) de wijze waar
op de onderlinge verwevenheid van deze vier werelden 
is uitgewerkt en afgebeeld en (b) de wijze waarop de 
mens als samengesteld beeld van deze vier werelden 
wordt gezien. Bij dat laatste gaat het vooral om de 
wijze waarop de struktuur van de ziel en daarmee ook 
ons bewustzijn in kontakt staat met deze werelden. 
In het kader van dit reisverslag kunnen we niet veel 
meer doen dan de plattegrond van dit geinspireerde 
gedachtenbouwwerk weer te geven (afb.) als uitnodi
ging aan de geinteresseerde lezer om deze 1levensboom 1, 
zeals deze struktuur meestal wordt genoemd, zelf ver
der te bekijken. De Kabala kent zeer veel verwarrende 
uit- en aanwassen die men naar believen okkult, mysti
ficerend, magies of gewoon 1nogal vreemd 1 kan noemen. 
De kern is echter helder als kristal, zeker waar het 
de 1werelden 1 betreft. Een hedendaags geleerde als 
Adin Steinsaltz beschrijft de werelden a.ls 11vier fun
damentele dimensies van 1 zijn 1 ( ... ), ieder met haar 
eigen kosmos en haar eigen wezen. De werelden worden 
aangeduid als die (1) der uitstraling (emanatie), 
(2) der schepping, (3) van de formatie en (4) van het 
maken. Drie faktoren hebben deze werelden gemeen, maar 
in iedere wereld verschijnen ze anders, ook waar het 
b.v. de kausaliteit betreft. De drie faktoren zijn: 
Ruimte (plaats e.d.), Tijd en (zelf-)Bewustzijn. 
Het wereldenbeeld van de Kabala is in hoge mate een 
1zoeklicht 1 in de zin van Popper (zie par. 4), d.w.z. 
een aktief beginsel voor wetenschappelijk onderzoek. 
Het moge duidelijk zijn dat deze kosmologie in hoge 
mate het referentiepunt voor onze beschouwingen vormt. 

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om het 
1oosterse denken 1 toegankeliJk te maken voor het wes
ten. De vraag is natuurlijk of dat kan en of dat wel 
meet. Het is nagenoeg onmogelijk om denkwijzen en 
-vormen los te koppelen van hun kontekst. Het zal dui
delijk zijn dat altans mijn streven niet uitgaat naar 
een 1 going-east 1; maar dat behoeft een open belangstel-
1 ing en inspiratie vanuit oosterse bronnen niet in de 
weg te staan. 
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Een diepe doordenking van oosterse wijsheid en een 
westerse interpretatie daarvan vinden we in de geens
zins eenvoudige leer van de Swabhawat (= zelf-wording, 
innerlijke kwaliteit), dat door de nederlander C.J. 

SASWITHA Rijks (Saswitha) werd uitgewerkt in een boek van die 
naam. Saswitha is een van de leraren die Kwee Swan 
Liat en ik delen, zij het met dertig jaren verschil ~ 
De Swabhawatleer geeft een aantal principes over het 
leven en het bewustzijn, die het samenspel van werel
den inzichtelijk maken. Die werelden vormen een ondeel
baar geheel; zij kunnen alleen in en door elkaar be
staan, tegelijkertijd. Het is dus onmogel ijk om een 
wereld afzonderlijk te bezien en te beschrijven. Uit 
de stof-, de geest- en de denkwereld bouwt de mens 
zijn unieke eigen wereld op. Wat wij leven of bestaan 
noemen is de voortdurend wisselende resultante ( 1ver
schilsmaking1) tussen deze drie werelden. 

· De 1moderne 1 lezer zal met deze voorbeelden uit de . 
traditie nog niet geheel gerust z.ijn. We haasten ons 
daarom nu naar twee eigentijdse voorbeelden van werel
dendenken, die nog de nodige verrassingen met zich mee 
zullen brengen. lk wil echter opmerken dat ik mij er
van bewust ben door deze plotselinge overgang ernstig 
tekort te doen aan de eveneens in de oude tradities ver
ankerde, maar tevens hoogst aktuele beschouwingswijzen 
van zowel de Antroposofie als van de 1 moderne 1 vormen 
van de leer van de Roze-kruisers. Ook in deze stromin
gen staat een werelden-beeld centraal. De leringen zijn 
echter zo veel omvattend dat ik er ook tekort aan zou 
doen door slechts dit aspekt eruit te lichten. Rudolf 

STEINER Steiner spreekt over de fysieke wereld, de zielewereld 
en de geesteswereld en beschouwt de mens als burger van 
deze drie werelden: 11 ln verband met het wezenl ijke ver
schi 1 tussen deze drie werelden is het wel duidelijk, 
dat ook drie wijzen van beschouwing nodig zijn, om 
over deze werelden en het aandeel dat de mens daarin 
heeft, een helder inzicht te verwerven 11

• 

Voor velen bl ijkt de meest onverwachte aanhanger van 
een drie-werelden visie te zijn de wetenschapsfilosoof 

POPPER Sir Karl Popper (geb. 1902), een van de weinigen die 
het krities wetenschapsgezicht van deze eeuw zal bepa
len. Hoewel ik permanent overhoop lig met Popper's 
aanhangers en interpreten, geldt ook hier weer dat aan 
de bran alle goeds te vinden is. We zullen in het res
terende deel van dit hoofdstuk Popper nog vaak tegen
komen. 
Popper is een kenner en een bestrijder van Plato bij 
uitstek, maar hij doet dat zo, dat je indringend leert 
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wat de inhoud van zowel Plato's als van Popper 1 s ziens
wijzen is. Dat is wetenschappelijk bezig zijn! 
Als Popper derhalve zijn drie werelden en die van Pla
to vergel ijkt, dan komt hij tot zowel overeenkomsten 
als verschillen. De kern van de verschi lien ligt daar
in, dat Popper het transcedente nivo zorgvuldig ont
wijkt. Wereld 1 is bij Popper de fysieke wereld, van 
de elementen tot de levende organismen. Wereld 1 wordt 
als neutraal en objektief beschreven. Wereld 2 is die 
van de subjektieve ervaringen, die waar waarnemingsver
mogens (ook dierl ij ke) en bewustzijn in het geding zijn. 
Subjektieve ervaringen en gedachten horen hier ook thuis. 
Wereld 3 is de autonome wereld van de produkten van de 
mensel ijke geest, verheven boven het subjektieve en tij
delijke. Het is de wereld van de Kunst, Wetenschap en 
de Technologie, metals bemiddelaar het vermogen van 
de taalvorming, die tot veronderstellingen en theorieen 
kan leiden. 
Het grote verschi l met Plato ligt hier dat zijn derde 
wereld, die van de ldeeen, Vormen en Essenties, niet 
strikt tot de menselijke geest is beperkt, maar gevoed 
wordt vanuit hogere regionen, die we wellicht Wereld 4 
zouden kunnen noemen. 
Popper's visie op de drie werelden vormt een belang
rijke bijdrage aan ons onderwerp. Toch kunnen we het 
betreuren dat hij die stap naar een Wereld 4 niet heeft 
willen zetten. In een lezing uit 1967 die aan dit onder
werp is gewijd, zegt hij, dat de term Wereld 3 alleen 
maar een kwestie is van een aanduiding, die gemakshalve 
is gekozen. Er kunnen net zo goed meer dan drie werel
den verondersteld worden. Bij dit laatste denkt Popper 
dan wel aan een bepaalde indel ing binnen de grenzen van 
zijn veronderstelde werkelijkheid, m.a .w. hij bedoelt 
geen Wereld 4 buiten die wklh. 
lk acht dit, om in Popper's eigen termen te spreken, 
een 1armoede 1 en beperktheid van zijn visie. Zijn idee
en en verklaringen met zijn drie werelden lijden daar
onder. Dit neemt echter niet weg dat de belangrijkste 
stap van Popper, het postuleren van verscheidene werel
den, van groot belang is. Hij opent in ieder geval een 
klein venstertje waardoorheen hij nauwelijks durft te 
kijken. Dit deelt hij dan met veel van zijn bewonde
raars, die, zoals zo vaak, meer dan hun meester menen 
de wijsheid (c.q. wetenschap) in pacht te hebben. 
De waarde van Popper's opstelling gaat echter verder 
dan alleen het kleine venstertje. Van groot belang is 
de relatie welke hij legt met de bewustzijnsstrukturen, 
met name ook waar het de specifieke werking van elk der 
hersenhelften betreft. Voorts moet zijn visie op de 
werking van de evolutie worden genoemd. Die geeft een 
eigen dimensie aan Popper's be ~chouwingen. De (biolo
giese) evolutie geeft aanleiding tot 1intrinsieke nieuw
heid1. die nooit uit het gewone waarnemen kan worden 
verklaard. 
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HOUSTON 

11 Nieuwheid kan niet kausaal of rationeel worden ver
klaard, maar al leen intuitief begrepen worden". Dat 
is nu juist dat nieuwe, dat de New Age beweging haar 
karakteristiek verleent~ 
Deze evolutie 3eeft het aanzien aan de faktor, die 
door Popper allesbepalend wordt geacht: het ontwikke
len van het taalvermogen: 11 taal, die niet al leen aan
leiding heeft gegeven tot het ontstaan van wereld 3, 
maar die zelf ook door de terugkoppeling van wereld 3 
ve ran de r i ngen heeft onde rgaan 11

• Taa 1 ook, die a 1 s be
mi dde 1 aar optreedt tussen de verschi llende werelden. 

De elementen die Popper's visie zo belangrijk voor 
ons maken komen alle terug in het onderzoek dat in de 
zestiger en zeventiger jaren in de V.S. is verricht 
door o.m. dr. Jean Houston. Begonnen rond 1960 met 
studies en onderzoek met betrekking tot de zgn . psy
chedeliese ervaringen bij (o.m.) druggebruik leidde 
haar werk, ingebed in de ontwikkelingen van de huma
nistiese en de transpersonele psychologie, tot een 
uitzonderlijke visie op de mogelijkheden van het 
mens-zijn. Mede door de samenwerking met het onder
zoek naar het funktioneren van de hersenen (o.a. Paul 
McLean) konden metoden worden ontwikkeld voor meer 
integrale therapieen waarbij zowel de fysieke, de 
psychiese als de spirituele komponenten hun plaats 
kregen. Voor ons is nu van belang dat uit het breed 
opgezette onderzoek daadwerkelijk en kontroleerbaar 
kon warden aangetoond dater sprake is van vier ge
heel verschillend werkende en reagerende bewustzijns
nivo's of -lagen. Elk van deze ]agen, zo zouden we 
kunnen stellen, schept een eigen wereld en reageert 
verschillend op situaties. De vier nivo's zullen ons 
inmiddels niet vreemd meer voorkomen, maar het nieuwe 
is dat het een door systematiese proefneming nu beves
tigde indeling betreft. 
We onderscheiden: 
1. de fysieke laag (stoffelijk, lichamelijk); 
2. de psychologiese laag (emoties, ervaringen, herin

neringen - analyties van aard); 
3. de symbol ies-mythiese laag; de meer objektieve uit

werking van laag 2 waarin symbolen en archetypen 
als gids dienen. 'Persoon' wordt hier I lndividu 1

• 

4. de integrale of sakrale laag, de moei lijk toeganke-
lijke laag van de mystieke beleving, 'Verlichting'. 

Een nadere uitwerking van deze lagen/'werelden' heb ik 
in de onder (2) vermelde parallelverhandeling over 
kreatief en kathedraal moment gegeven. Van groot be
Jang bl ijken name! ijk (en dit is een nieuw element in 
het betoog) dat de grenzen tussen de verschillende 
lagen of werelden bij uitstek de 'plekken' zijn waar 
ontwikkelingen, mutaties, kreatieve aktiviteiten e.d. 
plaats grijpen. 
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Het grote belang van het werk van Jean Houston is nu 
dat zij niet is geeindigd bij de proefnerningen, maar 
de konklusie heeft getrokken dat opleidingsrnetoden, 
bewustzijnstrainingen e.d. daarop geent zouden moeten 
warden. Deelneming aan deze programrna's en gesprekken 
met Jean Houston, gedeeltelijk sarnen met Kwee Swan 
Liat, waren in niet geringe mate aanleiding tot deze 
studie. 

Wij sluiten hierrnee deze verkenning (voorlopig) af. 
Zelfs de katalogus kon niet volledig zijn. We zullen 
nog enige aandacht schenken aan de verschijning van 
werelden in de kunst,in een volgende paragraaf. 
lk wi 1 niet nalaten om te vermelden dat nu ten on
rechte nog geen aandacht werd geschonken aan het fi
losofies en/of sociologies werk van Henri Bergson, 
Nikolai Hartmann, G. Gurvitch, Auguste Comte, P. So
rokin, Nikolaj Berdjajew, Jean Gebser, P. Teilhard 
de Chardin, A.N. Whitehead, Hermann Keyserling, 
G. Gurdjieff's leerlingen John G. Bennett en Rodney 
Col 1 in die al Jen op heldere wijze over een werelden
beeld spreken. Hetzelfde geldt de psycho-analytici 
C.G. Jung en Paul Frankl, de antropologe Mary Douglas, 
de architekt-uitvinder R. Buckminster Fuller, de her
ontdekker van de Harmoniek Hans Kayser, de planoloog 
Erich Jantsch en de met het westerse denken verbonden 
Boeddhist Tarthung Tulku. 
Soms vraag je jewel eens af waarom de mensen zo 
vreemd opkijken als je ze vertelt over werken in drie 
of vier werelden, ook als het een bouwkundige of 
techniese opgave betreft ..... . 

(Amsterdam 1695) 

de 4 werelden in de Tempel van Jeruzalem 
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4. BEWIJS, ARGUMENT OF OVERTUIGING? 

Onderwerpen als deze warden niet zelden als randge
bieden beschouwd. Rand waarvan? Wetenschap? 
Randen blijken vaak grenzen of drempels te zijn die~ 
zodra we de belemmering ervan overwinnen,toegang blij
ken te geven tot veel wijdere perspektieven. Die het 
vertrouwde besloten wereldje zelf tot een randgebied 
maken! Dit was altans mijn ervaring op deze studiereis. 
Het zijn vaak de twijfelaars en nog meer degenen 'die 
er niet aan willen', die vragen om bewijzen, liefst 
harde! Men suggereert daarmee dat de eigen wereld en 
de eigen inzichten allemaal bewezen zijn; wetenschap
pelijk bewezen nog wel ! Maar dat is niet zo: de grond
slagen van geen enkele 'wereld' zijn bewezen en zul
len ook nooit bewezen kunnen warden. Bewijzen verei
sen namelijk een betoog vanuit minstens een wereld of 
dimensie hoger dm ·uiteindelijk gesloten te kunnen wor
den. Men kan dit een metafysies argument noemen en 
daar is wat mij betreft ook niets op tegen. 
In Popper's beeld van 3 werelden gaat hij niet verder 
dan het benoemen van deze drie, maar hij stelt duide
lijk dat het er ook meer kunnen zijn. lk heb al opge
merkt dat ik het jammer vind dat hij de stap naar een 
meer transcedente wereld 4 niet wil maken; hij is daar 
bang voor. Maar, zo stelt Popper: Wereld 3 is al niet 
te bewijzen, maar niettemin is hij zo reeel als een 
tafel en een stoel. Het is hoogst boeiend om deze zo 
strenge toezichthouder op het wetenschappelijk argu
ment juist in deze argumentatie te volgen. Het is 66k 
boeiend om de reakties van de gestaalde Popper-kaders 
hierover te horen. Deze varieren van het verwijt dat 
van een door Popper 'terloops' behandeld fenomeen zo'n 
ophef wordt gemaakt, tot de verdachtmaking als zouden 
Popper's werelden een ouderdomskwaal zijn. 
Noch het een, noch het ander is juist. In het meren
deel van Popper's (latere) werken wordt veel aandacht 
geschonken aan het wereldenprobleem, niet zelden in 
gehele hoofdstukken. In zijn autobiografie schrijft 
hij: "Heel Jang heb ik niets geschreven over Were Id 3, 
totdat ik uiteindel ijk tot de konklusie kwam dat de 
bewoners van deze wereld werkelijk bestaan 11

• Of, als 
ik het in andere termen zeg: toen de hypothese zo 
krachtig werd dat deze als 'zoeklicht' ging werken. 
Hoe dit op verschillende terreinen gebeurde blijkt 
o.m. uit het lijvige boekwerk dat Popper en Sir John 
Eccles, ten dele in dialoogvorm, tot stand brachten: 
The Self and its Brain. Het zal duidelijk zijn dat 
dit werk van groat belang is voor ons onderzoek, dat 
immers vooral gericht is op de rol van de bewustwor
dingsprocessen in ons konkrete handelen (maken). 
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Van Peursen merkt terecht op dat het niet goed in te 
denken is hoe ooit een falsifikatie of zelfs een weer
legging (kernpunten van Popper's methode!) van deze 
Wereld-3 theorie eruit zou moeten zien; "zelfs de 
weerlegging valt binnen wereld 3, althans zeals deze 
door Popper is omschreven". Van Peursen stelt dat 
naar zijn mening het metafysies karakter van dit deel 
van Popper's theorie door hem niet ontkend zal worden. 
lk blijf me afvragen waarom niet de m.i. enig juiste 
stap naar wereld 4 werd gemaakt, ook al staat die we
reld dan buiten de menselijke bewustzijnssfeer. 
Waar het ons nu echter om gaat is, dat kennelijk een 
drie of vier wereldenbeeld en de daaraan gekoppelde 
gedachte van vier verklaringsnivo's van ons bewust
zijn noch te bewijzen noch te falsificeren valt. 
Maar het is daarom niet minder essentieel ! 
Een maanvlucht is een techniese triomf in termen van 
zwaartekracht, tijd, elektronika; stuk voor stuk toe
gepaste maar niet bewezen (of begrepen) zaken. Ook 
de wereld van het Bouwen en Ruimtelijk Organiseren 
draait in die zin geheel om 'onbewezen' zaken. Bou
wen is van kunst tot kunde een aaneenschakeling van 
achtereenvolgende veronderstellingen en probeersels, 
die telkens weer blijken te moeten worden bijgesteld 
of verbeterd; van betonrot tot hoogbouw en achter
haalde konstrukties, van buurtinrichting tot sprei-
d in gs be 1 e id. 

VERWONDERING De op zichzelf steeds weer noodzakelijke vraag naar 
argument en bewijs zal nooit een belerm,ering mogen 
zijn om het ongewone en het onverwachte in de beschou
wing te betrekken. Dat ongewone kan trouwens zeer be
trekkel ijk zijn en tijdgebonden. Reeds de benaderings
wijze en wetenschappelijke methode levert geheel ver
schillende bewijssoorten als we b.v. induktief, de
duktief of fenomenologies naar ons onderwerp kijken. 
Kwee Swan Liat heeft mij in ~ie opvatting gesterkt 
en gestimuleerd, wellicht zonder zich dat bewust te 
zijn. Zelfs verschi llen in onze opvattingen kregen in 
dat I icht een bindende werking. 
Veel belangrijker is de vraag naar de 1waarheid 1 ach~ 
ter de verschijnselen die we waarnemen. De voortduren
de drijfveer ligt in een niet aflatende verwondering 
over en soms ook wel een betovering door die verschijn
selen. Morris Berman noemt zijn nieuwe boek dan ook 
niet voor niets "Die Wiederverzauberung der Welt". 
Hij wilde daarmee de kern aangeven van de ontdekkingen 
en de innovaties die we nodig hebben om de aktuele 
vraagstukken in wetenschap en kultuur aan het einde 
van "das Newton'sche Zeitalter" te kunnen aanpakken. 
Het gaat er nu juist om 'Wahrheit statt lrrtum zu 
verbreiten', zoals de Faust ons al voorhield. 
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EMMER 

ZOEKLICHT 

Waarheid wordt eerder gedragen door overtuiging dan 
door 1 bewijs 1

; we zouden ook kunnen zeggen dat het 
bewijs zich in verschillende werelden en lagen anders 
voordoet. Sleutelmoment is hierbij de wijze van onder
zoek en het lijkt voor de hand te liggen ook hier aan 
te sluiten bij Popper. In een befaamd opstel (in 'Ob
jective Knowledge•) verwerpt hij de wat hij de (ken
nis) Theorie van de ElllTler noemt. Die stelt dat een 
niet aflatende stroom van zintuigelijke waarnemingen 
en ervaringen de (enige) bron van onze kennis is. 
Popper noemt deze theorie, welke de meest gebruike
lijke is waar het de opbouw van onze kennis betreft, 
een •naive muddle'. Toch, zegt hij, ligt deze opvat
ting ten grondslag aan zelfs de meest recente kennis
theoretiese stelsels. Hij zet hiertegenover de zoek
lichttheorie, die stelt dat hypothesen, konsepten, 
verwachtingen, gedachtenkonstrukties e.d. aan het 
zintuigelijk waarnemen vooraf gaan. Zij zijn richting
gevend en selektief ten aanzien van hetgeen we werke
lijk opmerken. Observaties van en in 1werelden 1 zoals 
wij in deze studie beogen, verlopen volgens het 
laatstgenoemde theoreties principe; zij openen inder
daad onverwachte perspektieven. 
lk noemde al eerder de mogel ijkheid om met verschil
lende perspektieven naar het fenomeen Stad te kijken. 
Een drieledige beschouwingswijze zoals de Urbanistiek 
voorstaat, geeft de noodzakelijke ruimte om het in
zicht in zo 1n kompleks verschijnsel te vergroten. We 
leren er ook door relativeren en we krijgen meer be
grip van eigen en andermans denken, handelen en rea
geren. Zekerheid wordt verwondering, dogma wordt spel. 
De relatie tussen natuur en kultuur kan weer op een 
vanzelfsprekende manier worden gelegd. Dit alles maakt 
de aantrekkelijkheid en de ernst uit van de beschreven 
beschouwingswijze. 

ue kritici en de twijfelenden blijven mij boeien. Ook 
waar het de vraag betreft of er dan niet enige 1oor
zaak1 gevonden kan worden voor het feit van de drie
of viervoudige geleding van ons bewustzijn en ons we
reldenbeeld. lk kan hier niet meer doen dan enkele op
merkingen plaatsen. 
De visies op een drieledig mensbeeld zijn legio. Het 
samentreffen van lichaam, ziel en geest in de mens, 
de geleding van zielsfunktie (denken, voelen en wil
len) e.d. zijn evenzovele aanzetten tot verklaring . 
Paul McLean's vrij recente theorie over de drievou
-(ige opbouw van onze hersenen ( 1triuAe brain') lijkt 
de theorieen hierover van de mysterieuze Gurdjieff 
uit de 20er en 30er jaren volledig te bevestigen. 
Ook het feit dat de mens in de kiem driezaadlobbig is 
wordt als verklaringsgrond aangedragen. Oliver Reiser 
koppelt onze voorstell ingswijzen van 'werelden' indi
rekt aan de verschillende stralingsgordels die er 
rondom onze planeet aanwezig zijn. 
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LI TERATUUR 

We merken op dat in al deze verklaringen de gedachte 
overheerst dat het de opbouw of samenstelling van het 
I ichaam, het bewustzijn, de ziel e.d. is, die een 
drievoudige werkel ijkheid doen ontstaan. Het is de 
mens en zijn bewustzijn, dat de drie werelden konsi
pieert en vandaaruit ook kan besluiten tot nog ande
re werelden, die slechts indirekt en zeer ten dele 
gekend kunnen warden. Deze gedachte loopt zelfs door 
in die van Reiser, waar de opbouw van de stralings
velden mede onder invloed van het menselijk bewust
zijn wordt gesteld. Vergelijk hier ook de no5sfeer
gedachte van Pierre Teilhard de Chardin. 
Met deze opmerkingen wil ik slechts aangeven dat ook 
de vraag naar het waarom van onze werelden bepaald 
niet tot de onoplosbare problemen behoeft te warden 
ge rekend. 

5. DE 1 WERELDEN 1 EN DE KUNSTEN 

In ans overzicht zijn reeds verschillende voorbeelden 
genoemd die betrekking hadden op de literatuur en de 
beeldende kunsten, w.o. de architektuur. Ook de muziek 
geeft ons inspirerende verbeeldingen van een meervou
dig wereldbeeld. We noemden al het samengaan van bouw
werk en rite in b.v. de katnedralen. Een uitwerking 
van het werelden-thema in de kunst kan zonder moeite 
een I ijvig boekwerk vullen. lk volsta er nu mee om 
enkele opmerkelijke uitingen, met name in de litera
tuur, bij dit verhaal te betrekken omdat dit een die
per inzicht kan geven in deze boeiende materie. Het be
treft alleen voorbeelden die op een direkte manier met 
de totstandkoming van deze studie te maken hadden, 
c.q. daarvan de achtergrond vormen. De uitdaging om 
hierdoor ook (weer) een inspirerende verbinding te 
kunnen leggen tussen wetenschap, techniek, religie en 
kunst is daaraan niet vreemd. Een beschouwing vanuit 
een werelden-gedachte is op al deze terreinen inspi
rerend, verhelderend en bindend. Dat we de uitingen 
van kunst centraal stellen heeft vooral betekenis voor 
de belevingswaarde van het meer-wereldenbeeld, die ver 
uitgaat boven een toch altijd wat beperkt verbaal be
toog. 

Voor wat de literatuur betreft lijkt de bron onuitput
tel ijk. Dante's Divina Corm1edia kwam al ter sprake. 
De mythen der mensheid zijn bijna zonder uitzondering 
belevingen in verschillende werelden, waarbij de men
selijke levensweg telkens weer anders wordt verwoord. 
Hier wordt een overtuigende relatie gelegd tussen on
ze gelaagde werkelijkheid en de fasen van de levens
gang van individuen tot ge~ele kulturen. Ook het griek
se drama leidt ons door een gelaagd wereldenbeeld. 
Shakespeare en Goethe leiden ons in nagenoeg al hun 
werk in en door verschillende werelden. Goethe en Mo
zart wijzen net als Dante op de verschillende nivo's 
van verklaring en betekenis van hun grate werken, zo-
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als resp. Faust en Die Zauberflote. Richard Wagner's 
Verwandlungs-scenes in o.m. Parcival ('Zurn Raum wi rd 
hier die Zeit') zijn evenzeer grootse uitdrukkingen 
van verschuivende wereldbeelden. 
De eigen tijd biedt echter ook overvloedig materiaal. 
In een opstel uit 1945 heeft Jean Gebser gewezen op 
het grote belang van het toneelstuk The family Reunion 
van T.S. Eliot. Hierin worden de 'drie sferen' van 
onze dagel ijkse werkelijkheid op vele manieren uitge
beeld. Het denken en doen vanuit verschillende (bewust
zijns)lagen van de bij dit familiedrama betrokken per
sonen vergroot het elkaar misverstaan, niet begrijpen 
en het daaruit resulterende konflikt. Gebser, die al
tijd zeer terughoudend is in zijn oordelen, komt tot 
de uitspraak dat dit toneelstuk 'wahrscheinlich das 
bedeutendste der europaischen Buhnendichtung unserer 
Zeit' is en veel meer dan b.v. Sartre's 'Vliegen' het 
rationele weet te overstijgen. In ieder geval kunnen 
we het grote belang van dit werk voor ons thema vast
stellen, zeker als we dit nog met andere werken van 
Eliot ·· verbinden. lk denk dan met name aan The Waste
land, een gelaagd New Age gedicht bij uitstek,en Mur
der in the Cathedral. 
In ongeveer dezelfde periode verschenen werken van 
Thomas Mann (Der Zauberberg) en vooral ook van Hermann 
Hesse (Das Glasperlenspiel), die stuk voor stuk ge
laagde werelden oproepen. Wat Hesse betreft was dit 
al eerder dramaties gebeurd in zijn Demian (1919), dat 
de eye-opener was voor de naoorlogse jeugd van de 
twintiger jaren. In ons land biedt het werk van Harry 
Mulisch en in enkele gevallen van W.F. Hermans een in
drukwekkend beeld van de gelaagdheid van werelden. 
In de meer recente engelse 1 iteratuur valt in het bi
zonder het werk van Doris Lessing op. Het tweede boek 
in haar reeks Canopus in Argos: De huwelijken tussen 
de zones 3, 4 en 5 is voor mij de meest aangrijpende 
uitbeelding van een drievoudige werkelijkheid, met 
daarachter nog indikaties van andere, voor ons niet 
bevatba re I zones 1

• In het eerste boek van deze reeks: 
Shikasta., l igt de nadruk op de verschoven tijdsdimen
sie, waardoor een blik in onze werkelijkheid wordt 
geboden vanuit een (nu nog) ver verwijderd tijdstip 
in de toekomst. Dit boeiende samenspel van tijd (fa
sen) en ruimte (werelden) deelt Doris Lessing met 
Das Glasperlenspiel en Franz Werfel 's Stern der Unge
borenen. 

SCHILDERKUNST Het is vooral de schilderkunst die zich leent voor 
de uitbeelding der werelden. We noemden Jeroen Bosch' 
drieluik al. 
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Maar de gelaagdheid van/in tijd en ruimte is ook een 
hoofdmotief geweest voor de schi lderkunst in deze 
eeuw, met name in het kubisme, dat deze wijze van 
1 zien 1 een geweldige impuls heeft gegeven. Diepe in
druk maakt het werk van Marc Chagall dat ons, verlost 
van veel ruimte en tijdbeperkingen, zowel uitbundig 
als versti ld in een meervoudig wereldenbeeld inleidt. 
Paul Klee's werk laat ons soms heel konkreet de ge
laagdheid van onze waarneming beleven, iets wat even
eens het geval is in het prachtige werk van onze Bouw
kundekollega prof. Dick Apon. Oat hij spontaan bereid 
was om de in dit hoofdstuk afgebeelde ets van een ge
laagde werkelijkheid te maken, waarvan het origineel 
aan Kwee Swan Liat wordt aangeboden, mag hier met 
dank worden vermeld. 

In het begin van deze paragraaf werd gewezen op de 
integratie-mogel ijkheid van wereldbeelden en fasen. 
Een prachtig voorbeeld daarvan is de samenkomst van 
opvattingen en werken van Godel, Escher en Bach in 
het boek van die naam van Douglas Hofstadter. Namen 
die ieder voor zich al verwijzen naar gelaagde werel
denbeelden. Het samenbrengen van deze dirnensies in 
nog een daaroverheen gekonstrueerde driedimensionale 
struktuur G-E-B rnaakt dit boek tot een echte inspira
tiebron 
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6. DOEN WE ER WAT MEE? 

Rest ons nu, ter voorlopige afronding, de vraag of 
de voorgaande beschouwingen nu wel van enig nut kun
nen zijn voor een zo op konkreetheid gericht vakge
bied als de ruimtelijke inrichting en stedebouw . 
Uit het feit dat de vraagstelling die aan deze studie 
ten grondslag ligt, juist uit de praktijk van dat 
ruimtel ijk handelen (onderzoek, beleid, planning/ont
werp) voortkomt, mag warden afgeleid dat altans ik 
tot een bevestigend antwoord besluit . 
Ruimtelijk handelen is een bouwkundige aktiviteit, 
welke een sleutelpositie inneemt bij het in/tot kul
tuur brengen van onze leefomgeving, het mi lieu. De 
ontmoeting van de (sociale) wetenschappen, de bestuur-
1 ijke zaken, de beleidsvorming en de bouwkundige tech
niek dient naar de opvatting van de Urbanistiek schar
nierend (d.i. bindend en fleksibel) tot stand te war
den gebracht. Juist in de periode waarin wij nu werken 
dient er zich een reeks van nieuwe vragen aan . Vragen 
die ontspruiten aan elk van de genoemde sektoren. 
Ons probleem is nu dat die nieuwe vragen andere ant
woorden vereisen dan die welke er als paradigma's 
klaarliggen. We spreken dan over vragen als milieu, 
emancipaties, zin van werk en niet-werk, delen met 
'minderheden', stedel ijke vei ligheid, informatiemaat
schappij e . d . Nieuwe/andere technologieen moeten in
spelen op wijzigende visies op mens en samenleving. 
Dit kan niet anders dan via werkelijk innovatieve be
naderingen van dat nieuwe samenspel. 
Een van de grate verdiensten van de 'New Age' beweging, 
waarin Kwee Swan Liat zo'n grate rol speelt, ook in
ternationaal, is dat zij het begrip voor een gelaagde 
werkelijkheid en voor een noodzakelijke verandering 
van de bewustzijnsprocessen in mens en maatschappij 
wakker schudt en doel van haar onderzoek maakt. 
Wat in het leven van alledag dreigt te warden afgedaan 
als toenemende chaos en kompleksiteit, verval van nor
men en waarden, onberedeneerde angst enz. krijgt in 
dit perspektie.f betekenis en wellicht zelfs 'zin'. 
Vele eenzijdig gehanteerde technologiese ontwikkelingen 
(varierend van ruimtevaart, kernenergie, raketbewape
ning tot videospelletjes) vragen alsnog om een invul
ling van hun 'vergeten dimensies' . Dat dit in enkele 
gevallen zal leiden tot een ontmaskering van zulke 
technologieen is evident. Zo l igt het ook met de rela
tie: Mens - Ruimte - (Bouw)Techniek . Hier zullen ver
geten dimensies alsnog de zin van de bedwongen ruimte, · 
de infrastrukturen, de agrotechniek e.d. moeten uitma
ken. Daarbij zal het vooral ook moeten gaan om de tijds-
dimensie: de kontinuiteit en de langere termijn van 
de ontwikkelingen. We hebben aangetoond dat daarbij de 
gelaagdheid van de werkelijkheid, i .c. het denken in/met 
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verschillende 1werelden 1 een vruchtbare benadering 
kan zijn, die geenszins vreemd is aan een verschei
denheid van denkers. Het zijn de beste bronnen van
uit de oudste tijden die ons daarover informeren; we 
zijn alleen vergeten ermee te werken. Ook ten aanzien 
van de ruimtelijke wetenschappen is het nodig om veel 
chaotiese en versluierde kennis over de relatie mens
omgeving te zuiveren en opnieuw te rangschikken. Onze 
diepere kennis en onze gevoelens over de juiste om
gang met ruimte en bodem verouderen nimmer; het zijn 
de in elke volgende periode weer aangebrachte 'eigen
tijdse' verbeteringen, aanvullingen en opvattingen 
die ons nu uiteindel ijk konfronteren met wat we milieu
problematiek, suburbanisatie, erosie e.d. noemen. 
Wij kunnen de huidige situatie misschien het beste 
kenschetsen door de noodzaak tot het uitvoeren van 
een grondige konsolidatie. Dat is geen stilstand, 
maar een sterk impansieve aktiviteit, die de voor
waarde schept om daarna weer verder te kunnen. Het 
gaat nu zelfs om een konsolidatie in dubbele zin. 
Enerzijds betreft het namelijk een zuivering en her
schikking van het 'weten', dat in een proces van 
eeuwen vertroebeld is geraakt; anderzijds gaat het om 
de konsolidatie ten aanzien van hetgeen, in een hausse 
van ontwikkelingen, in de afgelopen kwarteeuw is ge
beurd met onze steden, landschappen, bodem, lucht en 
water, die tot de afgrond van het (on)mogelijke werden 
verscheurd en bevuild. 
Herkenning van een gelaagd wereldbeeld kan ons de 
stad weer in haar ware gedaante tonen: als een speci
fiek aan het menselijke bewustzijn ontsproten vorm 
van ruimtelijke verdichting, die als organisme funk
tioneert. Dit meerdimensionale of, om met Gebser te 
spreken, dit aperspektiviese beeld van stad en stede
lijkheid kan het begin zijn van een weer geloofwaar
dige toekomst voor de stedelijke kultuur. Dat we, om 
dat te bereiken, nu zulke vreemde bokkesprongen moe
ten maken staat nog in geen verhouding tot de sprongen 
die ons naar de zojuist genoemde afgrond voerden. 
Met de intrede van het informatietijdperk, dat waar
schijnlijk mede grote invloed op het ruimtelijke pa
troon van stad en land zal hebben, staan we opnieuw 
voor de opgave om daar juist mee om te gaan. Bij een 
eendimensionale hantering van de informatiek dreigen 
grote del~n van het dagelijkse leven ender te gaan in 
door niemand begrepen formules en programma's. 
Het is van levensbelang dat een deel van de mensheid 
blijft vragen naar de diepere zin en de achtergronden 
van ons dagelijkse bezig zijn. Dat geldt in het bizon
der voor het bouwen, wonen en ruimtelijk ordenen als 
dagel ijkse aktiviteit van iedereen. 
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7. AFSLUITING 

Zien we nu even terug op water in dit verhaal is 
gesteld, dan zullen we daaraan ook enige konse
kwenties ten aanzien van het gebodene zelf moe
ten verbinden. Laten we daarom allereerst vast
stellen dat het gaat om een eerste, misschien op
pervlakkige kennisneming van een uiterst gekom
pliceerd, maar ook boeiend thema. Zo'n konstate
ring laat vaak, bij schrijver en lezer, al een ge
voel van flinke bevrediging achter. Men is ab
strakt en/of filosofies bezig geweest en dat meet 
het dus wel zijn! 
Maar onze orientatie ging niet zoveel verder dan 
het signaleren van een probleemstelling, een l i
teratuurverkenning, het leggen van enkele verban
den en misschien het rangschikken van opgedane 
kennis (hetgeen de letterlijke betekenis is van 
weten-schap). In urbanistieke termen: voornamelijk 
infrastruktuur, met een vleugje superstruktuur. 
De ideostruktuur van het werelden-thema is nauwe
lijks aan de orde geweest; om echter dit overzicht 
te kunnen verkrijgen was een blik vanuit het ideo
strukturele domein wel nodig. Wij vinden die in
valshoek tot uitdrukking gebracht in verschi l len
de wijsheidsboeken of kodes die van uiteenlopende 
kulturen en tijdperken stanvnen. Het voerde te ver 
om ze hier aan de orde te stellen. 
leder tijdperk kent zijn 'profeten' die uit die 
oeroude bronnen ,,an de mensheid nieuwe kosmolo
gieen, synthesen en kodes samenstellen, die voor 
een bepaalde periode precies toegesneden zijn. 
Dit geldt ook voor onze tijd. 
Zulke kosmologiese synthesen vormen steeds weer 
de inzet van veel onbegrip, verachting , en vooral 
ook strijd, fysiek en geestelijk. Wereldschep
pers van onze tijd zijn 'profeten' als Karl Marx, 
Rudolf Steiner, Georgi I. Gurdjieff, Sri Aurobin
do, die misschien zelf minder vreemd zouden op
kijken om in een adem genoemd te warden dan hun 
volgelingen dat ongetwijfeld zullen doen. Want het 
zijn vooral de volgelingen, de epigonen, die uit
munten in hun pogingen om de inspiraties en de 
leer van hun 'meesters' te verdoezelen, te vermin
ken en/of tot dogma te verheffen. Om er vervolgens 
een reden tot verkettering van medemensen aan te 
ontlenen. Ook die profeten steunen weer op werk 
van voorgangers, maar wat hun profeet-zijn uitmaakt 
is toch vooral de 'nieuwe' en alomvattende synthese 
die zij weten te bereiken om een nieuw 'wereld'
beeld te scheppen. 
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Wat hierin vooral belangrijk en boeiend is, is het
geen deze profeten wel en niet bij hun wereld(beeld) 
betrekken. Marx' materialistiese ontkenning van een 
ideele wereld(hoezeer hij het'historiese' als zoda
nig behande·lt) staat dan misschien tegenover een 
onderwaardering van het stoffelijke in andere stel
sels (iets wat overigens aan de drie andere profe
ten die zojuist genoemd zijn niet verweten kan wor
den). 
De wijze waarop sommige volgelingen zulke ontkennin
gen doortrekken leidt niet zelden tot bizarre resul
taten. Overigens, deze wat denigrerende opstelling 
ten opzichte van epigonen wi 1 geenszins een onder
waardering zijn voor hetgeen door weer andere vol
gelingen werd gedaan om het werk van hun meester te 
verklaren en te verdedigen. Want ook de profeten 
zelve zijn niet altijd glashelder! 

Waarom dit thema nu in een bundel met vriendschaps
bijdragen? Omdat Kwee Swan Liat degene was die mij 
mezelf liet afvragen hoe het mogelijk was dat een 
geleerde, die zich beweegt op het terrein van de 
vergel ijkende filosofie tussen cost en west daar
mee ook neg ogenschijnlijk soms 'strijdige' zaken 
als technologiese ontwikkeling, marxisme, ekolo
giese beweging en New Age wist te verbinden. 
Het zal duidelijk zijn dat velen, ook studenten, 
11 De Draad 11 niet meteen konden vinden. Dat die 
draad voor mij door het thema van 'de Werelden' 
is gaan lopen is uiteraard mijn eigen verantwoor
delijkheid, d.w.z. mijn antwoord dat met emmer en 
zoeklicht ken worden gevonden. Voor de verwonde
ring die Kwee Swan Liat heeft opgeroepen tijdens 
de gezamenlijke begeleiding van studenten en pro
movendi ben ik hem zeer dankbaar. 

(1) Het karakter van deze bundel staat niet toe om 
de omvangrijke literatuurverwijzing hier op te 
nemen. Voor gei~teresseerden is hiervan een ek
semplaar verkrijgbaar bij de schrijver (T.H. 
Eindhoven, hoofdgeb. 10.14). 

(2) In een parallel aan deze bijdrage geschreven op
stel ga ik nader in op het thema van de vier be
wustzijnslagen: 11 Kathedraal Moment en Kreatief 
Proces, gestalten en vormen in ens bewustzijn~ 
in de bundel 110p zoek naar vormen van de Nieuwe 
Tijd" (samenst. H.M. Goudappel & P. Schmid) 
Eindhoven 1984. 104 
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KENSVERNIEUWING-KAATSCHAPPIJVERNIEUWING 

Wim de Hoop 

Kwee Swan Liat schrijft aan bet eind van zijn boek "De 

mens tussen mythe en machine": "opstandigbeid als kenmerk. 

van de mondiale samenleving duidt op een nieuwe fase van 

bewustzijn, waarin de mens ( . .. ) zijn structurele verbon

denheid en lotsverwantschap met al bet leven op aarde er

kent, om nieuwe inhoud te geven aan de gezamenlijke vrij

heid". En even daarvoor: "De mens zal vrij zijn, niet al

leen door macht uit te oefenen over natuur en samenleving, 

maar vooral door macht le hebben over zichzelf". En even 

daarvoor: "Doordat we ingesloten zitten in door ons zelf 

ontworpen en uitgevoerde systemen van denkbeelden en 

structuren, beseffen we ternauwernood de verreikende on

vrijheid die we over onszelf hebben gehaald" . 

Deze uit bun context gebaalde zinnen, niet als samenhan

gend betoog opgeschreven, bevatten toch een aantal elemen

ten waarin we een door de vernieuwing gefascineerd mens 

herkennen. 

Het gaat over macht, over onvrijheid, over rek.enschap ge

ven aan bet leven op aarde, over systemen, over opstandig

beid en over de mens zelf. Het gaat over noodzakelijke 

verandering en vernieuwing. 

Vernieuwing is een ingrijpende aangelegenheid. In laatste 

instantie voldoet slecbts bet werkelijk nieuwe, met iets 

goedkoper of iets minders kunnen we bet niet stellen, zon

der de teleurstelling dat we met bet berstelde oude te 

maken bebben. 

Daarentegen is vernieuwing ook een permanent proces van 

aanpassing, van alle elementen en van bet gebeel, aan de 

eisen van de veranderde omstandigbeden, en tevens een 

voortdurend vervangen van versleten onderdelen. Stagneren 

deze processen van adaptatie en reparatie, dan is van ver

oudering sprake die tot een irreversibele situatie kan 

leiden . Vitaliteit kenmerkt de mate waarin een systeem in 

staat is om te adapteren, bij te sturen, bet nivo van bet 

117 



systeemevenwicht te bewaren. Vernieuwing is dan een func

tie van behoud, wat in tegenspraak lijkt met de kern van 

het woord. Nieuw is echter niet het herstelde oude. Nieuw 

is anders. Nieuw worden is een revolutionaire daad. Krish

namurti spreekt over: "the bringing about in ourselves, 

and therefore in our lives, of a total revolution that has 

nothing whatsoever to do with the structure of society as _ 

it is. Society as it is, is a horrifying thing with its 

endless wars of aggression whether that aggression be de

fensive or offensive. What we need is something totally 

new, a revolution, a mutation, in the psyche itself". 

(Freedom from the known, 1969). 

Het nieuwe heeft niets te maken met het oude, maar komt 

wel uit het bestaande voort. Het nieuwe ontstaat uit de 

antithese van het bestaande, zonder het resultaat te zijn 

van aanpassing. 

De natuur is behoudend en past zich meestal aan. Natuur

wetten veranderen niet. Het bewustzijn is voortdurend in 

verandering als gevolg van steeds nieuwe indrukken. Di t 

bewustzijn is Bewust Zijn, wat duidt op een bespiegelende 

geest. De mens heeft aan beide deel, hij is natuur en 

geest. Zijn in-de-wereld-zijn als natuur is niet zo'n van

zelfsprekend iets; daarvoor is een overlevingsstrategie 

nodig. Het intellect is zijn meest menselijke outfit. Als 

systemati sche verwerking van alle ervaringen brengt het 

een strategie van handhaven binnen bereik. Kaar daar be

gint de ellende waar Swan Liat op doelt met het "ingeslo

ten zitten in door ons zelf ontworpen en uitgevoerde sys

temen .... ". De handhavingsstrategie neemt vaste vormen 

aan; de geaccumuleerde ervaring van de groep waarin het 

individu is ingebed, ontwikkelt culturele en maatschappe

lijke vormen met een noodzakelijlt behoudend patroon. De 

geaccumuleerde ervaring van het individu leidt tot hand

having binnen de groep, tot acculturatie dus, en tot aan

gepast gedrag. 

Zo zijn cultuur en maatschappij als · product van het be

wuslzijn net zo goed behoudend, hoewel geen resultaat van 

natuurwelten. 
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Het individuals natuur en geest ontkomt niet aan de cul

lurele en maatscbappelijke strukluren. Zijn gedragspatroon 

wordt er voor een belangri,jk deel door bepaald; zijn over

leven is ervan afbankelijk. 

Net zo min als bet zijn in de wereld als natuur sinds bet 

paradijs een vanzelfsprekendbeid is , zo is bet Bewust Zijn 

in de geest dat. Is de mens zicb vanzicbzelf als natuur, 

geest en samenleving bewust? Mel andere woorden is bet 

intellect een deugdelijk werktuig om inzicbt te verkrijgen 

in zijn positie als levend biologiscb wezen, als geeste

l~jk wezen en als mens onder de mensen? 

Om met Jung te spreken: "Het intellect beeft geen interes

se in de aard van bet kennende subject, zolang dit logiscb 

denkt. In essentie boudt bet zicb bezig met bet verwerken 

van bewustzijnsinboudens en tevens met de metboden van 

verwerking. Er is een filosofi scbe bartstocbt voor nodig 

om zicb te dwingen een paging te ondernemen ten einde bet 

intellect te overwinnen en tot bet kennen van bet kennende 

door te dringen". (Voorwoord bij Inleiding tot- bet Zen

Boeddbi sme door Suzuki). 

In die siluatie speelt ons bestaan zicb af. Natuur, maat

scbappij en bet zelf als drie boofdingredienten voor een 

verwarrend leven. Oat wil zeggen verwarrend als bet niet 

vanzelfsprekend zijn van onze paradijselijke afkomst 

(moei teloos in vrede levend met de natuur en vrijelijk 

praten met God) in bet aktuele aardse geploeter ons tot 

probleem wordt). 

Aangezien dit dagelijks bestaan boordevol problemen zit en 

bet intellect dienst doet als de probleemoplosser, weten 

wij wat ons te doen staat. Er moet veranderd en vernieuwd 

worden. Zolang er cultuur bestaan zijn er rebellen ge

weest; de geestelijke groei van de mens, de emancipatie 

van de mens, waren de kracbten acbter alle vernieuwingsbe

wegingen. Swan Liat aanbalende (zie aanbef van dit opstel) 

kunnen we zeggen dat opstandigbeid momenteel de mondiale 

samenleving kenmerkt. We zijn allen rebel geworden; duidt 

dit op grate nood of op een nieuwe fase van bewustzijn, of 

op beide? 
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We wacbten bet antwoord niet af; er moet iets veranderd 

worden. 

Rijst de vraag Wat? en Waar te beginnen? De inerte struc

turen van onze samenleving le lij f gaan? De aan banden 

gelegde geest bevrijden? De door ons toedoen verkommerde 

natuur opnieuw adopteren als deel van onszelf? 

Als probleemstelling voer ik bier aan dat verandering en 

vernieuwing van bet geploeter dat wij gewend zijn geschie

denis te noemen, meestal partieel werde,1 ondernomen waar

bij door verontachtzaming van de .. ·esterende elementen van 

bet bestaan de vernieuwin, up niets uitdraaide. Een voor

zichtige these: cul~aurvernieuwing, maatschappijvernieu

wing en mensver~1euwing moelen gezamenlijk optreden, of ze 

treden ni~t op. Laten we in onze eigen tijd eens zien. 

De beroi'.sche woorden ui t een Manifest van de Stijl-bewe

ging (manifest III-1921) imponeren nog slechts als litera

taire uitroep, maar niet meer als samenhangend concept. We 

leven erin: "Er is voor Europa geen uitkomst meer. Concen

tratie en bezit, geestelijk en materieel individualisme 

waren de grondslagen van bet oude Europa. Daarin beeft bet 

zicbzelf gevangen. Het kan er niet meer uit. Het gaat ten 

gronde. Wij kijken rustig toe. Waren wij er al toe in 

staat, we zouden niet willen helpen. Wij willen bet leven 

van deze oude prostituee niet verlengen". 

Met andere woorden, de oude prostituee Europa moet dood, 

oplappen baat bier niet, er rest nog alleen de revolutie. 

De revolulie die echter is teweeggebracht, was alleen cul

tuurvernieuwend; niemand zal bet ontkennen. De vernieuwing 

van de Geest, nocb die van onze maatschappijstruktuur, is 

er ecbter door op gang gekomen, integendeel, de macht van 

bet systeem is onverlet gebleven, evenals de arrogantie 

van de Europese mens. De vernieuwing van de Stijl (ik ben 

er nog altijd dankbaar voor) is alleen nog herkenbaar als 

een aanvaarde ornamentiek. De aanpassing heeft perfect 

gewerkt en bet sys teem blijkt vi taler dan ooi t. Europa 

bleek geen oude prostituee te zijn, maar veeleer een on

uitroeibare potentaat, een oude gek. 
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Na de Stijl maalc.te Europa zich op voor de grote ellende 

van de tweede wereldoorlog. 

Terzijde, om te schelsen hoe wij er nu, bij jouw 

pensionering in 1984 voorstaan: "Alle vuurlc.racht 

aangewend in de Tweede Wereldoorlog bedroeg 3 mega

ton. ( ... ) de lc.ernwapenvoorraad op de wereld anno 

1984 bedraagt in totaal 18.000 megaton of 6000 

Tweede Wereldoorlogen. Rusland en Amerilc.a hebben 

allebei hiervan ruwweg de helft. De gezamenlijlc.e 

vuurlc.racht van de lc.ruisralc.etten te plaatsen in 

Woensdrecht komt overeen met ( ... ) evenveel dood en 

verderf als driemaal de Tweede Wereldoorlog". (Ak

tiebrieflc.aart van de Vredesbeweging Woensdrecht 

1984). 

Wat hebben wij van de wereldoorlogen geleerd en wat heeft 

onze samenleving ondernomen om zich te veranderen en te 

vernieuwen. (Hiertoe vergeten we even bet storende tussen

voegsel wat hier direlc.t aan voorafgaat). 

Swan Liat beschrijft in een rede voor bet Geestelijk 

R~veil in 1965 hoe "het Oosten" op een vitale wijze aan

spreelc.t tot vooral een jonge, naoorlogse generatie in bet 

Westen. Onder bet dunne vernis van de klassieke bescbaving 

borrelt een beboefte aan echtheid, aan nieuwe vitaliteit; 

Europa op dat moment lijkt meer op de afgeleefde hoer dan 

tentijde van Van Doesburg en Van Eesteren; de zelfvernie

tiging beeft beangstigende vormen aangenomen (3 megaton). 

Een revolutionaire transformatie lijlc.t noodzakelijlc.er dan 

ooi t. Het Oosten bee ft misscbien weer wat te bi eden, en 

dil keer aan de brede massa van de jeugd in plaats van 

alleen aan de stoffige elite van theosofen en andere 

orienlalisten. "Jazz, cool jazz is de roep en bet ritme 

van bet bruisende leven, ongeremd en spontaan, uit de 

dieplen van bet collectief onderbewuste. Een jonge genera

tie wordt gegrepen door deze beat, de harts lag van bet 

leven. Hun blik afgewend van bet vermoeide Europa zoeken 

zij westwaarts over de Stille Zuidzeestranden en de wui

vende palmen van de exotiscbe wereld van bet Verre Oosten 
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en ontmoeten daar hel verschijnsel Zen. Ergens vinden zij 

in bun ongerichte opstandigheid een innerlijke verwant

schap lussen beat, cool jazz en Zen. Zen is de hartslag 

van hel oerritme van bet ongrijpbare leven. Zen is bet 

loppunt van absurditeil en daarom onweerstaanbaar aantrek

kelijk". 

Deze jeugd wendt zich if van Sartre, op dat moment de re

presentant van bet vermoeide Europa. (Sartre komt er trou

wens zelf op een heel andere wijze uit). De existentialis

tische walging wordt omgezet in een blijmoedig optimisme. 

Zen slaat aan. Zen comes West. Keditatie, absurdisme, 

voorboden van wat wij nu de ik-cultuur noemen. 

Er was ook een andere jeugd. Zich onderscheidend van de 

beat-generation richtte deze zijn energie op de maatschap

pelijke struktuur. (We spreken wel over verschillende 

soorten jeugd, maar hebben bet natuurlijk over onszelf; 

alle jeugd van toen begint langzamerhand aan de VUT-rege

ling te denken). De maatschappelijke struktuur houdt de 

mensen gevangen en verhindert hen zich te emanciperen. Hun 

kritiek richtte zich tegen de escapistische aanpak van de 

hippies, die immers met bun hoofd in de wolken, en bun 

voeten in de modder stonden, zonder dat hoofd en voeten 

dat van elkaar wisten. Door niet. mee le doen, je buiten de 

machtstrukturen op te stellen, trof jou de blaam niet van 

wat hel sys teem aanrichtte. Kass ale negatie, andere le

vensvormen, liefde tegenover macht, zouden op den duur bet 

sys teem vanzelf ten gronde rich ten. Provo en Nieuw Links 

verzetten zich hiertegen. Volgens hen ligt hel gevaar bij 

bet systeem en zijn instituties; de cynische machtsappara

ten en de politieke struktuur die deze instand houden, 

dienen te worden aangepakt. Het blijmoedig optimisme wordt 

omgezet in solidariteit. Bevrijding gaat de grondtoon war

den. Politieke bevrijdingsbewegingen en maatschappelijke 

bevrijdigsbewegingen schieten wortel. Provo en Nieuw Links 

beseffen heel goed wat de repressieve macht is van "onze" 

maatschappelijke strukturen. Kwant roept uit: "We zijn zo 

godvergeten rechts dat we er extreem linkse denkbeelden op 

na kunnen houden". 
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Het protest ontloopt de slrukturen niet maar valt ze aan. 

Het protest heeft behoefte aan een analyse die wordt ge

vonden bij Marx en minder aan een methode van ontsnappen 

die de Maharishi biedt. Het protest wil politiserend wer

ken en niet a-politiserend. Dit laatste wordt de leeftijd

genoten, met gitaar-wierook-basj, verweten. Politiek is 

niet vies, politiek is kiezen voor solidariteit of geen 

solidarileit. De oude pros ti t uee wordt niet de rug toege

keerd, men blijft niet rustig staan kijken bij baar ver

scbeiden, ze dient te worden afgemaakt! 

Inmiddels scbrijden vervuiling, bongersnood, bewapening, 

miljeuvernieliging en verderf voort. Kortom het oude, 

scbijnbaar overleefde systeem, beeft zicb bersteld. De 

solidariteit is een kracbtig virus, maar bet systeem is 

resistenl en blijkt sterker dan ooit bet menselijk bestaan 

te bedreigen (1984 18.000 megaton}. Het bestaan .wordt se

rieuzer tot inzet van de actie dan ooit, hetgeen de pro

blemen ver uittilt boven individuele walging, onmacbt of 

welke elite-neurose dan ook. Weer staat de aanpak ter dis

cussie; bij ons kunnen we dat waarnemen in de ontwikkeling 

van de kabouterbeweging uit Provo en bet veldruimen van de 

ludieke elementen in Provo voor meer radikale poli ti eke 

denkbeelden. Verharding en ongerustbeid. Als nieuwe dimen

sie treedt naast solidari teit de zorg naar voren. Zorg en 

angst. Zorg voor ons miljeu, angst voor de bewapening, 

ongerustbeid over de economie en bet ontstaan van nieuwe 

armoede bier en verergerde armoede daar. 

Een nieuw soort multinational ontstaat van alternatieve 

kwekers, kokers, eters, genezers, producenten, energie

voorzieners. Winkelljes en eetbuizen worden bevolkt door 

weer een ander soort jeugd, practiscb gericht op klein

scbalige projecten. De strategie is niet die van de bemel

bestormers, maar van bet rustige practiscbe alternatief 

(wat bepaald niet betzelfde is als bet redelijk alterna

tief}. 
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Bij al deze stromingen van vernieuwing van maatscbappij en 

mens boren vormen van cultuur die we allemaal kennen en 

die lot op zekere boogte vernieuwend bebben gewerkt. Ge

vreesd moet warden dat deze vernieuwing inmiddels ook aan 

bet verzanden is in een aangepaste ornamentiek. Graffity 

wordt al verzameld door patsers met geld, de Beattle' s 

warden gespeeld bij de tandarts en de Stone• s bij Albert 

Heijn. New Wave versiert de nummers van Kargriet en Avenue. 

Vernieuwing is een serieuze en ingrijpende aangelegenbeid. 

Wat zicb aan vernieuwil'!6 heeft afgespeeld in de afgelopen 

veertig jaar k.8r. als gescbiedenis warden gelezen van de 

collecliev:. worsteling tegen bet dreigende uit de rails 

lop&>:, van ons eigen maatscbappelijke organisatiesysteem. 

De bedreiging is steeds geweest bet verstikken van de 

groei: de individuele geestelijke groei, en de emancipatie 

van individuen en groepen in de samenleving. Daar is nu 

bijgekomen de bedreiging van bel bestaan zelf door milieu

vernietiging en/of door een kernoorlog. De problemen zijn 

omvangrijk en complex als nooit tevoren. De inzet lijkt 

navenant. We zijn wakker en dit zal wel zo blijven. 

"Plaats de kruisraketten en bet protest zal vanzelf ver

stommen". Bij de plaatsin·g van de kruisraketten zal bet 

maatscbappelijk verzet geen rol spelen" zijn frases waar 

we immuum voor rat.en. 

Bij bet wat al te snel bekijken van deze maatscbappelijke 

verschijningsvormen verliezen we makkelijk uit bet oog wat 

de specifieke kenmerken zijn van de veranderingsprocessen 

op elk van de nivo's waarover we spreken, de samenlevings

struktuur, bet individu, de cultuur, de emancipatie. 

Transformatie van bet subject is wat anders dan transfor

matie van de maatscbappij . Er is een kontinue spanning 

tussen de opvatting dat de wereld alleen kan veranderen 

door de verandering van bet individu (verbeter de wereld 

en begin bij jezelf) en de opvalting dat de wereld, en 

daarmee de individuen pas kunnen veranderen als de struk

turen zich wijzigen (bet is allemaal de schuld van bet 
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kapitaal). Deze spanning is af te lezen in de gescbiedenis 

van de maatschappelijke bewegingen als vernieuwende stro

mingen. Door de hele historie van de menselijke emancipa

lie been lopen de lijnen van collectieve en individuele 

transformalie door elkaar. 

Tot op zekere boogte zijn ze elkaars randvoorwaarden. Door 

armoede geteisterde onderdanen van een onderdrukkend sys

teem komen niel gauw toe aan individuele verbeffing, en 

een samenleving van op individuele verlicbting gerichte 

consumenten laat de struktuur van de samenleving voor wat 

bij is. Tot op zekere boogte, want de invloed van de beer

sende ideologie speell een belangrijke, en vaak beslissen

de rol. Waar in een samenleving de nadruk ligt op indivi

duele bevrijding en waar de armoede vaak tot deugd wordt 

verklaard, staat de ideologie de maatscbappelijke trans

formatie in de weg; en waar de nadruk ligt op de maat

scbappelijke revolutie slaat de ideologie de individuele 

transformatie meestal in de weg. 

De samenhang en de wederzijdse beinvloeding van ·deze ver

anderingsnivo's (hel is de vraag of nivo bet juiste woord 

is) zullen bij de toekomstige inspanningen centraler komen 

le slaan. Hel werkelijk nieuwe omvat de totaliteit van ons 

bestaan. Het is dus niet voor niels dat bet paradigma van 

onze buidige cullurele en maatscbappelijke organisatie 

wordt aangeval, op de wijze van een samenzwering. Daartoe 

moet, daartoe moeten we, daartoe zal nodig zijn, acb, 

slaat oak het moralisme bij mij toe? 

Waarom al deze bescbouwingen met prelenties in een opstel 

voor Kwee Swan Liat? 

Vat bet opals een bekentenis van iemand die bij bet doen 

van keuzes in bet leven nag steeds in verwarring Jc.an ra

ken. Hel gaal mij om een manier van omgaan met mijn soli

dariteit met alle mensen en bet bestrijden van alle struk

turen die onze emancipatie en onze groei belenmeren en 

tegelijkertijd mijn streven naar innerlijk.e transformatie, 

naar verlicbting zo je wilt. Het gaat om bet zien van het 

weg. Daarin voel ik mij verwanl met Swan Liat. 
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Hoe individueel de aangelegenheid van persoonlijk.e groei 

en verlichting ook. is, hij behoort per definitie aan alle 

mensen, en wordt daardoor weer collectief. Swan Liat 

schrijft ergens in een heel oude brochure van bet Humanis

tisch Verbond over Zen: "Natuur en cultuur zijn voor mij 

samengevallen, doordat ik. de natuur in mijzelf heb gecul

tiveerd, tot ontplooiing en ontwaking, tot verlichting en 

bewuslwording heb gebracht. Ik zelf ben daarmee binnenge

treden in de le.ring van de wetenden. En hierin schuilt te

vens bet grote gevaar van deze oorsterse wijze van leven. 

De verlichting is en blijfl een voorrecht van weinigen. 

Alleen een kleine elite, sociaal en geestelijk, blijkt in 

slaat deze te realiser-en. De grote massa blijft daarbui

len, hongerend, armoedig, onwetend, overgeleverd aan bij

geloof en afgoderij. Wil men ernsl male.en met bet gebod van 

medemenselijkheid jegens deze massa dan zal men de maat

schappij zelf moeten veranderen met zijn ingewortelde 

vooroordelen en tradi ties. Dan zal men de revolutie van 

onder af moeten beginnen". 
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ER IS WAT BEREIKT 

Sietz Leeflang 

Het moet in 1970 zijn geweest, dat Anke en ik Swan Liat en 
Tineke voor het eerst hebben ontmoet. Het was of we elkaar 
al veel langer kerrlen: w:!derzijds bleken we op de hoogte te 
zijn van actuele publicaties en wederzijds bleken we ons op 
te winden over dezelfde problemen. Swan Liat kende publi
caties van mij in het Algemeen Handelsblad (van vo6r de 
fusie met de NRC) en Beta '(inmiddels al weer enkele jaren 
ter ziele) en ik wist (ook via de redactie van Beta) van zijn 
pionierswerk aan de TH-Eindhoven en uiteraard kende ik ar
tikelen van hem. Vanaf dat jaar zou:len we elkaar met grote 
regelmaat zien, waarbij de oprichting van het project van 
De Kleine Aarde (begonnen als "Stichting De Jonge Onderzoe
kers Proeftuin Noord-Bmbant") in 1972 en De Twaalf Arnbach
ten tot een bestendiging van onze contacten zou leiden. Ook 
indirect gebeurde dat, doordat wij regelmatig in contact 
kw amen met afgestudeerden ( of afstudeerders) van de TH, 
wier belangstelling voor ecologie, alternatieve leefwijzen 
en technieken was gewekt tijdens de colleges van Swan Liat. 
Zo ontstond er voor ons duidelijk waarneembaar een onder
stroom, later nogduidelijker een 'tweede circuit': een uiter
mate hoopgevendverschijnsel, dat voor een belangrijk deel 
aangewakkerd werd vanuit de TH-Eindhoven. 
Op de Technische Hogeschool zelf leidde dit tot de komst van 
een der eerste natuurvoedingskantines; buiten de TH zagen 
we oud-studenten en afgestudeetden die kleinschalige bedrij -
ven, vaak cooperaties, begonnen. 
Nu, in dit jaar waarin Swan Liat afscheid heeft genomen van 
de TH-Eindhoven, een kleine veertien jaar na onze eerste 
ontmoeting, bestormen ons allerlei vragen. De moeilijkste 
daarvan, steeds terugkomend: heeft het voldoende zin gehad? 
Zijn alle offers, zowel van financrnle aard als die van het 
jaar in jaar uit 'inleveren' van vrije tijd, vooral ook ten 
koste van je gezin, die gebracht zijn, het waard geweest? 
lk weet nog goed dat we in het eerste nurnmer van De Kleine 
~ a rde schreven, dat we onze inspanningen maar moesten 
opvatten als het betalen van een verzekeringspremie: er zou 
wellicht een tijd komen, dat de kennis en ervaring, opgedaan 
men: het 'oefenen' met biologische land- en tuinbouwmethoden, 
andere eiwitbesparende voedingswijzen, alternatieve techniek 
enzovoorts, zijn nut zou afwerpen. Is die tijd dan nu misschien 
aan het aanbreken? 
Gaan we af op uiterlijke tekenen, dan lijkt er weinig te zijn 
veranderd. V oor wie zich bewust is van de versnelde afbraak 
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van het milieu, de beperkte voorraden aan grondstoffen en 
energie, de toenemende vergiftiging van de bodem en van de 
mens zelf, die het van die bodem moet hebben, zijn ze nog 
even stuitend als jaren geleden~ de reclameboodschappen, 
die het verbruiken, het verspillen blijven aanpraten en de 

politieke drogredenen, waarmee we worden achtervolgd en 
gemanipuleerd. De schijnargumenten , waarmee een vol
strekt waanzinnige bewapeningswedloop wordt goedgepraat, 
maken dee! uit van hetzelfde denkpatroon, dat ons dicteert 
om te consumeren en 'koopkracht '. geldt nog steeds als een 
soort kracht, waar een modern levend wezen niet buiten 
kan -alsof er geen andere krachten denkbaar zijn ••• 
De bewapening , die nu zulke ongekend bedreigende en in 
feite groteske vormen begint aan te nemen, is een van de 
belangrijkste gespreksonderwerpen geworden en tevens een 
oorzaak van angst en onzekerheid, zoals er nog nooit een 
is geweest in de hele geschiedenis van de mensheid. De 
bedreiging is z6 groot en z6 wereldomvattend, dat het 
mogelijk is gebleken er honderdduizenden gewone mensen 
voor de straat op te krijgen, zij het dat dit tot nu toe alleen·. 
gebeurd is in West-Europa, dat zich als gevolg van bepaalde 
strategische voorkeuren van met name Amerika, als het 
meest bedreigde wereldeeI bij een eventueel nucleair tref
fen tussen oost en west is gaan beschouwen. Hoewel er · 
tekenen zijn dat ook in Amerika verdere groei van de anti -
kernraketprotesten zijn te verwachten, is de bewustheid op 
dit punt bij de gewone Amerikaanse burger nog niet groot 
genoeg om het protest aldaar de massaliteit te laten krij -
gen die het in West-Europa heeft, met Nederland en West
Duitsland voorop. In de Sowjet-Unie, waar de angst voor 
een nucleair conflict bij de gewone mensen zeer groot is 
blijkens de berichtgeving die ons hierover bereikt, laat het 
politieke systeem geen protest in de ons inmiddels zo ver
trouwde vorm toe. 
Hoewel het ogenschijnlijk niet in deze beschouwing over 
mogelijkheden voor een ekologische levenswij.ze past, ben 
ik over bepaalde aspecten van onze eigen anti-nucleaire 
protestbeweging even teleurgesteld als over het uitblijven 
van massale protesten in zowel Amerika als ook met name 
de Sowjet-Unie. Mijn teleurstelling met betrekking tot de 
Nederlandse situatie betreft het achterwege blijven van een 
duidelijk verband leggen tussen de nucleaire bewapenings
wedloop enerzijds en de macht van de grootschalige indus
trie, de media en de op consumptie gerichte reclame
machinerie en de bijbehorende machtige politieke lobby 
anderzijds door de mensen van de vredesbeweging. Iker
vaar het als buitengewoon frusrerend als ik dee! uitmaak 
van massale anti-kernwapenbetogingen in Amsterdam of 
Den Haag en moet constateren dat iedere kans om de men
sen iets meer te vertellen over de werkelijke oorzaken 
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van de huidige bewapeningsverdwazing zo volledig onbenut 
blijft. Zo blijven al deze honderdduizenden achter met lege 
handen en met hoogstens een herinnering aan een weergaloos 
massaal protest. Hun 'tegen' kon niet ve:i.i:aald worden in 
een massaal 'voor': v66r een andere levenshouding, v66r 
een kritische benadering van niet alleen de kernwapens, 
maar ook van de vele vormen van de moderne technologie, 
die van de chemie, de kerncentrales, die ons milieu 
bedreigen , die van de computer, die ons van ons werk be
rooft en die van de betonbouw, die ons onleefbare megapo
lissen oplevert en ons doet wegvluchten in een zee van 
autoblik. 
Dat 'voor' had aangedragen kunnen worden in de vorm van 
een brede voorlichting op een reeks gebieden, waar toe
gepaste alternatieve technologie al lang practiscre mogelijk
heden biedt. Zou de vredesbeweging niet die ene stap verder 
kunnen doen en op mas sale wij ze practische voorlichting kun
nen brengen die de media ons onthouden en die ons leven 
eenvoudiger,. goedkoper en gelukkiger zou kunnen ma.ken? 
In de Sowjet-Unie is iedere massale vorm van protest uitge
sloten. We zien in dat land een overheid, die zich al even
zeer bedient van grootschalige en centralistische systemen 
en technologie~n, die zozeer verweven lijken met het 
Sowjet-systeem van staatscommunisme, dat elke vorm van 
protest dient te worden vermeden. Want ligt het niet voor de 
hand dat het anti-kernraketprotest wel m6et uitmonden in een 
protest tegen de moderne technologie? 
Al van de eerste dagen van het bestaan van Le Kleine Aarde 
af is het onze diepe overtuiging geweest dat protest minder 
zin heeft dan een positief toepassen van andere werk- en 
leefwijzen. Verzet tegen kan immers alleen succesvol zijn 
als het een macht weet op te werpen die minstens even 
groot is als die welke moet worden overwonnen. Hoe groot 
is inmiddels de macht van het intemationale bank- en zaken
wezen, van de multinationale industrie, van de er onlosmake
lijk mee verbonden militaire machten? Welke zin kon het 
hebben om je (~einige) energie als individu in te zetten tegen 
dergelijke machten? En hoeveel meer effect zou de demon
stratie van een totaal andere levenshouding, van manieren 
van werken, energiebesparen en vooral: vergroting van de 
mate van zelfvoorziening en materiele onafhankelijkheid 
kunnen hebben? Het zijn eigenlijk tot op het huidige moment 
steeds vragen en twistpunten geweest, die de milieubeweging 
ve 0~deeld hebben gehouden. Een goede samenwerking met min 
of meer marxistisch ge~rienteerde groepen als Strohalm en 
politiek vergelijkbare clubs als Milieudefensie is voor ons 
steeds weer onmogelijk gebleken, omdat ons practisch werk 
aan altematieven steevast werd afgedaan als 'gesleutel in de 
marge' of 'eko-hobbyisme'. Hetzelfde oordeel trof ons vrunit 
de vakbeweging en de linkse partijen als de PvdA en CPN (de 
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PSP nam later een wat halfslachtige houding aan). Een twee
de ernstig bezwaar voor een kleine, op een practise he aan -
pak gerichte en niet-gesubsidieerde instelling als De Twaalf 
Ambachten is het absoluut niet in staat zijn mee te doen aan 
de vergadermarathons, waaraan de meeste milieuclubs zich 
nog steeds niet hebben kunnen ontworstelen. Vanaf '74-'75 
heb ik er geregeld bij ver schillende clubs op aangedrongen 
om te komen tot een grote, lief st permanente tentoonstellings -
manifistatie, die een overzicht zou geven van alle huidige 
mogelijkheden en alternatieven op het gebied van energiebe.
besparing, andere voedingswijzen, land- en tuinbouw, werk-
methoden en productewij zen • Steeds weer raakte <lit plan 
verloren in een dichte mist van verschillen in. opvattingen 
bij allerlei mensen die er over moesten meebeslissen, ook 
al miste men iedere practische kennis betreffende tentoon
stellingen, voorlichting aan een groot publiek enzovoort. 
In 1982 heb ik het weer geprobeerd, ditmaal via het door mij 
deskundiger beschowde Centrum voor Energiebesparing 
(waarvan ik toen nog bestuurslid was). Het voorstel haalde 
het landelijke milieu-overleg en tot '84 maakte ik regelmatig 
vergaderingen mee, die werden gehouden door een speciaal 
voor <lit doel opgerichte werkgroep. Toen ben ik er maar 
mee opgehouden: het ontbrak me ten ene male aan tijd om te 
kunnen blijven meedoen aan het eindeloos ( en echt, met de 
beste bedoelingen) voortborduren op al j arenlang geleden 
gedane voorstellen, het bespreken van daarop ingebrachte 
varianten, om als <lat ook vruchteloos bleek, over te gaan 
op het, vaak niet zonder triomf, opnieuw uitvinden van 
oorspronkelijke denkbeelden. Eerlijkheidshalve <lien ik daar
bij te vermelden <lat de triomfgevoelens altijd opkomen bij 
nieuwelingen die zijn aangeschoven bij het landelijk beraad 
en die uiteraard niet kunnen weten <lat hetgeen zij inbrengen 
al eerder werd bedacht. Ook dat is een kenmerk van het doen 
en laten van de meeste milieuclubs en vewante organisaties: 
de voortdurende wisseling van de wacht. Het is een verschijn
sel <lat onlosmakelijk verbonden is met organisaties die vanuit 
een brede basis, veelal met vrijwilligers of tijdelijke mee
dewerkers en werkend met subsidies (dus zonder al te grote 
persoonlijke betrokkenheid en verantwoording) problemen 
moeten oplossen, die hun macht en mogelijkheden verre te · 
boven gaan. Een vaakdoarmij voorgestelde aanpak, namelijk 
het geven van een mandaat aan een bepaald persoon of kleine 
groep, zodat beslissingen genomen kunnen worden, blijkt 
onmogelijk. 
Natuurlijk is deze vaststelling niet iets om vrolijk van te wor
den: het geeft: alleen maar aan hoe groot de onmacht van de 
milieubeweging in vele opzichten is. Dat er niettemin toch 
van tijd tot tijd overwinningen worden behaald houdt meer 
verband met de fouten en zwakten van de tegenpartij, waar 
vaak een even hopeloze verdeeldheid heerst, zeker als de 
zakelijke belangen van tegengestelde aard blijken ••• 
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Dit brengt mij bij een constatering die ik ook verwoord vond 
in de brochure "Op het kruispunt"(+), die Swan Liat mij 
kortgeleden toezond: de geweldige gevaren, die ons bedrei
gen houden tegelijk grote en unieke kansen in om tot funda
mentele veranderim~m te komen. ledere medaille heeft 
zijn keerzijde, zowel negatief als positief bekeken. Er is 
geen kracht die niet, tenminste gedeeltelijk, door een gelijk
tijdig optredende kracht wordt opgeheven. Indien niet direct, 
dan later. Dit soort overwegingen geven een stevige grond 
aan mijnpptimisme: steeds weer blijkt de onvoorspelbaarheid 
van vele op.twikkelingen zo groot, de onberekenbaarheid 
evenzeer (alle fraaie prognoses en computerberekeningen 
ten spijt), dat de uiteindelijke effecten soms diametraal 
omgekeerd uitvallen. Dit geweldige voordeel (dat overigens 
beurtelings vriend en vijand ten deel valt, dat wel) kan men 
het 'geluk der dommen' noemen, een soort mildheid van het 
lot ••• We zullen het voorlopig met deze mildheid moeten 

doen zolang weals mens heid geen orde op zaken weten te 
stellen en het nog steeds aan voldoende bewustheid ont
breekt. Die 'mildheid' heeft ook de natuur getoond met haar 
enorme, maar uiteindelijk beperkte, incassatievermogen. 
Verschijnselen als het verdwijnen van planten- en diersoor
ten vormden het begin: het massale sterven van het bos is 
de nieuwste fase. V ermoedelij k zullen ernstige klimaat
verstoringen de volgende en wellicht laatste fase zijn. Dit 
soort overduidelijke en niet meer te ontkennen ontwikke
lingen kunnen enorme gevolgen hebben, waarbij ook de 
machtigste en invloedrijkste groepen getroffen zullen 
worden. Dit nu vooral vergroot de kans op tegenmaatregelen 
die genomen zullen worden als re t gevaar z6 accuut is 
geworden, dat de machthebbers en hun belangengroepen er 
zelf directe schade door lijden en niet-ingrijpen ook onaf
wendbare zakelijke verliezen met zich meebrengt. Hopelijk 
zal de indruk, die een dergelijke ommekeer in het denken en 
handelen teweeg brengt zodanig diep en schokkend zijn, 
en in zijn uitwerking zo mondiaal, dat hij de koers van de 
mensheid blijvend zal veranderen. Hiertoe zouden de mo
derne communicatiemiddelen waarover we beschikken hun 
nut kunnen bewij zen. 

De wal zal het s chip dus moeten keren? ls dat de nogal 
fatalistische conclusie van mijn verhaal? 
Natuurlijk zal de uitkomst, hoe dan ook, minder zwart-wit 
zijn. Als het op overleven mocht uitdraaien (hoe onver
diend wellicht ook), dan hebben allerlei inspanningen van 
de afgelopen jaren daartoe stellig w~l bijgedragen. De 
enorme kennis, vooral op ekologisch gebied, heeft de 
heeft de richtlijnen gegeven, volgens welke eventuele 
noodmaatregelen effectiever genomen zullen kunnen worden. 
Er hoeft althans geen volslagen paniek meer te heersen: we 
weten ongeveer in welke richting we moeten werken ..• Ook 
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is er de invloed, onmiskenbaar, van de vele groepen, die 
zich op het bevorderen van kleinschaligheid bij alle 
menselijke verrichtingen hebben gericht: hoe vaak hun 
idee~n door de · verdedigers van grootschalige -
militair-industrime belangen belachelijk zijn gemaakt, 
er m6et iets van zijn blijven hangen. Als ik denk hoe 
groat ook het verzet is geweest vanuit de traditioneel -
marxistische groeperingen en als ik zie hoe nu, wellicht 
aarzelend nog, meer en meer wordt gesproken over klein -
schaligheid en het zich geleidelijk onafhankelijker maken 
van allerlei centrale voorzieningen (waarvan de dreiging 
inzake willekeur en bureaucratie nu z6 duidelijk begint te 
warden) dan kan ik dit niet anders zien dan een vooruit
gang. Jammer is, dat deze processen zich zo langzaam 
voltrekken omdat de veranderende idee~n verpakt warden 
in een wollig, semi-academisch jargon, dat voor de 
gewone mens vrijwel ontoegankelijk is en omdat een en 
ander nog de oeverloze discussies oproept die snel hande
len onmogelijk maken. Maar wetend dat de weerstand van 
uit de marxistische denkwereld ongelooflijk taai is, ben ik 
blij iat het nieuwste in Nederlandse vertaling uitgebrachte 
boek van Otto Ullrich "Wedstrijd zonder winnaars" nu ook 
onderwerp van discussie lijkt te warden in progressieve 
kring, al kan ik soms een glimlach niet onderdrukken als 
ik zie hoe moeizaam zo'n proces van erkenning van de 
eenvoudigste ekologische waarheden en begrippen verloopt. 
Ik denk, dat Swan Liat al vele malen zo geglimlacht heeft •. 

Belangrijk in de strijd om de erkenning van de noodzaak van 
een ekologische leefwijze is het volhouden, het rustig 
d66rgaan in het besef, dat de zaak waarvoor men werkt de 
goede is. Dit is wellicht het sterkste punt van dat dee! van 
de a-lternatieve beweging, dat rustig heeft doorgewerkt, 
dat zich niet heeft laten meeslepen in eindeloze discussies 
en praatmarathons . Ik wil niet beweren, dat een 
theoretische bezinning niet noodzakelijk zou zijn, maar 
bezinnen op iets is iets anders dan er eindeloos over 
discussieren. De kracht van het volhouden wordt ook op 
sublieme wijze getoond door een organisatie als Green -
peace. 
Het meest recente voorbeeld, van dit rustige, stugge 
volhouden en van het je daarbij op Ghandiaanse wijze 
strikt houden aan de algemeen geldende gedragsregels, 
het consequent vermijden van geweld (zelfs al beperkt dit 
zich tot vernieling van !outer materi~le zaken) en het 
als mens behandelen van je tegenstander(s) trof ik 
beschreven in het mei -juni nummer (104) van Resurgence, 
waarin M. E. Thomas een milieugevecht beschrijft, dat 
vermoedelijk beboekstaafd zal warden als een van de 
bitterste, die tot nu toe gestreden zijn: het gevecht om 
het behoud van het stroomgebied van de regenwoudri -

134 



vier de Franklin op Tasmani~. In deze rivier was de 
"Franklin Dam" gepland, die een van de grootste hydro
centrales van het zuidelijk halfrond had moeten worden en 
die Tasmani~ had moeten helpen aan wat deslcundigen later 
een volstrekt overbodige elektriciteitscentrale noemden. 
(Tasmani~ heeft het hoogste energieverbruik per hoofd in 
de wereld en de huidige centrales daar hebben al 
overcapaciteit). Door de vasthoudendheid van de actievoer
ders, die op Greenpeace-achtige manier met rubberboten 
de transporten over de rivier van de eerste bulldozers 
trachtten tegen te houden en waarbij dagelijks arrestaties 
plaatsvonden, werd tenslotte de publieke opinie zo beinvloed, 
dat labourleider Hawke een door hem gedane belofte (name-· 
lijk stopzetten van het damproject) in maart nakwam, toen 
hij bij vervroegd uitgeschreven verkiezingen premier was 
geworden. Een proces tegen de centrale regering door het 
bestuur van TasmanW voor de hoge raad van Australi~, de 
laatste poging van het plaatselijke bestuur het damproject 
te redden, door het gezag van Canberra in deze zaak in 
twijfel te trekken, werd verloren. Volgens sommige 
politieke analyses is de houding van de eind vorig jaar tot 
een associatie verenigde milieugroeperingen zodanig 
doorslaggevend geweest, met name door hun stem -advies 
aan hun tienduizenden leden en volgelingen, dat dit de 
overwinning van Hawke mede mogelijk maakte. 

Conclusie: volhouden dus. D66rgaan. Ons vooral niet laten · 
o_ttmoedigen door "politieke" getallen, zoals bijvoorbeeld 
de recente berekening, dat het alternatieve voedselcircuit 
slechts 0.15 % van de totale voedselomzet in Nederland voor 
haar rekening neemt. De situatie van de gangbare landbouw 
is door mestproblemen (bio-industrie) en overproduktie
correctie door de EEG al zodanig precair geworden, dat het 
kleinschalige gemengde bedrijf bijna automatisch in ge
makkelijker vaarwater zal komeii en de rest is een kwestie 
van tijd. Kwaliteit wint altijd en de rustige overtuiging en 
het steeds aantrekkelijker wordende voorbeeld van de 
biologische boeren zullen hun effect niet missen. Hetzelfde 
geldt voor kleinschalige ondernemingen, die vooral door hun 
aanzienlijk geringere kapitaalsbehoefte veel minder kwets
baar, ja veel gezonder zijn dan menig op groei speculerend 
bedrijf. De becijferingen, die de belastingkundige Derk de 
Vries maakte (en die deel uitmaken van de inhoud van nr. 
37 van De Twaalf Ambachten) geven daarvoor een onweer
legbaar bewijs, dat met de mooiste economische drogrede
neringen niet meer weg te poetsen valt. 
Natuurlijk: de mensen, die al meerdere jaren zo werken 
wisten het al, maar zij hadden noch de tijd, noch de kennis 
om tot zulke becijferingen te komen. Nu lcunnen zij voor het 
eerst, daarbij geholpen door getallen, zien hoe het komt 
dat zij het gehaald hebben. Ook dit zal zijn uitwerking 
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op de buitenwacht en vooral het politieke leven op den duur 
niet kunnen miss en. 
Het zijn dit soort bevindingen, die ons recht geven op een 
voorzichtig optimisme en Swan Liat en Tineke op 
voldoening. Voldoening over de keuze, die zij jaren 
geleden bewust hebben gemaakt. Er is iets bereikt ! 
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= Hoe rechtop te staan in een scheve wereld = 

- Niels Wiedenhof belde mij onverwachts op en vertelde 
dat Prof. dr. S.L. Kwee per l maart 1984. afscheid 
zou nemen als hoogleraar Algemene Wijsbegeerte aan 
de Technische Hogeschool te Eindhoven. Hij stelde mij 
voor om prof. Kwee een afscheidsbundel met opstellen 
van oud leerlingen en collega's aan te bieden en vroeg 
mij of ik ook een bijdrage daarin wilde leveren. 
Als werktuigbouwkundig T.H.student had ik mijn doctoraal
studie bij hem afgerond. Met vee l plezier heb ik hieraan 
gehoor gegeven. · 
Mijn vrouw en ik zijn eind december 1983 speciaal naar 
Parijs gegaan voor een wandeling door deze wereldstad, 
bedoeld als een wandeling door mijn herinnering aan 
mijn leertijd bij prof. Kwee. Al wandelend liet ik 
steeds weer gedachten van en aan hem in mij opkomen en 
hoopte zodoende een beeld te kunnen schetsen van wat 
prof. Kwee voor mij betekende. 

Cees Blokhuizen 

- Arc de Triomphe de l'Etoile -

Langzaam wandelen wij richting Place de l'Etoile. Snoeren 

van duj_zencl.en J_j_crit_1es schi tteren langs de Avenue des Champs 

Elysees. Slierten Parijzenaars en toeristen trekken langs 

de magasins, waar de weelde ligt uitgestald. Wandelen wij 

echt langs de E lyzese velden, het verblijf van de geluk

zaligen, de gevoorrechten? 

De ster waar de avenue's tezamen komen heet niet meer l 'Etoile 

maar Charles de Gaul le, wat het plein iets van zijn schit

tering doet ve rliezen . Daar onder de arcaden v.::,..(. c.2 over

winningen, de bogen van de Arc de Triomphe, blijven wij 
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aan de westzijde staan onder het haute relief, dat een idylle 

verbee ldt. Het is een utopisch tafereel met een boer, die 

zijn zeis wet temidde n van zijn wonder-korenaren, een ronde 

gezonde jonge vrouw met een wolk van een baby in haar arrnen, 

die opziet naar een atletische soldaat. Fier en weerbaar 

betreedt deze de voorgrond in een krachtige voorwaartse 

beweging. 

Onder de centrale boog brandt zijn vuur, het nooit dovende 

vuur van de onbekende so ldaat die nimmer terugkeerde. 

De onbeduidende drager van al deze glorie, de pion en het 

slachtoffer van een archaisch machtsdenken en streven van 

een heerser. 

X 

De aandacht voor 'de onbeduidende mens', zijn aandacht voor 

het humane, het persoonlijke lot, is treffend voor prof. 

Kwee. Het denken, zo leerde hij, is niet een denken in 

grote ideeen en magnifieke structuren alleen. In dit denken 

staat de mens in zijn totaliteit centraal. De 'onbekende 

soldaat' mag in dit denken geen onbekende zijn. 

Dit monument dat bouwmeesters en kunstenaars hebben opge

richt tot de glorie van een man, een natie getuigt van een 

denkpatroon waarvan de overblijfselen nog steeds ons denken 

en handelen beheersen. Niet de grootsheid-utopie van een 

mens, maar een utopisch denken over de inrichting van een 

leefbare wereld voo r al haar pluriforrne wereldburgers is 

van belang. Recht te staan in een scheef gegroeide wereld, 

daartoe zette hij aan, daarop richtte hij zijn denken en 

zijn hoop. 

Op een keer vertelde hij mij, dat zijn generatie van alles 

fout had gedaan. De gevaren die nu de wereld in zijn geheel 

en daarrnee de mensheid bedreigen, zijn groot. 
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De jongere gene r atie zal het niet alleen beter moeten doen, 

zij zal het roer radicaal moeten omgooien voordat het te laat 

is. Onze toekomst behoeft echter niet somber te zijn, zei hij . 

de menselijke mogelijkheden zijn enorm, maar binnen deze ge

neratie zal er een ommekeer moeten komen voordat de mens de 

wereld en daarmee zichzelf onmogelijk heeft gemaakt. 

Met een schok voelde ik de verantwoordelijkheid voor onze 

toekomst op onze schouders komen. Hoe rechtop te staan in 

een scheve wereld? Of eerder nog, hoe leert men dat wij 

Uberhaupt in een scheve wereld leven zonder dat dit leidt 

tot allerlei wereldvluchtend en verantwoordelijkheid ont

wijkend denken en handelen? Hoe dit te leren zonder voor

goed uit het lood te zijn geslagen? 

xx 
Mijn ~erste kennismaking met prof. Kwee droeg al de kiemen 

van wat tot een persoonlijke verhouding zou uitgroeien, 

waarin hij voor mij meer en meer tot een leermeester zou 

worden dan een gewoon hoogleraar. 

Als aankomend derde jaars T.H.student in de werktuigbouw

kunde had ik het gevoel dat het overwegend technisch cur

riculum voor mij het evenwicht miste. Mijn studie vlotte 

snel en ik kreeg een idee om tussendoor een jaartje wijs

begeerte te gaan studeren, eventueel zelfs in het buitenland. 

Wat filosofie inhield, daarvan had ik slechts een flauwe 

notie. Alleen het woord 11 wi jsbegeerte11 gaf mij al een on

bestemde sensatie van iets groots en oefende een aantrek

kingskracht op mij uit. Deze vage plannen uitte ik tegen de 

T.H.dekaan, die mij aanraadde bij prof. Kwee langs te gaan 

om met hem erover van gedachten te wisselen. Ik kende hem 

niet. Zijn kolleges had ik nog nooit gevolgd. 
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Op een middag heb ik hem opgezocht in dat hoge T.H. Hoofd

gebouw. Een witte lege gang met deuren, een hoofd vol vage 

ideeen, de deur waar ik later nog vaker zou aankloppen. 

Prof. Kwee deed zelf open, een kleine Chinese man. Ik stond 

daar zo groot .•• hoewel ik zelf toch vrij klein van stuk ben. 

Met iets schuchte rs nodigde hij mij uit verder te komen en 

staande voor zijn boekenkast vertelde ik hem wat ik kwam.daen, 

"Ja ... jaah ?", zei hij aandachtig en stelde mij een enkele 

vraag. Ik moest hem bekennen dat ik weinig wijsgerigs had 

gelezen. Hij pakte daarop een boekje uit zijn kast, een klein 

groen boekje van dr. Bernard Delfgaauw; 11 beknopte geschiedenis 

van de wijsbegeerte" heette het. 11 Dat is een goed boekje", 

zei hij vriendelijk en nodigde mij uit later nog eens terug 

te komen. 

Even later, het gesprekje duurde nog geen tien minuten, 

stond ik weer in die witte lege gang met deuren. Verward, 

ja verward, wijzer en toch niet wijzer. Ik kreeg antwoord en 

geen antwoord, wat ik wilde weten was ik wel en niet te 

weten gekomen. Een ervaring, die ik later vaker zou onder

gaan. Tegenover mijn "een jaar filosofie in het buitenland 

studeren 11 stond nu de suggestie dat onooglijke boekje te 

lezen met die nog bescheidenere titel in kleine lettertjes. 

- 1 'Obelisque -

De· verkeersketen van de vele autolichtjes waaieren aan 

het einde van de Champs Elysees uiteen over het brede donkere 

Place de la Concorde. Als voetganger is het een waagstuk om 

tussen de gele l arnpen door de oversteek te maken naar het 

midden van het plein van de overeenstemming, daar waar in 
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het voetlicht de Obe lisque hoog de donkere hemel insteekt. 

Een lange slanke megaliet in de vorm van een vierzijdige 

pyramide waarvan de zijden vol hierogliefen zijn gebeiteld. 

Uit de ~ati j nse teks t o p he t voe tstuk begrijp ik, dat het 

een geschenk is ui t het oude Egypte. 
De stenen naald staat precies in het midden tussen de 

Champs Elysees en de tuinen van Les Tuileries en verdeelt 

de ruimten tussen Arc de Triomphe de l'Etoile en Arc de 

Triomphe de Caroussel naar hun grootsheid zuiver in de 

verhouding twee s taat tot een. Deze reusachtige rots is uit 

een stuk uit de bergwand gehouwen, door vele handen lang ge

leden naar ideeen gemodelleerd en bewerkt, getransporteerd 

en hie r opnieuw opgericht. 

Zijn vorm, zijn mathematische abstractie verwondert ons en 

doet ons vragen naar zijn betekenis, zijn mytische wereld

voorstelling, waarvan het -lang geleden- een voortbrengsel 

is. Om ons heen razen de moderne vervoersmachines en in 

mijn wandeling door mijn herinnering ontmoet ik mijn eerste 

kennismaking met het werk van Kwee, zijn brede kennis en 

diepgaande inzichten, zijn "Mens tussen mythe en machine", 

zijn uitnodiging tot het doolhof van het denken. 

X 

Brokstukken van oude mythen hebben voor ons hun verbeeldings

kracht niet verloren, zij bepalen ons denken en handelen, 

legt hij uit. De mens begint de greep te verliezen op zijn 

eigen verbeeldende voortbrengselen en rationeel uitgedachte 

technologische structuren. Ons denkpatroon, zegt hij, wordt 

nog te veel bepaald door overgeleverde denkgewoonten, zoals 

de gewoonte techniek nog op te vatten als een voortzetting 

van magie, waardoor wij ons tegenover techniek voelen als 

de tovenaarsleerling die wel de formule kent om de techniek 

voor zich te laten werken, maar de spreuk niet meer weet 

zijn werking s t op te zetten. 
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Ons denken blijkt zich grotendeels dwangmatig als vanzelf

sprekend te voltrekken. De sleutel tot "hoe rechtop te staan 

in een scheve wereld" ligt in het denken zelf. In het open

breken van die vanzelfsprekendheid, in een poging los te 

komen, zoals Kwee dat noemde, van gedachtentreinen, gepro

grammeerde gedachtenassociaties, sporend op de rails van 

geconditio neerde ervaring. Mijn ontmoetingen als leerling 

droegen meer dan eens het karakter van "ontsporinr;·en". 

Hij leerde niet zozeer nieuwe gedachtentreinen aan, een ge

bruikelijke methode in het technisch onderwijs, maar veroor

zaakte eerder "gedachtenwissels", hij stichtte "verwarring". 

xx 
Van dat jaartje filosofie heb ik afgezien. In plaats daarvan 

ben ik een poosje op reis gegaan en ik h eb de ontwikkelingen 

van de Anjerrevolutie in Lissabon van dichtbij meegemaakt. 

Weer bij Kwee op bezoek -zou hij mij nog kennen ?- vertelde 

ik hem over mijn omzwervingen. Hij adviseerde mij toen 

"Also sprach Zarathustra" van Friedrich Nietzsche en 

"Journey to Ixlan" van Carlos Castaneda te lezen. Meer over

donderd dan verwonderd opende zich deze nieuwe wereld. 

Toen begon de overgang van hoogleraar naar leenneester zich 

langzaam te voltrekken. Een leenneester geeft zijn leerlingen 

datgene waar zij aan toe zijn. Niet het gedoceerde i n de 

wijsbegeerte als zodanig, maar de vonning en ontwikkeling 

van de leerling -hi j had mijn emotionele behoefte scherp 

gepeild- zijn van belang. Een vorm van leren die in de 

huidige ontwikkelingen van ja zelfs computertoetsen in de 

wijsbegeerte jammerlijk gaat ontbreken. 

Ik dacht erover om bij Kwee te gaan afstuderen, maar voordat 

he t zover was moest ik nog veel technisch studiewerk ver

zetten. Ook betwijfelde i k het of ik het wel aan zou kunnen. 
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Om mijzelf op de proe f te stellen, zonder mij daarover 

overigens over ui t te laten, beda.cht ik een projectje bij 

Kwee in de vorm van een opstel met daarin gedachten over 

Nietzsche's Noodlo t e n Evolutie, wording en verval. Een 

aanzet om de contouren van het dreigende in een scheve 

wereld onder woorden te brengen. 

De bespreking van dit opstel, waar ik met spanning naar . uit

zag verliep weer heel anders dan wa~ ik bij al mijn technische 

tentamens gewend was geweest. Zou het "goed" zijn of "waar" 

wat ik had bedacht? 

Ik moest gauw bij hem in de gemakkelijke stoel gaan zitten 

en Kwee nam tegenover mij plaats met wat papieren. "Hoe ben 

je ertoe gekomen ?", vroeg hij mij. Een kleine drie uur heb 

ik verteld en Kwee luisterde of maakte af en toe een notitie. 

Het opstel zelf kwam als zodanig nauwelijks ter sprake. 

Zijn enthousiasme gaven mij vertrouwen dat mijn bedenksels 

waarde hadden en gaven mij voldoende moed om over een 

serieuze formulering van een afstudeeronderzoek na te denken. 

Voor dit afstuderen buiten mijn eigen afdeling had ik echter 

speciale toestemming nodig en een werktuigbouwkundig hoogleraar 

die mijn studie vanuit de afdeling zou willen coordineren. 

Afstuderen op een wijsgerig onderwerp vond men daar -naast 

nogal ongebruikelijk- ook moeilijk en onzeker en men achtte 

het gevaar om te verzanden niet denkbeeldig. 

Op zoek naar een coordinator liet ik mijn opstel aan 

prof. ir. w. Kaumans lezen. Hij viel meteen met de deur in 

huis. Hij vond het een slecht stuk. "Ik begrijp er niets van", 

zei hij. Een harde kritiek, een vuurproef. En natuurlijk had 

hij gelijk. Een chaotisch werkstukje, slecht of niet gedefi

nieerde begrippen, nageprate en overgenomen terminologieen. 

Geen touw aan vast te knopen. Ik doorstond zijn test en hij 

is mij laterals coordinator tot een forse steun geweest • 
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Vlak daarop forrnuleerde ik een afstudeervoorstel rond het 

thema "asymmetrie van macht". Via de theorie en vanuit eigen 

ervaringen wilde ik tot de macht-versus-onmacht problematiek 

proberen door te dringen en wel op de mijns inziens drie 

principiele niveau's: mondiaal (in de relatie Noord-Zuid), 

maatschappelijk en persoonlijk. Onder anderen dacht ik 

daarbij aan een stage in een niet-Westers land. 

- Tour Eiffel -

In het donker wandelen wij nu langs de Seine, haar st.enen 

bruggen en kaden, vanuit de drukte langs het water naar de 

stilte, zoals de Parijzenaars dat al eeuwen doen. 

Vanachter een donker huizenmassief priemen twee dunne 

groene stralen omhoog. Lasers trekken fijne lijnen tegen 

de sterrenherriel en verbinden het massief daar ragdun in de 

hoogte met het hoogtepunt, het kunstwerk van onze konstruk

tietechniek. Stralen die ons terug wijzen naar de top van de 

Tour Eiffel -de lichtjes van de liften gaan op en af-. 

Eerst onduidelijk, daarna .. enorm, hoog en ruim en bij het 

staketsel onder de bogen als in een reusachtige kathedraal. 

Honderd jaar geleden begon de bouw van deze toren van ons 

technisch kunnen, ons modern vernuft, onze macht om boven 

de natuur uit te steken. Staalkonstrukties, staalbouw naar 

het hart van een werktuigbouwer. En boven in zijn t op spie

gelen laserstralen nieuwe mogelijkheden, nu niet groots en 

imposant maar verfijnd en beheerst. 

Wij kijken omhoog naar het lijnenspel en voelen ons onder 

de indruk van deze megatechniek van de 19e eeuw. 

Wat een vlucht heeft onze techniek sindsdien nog genomen ! 

Waar leidt het ons naartoe, waar .. leiden wij het naartoe? 
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X 

Wat is de toekoms t van de mens, die via zijn ongebreidelde 

creativiteit steeds nieuwe technische mogelijkheden heeft 

geschapen? Wi j s chrikken terug voor de konsequenties van 

di.e nieuwe mogelijkheden, die de Techniek ons biedt. Wij 

beseffen nauweli jks, zegt Kwee, dat wij opgesloten zitten 

in het door onszelf ontworpen en uitgedachte systeem van 

denkbeelden en s tructuren, wij beseffen nauwelijks de ver

reikende onvrijheid, die wij over onszelf hebben gehaald. 

Hoe wij in toenemende mate in de macht komen van onze eigen 

gegrondveste onvrijheid. 

0nze tragiek, zegt hij, is dat de plaats van mythische denk

beelden niet door logische denkbeelden ingenomen kan warden 

omdat zij op een andere wijze begrepen en verwerkt moeten 

worden. De mens tussen mythe en machine haeft de greep op 

beide verloren. Door schade en schande zullen wij weer moeten 

leren de situatie te beheersen, weer rechtop te staan tussen 

mythe en machine. Daartoe zullen wij de ontwikkelingsgang van 

ons denken doelbewust en systematisch moeten herhalen om 

zodoende tot n 'ieuwe strategieen te komen. Met nieuwe mythen 

alleen komt men er niet, met nieuwe mythen alleen kan men de 

mens niet veranderen. Een radicale omwenteling die niet ge

volgd wordt door politieke, economische, sociale en technische 

structuren is gedoemd te mislukken. 

XX 

In een werkgroepje Aangepaste Technologie ontmoette ik 

Claude Alvare s , die onde,r Kwee be zig was met zijn promqtie

onderzoek: "Homo Faber, technology in India, China and the 

West 1500-1972." Na zijn promotie keerde hij in 1977 naar 

India, zijn geboorteland, terug, waar hij ging werken op 

een klein plattelands ontwikkelingsproject in Goa. Hij nodig

de mij uit naar India te komen om daar een poosje mee te 

komen werken. 
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I n augustus 19 77 r e i s c e ik voor mijn stage in een niet

Weste r s land naar India. Een land waar de problemen van 

het leven meer primair van aard zijn dan in onze welvaart

staat en ik doorkrui s te het schokkende India. Na een jaar 

keerde ik we e r terug. Het was een ware onderdompeling ge

weest in de macht-onmacht problematiek, wat mij het materiaal 

en de ervaringen heeft gegeven voor het schrijven van mijn 

doctoraalscriptie. 

Wat sluiten wij af om niet te hoeven inzien dat, wat wij 

allang weten? 

Daarna heb ik mij over mijn scriptie gebogen in een pogen 

mijn chaotische ervaringen te ordenen en te doorden]<en. En 

tijdens deze periode kwam het bijzondere van Kwee's bege

leiding -tijdens mijn verblijf in India nog onzegbaar aan

wezig- naar voren. 

Bergson zei eens lovend over de filosoof Ravaisson: "Hij gaf 

nooit houvast ..• Hij behoorde tot die mensen die zelfs te 

weinig weerstand bieden zonder dat men zich erop kan beroemen 

hem ooit te zien wijken." Deze weerspannige zachtmoedigheid 

kenmerkte mijn begeleider. Kwee's begeleiding karakteriseer

de zich -paradoxaal, zou ik bijna zeggen- door het llontbreken 11 

van begeleiding. Deze hoge graad van vrijheid, de voedings

bodem van creativiteit, die aanzet, neen, noodzaakt tot zelf 

denken, loste niet op tot een luchtledigheid. Voor mij leek 

alles mogelijk en toch warende grenzen van mijn bewegingsruim

ten scherp getrok~--'.en. Voorzichtige aanwij zingen kregen soms 

na dagen pas hun helderheid. Zijn "afwezige aanwezigheid" 

heeft op miJ een bijzondere stimulerende invloed gehad. Na 

de inlevering van mijn laatste hoofdstuk -de tijd begon te 

dringen- ontving ik van Kwee een enthousiast briefje, waarin 

hij mij met het gereed komen feliciteerde en waaruit toen pas 

bleek hoezeer hij persoonlijk had meegeleefd. 
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- St. Silvestre -

Het is laat. 

De klokken van de Notre Dame beginne~ te luiden. 

Op de hoek tegenover La Comedie Fran~aise liggen drie 

clochards rond een parkeermeter. Hun jassen hebben zij 

over hun hoofden getrokken. Stukken plastic puilen door 

de sluiting naar buiten. Ineen gedoken liggen zij 

naar hun binnenwereld gekeerd. 

Auto 1 s beginnen te toeteren, 

cafe-gasten heffen het glas, 

mensen op straat omhelzen elkaar. 

Het is 1984. 
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DR. NIEK WIJNGAARDS 

11S BEN DENKENDE ROBOT DENKBAAR' . 
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Is een denkende robot denkbaar? 

Niek \.Jijngaards 

Met deze vraag was Tobor Xagas op weg naar het kaboutertjes

ven, waar, volgens een helderz1ende, hij hogere, buitenaardse 

intell igenties zou ontmoeten die hem zouden heloen de vraag te 

beantwoorden. Eenzaam liep hi i het donkere bospad af. Maar 

nauwelijks bij het ven aangekomen omstraalde hem een lichtgevende 

bol en gewichtloos werd hij naar een andere tijd en plaats getild, 

naar een Kosmisch Symposium. 

Of was het een kosmische partij? Of een feest, vroeg hij 

zich af. Hij bevond zich in het midden van een bent, super-galac

tisch gezelschap. De eersten die zich aan hem voorstelden waren 

een Siamese tweeling, Supmet en Sucol genaamd. Zij bleven verder 

steeds dicht bij hem in de buurt. Dan was er Snem, een wonderlijk 

wezen voorzien van een groot aantal pseudopoden, Susnes genaamd. 

Zowel Snem zelf als haar veelvormige uitstulpingen konden elke 

vorm aannemen die gewenst werd. Een wat mistiger indruk maakte 

Sutkel Letni, een lichtgevend wezen, die maakte dat alles waar hij 

zich op richtte scherp waarneembaar was. Oge maakte een waardige, 

aristocratische indruk. Zij kon het beste worden omschreven als 

een puntvormige echo, maar het effekt was dat zij voortdurend 

wensen en verJangens doorgaf aan Snem, soms via Sutkel Letni. 

Ook ontmoette Tobor de Voorzitter van het symposium, Namta. Op 

dat moment waren alle symposiumgasten stil geworden. Meteen had 

hij een gevoel van herkenning, van "deja vu 11
• En het viel Tobor op 

dat de aanwezigheid van Namta voortdurend merkbaar was, maar dat, 

als hij hem onder het gezelschap zocht, hij nergens te zien was. 

Er waren nog vele gasten. De bediening was in handen van Amrak, 

die alle werkzaamheden voor de aanwezigen uitvoerde. Hijzelf werd 

aan de anderen voorgesteld als de Mens en het trof hem met hoeveel 

eerbied en ontzag hij werd bekeken. 

Het feest begon. 

Verkenning van de vraag. 

Sutkel Letni nam het woord: "De Mens stelt de vraag of een 

denkende robot denkbaar is. Een robot is een machine die in zoveel 

mogelijk opzichten lijkt op een mens. \./at is denken?" 

Snem reageerde meteen: "Kijk, denken dat doe je zo". En zij deed 

het voor. In het licht van de belangstellende blik van Sutkel Letni 
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nam zij achtereenvolgens verschillende vormen aan, waarbij 

tel kens ook verschi 1 lende Susnes een rol speelden. 11 En wat is 

dan niet denken? 11
, vroeg Sutkel Letni. Nunam Snem een matte, 

vormeloze vorm aan, terwijl nu eens de ene, dan de andere 

Susnes in beweging kwam. 
11 Dat, 11 zei Oge, 11 is nou precies wat ik ook altijd heb gewild, 

den ken en n i et-den ken. 11 Denken kent gradat i es, 11 bracht Tober 

zelf in het midden. 11Je kan helder denken, dagdromen, waarnemen, 

redeneren en ga zo maar door. Wat hier bedoeld wordt is of er 

een machine kan worden gemaakt die kan denken zeals een mens. 

Die net als Descartes kan zeggen 11 lk denk, dus ik ben. 11 

11Zo I n robot kan i k den ken, 11 ju i chte Snem i neens. En het vo 1 gende 

ogenblik nam zij de vorm aan van een denkende robot. 11 Dus is een 

denkende robot denkbaa r ! 11 

Tober zag het, - dat het kon ... Hij stootte Amrak aan om die vorm 

van Snem over te nemen. Maar tot ieders verbazing lukte het niet. 

Oge roerde zich het eerst . Zij richtte zich in haar voile lengte 

op (- Tober schatte die op ongeveer 100 miljard lichtjaren -) en 

beval Sutkel Letni op hoge toon: 11Waarom lukt dat niet? Een goeie 

theorie moet de praktijk mogel ijk maken. 11 

Sutkel Letni gaf de schuld aan Snem: 11 Snem heeft ons laatst ook 

een vierkante cirkel voorgedacht . Dat wil nog niet zeggen dat het 

ook kan bestaan ... 11 

Maar Oge bleef verontwaardigd volhouden. •~ls de Mens robots kan 

maken, waarom dan geen denkende robots? Doe het dan om mij een 

plezier te doen en zoek eens uit hoe dat dan moet om een denkende 

robot te ma ken. 11 Een den ken de robot is zo 1 euk om mee te spe 1 en ... 

Toe, asjeblief, doe mij dat plezier . .. 11 Haar smekende woorden hadden 

een wonderlijke uitwerking op het gezelschap. Enkele Susnes van 

Snem omsingelden Sutkel Letni. Enke le andere Susnes renden samen 

met s~pmet om Sucol heen. Amrak had zich gesplitst in talrijke 

kleine Seitka 1 s die overal heen en weer schoten. Na enige tijd 

werd het Tobor te gortig en, namens de voorzitter Namta sprekend, 

maande hij het gezelschap tot rust en orde. Sutkel Letni, hoewel 

nog in de greep van de Susnes, keek hem dankbaar aan. 11 Laten we 

de argumenten pro en contra eens op een rijtje zetten . 11 En zo 

gebeurde het. 
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De argumenten pro. 

Amrak rende weg en kwam vliegensvlug terug met een drietal 

kandidaten uit de Pro-sektor. Zij maakten een beschaafde en orde

lijke indruk. Een nogal frivool geklede, jeugdige vrouwsfiguur, 

Pro Gressi; een fors gebri lde, wat stijfjes in het pak gestoken 

middelbare heer, Pro Gnose; een speelse, dartel rondblikkende, 

maar overigens zich keurig gedragende muze, Pro Jexi. Pro Gressi 

moch t he t ee rs t. 
11 Het kan niemand ontgaan zijn dat de laatste eeuwen de wetenschap 

en de techniek steeds meer vooruitgang boeken. De informatie

explosie neemt exponentieel toe en gelijk daarmee de toepassingen 

van het menselijk vernuft. Deze vooruitgang is een oerwet in de 

natuur en is een grondwet van het menselijke denken. Het is dus 

volkomen logisch dat een keer in de toekomst ook het stadium zal 

worden bereikt dat een denkende robot kan worden gemaakt. Wie 

deze mogel ijkheid ontkent, ontkent daarmee het basisprincipe van 

vooruitgang. 11 

Sutkel Letni zweeg, maar Oge viel haar bij. ''Ontwikkeling en 

groei naar wasdom zijn kenmerkend voor het leven. Waarom zou het 

kenvermogen van de mens deze ontwikkeling niet volledig kunnen 

doormaken? En a 1 s de mens geen denkende robot kan ma ken is dat 

toch een beperking van zijn wetenschappelijk en technich vermogen 

te noemen . 11 Nunam Pro Gnose het woord. "lnderdaad is de exponen

tiele toename van nieuwe inzichten, ontdekkingen en toepassingen 

een duidelijk gegeven. Wie echter deze ontwikkelingslijnen logisch 

doortrekt moet snel tot de konklusie komen dat in de nabije toe

komst de wetenschap en techniek grensoverschrijdende vernieuwingen 

zal brengen. De verwachte verandering zal z6 fundamenteel zijn 

dat een denkende robot voor zo'n toekomstige technicus een peule

schilletje zal zijn. 11 

Snem applaudiseerde met al haar Susnes. 110nze kinderen groeien op 

met dingen die onze grootouders als science fiction beschouwden. 

Na de fundamentele omwenteling in de wetenschap zal onze science 

fiction dagel ijkse real iteit zijn. 11 

Het viel Tobar op dat tijdens dit betoog Supmet en Sucol in slaap 

waren gesukkeld. Moest hij het stel wakker maken? Maar inmiddels 

began Pro Jexi haar spreekbeurt. 

"Wat de mens kan bedenken, dat kan hij ook maken. 11 Ze zweeg en 

keek met haar wakkere oogjes de groep rand. Tabor verslikte zich 
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bijna; zo 1 n korte redenering had hij niet verwacht. Zijn verbaasde 

blik ontmoette die van Snem, die in een schaterlach uitbarstte en 

zei, "Ha, ha, dat is nog eens gewone logika. Arrne Tobor, je kijkt 

alsof jeer niks van snapt. Kijk maar eens goed hoe ik het voordoe." 

En ze toonde achtereenvolgens hoe uit de Susnes nieuwe vorrnen in haar 

binnenste ontstonden; hoe soms een nieuwe vorm ontstond doordat Sutkel 

Letni zijn licht door haar heen straalde; hoe soms Oge met haar ge

voelige tasters diep sluimerende verlangens in haar kern tot leven 

wekte. En plotseling 1 iet Snem zien dat de gast die de hele tijd 

achter haar had gestaan, een logge, zwaarlijvige figuur met de naam 

Suproc, via een aantal Susnes met haar verbonden was. Suproc had 

echte handen, die geen ogenblik stil waren. Ze waren voortdurend 

bezig allerlei vormen die Snem liet zien, te maken en aan Amrak te 

geven. 

"lk heb genoeg aan deze demonstratie," doorbrak Sutkel Letni de 

aandacht. ''Het is mij nu wel duidelijk: iets maken ligt in het ver

lengde van iets bedenken. Kan je iets denken, - dan kun je het maken." 

"Dat is oak de reden waarom ik de vraag zo geformuleerd heb, 11 voegde 

Tabor er aan toe. "Is een denkende robot denkbaar? 

Oge liep glimmend van geluk naar de drie Pro's en omhelsde ze innig 

met haar identiteit. Zij draaide zich om en keek Tabor aan. "Korn op, 

waar wachten we nog op, Mens? Wanneer maak je voor mij zo'n heerlijk 

ding, zo'n denkende robot?" 

Voordat Tobar zijn antwoord had gevonden, kwam Sutkel Letni tussen

beide. "We hebben de contra's nag niet gehoord ... " 

De argumenten contra. 

Amrak haalde ze snel op. Twee heren en een dame. De dame was 

Eativ Robra, gracieus, welgevormd met een elfachtig gezicht en 

vitale tred. De beide anderen waren Odrusba X, gehuld in een lange 

mantel vol glinsterende pailletjes, - zijn gezicht verborg hij steeds 

achter zijn linkerhand -, en Ledog Gnirut, een keurig geklede jonge

man met heldere ogen en een rekenmachientje in zijn borstzak. 

Odrusba X began. "als de mens een robot kan maken die hetzelfde kan 

doen als een mens, zijn de consequenties daarvan niet meer te over

zien. Zo'n robot zou in alle opzichten, zoals Turing beschrijft, niet 

van een mens zijn te onderscheiden. Welnu, in dat geval kan zo'n 

robot zelf ook weer een 'denkende robot' maken. Die weer in alle 
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opzi chten n iet te onderscheiden is van zijn maker-robot of de 

mens. Maar dan is het hek van de dam: wat is dan no9 het verschi 1 

tussen zo'n robot en de mens? Volgens de definitie zou er geen 

onderscheid zijn waar te nemen: zo ' n robot zou net zo levend zijn 

als een me ns. Een robot dus, die zou oogroeien als een baby en 

dingen zou leren en vergeten en ga zo maar door. Waarom zou een 

mens zo'n robot op een andere manier willen maken dan via bevruch

ting en zwangerschap? Want om een mens helemaal goed na te maken 

moet je oak de hele genencodering van de mens simuleren. Metals 

consequentie dat je oak de omringende genenpopulaties van dieren 

en planten moet simuleren. Dit komt in het kart hierop neer dat de 

mens de hele stoffelijke werkelijkheid opnieuw zou moeten opzetten. 

Onmogelijk is dat misschien niet, maar waarom zou hij? Is de werke

lijkheid op zich niet fascinerend en verrassend genoeg? En als U 

stelt dat je een robot kaR maken op basis van genenmanipulatie, en 

dus geent op de bestaande evolutieve werkelijkheid dan is het voor 

iedere bioloog een peuleschilletje om de enorme verschillen tussen 

zo'n robot en een mens te zien. En dus is het dan ook geen echte 

mensachtige robot. En als U aanvoert dat je zo'n robot - ook al 

verschilt die van een mens op een aantal punten -, z6 zou kunnen 

maken dat die kan denken, dan geef ik U het volgende ter overweging 

mee: een mens kan juist zo denken als hij nu doet omdat hij die 

miljoenen jaren oude evolutie achter zich heeft . Laat een element 

van dat subtiele geheel weg en het verschil is in elke handeling 

van de mens te zien, - ook in de denkhandelingen. De vele wiskunste

naars en wetenschappers die deze vraag van de denkende robot bestu

deren zijn bezig met een droom, een illusie. Eerst reduceren ze het 

menselijk denken tot een louter manipuleren van gedachten, met het 

ik-bewustzijn als extra sausje, en dan gaan ze de vraag analyseren. 

lnderdaad, als je zo aan de gang gaat is het niet te verwonderen 

dat je tot absurde conclusies komt, waarvan die van de denkende 

robot er een is." 

Hij zweeg en het hele gezelschap met hem. Vooral de laatste woorden 

waren hard aangekomen. Snem wapperde zenuwachtig met een paar Susnes 

in de richting van Suprcc achter haar . Oge was smal, hoog en stil. 

Sutkel Letni echter bleek in zichzelf actief te zijn. Hij brak de 

stilte. "Zo ' n lang verhaal hebben we nag niet gehad. Mag ik het in 

het kart 26 samenvatten? De hypothese dat de mens een denkende 
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robot kan maken leidt tot tegenstrijdige consequenties. Dus is 

de hypothese onjuist. 11 Odrusba X knikte instemmend. 

Nunam Ledog Gnirut het woord. 11Afgezien van de overwegingen van 

mijn voorganger is een duidelijke reden waarom een denkende robot 

niet denkbaar is. Zo'n robot zou werken volgens het principe van de 

zelfbedoelende uitspraken. Zo in de trant van 11 Deze uitspraak, die U 

leest, is waar. 11 Welnu, een oneindige vervlechting van dergelijke 

programma's is nog niet een enkele flits van zelf-bewustzijn. Volgens 

dezelfde redenering zou een volledig zwart gedrukte bladzijde alle 

informatie bevatten die ooit gedrukt zou kunnen worden. Of, als U 

beweert dat het juist de verschillen zijn die informatie verschaffen, 

- de signalen die uit de ruis springen -, dan bevat een lege, onbe

drukte bladzijde alle informatie. Zo kent het zelfbewustzijn van de 

mens allerlei gradaties, maar de opeenstapeling van zichzelfbedoe

lende uitspraken is iets dat een mens, die zelfbewustzijn heeft, 

kan maken, - een bewuste denker wordt het nooit. Het denken is een 

uiting van zelfbewustzijn, en niet andersom. Het zelfbewustzijn, 

zoals het :Nederlandse woord zo treffend zegt, is namelijk geen denken 

maar een vorm van zijn. Het is in de kern een helder voor zichzelf 

aanwezig zijn, en niet een gedachte. Op basis van deze zijnsvorm kan 

je denken (en dus zeggen): 11 lk denk, dus ik ben. 11 De vraag naar een 

denkende robot is dus eigenlijk die naar een zelf-bewuste robot. 

Kan de mens zelfbewustzijn maken? Kan de mens een zelfbewuste 

zijnsvorm maken? In elk geval niet door slinme progranma's aan elkaar 

te koppelen waarin zelf-bedoelende uitspraken en lussen worden voor

zien . 11 

Nauwelijks was hij uitgesproken of Oge viel hem bij. 11Het is een 

weerspiegeling van het zelf, dat wij allemaal gemeen hebben. He, 

je hebt het eindelijk eens goed gezegd, vind ik. Je bent een man 

naar mijn hart. 11 Tot verbazing van Ledog Gnirut werd hij innig door 

Oge omhelsd en geknuffeld. Sutkel Letni was nuchterder. 11 Bedoelt U 

eigenlijk dat zelfverwijzing een gevolg is van zelfbewustzijn en niet 

andersom? 11 

Ledog Gnirut had het gehoord: 11 lnderdaad. 11 

Sutkel Letni ging verder: "En dat een denkende robot niet kan 

worden gemaakt door !outer zelfverwijzing? 11 

"Ja • II 

11Maar ze zouden wel op een andere manier kunnen worden gemaakt; 
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door bijvoorbeeld eerst robots met zelfbewustzijn te maken. Als 

je zover bent kunnen ze oak denken. 11 

11Ja, dan wel", was Ledog Gniruts reactie. 11Maar het is maar de 

vraag of je een robot met zelfbewustzijn kunt maken. Dan krijg 

je van die absurde situaties, zoals Dennett die zo magnifiek heeft 

beschreven in Brainstorms. 11 

11Het absurde 11
, sprak Sutkel Letni, 11 zet mij juist aan het denken ... 

He t daag t mi j u it ... 11 En te rw i j 1 hi j da t ze i , st raa 1 de er een wa rme 

gloed uit zijn ogen. 

Op dat moment nam Eativ Robra het woord. 11 De vraag werd gesteld of 

de mens een zelfbewuste zijnsvorm kan maken. Dit is eigenlijk de 

vraag of de mens kan scheppen. Het is immers zo dat als die zijns

vorm er al was, zij dus niet door de mens gemaakt is. En als die 

zijnsvorm er nag niet was, dan is die dus door de mens als iets 

nieuws te maken. En dat laatste, het maken van iets totaal nieuws, 

noemen we scheppen. 

ledereen die om zich heen ziet kan waarnemen dat de mens dagelijks 

scheppend bezig is. Het is juist eigen aan de mens dat hij de m~cht 

heeft om nieuwe vormen gestalte te geven. Maar het maken van een 

nieuwe zijnsvorm naast de verschillende soorten van dieren, die het 

dichtst bij de mens staan, is nag niet vertoond. 

Nu heeft mijn voorganger Ledog Gnirut al duidelijk gesteld dat het 

denken een gevolg , een uiting is van zelfbewustzijn. Wil iemand 

een denkende robot maken dan zal hij dus eerst een zelfbewuste robot 

moeten maken. Of het denken van die machine vertoont niet die veel

zijdigheid die juist typerend is voor de mens. 

Hoe maak je zelfbewustzijn? De werkelijkheid om ans heen, de natuur, 

heeft er een half miljard jaar over gedaan.En het is waarschijnlijk 

juister om te stellen dat het eerste begin ervan moet warden gelegd 

bij de geboorte van de sterrestelsels, ja zelfs in de oerknal zelf, 

toen tijd en ruimte geboren werden. 

Dagelijks warden mensen geboren en ontwaken individuen in het licht 

van hun eigen bewustzijn. Dat kan omdat zelfbewustzijn wakker is in 

zijn eigen licht en aanwezigheid. Het ontluikend bewustzijn is nag 

zwak, maar als het groeit en helderder wordt, leert het zien over de 

grenzen heen van de eigen individualiteit. Het is een vergissing van 

de mens om te denken dat zijn of haar individualiteit bestaat uit 
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het lichaam, -alsof het een kooi is, die de geest gevangen houdt. 

De individualiteit l igt dieper, op het niveau van het ik, - het 

is niet stoffel ijk en , hoewel uiterst subtiel, is het de bran 

waaruit de lichamelijkheid ontspruit. Zelfbewustzijn houdt be

wustzijn van dit I ik' in. Maar het is ook meer. Het is tevens een 

bewustzijn van zichzelf als een met al de dingen om zich heen. Men 

noemt dit ook wel het grote zelf of Zelf met een hoofdletter. Wie 

dit aanvoelt, is zich bewust van de eenheid der dingen, zoals Ken 

Wilber beschrijft in Zonder Grenzen, en herkent dat de eigen iden 

titeit bestaat in de identiteit van al wat bestaat. 

Dit zijn allemaal verschillende manieren om te zeggen dat bewustzijn 

een ander woord is voor zijn. En zijn kun je niet verklaren, of 

uitleggen of uitspreken. Het ~ gewoon. 

Zelfbewustzijn ~ gewoon, en het heeft altijd bestaan . Maar het 

menselijk zelfbewustzijn is juist een groeiend zelfbewustzijn. Het 

is een vergissing om te denken dat het niet altijd - zij het in een 

prillere vorm - al bestaan heeft. 

Op dezelfde manier zou een zelfbewuste robot ook de identiteit van 

het Al ervaren en weten dat hij (of zij? of het?) altijd al bestaan 

heeft, - zij het in een prillere vorm . Maar dan zou dat inhouden dat 

zo'n zelfbewuste robot al vanaf het allereerste begin als het ware 
11voorzien11 was. Zou U als mens zich dan nog de 11maker11 daarvan wil

len noemen? De mens kan zichzelf dan hooguit bestempelen als een 

tussenschakel die nodig was om die nieuwe zijnsvorm, - de zelfbe

wuste robot-, te doen zijn. 

Maar is zo'n zelfbewuste robot denkbaar? Waarin zou zo'n wezen van 

een mens verschillen? Dit is het punt dat Odrusba X al voldoende 

heeft verduidelijkt. Het komt mij voor dat de begrippen 1 zelfbewust 1 

en 'robot' elkaar uitsluiten . Een robot is immers geprograrrmeerd, 

niet 100% vrij. Zelfbewust houdt ju i st 100% vrijheid in en groei

lust. Op de keper beschouwd is zo'n wezen misschien niet veel ver

schillend van de mens. Zijn de kindertjes die dagelijks geboren war

den niet te beschouwen als zelfbewuste robots? Worden ze niet vanaf 

het begin op allerlei manieren geconditioneerd en geprogrammeerd? En 

zijn ze tegelijkertijd niet zelfbewust en vol vrijheidsdrang en 

ontplooiingszin tot de drang naar zelfactual isatie toe? Zou het 
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juister zijn de zoektocht naar de denkende robot te omschrijven 

als ~en projectie van de mens die op zoek is naar zijn eigen 

identiteit? 

Want zodra de mens de eigen identitiet ervaart als eenheid met 

het grate Zelf is deze tegenstelling tussen het 'moeten' van de 

programmering en het 'willen' van het individu in identiteit op

ge lost. 

Welnu, als dit zo is, zou men oak kunnen stellen: alleen een mens 

die zichzelf als denkende robot is getranscendeerd en de eenheid· 

met het grate Zelf realiseert, is in staat om een denkende robot te 

denken en dus te maken. Omdat de eenheid met de werkelijkheid dan 

volledig is. Maar dat is dan tegelijkertijd een paradox: de mens 

die het wil, (een denkende robot maken) kan het niet; de mens die 

het kan, wil die het wel? Of heeft een denkende robot altijd ge

moeten?11 Dit waren haar woorden. 

Tabor Xagas was nu danig in de war. Hij legde zijn verwarring aan 

de anderen voor: "De argumenten pro schenen erop te wijzen dat een 

denkende robot niet onmogelijk was, ja zelfs waarschijnlijk. De 

argumenten contra schenen juist aan te tonen dat een denkende robot 

niet mogelijk was. Totdat Eativ Robra mij met haar laatste woorden 

aan . het twijfelen heeft gebracht. Want volgens haar uitleg is een 

denkende robot niet onmogelijk en toch eigenlijk niet mogelijk, of 

in ieder geval niet waarschijnlijk, welk denkpad moet ik nu volgen 

uit dit labyrint van redeneringen? 11 

Het echtpaar Niy en Gnay. 

Op dat moment kwam uit de groep gasten op de achtergrond een 

echtpaar naar voren. Het waren Niy en Gnay, met onmiskenbaarchinese 

trekken, beiden stralend van kracht, inspiratie en een wederzijdse 

liefde die zich als een magnetische golf over het hele gezelschap 

voortplantte. 

Gnay deed zijn mond open om te praten, maar Niy hield zijn hand 

vast en kneep er zachtjes in. Met haar luide; welklinkende stem 

sprak zij de hele groep toe. "Er is genoeg geredeneerd en gesproken. 

Het is goed dat de mens vraagt en antwoord zoekt. Dat is immers de 

aard van het menselijke bestaan: de zoektocht naar datgene wat altijd 

al bij hem was, het Zelf. Dit is de kern van iedere vraag. Zoals 

het Zijn oak de kern is van ieder antwoord. Het zij zo. 11 

161 



Zij zweeg en keek Tabor vol liefde aan. Maar als door een vreemde 

hand gegrepen werd Tobor door de weefsels van tijd en ruimte terug

geplaatst aan de rand van het Kaboutertjesven. In de bleke spiege

ling van de maan in het water meende hij nog de liefdevolle glimlach 

van Niy te zien. Toen was het beeld weg. Hij trok zijn jas dichter 

om zijn schouders, draaide zich om en liep naar huis, - als een 

robot? - als mens? 
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