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De Club van Rome
Nu de mens op het toppunt van zijn kennis en macht is gekomen verspreidt zich
tegelijkertijd een diep onbehaaglijk gevoel door de menselijke samenleving.
Geconfronteerd met een steeds meer gecompliceerde en voortdurend zich wijzigende
warwinkel van dooreengevlochten problemen ziet de mensheid zich bedreigd door
een weergaloze crisis
In april 1968 kwamen dertig Europese wetenschappers, humanisten, opvoeders
en managers van bedrijven in de Academie van Lincei in Rome bijeen om te
overleggen hoe men deze wereld-‘problématique’ zou kunnen tegemoet treden en
onder ogen kunnen zien. Een aantal hunner besloot als een informele groep bijeen
te blijven en mannen van visie en daden uit alle continenten, culturen en
waarde-systemen te interesseren zich aan te sluiten. Allen delen de overtuiging,
dat traditionele maatschappelijke instellingen en gedragslijnen de huidige situatie
niet langer het hoofd kunnen bieden en zelfs onvoldoende zouden zijn, om de
heersende trends te signaleren en evalueren.
Deze groep is bekend geworden als de ‘Club van Rome’. Zij kan maximaal honderd
leden tellen. Geen van hen is bij actuele politieke beslissingen betrokken, noch heeft
de Club in haar geheel enige ideologische, politieke of nationale verplichtingen,
alhoewel vele van haar leden toegang hebben tot besluitvormers en
beslissing-nemers, terwijl zij tegelijkertijd kunnen terugvallen op aanzienlijke bronnen
van kennis en informatie.
De Club van Rome heeft twee voorname doelstellingen. De ene is het stimuleren
van onderzoek en onderling overleg en besturen van problemen gericht op het
verkrijgen van een dieper begrip over de werking van globale systemen. Gedurende
de eerste fase van deze activiteit richtte de Club zich op de studie van ‘Grenzen
aan de groei’, zoals zij in dit boek als voornaamste thema wordt besproken. De
andere doelstelling beoogt nieuw verkregen inzichten te gebruiken om nieuwe
gedragslijnen en strategieën te bevorderen die op een nieuw humanisme zijn
geïnspireerd, dat in staat zal zijn de mensheid een verstandiger weg te doen inslaan.
1

Aurelio Peccei,
Rome, 1 januari 1973

Eindnoten:
1 Oprichter en voorzitter van de Club van Rome. Zie ook het slotgesprek van dit boek, pagina
463.
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Verantwoording
Dit symposium over het Rapport van de Club van Rome is het gevolg van een
omschakeling in journalistieke belangstelling. Na twintig jaar voornamelijk met
1
buitenlandse politiek bezig te zijn geweest stuitte ik eind 1970 op de Club van Rome.
2
Ik vertegenwoordigde die dagen de programmadienst van de N.O.S. - televisie in
de Verenigde Staten. Bij geruchte vernam ik in New York, dat de Sowjet-Unie en
de Verenigde Staten gesprekken voerden over de oprichting van een Instituut voor
toegepaste systeemanalyse. Ik benaderde McGeorge Bundy, destijds de Henry
Kissinger van president John F. Kennedy, die ik kende uit de dagen van het
Nieuw-Guinea-conflict. Hij bleek de onderhandelingen met de Russen te hebben
overgedragen. Hij introduceerde mij bij zijn opvolger, dr. Philip Handler, president
van de nationale academie van wetenschappen in Washington D.C.
Het was dr. Handler, die mij tevens inlichtte over het werk van professor Jay W.
Forrester aan het Massachusetts Institute of Technology. Ook sprak dr. Handler
over de Club van Rome en de opdracht van deze groep aan de systeemingenieurs
van het M.I.T. om de grenzen aan de groei met behulp van computermodellen onder
de loep te nemen.
Ton Neelissen, eindredacteur van het N.O.S.-programma Panoramiek liet mij de
vrije hand, een documentaire over deze belangrijke informatie samen te stellen.
Begin 1971 filmde ik achtereenvolgens dr. Handler (in Washington D.C.), professor
Forrester (in Cambridge, Massachusetts), dr. Aurelio Peccei (in Rome: de oprichter
en voorzitter van de Club van Rome; lid van de raad van bestuur van Fiat;
vice-president van Olivetti; voorzitter van de Italiaanse denkfabriek Italconsult) en
dr. Jermen M. Gvishiani (in Moskou: vice-voorzitter van de Sowjet-raad voor
wetenschap en techniek en schoonzoon van premier Kosygin.)
De film werd 26 september 1971 in het N.O.S.-programma Panoramiek vertoond.
Het was een wereldprimeur voor Nederland.
Het bericht over de plannen voor een Russisch-Amerikaans Instituut voor
toegepaste systeemanalyse verscheen 14 oktober 1971 op de voorpagina van de
gezaghebbende New York Times en was afkomstig van de correspondent in Den
Haag.
Het Rapport van de Club van Rome in zijn oorspronkelijke Amerikaanse ontwerp,
Limits to growth, werd op 2 maart 1972 tijdens een plechtige bijeenkomst in het
Smithonian Institute in Washington D.C. voor het Amerikaanse publiek en de
Amerikaanse pers vrijgegeven.
Intussen zijn ook de plannen voor bovengenoemd Instituut verwezenlijkt. Op 4
oktober 1972 tekenden twaalf landen in Londen een overeenkomst, bij welke
gelegenheid dr. Gvishiani tot eerste voorzitter voor een periode van drie jaar werd
gekozen. Behalve de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie nemen Italië, Frankrijk,
Engeland, Oost- en West-Duitsland, Polen, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Japan en
Canada aan het project deel. Het Instituut zal op 15 kilometer buiten Wenen in het
achttiende-eeuwse Laxenberg-paleis worden gevestigd.
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De reactie van het Nederlandse publiek op deze eerste N.O.S.-produktie over de
Club van Rome en het Rapport was overweldigend. De Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Rotterdam benaderde het Nederlandse lid van de Club van Rome,
professor dr. C.J.F. Böttcher, en uit dit initiatief is de in 1972 in Rotterdam gehouden
tentoonstelling over de Club van Rome voortgekomen. Zij werd door koningin Juliana
geopend en trok 40 000 bezoekers.
Een half jaar na de televisieuitzending verscheen het Rapport van de Club van
Rome in druk als 500ste Aula-pocket. Er werden een kwart miljoen exemplaren
verkocht.
6 juli 1972 had ik een ontmoeting met dr. Aurelio Peccei op het vliegveld van
Frankfurt. Uit dit gesprek is de gedachte geboren meningen over het Rapport te
peilen, te verzamelen en te publiceren. Aanvankelijk was het de bedoeling een
dertigtal deskundigen te interviewen; een tiental op voorspraak van de Club van
Rome. Al spoedig besloot ik echter mij niet te bepalen tot opinies van economen,
systeemingenieurs, biologen en ecologen, maar naar reacties uit een breder scala
van disciplines te zoeken. Zodoende groeide het gezelschap tot 75 personen uit.
Tot mijn spijt was een aantal uitgenodigde deskundigen niet in de gelegenheid
een in ieders programma passende tijd of plaats voor een gesprek te vinden, zoals
Jaques Monod, John Kenneth Galbraith (hij was in China), R. Buckminster Fuller,
Barbara Ward (lady Jackson), Bertrand de Jouvenel, Hannah Arendt, Erik H. Erikson,
David Riesman, Konrad Lorentz, J. Bronowski en anderen. Daar staat tegenover,
dat men een dergelijke lijst onbeperkt zou kunnen uitbreiden, terwijl een boek als
dit tenslotte ook aan grenzen is gebonden.
Dankbaarheid voel ik jegens allen, die wél tijd hebben kunnen vinden om aan
deze verzameling meningen en gedachten mee te werken, de teksten na te lezen
en te corrigeren, en mij op velerlei wijze behulpzaam te zijn om wegwijs te worden
in dit labyrint van oneindige problemen, die de Club van Rome, met haar
revolutionaire studie van de absolute eindigheid van alle dingen, heeft aangesneden
en opgerakeld. In het bijzonder dank ik Aurelio Peccei, Margaret Mead, professor
Forrester en Philip Handler voor hun steun in raad en daad en warme belangstelling
voor dit project.
Het volgend jaar hoop ik een tweede bundel gesprekken te publiceren aan de
hand van een zeventigtal ontmoetingen in socialistische landen en landen van de
Derde Wereld, waarbij eveneens het thema ‘grenzen aan de groei’ centraal zal
staan. Ik zou dan wensen, dat ik met beide series gesprekken een bijdrage heb
geleverd aan de thans in brede kring op gang gekomen discussie over de problemen
van onze planeet en de zich steeds meer verbreidende bewustwording, dat
generaties van nu en morgen geen enkel recht hebben de kinderen van morgen en
overmorgen een vuilnishoop na te laten.
Willem L. Oltmans
Kerstmis 1972

Eindnoten:
1 Op 4 februari 1973 werd de club van Rome in de New York Times omschreven als een elite
internationale.
2 Nederlandse Omroep Stichting.
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U Thant
U Thant begon zijn loopbaan als Rector van het Lyceum in Pantanaw,
Birma, de plaats waar hij geboren werd (1909). Hij studeerde aan bet
University College in Rangoon, de hoofdstad, maar keerde in 1931 naar
Pantanaw terug. Na enkele overheidsfuncties bekleed te hebben was hij
van 1949 tot 1953 secretaris van premier U Nue van Birma. In 1953 kwam
hij als permanent vertegenwoordiger van Birma bij de Verenigde Naties
naar New York. In 1961 werd U Thant benoemd tot plaatsvervangend
secretaris-generaal van de volkerenorganisatie en van 1962 tot 1970 was
hij secretaris-generaal. Hij schrijft momenteel in Harrison, New York, zijn
memoires.

Bij uw vertrek uit de Verenigde Naties hebt u vanaf deze post gezegd, dat wanneer
in de jaren zeventig de loop der geschiedenis in de wereld niet zou veranderen, de
beschaving ten onder zou gaan, met andere woorden, u zou willen dat de wereld
een beslissende stap doet.
Ik heb die verklaring in 1969 gedaan in een studiegroep, die in een van de zalen
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gehouden werd. Ik was er
tóen en ik ben er nú meer dan ooit van overtuigd, dat als de volkerengemeenschap
zijn aandacht niet op de wereldproblemen concentreert, met inbegrip natuurlijk van
de economische problemen, dat de mensheid dan nog maar tien jaar heeft. Ik heb
namelijk sterk het gevoel, dat de tegenstelling tussen de arme en de rijke landen
steeds groter wordt en naar mijn mening leidt dit op den duur veel eerder tot een
uitbarsting dan de verdeeldheid van de wereld op grond van politieke tegenstellingen.
Ik kom zoals iedereen weet uit een ontwikkelingsland en ik ben mij volledig bewust
van de ontzaglijke problemen waarmee deze arme landen te kampen hebben. Indien
de ontwikkelde landen met dit aspect van het probleem geen rekening houden, dan
vrees ik dat de menselijke samenleving als geheel hier het slachtoffer van zal worden.
Zowel de rijke als de arme landen moeten samen over deze problemen denken en
er samen aan werken.
1

2

Ik heb mevrouw Indira Gandhi in Stockholm horen zeggen, dat armoede de grootste
vervuiler is van allemaal.
Ja, dat ben ik volkomen met haar eens. Armoede, ziekte en analfabetisme, dat
zijn de gesels van de mensheid van nu, mag ik wel zeggen.
U sprak over vier factoren. Kunt u dit nader toelichten?
Ja, naar mijn mening zijn het vier factoren die de oorzaak zijn van de
crisistoestand, waarin wij ons nu bevinden. De eerste is de verdeeldheid van de
wereld op grond van politieke tegenstellingen. De tweede is de verdeeldheid van
de wereld op grond van economische ongelijkheid, namelijk het verschil tussen het
noorden en het zuiden, tussen de bezitters en de bezitlozen. Volgens mij is deze
verdeeldheid van de wereld van veel meer belang en op den duur veel explosiever,
zoals ik al zei, dan de politieke verdeeldheid in de wereld. De derde factor is de
verdeeldheid van de wereld die verband houdt met de laatste overblijfselen van
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het kolonialisme. Dit is ook een heel belangrijke factor die de menselijke samenleving
van vandaag in de wereld gescheiden houdt. De vierde, maar niet de minst
belangrijke factor is de verdeeldheid in de wereld op grond van huidkleur, met andere
woorden, de rassenscheiding of apartheid, zoals de Verenigde Naties dat genoemd
heeft met betrekking tot de toestand in Zuid-Afrika. Deze discriminatie op basis van
huidkleur is ook een zeer betreurenswaardige factor, waarvoor de menselijke
samenleving zich heden ten dage gesteld ziet.
Dit zijn de belangrijkste vier factoren waar we mee te maken hebben. Iedereen
weet, dat ik wat de politieke ideologieën betreft, voorstander van de democratie
ben. Ik heb in mijn eigen land altijd geijverd voor het democratische proces en
daarna ook als ambassadeur bij de Verenigde Naties en als secretaris-generaal.
Dit is mij persoonlijke overtuiging, maar mijn geloof in de voortreffelijkheid van het
democratische proces maakt mij niet blind voor het feit dat er honderden miljoenen
mensen zijn die er anders over denken. Ik geloof dat de verdeeldheid van de wereld
op grond van een verschil in politieke opvatting een voorbijgaand verschijnsel is,
omdat alle politieke ideologieën nog heel lang naast elkaar zullen moeten leven.
Waar ik mij het meest bezorgd over maak, is de verdeeldheid van de wereld ten
gevolge van economische tegenstellingen. Sinds het einde van de tweede
wereldoorlog zijn, zoals iedereen weet, de rijke landen rijker en de arme landen
armer geworden, en de kloof wordt nog steeds groter. We moeten trachten die kloof
kleiner te maken. Dit was een van de voornaamste doelstellingen van de Verenigde
Naties met het op touw zetten van de eerste ontwikkelingsperiode van tien jaar in
1961, toen ik secretaris-generaal van de Verenigde Naties werd. De internationale
gemeenschap heeft verleden jaar de tweede ontwikkelingsperiode van tien jaar
gelanceerd. Het voornaamste doel is om de kloof tussen de arme en de rijke landen
te verkleinen. Als dit probleem niet heel serieus, met een volledig inzicht in de ernst
van het probleem wordt aangepakt, vooral door de rijke landen, ben ik niet erg
optimistisch over de toestand van de mensheid in de toekomst.
3

4

Het Rapport dat op initiatief van de Club van Rome door de computers in het M.I.T.
is uitgevoerd, bevat een uitdrukkelijke waarschuwing aan de mensheid, dat er een
grens is aan de hulpbronnen, een grens aan de economische groei en een grens
aan de expansie. Het bepleit meer evenwicht voor de toekomst en zoals u zei, een
politiek van geven en nemen, een nauwere samenwerking en wederzijdse
afhankelijkheid tussen de werelddelen.
Ja, dit is de basis waar de menselijke samenleving vanuit moet gaan, van een
geest van geven en nemen en vooral van begrip van de kant van de rijke landen.
De Verenigde Naties en zijn familie van onderafdelingen hebben een bijdrage
voorgesteld van éen procent van het bruto nationaal produkt van de ontwikkelde
landen aan de ontwikkelingslanden. Hier is zoals u weet niet aan voldaan.
Integendeel, enkele rijke landen hebben zich hier niets van aangetrokken. Ik moet
in dit ver-
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band wel opmerken, dat de meeste Scandinavische landen, evenals Canada en
Nederland, om er een paar te noemen, zich van het gewicht van dit probleem ten
volle bewust zijn.

Als Nederlander zou ik er graag op willen wijzen, dat Nederland een percentage
van 0,78 heeft gehaald, dat komt neer op het hoogste percentage in de wereld van
bruto nationaal produkt aan hulp. Het is haast ongelooflijk dat naast Italië de
Verenigde Staten het laagste cijfer halen, terwijl dit land verreweg materieel het
rijkste is.
Ik wil hier nu niet speciaal op ingaan, maar ik heb Nederland vooral genoemd,
omdat ik de Nederlandse politiek ten aanzien van de ontwikkelingshulp op de voet
heb gevolgd. Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om uiting te geven
aan mijn waardering voor de Nederlandse regering voor haar begrip en voor de
wijze waarop men in dit opzicht met de Verenigde Naties en de onderafdeling
samenwerkt.
In Stockholm heeft men voorgesteld om de komende vijf jaar slechts honderd miljoen
dollar beschikbaar te stellen voor de bestudering en het behoud van het menselijk
leefmilieu. Als men de fantastische bedragen van miljarden dollars in aanmerking
neemt die nog steeds aan bewapening worden uitgegeven, is honderd miljoen dan
niet erg laag, gezien de noodzaak om het milieu te beschermen?
5
Het ligt eigenlijk meer op de weg van Maurice Strong om die vraag te
beantwoorden. Maar als u het hebt over honderd miljoen of x miljoen dollar, moeten
we dit zien in termen van relatieve prioriteiten. Een voorbeeld ter illustratie. Volgens
mij bekende cijfers hebben alle deelnemers aan de oorlog in Indo-China verleden
jaar op éen dag in de oorlog in Vietnam een som uitgegeven, gelijk aan het bedrag
dat in een heel jaar aan de Verenigde Naties is besteed. Dit betekent dat, als de
oorlog in Vietnam nog éen jaar zou worden voortgezet, de kosten hiervan gedragen
door alle deelnemers aan die oorlog, gelijk zouden staan aan de kosten, die bij het
huidige kostenpeil nodig zijn om de Verenigde Naties nog 365 jaar in stand te
houden. We moeten alle onkosten dus verhoudingsgewijs opvatten. Ik ben ervan
overtuigd, dat Maurice Strong honderd miljoen dollar voor vijf jaar voor het
ondernemen van zo'n gigantische taak een buitengewoon laag bedrag vindt. Als
wij bedenken welke enorme bedragen vele landen aan bewapening uitgeven,
beseffen wij, hoezeer de economische aspecten van de ontwikkeling der mensheid
verwaarloosd of over het hoofd gezien zijn. Dit is maar éen voorbeeld van de
noodzaak om prioriteiten te stellen voor de uitgaven in verband met oorlog en vrede.
Als ik zeg ‘vrede’, bedoel ik zowel het stichten van vrede als het bewaren van vrede.
De Verenigde Naties houden zich natuurlijk met beide aspecten van de vrede bezig;
het ene is het stichten van de vrede en het andere is het handhaven van vrede. Het
verkleinen van de kloof tussen het noorden en het zuiden is ook een kant van het
stichten van vrede, want zonder deze vereiste voorwaarde komt er geen vrede. Met
andere woorden, zonder sociale rechtvaardigheid, niet alleen in de nationale
samenlevingen, maar ook
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op het internationale vlak, kan er geen vrede zijn. Dit is een voorname basis waarop
een duurzame vrede gebouwd kan worden en dit is het dringendste probleem
waarvoor de mensheid zich nu geplaatst ziet.

Is het geen teleurstellende ervaring in uw leven, dat u in sommige gebieden waar
voortdurend strijd wordt gevoerd, zoals het Midden-Oosten of Zuidoost-Azië, geen
vrede tot stand hebt kunnen brengen?
Ja. Ik moet zeggen, dat ik gedurende de tien jaar dat ik secretaris-generaal van
de Verenigde Naties ben geweest, ogenblikken van teleurstelling maar ook van
voldoening heb gekend. Ik wijd nu al mijn tijd aan het schrijven van mijn
herinneringen, maar het zijn geen herinneringen in de strikte zin van het woord. Het
zijn mijn beschouwingen, ontledingen en beoordelingen van wat zich de afgelopen
tien jaar op het internationale toneel heeft afgespeeld. Ik projecteer mijzelf, mijn
persoonlijk geloof en mijn persoonlijke levensbeschouwing in dit boek. Natuurlijk is
de toestand in het Midden-Oosten een teleurstellende zaak. De oorlog in Vietnam
is voor mij een buitengewoon grote teleurstelling. De kwestie van de Vietnamese
oorlog is niet in de Algemene Vergadering of in de Veiligheidsraad gebracht, om
redenen die iedereen bekend zijn, maar het aantal doden, de vernietiging en de
verwoesting in dat land zijn in de geschiedenis der mensheid ongeëvenaard. Deze
oorlog had naar mijn mening eerder beëindigd kunnen zijn. De betrokken partijen
hebben veel kansen voorbij laten gaan. Ik zal enkele van deze belangrijke
ontwikkelingen in mijn boek onthullen.
Wat betreft het Midden-Oosten kent iedereen in de Verenigde Naties mijn opvatting
en mijn benadering van dit probleem. Mijn kijk op de internationale vraagstukken
wijkt noodzakelijkerwijs af van het standpunt van de betrokken lidstaten. Mijn
zienswijze is te vergelijken met de zienswijze van de man vanaf de brug. Het is
tenslotte het doel van de Verenigde Naties om bruggen te bouwen. Ik beschouw
mezelf als iemand die op het midden van de brug staat. Mijn blik op de internationale
toestand kan heel goed verschillen van die aan de beide uiteinden van de brug.
Mijn beoordeling van de problemen en mijn begrip van de aard van deze problemen
kunnen best afwijken van het begrip of de benadering van de betrokken lidstaten.
Ten tweede bezit ik, zoals u weet, een krachtig geloof in de Verenigde Naties.
De Verenigde Naties is de enige en laatste hoop voor de mensheid. De Verenigde
Naties moet net als alle organisaties van mensen, of ze nu nationaal, regionaal of
internationaal zijn, een paar grondregels hebben. De Veiligheidsraad is het
voornaamste orgaan, dat verantwoordelijk is voor de vrede en veiligheid in de wereld.
Als de Veiligheidsraad over een bepaalde kwestie een resolutie aanneemt, vooral
als die resolutie met algemene stemmen wordt aangenomen, dus ook door de vijf
permanente leden van de Veiligheidsraad, dan moet de resolutie in kwestie worden
uitgevoerd. Hier is mijn aanpak op gebaseerd. Laten wij aannemen dat mijn eigen
land, Birma, in een internationaal conflict is gewikkeld. Indien dit conflict in de
Verenigde Naties zou worden gebracht en de Veiligheidsraad zou besluiten dat
bepaalde ac-
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ties van de zijde van mijn regering gewenst waren, dan zou de regering van Birma
aan dat besluit gevolg moeten geven. Indien de regering van Birma zou weigeren
zich aan het besluit van de Veiligheidsraad te onderwerpen zou ik partij voor de
Verenigde Naties kiezen en niet voor mijn eigen land.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

premier van India.
Wereld Milieu Conferentie, van 5 tot 16 juni 1972.
Rapport van de Club van Rome. Het Spectrum, Utrecht, 1972. Aula-boeken 500.
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
Zie gesprek met Maurice Strong. Pagina 200.
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C.H. Waddington
Professor C.H. Waddington is sedert 1947 hoogleraar in de dierengenetica
aan de universiteit van Edinburgh, Schotland. Hij wordt als een van de
voornaamste denkers van het Verenigde Koninkrijk beschouwd. Hij neemt
actief deel aan de beraadslagingen van de Club van Rome.
Van 1961 tot 1967 bekleedde professor Waddington het voorzitterschap
van de Internationale Unie van Biologische Wetenschappen. Zijn
bekendste werken zijn Introduction to modern Genetics (1939), Organisers
and Genes (1940), Science and Ethics (1942), The Strategy of the Genes
(1957), The Ethical Animal (1960), The Nature of Life (1961), en misschien
zijn voornaamste werk: Towards a theoretical biology, een vierdelig werk,
verschenen in 1968 tot 1972.
Het is van belang om enig idee te krijgen van wat men bij de huidige stand van de
wetenschap wel en niet van computersimulaties van complexe situaties kan
1
verwachten, en hoever het team van het M.I.T. en de andere aan de Club van Rome
verbonden geleerden tot dusver zijn gevorderd.
De procedure die men bij het opzetten van een computermodel van een complex
systeem volgt, komt ongeveer hierop neer: eerst kiest men op basis van gezond
verstand een aantal belangrijke componenten van het systeem die geacht worden
relevant te zijn. Het M.I.T.-onderzoek koos vijf hoofdvariabelen: bevolking,
kapitaalafschrijving, natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en kapitaalinvestering in de
landbouw. Elk van deze variabelen wordt daarna onderverdeeld in een tweede
niveau van actieve factoren; bevolking bijvoorbeeld in geboorte- en sterftecijfers,
andere sectoren in factoren als de beschikbare hoeveelheid bouwland, de
kapitaalkosten voor het in cultuur brengen van nieuwe gronden, enzovoort. Daarna
moet men proberen kwantitatieve schattingen te maken van de mate waarin die
factoren op elkaar inwerken, om die vervolgens eveneens in het model op te nemen.
Bijvoorbeeld: wat heeft vervuiling voor effect op de bevolking? Op het ogenblik
moeten wij meestal nog gissen naar die interactie-effecten (multiplicatoren zoals zij
in het systeemtheoretisch jargon worden genoemd), omdat er maar een minimale
hoeveelheid feiten is waarop wij onze schattingen kunnen baseren. De computer
is echter flexibel genoeg om multiplicatoren te behandelen die, naar gelang van de
werkelijke waarde van de op elkaar inwerkende factoren, veranderen. Zo besloot
het team van het M.I.T. bijvoorbeeld dat vervuiling niet op alle niveaus een evenredig
effect op het sterftecijfer heeft, maar dat er pas bij een tamelijk hoge waarde van
enige invloed sprake is en dat deze vanaf dat punt steeds sneller tot dodelijke
gevolgen leidt. Deze veronderstelling is gebaseerd op verschijnselen zoals
bijvoorbeeld de enorme smogvorming van 1952 in Londen, die volgens deskundigen
de dood van drieduizend mensen verhaast heeft. De geldigheid van dergelijke
veronderstellingen kan alleen worden getest door na te gaan of het systeem als
geheel een redelijk betrouwbaar beeld kan geven van de ontwikkelingen, die de
erin op-
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genomen variabelen hebben doorgemaakt in een periode in het verleden, waarover
cijfers bekend zijn - van 1900 tot 1960 bijvoorbeeld. Een reeks interactiewaarden
die dat niet doet is uiteraard volledig onaanvaardbaar. Waarschijnlijk zullen een
groot aantal uiteenlopende waarden die redelijk met de beschikbare gegevens
overeenstemmen, vooral ook omdat sommige factoren die, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, in de toekomst uiterst belangrijk worden, zoals bijvoorbeeld een hoog
niveau van vervuiling of de uitputting van een aantal natuurlijke hulpbronnen, pas
in de allerlaatste tijd van enig belang worden.
Wanneer men het model eenmaal heeft opgezet en aangetoond dat het in ieder
geval voor het verleden, geldigheid bezit, kan de computer verder uitwerken wat er
gebeurt wanneer de zelfde interactiewaarden ook in de toekomst van kracht zullen
blijven.
De uitkomst van het M.I.T.-model is, dat de wereld aan het eind van deze eeuw
groot gebrek aan natuurlijke hulpstoffen zal hebben en niet meer in staat zal zijn
om de enorm gestegen wereldbevolking in leven te houden, waardoor ook het
sterftecijfer op dramatische, zelfs catastrofale wijze zal stijgen.
Daarna heeft het team van het M.I.T. onderzocht welk effect de verandering van
een aantal numerieke waarden op het gedrag van het model had. Omdat hun
oorspronkelijke interactiewaarden tot uitputting van de natuurlijke hulpbronnen
zouden leiden, lag het voor de hand om na te gaan waar een verminderd verbruik
van hulpstoffen toe zou leiden. Het resultaat van deze nieuwe input was, dat de
vervuiling uiteindelijk zou toenemen, wat eveneens tot catastrofale gevolgen op
bevolkingsgebied zou leiden. Wat zou er gebeuren als het verbruik van natuurlijke
bronnen daalde en de efficiëntie van de industrie in het bestrijden van de vervuiling
toenam?
De catastrofale gevolgen zouden in dat geval langer op zich laten wachten, maar
het uiteindelijke resultaat was precies hetzelfde. In feite waren de enige wijzigingen
in het M.I.T.-model die zouden leiden tot een wezenlijk stabiele situatie waarin de
wereldbevolking geen abrupte veranderingen zou ondergaan, een sterke beperking
op het gebied van kapitaalinvesteringen, grondstoffenverbruik en zelfs op dat van
de voedselproduktie. Voor mensen die gewend zijn dat alles voortdurend groter en
beter wordt, moet dit een zéer somber vooruitzicht inhouden.

Hoeveel waarde moeten wij aan die resultaten hechten?
Als voorspellingen geen enkele. De uitkomsten van het onderzoek hebben noch
de pretentie, noch de bedoeling om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het belang
ervan ligt op ander terrein, of liever op drie andere terreinen.
Ten eerste geven deze uitkomsten een beeld van de catastrofale rampen die
plaats zouden kunnen vinden wanneer de wereld zich in de toekomst blijft gedragen
volgens dit model wat zeker niet al te onwaarschijnlijk is. De mensheid zou er goed
aan doen om niet uit het oog te verliezen dat catastrofes in geen geval ondenkbaar
zijn.
In de tweede plaats vormt het M.I.T.-rapport een illustratie van het
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feit dat een verandering in een complex systeem volstrekt niet tot het verwachte of
beoogde resultaat behoeft te leiden. Dit is een feit dat wij voortdurend weer opnieuw
onder ogen zullen moeten zien. Het gedrag van een complex systeem is vaak
‘anti-intuïtief’, zoals het team van Meadows het noemt - het verdomde ding doet nu
precies niet wat het zou moeten doen.
Een team van M.I.T. heeft al eerder zo'n soort studie gemaakt over de
2
groeiprocessen in de steden . Vooral in de Verenigde Staten is het al vaak gebeurd
dat een stadsbestuur, van de beste bedoelingen vervuld, een saneringsproject op
touw zette, een groot aantal nieuwe en in elk opzicht betere huizen liet bouwen, om
dan na een paar jaar tot de ontdekking te komen dat de oorspronkelijke krottenwijken
nog erger uitpuilden dan vroeger. Misschien is een van de oorzaken van dit
anti-intuïtief gedrag het feit dat de nieuwe huizen een groot aantal mensen
aantrekken, maar als die geen werk kunnen vinden, blijven zij arm en nemen zij
nog meer mensen in huis dan vroeger. En dat is dan ook de voornaamste reden
waarom men probeert modellen van complexe systemen te maken, namelijk om na
te gaan waarom zij zich anders gedragen dan men verwachten zou.
Het derde belang van het M.I.T.-wereldmodel is dat het een begin vormt van een
reeks onderzoekingen naar een groot aantal verschillende modellen om te zien of
er éen gevonden zou kunnen worden dat zich precies zo gedraagt als de wereld
zelf.

Als de schat, de rijkdom van het leven inderdaad schuilt in de verscheidenheid aan
genen van levende wezens en als verscheidenheid een noodzaak is, vernietigt de
mens die noodzakelijke rijkdom dan niet met zijn huidige gedrag?
Wat de natuur betreft, ongetwijfeld. Wij vernietigen een groot aantal levende
soorten. In verschillende delen van de wereld wordt de flora en fauna reeds
aanzienlijk uitgedund. Dat is een ontwikkeling waaraan zo snel mogelijk een eind
zal moeten worden gemaakt. Vele genen die wij nodig hebben voor de verbetering
van landbouwgewassen of voor de bescherming tegen ziekten en dergelijke, zijn
alleen in wilde soorten te vinden. Als die verdwijnen, betekent dat dus dat wij die
genen ook kwijt zijn. Het zal uiterst moeilijk worden om deze nog terug te krijgen.
Wat de menselijke soort betreft, liggen de consequenties van onze activiteiten niet
zozeer op genetisch als wel op cultureel terrein. Wij geven de mensen volgens mij
op het ogenblik veel meer gelegenheid tot variatie dan zij ooit in het verleden hebben
gehad, vooral ook omdat wij over meer welvaart, meer vrije tijd, meer mogelijkheden
kunnen beschikken. De mens behoeft zich niet meer zo in te spannen om in leven
te blijven. Over het geheel genomen zijn de mensen op het ogenblik beter in staat
om ‘anders’ te zijn, en dat geldt zeker voor de ontwikkelingslanden waar tot voor
kort iedereen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat moest werken om zich van
zijn middelen van bestaan te kunnen verzekeren. In sommige hoogontwikkelde
delen van de wereld, zoals in Europa, konden de rijkere klassen in het verleden
misschien iets gedifferentieer-
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der zijn dan tegenwoordig. Er bestaat een aanzienlijke druk tot uniformiteit, maar
volgens mij is die niet te vergelijken met die in de landbouwsamenleving van de
middeleeuwen, toen de boeren de hele dag lang op de velden moesten werken en
nauwelijks de kans kregen om iets anders te doen.

Zou professor Skinner's benadering tot een autoritaire vorm van (wereld) bestuur
leiden?
Misschien, maar uiteraard heeft Skinner er veel voor over om het niet zo ver te
laten komen. Ik geloof dat Skinner er volledig terecht op wijst hoezeer wij elkaar
beïnvloeden, en hoezeer wij ook door onze opvoeding, en wat dies meer zij,
geprogrammeerd zijn. Maar het lijkt mij nog veel te vroeg om aan te nemen dat wij
een programmeringssysteem zouden kunnen ontwerpen om de ideale mens te doen
ontstaan. In die richting moeten wij ons voorlopig nog tastend een weg zoeken. Wij
kunnen er niet aan ontkomen dat wij elkaar beïnvloeden en evenmin dat wij tot op
zekere hoogte geprogrammeerd worden. Maar ik geloof dat Skinner een waardevol
contributief element in de situatie te veel uit zijn proporties trekt. Ik geloof dat
3
Chomsky anderzijds te ver naar de andere kant overhelt, namelijk dat alles volledig
spontaan uit de diepten van de geest op zou wellen zonder dat wij daarbij door
andere mensen of materiële omstandigheden zouden worden beïnvloed. Het lijkt
mij dat zij beiden te veel nadruk leggen op hun eigen specifieke standpunten waar
wel enige waarheid in schuilt, maar die geen van beide een volledig beeld van de
werkelijkheid geven.
De waarheid ligt dan als gewoonlijk in het midden?
Ongevéer in het midden.
Hoe staat u tegenover de moleculaire biologie welke ook wel het onbevoegd
uitoefenen van de biochemie wordt genoemd?
Er wordt voornamelijk over genetische ingrepen en verstrekkende biologische
manipulaties gepraat door mensen die enigszins te ver vooruitzien. Het is misschien
wel goed dat er over deze dingen gepraat wordt, al zal het nog wel zo'n tien of twintig
jaar duren voordat zij in praktijk kunnen worden gebracht. Maar voor een belangrijk
deel zal dat niet mogelijk blijken. Ik geloof niet dat wij in staat zullen zijn om betere
4
genen uit te vinden, synthetisch DNA te vervaardigen en er de genen in aan te
brengen. Ik geloof evenmin dat wij radicale veranderingen in de menselijke genen
zullen kunnen ontwerpen en daarna uitvoeren. Ingrepen in menselijke eicellen en
spermatozoïden lijken mij echter veel plausibeler. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar
dat wij grote aantallen identieke tweelingen zullen kunnen produceren. Met kikkers
is dit al gelukt. Met zoogdieren zal het aanzienlijk moeilijker zijn, maar het lijkt mij
best mogelijk om dergelijke methoden op onze veestapel toe te passen, op runderen,
varkens en dergelijke. Als er een grootscheeps onderzoeksproject werd opgezet,
zou het volgens mij over een jaar of tien al binnen ons bereik liggen. Daarna zou
er een tweede ontwikkelings-
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project nodig zijn om het ook op mensen toe te kunnen passen. Als je zoiets met
mensen wilt doen, moet je minstens negenennegentig komma negenennegentig
procent zekerheid hebben, zo niet meer. Met vee zou het niet kunnen schelen als
het in éen procent van de gevallen mislukte. Met mensen moet het werkelijk volstrekt
betrouwbaar zijn. Dat is een opgave die zeer veel tijd en geld kost.
Ik weet niet of u ooit een artikel bent tegengekomen van een zekere Djerassi,
hoofd van de Syntex Corporation, de firma die ontdekte hoe je de steroïden moest
vervaardigen die in anti-conceptiepillen gebruikt worden. Hij sprak in zijn artikel over
wat het allemaal kost om een nieuwe, verbeterde versie van de pil te maken. Hij
wees er daarbij op dat men volgens de Amerikaanse wet eerst zéer uitgebreide
onderzoekingen naar eventuele vergiftigheidsverschijnselen of effecten op embryo's,
en proeven met andere levende wezens gedaan moet hebben, voordat men met
experimentele groepen mensen kon beginnen. Dit voorbereidend onderzoek kostte
zo'n vijftien jaar en op z'n minst enkele tientallen miljoenen dollar. Hij zei dat er een
kleine kans was om dit geld er weer uit te krijgen. Hij achtte het daarom ook bijna
onmogelijk dat iemand eraan zou beginnen. Hij zei dat wij in 1984 - om maar een
modieuze datum te noemen - in wezen nog dezelfde anti-conceptiemiddelen zouden
gebruiken als op het ogenblik, omdat niemand het zich kon veroorloven om een
werkelijk nieuw middel te ontwikkelen.

Behalve wanneer er een einde aan de zinloze verspilling in de Vietnamese oorlog
komt.
Zelfs dan zou men nog niet op de onderzoekskosten kunnen besparen. Maar het
zal misschien mogelijk zijn in India of Brazilië, of een ander land met een enorm
overbevolkingsprobleem en niet al te strenge veiligheidsvoorschriften. Maar ik
vermeld dit alleen maar omdat procedures als ingrepen in de genen of produktie
van identieke tweelingen, minstens evenveel onderzoek en controle zullen vergen
voordat zij op mensen kunnen worden toegepast. Het enige wat volgens mij hoogst
waarschijnlijk wel zal gebeuren is dat men het geslacht van zijn volgende kind zelf
zal kunnen bepalen.
Dit zou van beperkt belang kunnen zijn voor de landbouw. Voor de mens zou het
daarentegen van enorme waarde zijn. Het lijkt mij nogal twijfelachtig of
geboortenbeperking overal aanvaard zal worden, zonder dat men zelf kan beslissen
over het geslacht van de twee baby's die je maximaal zou mogen hebben. Mensen
die een zoon willen en van wie het eerste kind een dochter is, zullen er zeker van
willen zijn dat hun tweede kind een jongen wordt, want anders zullen zij net zo lang
door blijven gaan met kinderen krijgen totdat er een zoon wordt geboren. Het zou
de geboortenbeperking ten goede komen als de mensen zelf het geslacht van hun
volgende kind zouden kunnen bepalen. Op 't ogenblik is dat ook al mogelijk, maar
alleen maar op een tamelijk onprettige manier. Je kunt het geslacht van het foetus
laten vaststellen en je laten aborteren als je liever een baby van een ander geslacht
wilt hebben. Dat is pas mogelijk als men enige tijd zwanger is. Bovendien
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is een abortus nauwelijks een prettige manier van geboortenbeperking, zeker niet
als de moeder al aan haar kind gehecht is. Daarom heeft deze methode eigenlijk
alleen maar nadelen.

Wordt er op dit gebied onderzoek verricht?
Weinig. Dat wil zeggen: er zijn in de hele wereld misschien een stuk of twaalf
geleerden die eraan werken, misschien zelfs niet meer dan de helft daarvan, wat
een oneindig klein aantal is als men dat vergelijkt met het enorme aantal
wetenschapsmensen, dat bij de ontwikkeling van het supersonische vliegverkeer
is betrokken, bijvoorbeeld.
Gelooft u niet dat het van essentieel belang is dat dergelijke projecten onder
auspiciën van een of ander mondiaal lichaam zoals de Verenigde Naties of de
Wereld Gezondheidsorganisatie zouden worden uitgevoerd?
Inderdaad. Zij staan noodzakelijkerwijs al onder overheidcontrole, omdat zij zó
duur zijn dat zij alleen maar uitgevoerd kunnen worden door overheidsorganen met
overheidsfondsen. Dat wil dus zeggen uit belastinggelden, die aan parlementaire
controle onderhevig zijn, wat voor regeringsstelsel het desbetreffende land ook mag
hebben. Ik denk dan ook niet dat dergelijke projecten door particulieren op touw
kunnen worden gezet. Wat ik graag zou zien is dat zij onder controle kwamen te
staan van een mondiale publieke organisatie.
U bent er een voorstander van om wat dat betreft met andere landen samen te
werken ook met socialistische landen, de Sowjet-Unie, bijvoorbeeld.
Inderdaad. Maar of de bestaande internationale instellingen voor een dergelijke
taak berekend zijn is een vraag. De ervaringen met de Olympische Spelen, om maar
een voorbeeld uit vele te noemen, wijzen er wel op dat onze huidige internationale
instellingen nog niet zo mondiaal georiënteerd zijn.

Eindnoten:
1
2
3
4

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
Jay W. Forrester, Urban Dynamics. Cambridge, Massachusetts, 1969.
Noam Chomsky, professor in de linguïstiek aan het M.I.T. zie gesprek pagina 286.
DNA : desoxyribonucleïnezuur. In de beroemde wenteltrapstructuur van DNA liggen de mysteries
van erfelijkheid, groei, ziekte en het ouder-worden verborgen; vermoedelijk ook de intelligentie
en het geheugen.
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ontwikkelingsprogrammering aan de Nederlandse Economische
Hogeschool te Rotterdam.
Hij werd in Den Haag geboren (1903). Hij studeerde wis- en natuurkunde
in Leiden. Sedert 1933 doceert hij in Rotterdam. Van 1945 tot 1955 was
hij directeur van het Centraal Planbureau in Den Haag. In 1967 kreeg
professor Tinbergen de Erasmusprijs en in 1969, samen met de Noorse
hoogleraar Ragnar Frisch, de Nobelprijs voor Economie.
Enkele van zijn voornaamste werken zijn Shaping the World Economy,
Suggestions for an International Economic Policy (Twentieth Century
Fund, New York, 1962), Towards a Strategy for Development and
Co-operation (Rotterdamse Universiteit, 1967) en Een leefbare aarde
(Agon-Elsevier, 1970).

Wat zijn de plus- en de minpunten van het Rapport van de Club van Rome?
Ik beschouw het als een zéer groot pluspunt dat er voor de eerste keer een poging
is gedaan om het gecombineerde effect te schatten van een aantal nieuwe
verschijnselen: de bevolkingsexplosie, de uitputting van energie en grondstoffen en
de toenemende milieuverontreiniging. Dat is een uitermate belangrijk punt. Aan de
andere kant zijn er, haast onvermijdelijk, ook minpunten. Het gebruikte model kan
niet erg nauwkeurig zijn, vooral niet als het gaat om de spreiding over de wereld
van de verschillende, laat ik zeggen: rampen, die waarschijnlijk kunnen plaatsvinden.
Er bestaat daarom volgens mij ook een uitgesproken behoefte aan een nauwkeuriger
benadering, en zoals u weet is men in aansluiting van het M.I.T.-rapport al begonnen
met een aantal andere projecten.
Zoals?
Allereerst willen wij hier in Nederland onder leiding van professor Hans
1
Linnemann , om de redenen die ik zojuist heb genoemd, een poging doen om het
model te splitsen. Dat houdt in dat wij een stuk of zes verschillende delen van de
aarde apart nemen, en bovendien de verwerkende industrie en andere economische
sectoren uitsplitsen. Op die manier hopen wij met een verfijnd model te komen dat
in sommige opzichten misschien betrouwbaarder is.
Om een voorbeeld te geven. Het lijkt ons dat het probleem gedeeltelijk door de
natuurlijke reacties van het prijsmechanisme is op te lossen. Wij kunnen verwachten
dat de vervuilde industrieën duurder zullen worden, omdat zij, om de vervuiling te
bestrijden, in aanzienlijke mate nieuwe dure apparaten zullen moeten aanschaffen.
Een specialist van Unilever en andere onderzoekers in Amerika en Japan hebben
bijvoorbeeld berekend dat wij de vervuiling naar alle waarschijnlijkheid beneden het
kritieke niveau kunnen houden, als wij ongeveer drie procent van ons nationaal
inkomen aan dergelijke noodzakelijke installaties zou-
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den besteden. Intussen blijft het uiteraard een ernstig probleem, dat tot op zekere
hoogte eigenlijk door het marktmechanisme zal worden opgelost. Het hangt ervan
af wat voor soort vervanging - of laat ik zeggen, het hangt af van de bereidheid van
de consument om van het ene produkt naar het andere over te schakelen. Hetzelfde
geldt voor de industriemanagers: kunnen zij hun processen in zoverre wijzigen dat
zij niet meer, maar minder energie gaan gebruiken, kunnen zij proberen de
toepassing van geheel, of bijna geheel uitgeputte grondstoffen zo veel mogelijk te
vermijden, enzovoort. Het project vereist de samenwerking van een groot aantal
zeer uiteenlopende specialisten, zoals u zult begrijpen. Daarom proberen wij te
werken met een aantal subgroepen op natuurkundig, scheikundig en biologisch
gebied, waarvan er al enkele aan de gang zijn.

Allemaal in Nederland?
Dat hoeft niet, maar een aantal hebben wij hier. Wij zijn nog steeds op zoek naar
andere Westeuropese partners voor ons project. Ook hebben wij ons van de
medewerking van een aantal buitenlandse specialisten verzekerd.
Hoe lang zal het duren om het nieuwe model te ontwerpen?
Wij hebben Aurelio Peccei beloofd dat wij ons best zouden doen om ongeveer
midden of eind 1973 met iets substantieels gereed te komen. Maar ik geloof dat
men de vraag bijna zou kunnen omdraaien. Wij nemen aan dat wij tegen die tijd
met enige resultaten móeten komen. De vraag is: hoeveel zullen wij dan al kunnen
vertellen.
2

Robert S. McNamara zei in Stockholm dat beheersing van de vervuiling tegen circa
drie procent extra kosten in ontwikkelingsprojecten zou kunnen worden ingebouwd.
Dit bracht protesten teweeg van de ontwikkelingslanden, die niet bereid bleken om
voor onze vervuilingsproblemen te betalen.
Ik deel de moeilijkheden, of laat ik zeggen: de vrees van de ontwikkelingslanden
voor de volle honderd procent. Ik ben van mening dat, als er iets noodzakelijk is, er
een betere inkomensverdeling tussen landen zal moeten komen.
Bedoelt u daarbij zowel tussen landen als tussen werelddelen?
Inderdaad allebei. Dat betekent dat wij zullen blijven pleiten voor een krachtiger
ontwikkelingsbeleid voor de ontwikkelingslanden. Het houdt tevens in dat de rijke
landen het leeuwedeel van die nieuwe investeringen op zich zullen moeten nemen.
Bovendien zitten er gelukkig ook nog enkele positieve kanten aan de zaak. Als wij
bijvoorbeeld onze nieuwe industrieën vanwege de reeds aanwezige vervuiling
bepaalde voorwaarden opleggen, zullen onze prijzen daardoor stijgen, wat betekent
dat de concurrentiepositie van de natuurlijke produkten daardoor sterker wordt. Als
men rekent dat de synthetische industrieën over het algemeen veel vervuiling
veroorzaken, zal de positie van de arme landen
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op de wereldmarkt in dat opzicht sterker worden. Er zijn vele verschillende aspecten,
en in ons project zullen wij ons speciaal met dat probleem bezighouden. Dat is
tevens de reden waarom wij zes verschillende geografische gebieden invoeren en
daarbij onderscheid maken tussen industriestaten en ontwikkelingslanden.

De gebieden die u bestudeert, liggen dus voor een deel in het onderontwikkelde
deel van de wereld?
Ja, want wij blijven evenals het team van Meadows proberen de wereld als geheel
te zien. In het Rapport werden geen bepaalde gebieden gespecificeerd. Wij hebben
daarom het gevoel dat wij nog niets over de positie van de ontwikkelingslanden
weten. Dit probleem, waarvan ons team zich wel bewust is, vraagt om een oplossing,
omdat het ontwikkelingsprobleem en de benadering van de Club van Rome nauw
aan elkaar verbonden zijn.
Het Rapport van de Club van Rome bepleit het afremmen van de exponentiële groei
en van de race die louter en alleen op het behalen van winst is gericht. Maar hoe
kunnen de ontwikkelingslanden de vooruitgang boeken die zij zo hard nodig hebben,
zonder de fouten te maken die Japan en wij hebben begaan?
De produktie van de ontwikkelingslanden moet blijven stijgen. Dat betekent dat
de noodzakelijke afremming voor een groot deel in de rijke landen moet plaatsvinden.
Zoals u weet verbruiken de inwoners van de arme landen per hoofd van de bevolking
slechts een uiterst klein deel van de kritieke hulpstoffen, en het is daarom niet meer
dan redelijk dat, mocht het nodig zijn om restricties in te voeren - en dat zal
waarschijnlijk het geval zijn - deze allereerst door de industriële mogendheden
moeten worden aangebracht.
Er moet nog steeds hoge prioriteit worden gegeven aan de mogelijkheden van
arme landen om hun positie te verbeteren, of laat ik zeggen, om zich van hun primaire
levensbehoeften te verzekeren. Een ander aspect geldt uiteraard voor alle naties.
Dat is het bevolkingsaspect. Het zal bijna overal nodig zijn om hun bevolkingsgroei
op tamelijk drastische wijze af te remmen. Heel onlangs zijn er een aantal
bemoedigende verschijnselen waargenomen. Wij hebben bijvoorbeeld ontdekt dat
de geboortencijfers in sommige Oostaziatische landen reeds aan het dalen zijn,
ondanks dat het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking er niet hoger ligt
dan driehonderd dollar. Vroeger werd er algemeen aangenomen dat dit soort wijsheid
pas bij een inkomensniveau van duizend dollar per jaar begon. In dat opzicht kunnen
wij dus iets optimistischer zijn. Maar bevolkingsstabilisatie zou volgens mij in de
allereerste plaats moeten plaatsvinden in de Europese landen die tamelijk onbevolkt
zijn.
U heeft de Blauwdruk voor Engeland gelezen. Ik zou niet de hele inhoud willen
onderschrijven. In sommige opzichten is het te utopisch. Ik ben het echter eens met
de gedachte dat wij in de toekomst op teruglopende bevolkingscijfers zullen moeten
rekenen. Ik acht het zelfs moge-
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lijk dat er eens een tijd zal komen, zij het in een veel verder perspectief, dat dit voor
de hele wereld de beste politiek zal blijken. Maar dat is een kwestie die pas over
een eeuw actueel wordt.

Bernard Shaw noemde ontevredenheid de voornaamste drijfveer van de vooruitgang.
Maar wat zal er gebeuren als grondstoffenreserves nog verder teruglopen? Hoe
biedt men dan de agressie het hoofd?
U roert daar een uiterst belangrijk onderwerp aan. Maar het is uiteraard niet
eenvoudig om op dat gebied een mening te formuleren. Volgens Konrad Lorenz
vormt ruimtegebrek éen van de aspecten van agressie. Wanneer ik zeg dat de
bevolking van een aantal rijke landen kleiner moet worden, denk ik daarbij vooral
aan een land als Nederland, waar ruimtegebrek een heel belangrijk verschijnsel is.
Het vormt al een van de factoren van de irritatie die wij dagelijks om ons heen kunnen
zien.
En hoe kunnen wij tot een betere verdeling van de welvaart komen?
U heeft volkomen gelijk dat behalve het ruimtegebrek, ook de verdeling van steeds
schaarser wordende grondstoffen een enorm probleem zal vormen. Wij kunnen wat
dat betreft nog geen uitspraak doen, omdat dit ook afhangt van een verdere
uitwerking van onze modellen. Maar het blijft mogelijk dat er op een gegeven moment
verbruiksovereenkomsten gesloten zullen moeten worden, niet alleen voor
landbouwprodukten, maar eveneens voor koper, zilver en andere metalen. Aluminium
vormt misschien een minder ernstig probleem omdat wij nog grote bauxietreserves
hebben. Dit zal ongetwijfeld een uiterst belangrijk aspect worden, en het zal voor
een aanzienlijk deel van de wijsheid van het Westerse en het socialistische blok
afhangen of dit probleem met vreedzame middelen kan worden opgelost.
3

Barry Commoner stelde in Stockholm dat wij naar de rubberboom terug moesten .
Ik zou nog een stap verder willen gaan. Volgens mij is een van de grootste
problemen waarmee wij op het ogenblik geconfronteerd worden, het feit dat wij op
landbouwgebied een keuze moeten maken. Er is duidelijk van twee stromingen
sprake: een die ik om kort te zijn de Groene Revolutie zou willen noemen: het gebruik
van steeds meer kunstmest, water, enzovoort; en een tweede, de zogenaamde
Natuurlijke-Kringloop-Landbouw, die op het ogenblik op de voorgrond treedt en
waarvan het heel goed mogelijk is dat zij een van de oplossingen vormt. In feite is
het belangrijkste probleem dat wij op langere termijn moeten oplossen: hoe wij onze
economieën kunnen omschakelen van het gebruik van een eindige
grondstoffenvoorraad, naar de toepassing van de grote hoeveelheden zonneënergie
die binnen komt stromen en die veel te weinig benut wordt.
Volgens mij is dat het grote probleem, dat vooral in de landbouw naar voren zal
komen. Een aantal alternatieve landbouwmethoden maken inderdaad gebruik van
de binnenstromende zonneënergie, en daarom
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houdt een van onze subgroepen zich bezig met de vraag welke nieuwe
mogelijkheden hierdoor worden geschapen.
4

Zal dit in het tweede Wereldproject van de Club van Rome worden verwerkt?
Als u het zo zou willen formuleren, inderdaad.

Eindnoten:
1 In januari 1973 bestond het Linnemann-basisteam uit de stafleden professor Maria 't
Hooft-Welvaars, professor J. de Hoogh, dr. O.E. van Lohuizen, drs. F.A. Nulle en dr. A.N. de
Ruyter van Steveninck. Professor J. Tinbergen zou uitsluitend als adviseur optreden. Professor
Hans Linnemann is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als hoogleraar in de
economie
2 President van de Wereldbank in Washington D.C., voormalig minister van Defensie van de
Verenigde Staten en directeur van General Motors.
3 Zie gesprek met Barry Commoner, pagina 175.
4 Zie ook gesprek met professor H. Linnemann, pagina 458.
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Margaret Mead
Momenteel doceert mevrouw Margaret Mead nog steeds aan de
Columbia-universiteit in haar hoedanigheid van professor in de
antropologie. Zij is tevens werkzaam als curator bij het American Museum
of Natural History in New York City.
Mevrouw Mead werd in Philadelphia, Pennsylvania geboren (1901). Zij
studeerde aan Barnard College en promoveerde aan de
Columbia-universiteit (1929).
Zij werd beroemd om haar antropologische expedities naar Samoa,
Nieuw-Guinea, en verschillende malen naar Bali. Dr. Mead keerde altijd
weer naar dezelfde plaatsen terug die zij tientallen jaren eerder eveneens
had bestudeerd.
Onder haar beroemdste werken rekent men, Coming of age in Samoa
(Morrow, New York, 1928), Growing up in New Guinea (Morrow, New
York, 1930), The changing culture of an Indian tribe (Columbia University
Press, 1932) dat haar werk met Amerikaanse Indianenstammen beschrijft,
Male and female (Morrow, New York, 1949). Samen met haar toenmalige
echtgenoot, Gregory Bateson, schreef zij Balinese character: a
photographic analysis (The New York Academy of Sciences, 1942) en
maakte zij een aantal films, waaronder A Balinese family (New York
University Film Library) eveneens samen met Gregory Bateson.

Wat is uw mening over het Rapport van de Club van Rome?
Ik ben een groot voorstander van simulaties. Ik geloof dat dergelijke
veelomvattende problemen als de Club van Rome heeft geëntameerd, te gevaarlijk
zijn om mee te experimenteren of in ieder geval van zo'n grote omvang zijn, dat
concrete experimenten eenvoudigweg tot de onmogelijkheden behoren en dus
alléen maar via simulaties kunnen worden aangepakt. Ik propageer al lange tijd om
een model van de planeet als geheel te maken en rekening te houden met feiten
inzake gebieden waarover wij nagenoeg niets weten, door ons te concentreren op
die gebieden waarover wij wél iets weten. Wat de toepassing van dergelijke modellen
betreft ben ik dan ook uiterst positief. Om het anders te zeggen, ik geloof dat wij erg
weinig kans hebben om recht te doen aan de complexiteit van de problemen
waarmee wij worden geconfronteerd, als wij geen gebruik van computermodellen
zouden maken.
U bent zich er uiteraard van bewust dat de uitspraken van een computer afhankelijk
zijn van wat men erin stopt.
Uiteraard is dat zo. Uiteraard wordt het denkwerk niet door de computer verricht.
Maar men kan een computer voeden met een complexiteit aan gegevens die éen
enkele menselijke geest nooit zou kunnen verwerken. Wanneer wij de mate van
onderlinge technologische afhankelijkheid, die wij op het ogenblik kennen, bereikt
hadden zonder computers aan de ene kant en televisie aan de andere kant, zouden
wij volgens mij maar bitter weinig kans hebben om uit de crisis te raken waarin de
mens momenteel verkeert.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

28
Het probleem is hoe men die simulaties interpreteert en aan het publiek presenteert,
zoals de Club van Rome heeft gedaan. Hun Rapport werpt een groot aantal
technische moeilijkheden op, omdat elke vorm van harde gegevens erin ontbreekt.
Er ontbreken bijvoorbeeld menselijke waarden. Er ontbreekt in het model het effect
van zijn eigen bestaan. Nu moet elk adequaat veranderingsmodel rekening houden
met de gevolgen die uit het bestaan van het model zelf voortkomen, en ik geloof
niet dat dat in dit geval in voldoende mate en op correcte wijze gebeurd is, zoals
men wél mogelijke corrigerende eenheden, corrigerende stappen van allerlei aard
en de manier waarop zij elkaar kunnen neutraliseren, in het M.I.T.-model heeft
opgenomen.
Men heeft evenmin voldoende rekening gehouden met de verandering in waarden
die uit het geloof in interpretaties die ervan worden gemaakt, kunnen voortkomen.
Ook al heb ik bezwaar tegen het woord ‘groei’, wanneer dat op nationale staten en
economische activiteiten wordt toegepast.

Men kan niet stellen dat groei verkeerd is?
Nee, ik vind dat het woord groei hier helemaal niet van toepassing is. Verhoging
van het bruto nationaal produkt - dat noem ik geen groei. Het is tock geen biologische
activiteit? Ik vind het onjuist om te spreken over ‘jonge’ naties, over naties die een
stadium van ‘rijpheid’ hebben bereikt alsof zij een organische groei hebben
doorgemaakt. Een natie kan groter worden, maar dat is een groei in de zin van de
groei van een levend organisme.
Zoals een boom?
Zoals een boom, of een mens. Ik geloof dat het verkeerd is om een natie of een
economie met een levend organisme te vergelijken. Het haalt niets uit of men tegen
het Amerikaanse volk zegt dat er grenzen aan de groei moeten worden gesteld.
Amerikanen vinden dat groei juist is. Iedereen vindt dat groei juist is. Men zal tegen
een dergelijk idee in opstand komen. Er is geen enkel volk op de hele wereld dat
niet vindt dat groei, in de zin van een kind dat geboren wordt en opgroeit of van een
boom die geplant wordt en groeit, niet nuttig en goed zou zijn.
Welk woord had men dan wel moeten gebruiken?
Grenzen aan de expansie, de expansie van de technologie. Grenzen aan
ongebreidelde consumptie. Ik bedoel maar dat er genoeg vergelijkingen beschikbaar
zijn om het idee van een beperking van het materialisme verkoopbaar te maken.
Zou de maatschappij zich niet moeten richten op de sociale belangen van de groep
en niet op persoonlijke verlangens van de enkeling?
Dat is heel goed uitgedrukt!
Je moet de mensen in ieder land iets anders vertellen.
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In ieder werelddeel?
In ieder land. Amerikanen zou men kunnen zeggen: jullie voorouders trokken er
als arme mensen op uit, op zoek naar warmte en vrijheid. Enige vrijheid op
godsdienstig of politiek gebied, enige voorspoed en zekerheid voor de kinderen.
Jullie voorouders kwamen hier, werkten zéer hard, en vonden op aarde iets van
de zekerheid die zij alleen in de hemel hadden hopen te vinden. Zij begonnen
materiële voorspoed gaandeweg met geestelijke voorspoed te vereenzelvigen.
Langzamerhand meenden zij dat een mooie badkamer op de een of andere manier
hetzelfde was als een meer geevolueerd geestelijk leven. Zo bouwden wij deze
ontzagwekkende norm van luxe op voor iedereen.
Aanvankelijk beschouwden wij dit niet als luxe. Wij dachten dat dit soort zaken
noodzakelijk was. Toen de auto werd uitgevonden, zag men er een middel in
waarmee de doorsnee mens zich kon bevrijden. Dat hij een Ford kon kopen, gaf
de mens een vrijheid die men daarvoor nooit had gekend. Dat dachten wij tenminste.
Nu beseffen wij dat de autobeschaving die wij opgebouwd hebben, een gevangenis
is die niet alleen een bedreiging vormt voor de lucht die wij inademen, voor onze
steden, voor ons leven, maar die ook mensen gevangen houdt, omdat iemand
zonder een auto nergens meer heen kan.
En zo komen wij langzamerhand tot het besef dat wij een economie hebben
opgebouwd die ons gevangen houdt, die een ontzagwekkende hoeveelheid energie
en onvervangbare natuurlijke hulpbronnen verbruikt, die de rest van de
wereldbevolking uitbuit, en die zelfs een deel van onze bevolking arm, ondervoed
en ongelukkig maakt. Wij hebben een systeem dat niet werkt, een systeem dat
veranderd moet worden. De doctrines, die na de tweede wereldoorlog opgeld deden,
dat alles door economische groei kon worden opgelost, dat de verschillen tussen
rijke en arme landen door technische bijstand ongedaan konden worden gemaakt,
zijn illusies gebleken. Wij moeten deze veranderen. Wij zullen onze levensstijl moeten
veranderen.
Ik geloof niet dat het juist uitgedrukt is om te zeggen dat wij naar een
evenwichtsmaatschappij toe moeten. Het is echter wel waar dat wij een betere
balans tussen bevolking, hulpbronnen en technologie moeten bewerkstelligen, en
er zeker van moeten zijn dat wij
ten eerste: de wereld niet door een kernoorlog en andere vormen van
wetenschappelijke oorlogsvoering in gevaar brengen;
ten tweede: de planeet, de atmosfeer en de oceanen niet bedreigen;
ten derde: geen onvervangbare hulpbronnen uitputten;
ten vierde: geen levensstijl die niet aan die voorwaarden voldoet tot norm
verheffen.
De eerste drie punten staan in direct verband met onze overlevingskansen. Het
heeft echt geen zin om over een juiste levensstijl te discussiëren wanneer de
mensheid met zal blijven voortbestaan. Wij moeten daarom eerst het probleem van
het voortbestaan aanpakken en voorkomen dat er een fatale en onherstelbare
verandering plaatsvindt, voor-
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dat wij ons in het probleem van een humaner wijze van leven kunnen verdiepen.

Maar hoe kan men dit tot stand brengen? Moet men in een utopische vorm van
dictatuur leven? Moet men ermee ophouden om, zoals professor Skinner naar u
weet stelt, vrijheid en waardigheid als fetisjen te zien?
Wel, ik geloof dat de kwestie Skinner feitelijk neerkomt op de vraag: wie
programmeert Skinner? Wanneer men deze vraag stelt, vangt men deze hele kwestie
in een notedop.
Maar verwacht u niet dat bij een verdere uitputting van de hulpbronnen, de vraag
zal rijzen wie die hulpbronnen moet bezitten en wie erover moet beschikken?
Denkt u zich eens in dat u geleefd had in een kleine Griekse stadsstaat, zoals
alleen al in Attica er meer dan tweehonderdvijftig waren. Deze staatjes eigenden
zich elk een deel van de hulpbronnen en de oorlogsbuit toe. Onder elkaar dreven
zij handel en voerden zij oorlog. Dat riep de vraag op of er ooit iemand in staat zou
zijn om een of andere orde tot stand te brengen waarin deze tweehonderdvijftig
staatjes elkaar niet meer zouden beoorlogen. Toch zijn wij erin geslaagd een
maatschappij op te bouwen waarin tweehonderd of vierhonderd miljoen mensen
naast elkaar leven, waarin steden niet meer proberen elkaar leeg te plunderen, of
elkaars mannen te doden en elkaars vrouwen te roven. Ga terug in de geschiedenis,
en bedenk hoe men toen op de gebeurtenissen gereageerd zou hebben, en hoe
zeker men ervan geweest zou zijn dat de toenmalige toestand nooit tot iets positiefs
had kunnen leiden.
Wij kunnen nog niet zeggen wie er iets aan gaat doen. Daar moet men nog een
oplossing voor zien te vinden. Maar volgens mij bestaat het werkelijke probleem
hieruit: wij moeten volstrekte zekerheid hebben hoe de situatie er eigenlijk voor
staat. Ik geloof dat ons inzicht verduisterd dreigt te worden door allerlei irrelevante
discussies, zoals bijvoorbeeld over de vraag of de wereldbevolking in het jaar 2000
al of niet zeven miljard mensen zal tellen.
Hoeveel het er ook precies zullen zijn, het is in ieder geval zeker dat het er te veel
zullen zijn. Daarom moeten de experts ermee ophouden om over details te
1
2
redetwisten. Zoals bijvoorbeeld die discussies tussen Commoner en Ehrlich die
volstrekte onzin zijn. Want als wij geen overbevolking hadden, zouden wij ook niet
zoveel problemen hebben. Inderdaad. En als wij wel overbevolking, maar niet zo'n
enorme technologie hadden, zouden wij evenmin zoveel problemen hebben.
Inderdaad. Maar wat dan nog? Wij hebben overbevolking. Wij hebben een enorme
technologie. De technologie heeft onze verhouding tot de natuur verbroken en de
wereld in gevaar gebracht, terwijl de overbevolking een voortdurende druk op de
technologie legt. Zij hebben alle twee gelijk.
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Moet de wetenschap haar expansieactiviteit opschorten?
Dat geloof ik niet. Ik geloof dat wij meer goede wetenschap nodig hebben, en
vooral meer goede sociale wetenschap - werkelijk inzicht dat niet op proeven met
duiven of ratten is gebaseerd.
Denkt u dat wij, met zowel door Sowjets als Amerikanen bemande ruimtelaboratoria,
naar een andere planeet zullen verhuizen?
Daar zijn wij nog niet toe in staat. Nee, wij willen hier blijven. Het heeft weinig zin
om te speculeren over een tijd waarin wij wel naar een andere planeet zouden
kunnen verhuizen, vooral omdat het grootste gevaar in de komende vijfentwintig
jaar dreigt. Ja, men zal de balans tussen mortaliteit en nataliteit moeten veranderen,
zodat men de enorme exponentiële bevolkingsaanwas tot staan zal kunnen brengen.
Wij moeten onze technologieën in evenwicht zien te brengen. Maar als men het
over evenwicht heeft, denken de mensen aan iets statisch. Zelfs wanneer men het
over dynamisch evenwicht heeft, denkt men alleen maar aan iets dat als het ware
heen en weer slingert om tenslotte weer op z'n plaats terug te komen. De idee dat
wij alleen maar zouden moeten blijven stilstaan, ‘zero growth’, zal nooit tot de
verbeelding van de mensheid spreken.
Is dat niet de nieuwe visie die de wereld nodig heeft?
Dat zal nooit een visie kunnen zijn. Maar wanneer men zich voorneemt om van
nu af aan vrij te zijn van die verschrikkelijke last, die het streven naar materiële
dingen met zich meebrengt, dan kunnen wij beginnen steden te bouwen waar
mensen weer een menswaardig bestaan kunnen gaan leiden. Dan hoeven wij
mensen niet meer te verdelen over kunstmatige compartimentjes die allemaal
ontworpen zijn voor gezinnen met kleine kinderen, en waarin geen plaats is voor
bejaarden, geen plaats voor jongeren, geen plaats voor ongehuwden, en geen
plaats voor de armen. Dan zouden wij weer gemeenschappen kunnen gaan bouwen,
waar mensen plezier van elkaar kunnen beleven. Al dat soort dingen zijn goedkoop,
werken niet vervuilend, en leggen geen overmatig zware last op natuurlijke
hulpbronnen. Ook vormen zij geen bedreiging voor de atmosfeer.
Maar Azië? De Derde Wereld?
Nu, wij zouden hun nood nog op ditzelfde ogenblik kunnen lenigen. U weet dat
wij over de middelen beschikken om de mensheid te voeden. Honger betekent
slechts een verkeerde verdeling. Er komt verbetering in. De recente overeenkomst
tussen de Sowjet-Unie en Amerika vormt daar een voorbeeld van. Rusland had
voedsel nodig en men koopt het nu van ons. Toen in Seattle honger en werkeloosheid
heerste, waren het de Jappanners die er het eerste schip heen zonden, wat iets
geweldigs is. Het houdt een verschrikkelijk oordeel over de Verenigde Staten in,
maar tegelijkertijd ook een oordeel over de noodzakelijkheid van de onderlinge
afhankelijkheid van de wereld.
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Hoe bereiken wij die noodzakelijke visie binnen vijfentwintig jaar?
Wij moeten eraan blijven werken. De kwestie is alleen: wanneer wij vertrouwd
zijn geraakt met de idee dat wij een nieuwe auto nodig hebben, stellen wij een team
samen en zeggen dat zij er een moeten construeren. Wij hebben een atoombom
nodig, dus brengen wij een aantal wetenschapsmensen in een Manhattan-project
bijeen, en zeggen: ‘Vind er een uit!’ Veranderingen in de sociale organisatie van de
maatschappij komen nu eenmaal op een andere manier tot stand. Men gaat niet
zomaar met een groep slimme mensen bij elkaar zitten om een sociale verandering
uit te denken. Wil een sociale verandering werkelijk betekenis hebben, dan moet
iedereen er deel aan hebben. In ieder geval heeft men er het actieve enthousiasme
van tenminste een deel van de bevolking voor nodig.
Is voorzitter Mau niet aldus te werk gegaan? Wat hij ook wilde bereiken, hij schijnt
in ieder geval een totale herstructurering van de maatschappij tot stand te hebben
gebracht.
Ja. Zoiets hebben wij ook nodig. Wij hebben behoefte aan een volledige
reorganisatie van onze maatschappij. Dat kunnen wij niet in elk land op dezelfde
manier bereiken. Mau is een groot leider die jaren heeft getrotseerd en de enige
leider, die door hem beoogde veranderingen niet allereerst via massamedia heeft
weten door te voeren. Alle andere politieke figuren van de jaren dertig en veertig
waren van de radio afhankelijk: Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt, allemaal. Wij
weten nog niet welke rol de televisie zal gaan spelen. Wij weten niet hoe wij er een
juist gebruik van zouden moeten maken. Dit ondanks de communicatiesatellieten
en al die andere technische mogelijkheden waarover wij beschikken.
Waar de Sowjets bang voor zijn.
Het feit dat Moskou er bang voor is, is een compliment voor de televisie. Hetzelfde
geldt voor het feit dat men in India is doorgegaan met hun speciale vorm van
satellietgebruik. Het belangrijkste van al dit soort dingen is wat er verder mee gaat
gebeuren. Het zijn zaken die wij heel scherp in de gaten moeten houden. Wij hebben
behoefte aan het materiaal dat software genoemd wordt. Voor de satellieten. Voor
wanneer het hele satellietensysteem in werking treedt.
Wij beschikken over de technische middelen. Wij zijn in staat om de foto's te
nemen die ons kunnen vertellen wat er met de wereld gebeurt. Wij kunnen prachtige
fotografische modellen maken van de gevaren die de atmosfeer bedreigen. Wij
hebben foto's van de aarde die vanaf de maan genomen zijn. Wij kunnen nu laten
zien hoe klein de wereld is, hoe geïsoleerd hij staat, hoeveel aandacht en zorg hij
nodig heeft. Het zicht van de aarde vanaf de maan was volgens mij, elke cent die
wij aan het maanproject hebben besteed waard, omdat wij er een nieuwe zin voor
proportie door hebben gekregen. Het heeft een buitengewone uitwerking op ons
gehad. Het was het begin van al die dingen die op het ogenblik gebeuren, van de
beweging om het milieu nu te gaan
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beschermen. Wij hebben de technische middelen.
U, als journalist bij massamedia, zal deze nieuwe kennis moeten leren benutten
en helpen verspreiden.
Ik heb eens op Nieuw-Guinea naar kinden geluisterd die de details over Glenn's
vlucht via de radio hoorden, die wisten wanneer de lichten in Perth werden
uitgedraaid, of die wisten en begrepen wat een Spoetnik was.

Op Nieuw-Guinea?
Ja, op Nieuw-Guinea.
U bent in uw werk de afgelopen veertig jaar van een verbluffende metamorfose
getuige geweest?
Ja. Zo heb ik mensen van het stenen tijdperk de moderne tijd zien betreden. Ik
weet waar wij vandaan zijn gekomen. Ik heb de allerprimitiefste mensen onbeschrijflijk
snelle ontwikkelingen zien doormaken. Dat is een van de redenen waarom ik meer
vertrouwen en hoop heb dat het inderdaad zal lukken, dan de meeste mensen.
De Club van Rome verrichtte pioniersarbied, omdat zij onze planeet in éen model
liet samenvatten.
Dat was een eerste begin. Daarvóor kenden wij de situatie dat men in de Verenigde
Staten modellen van de Sowjet-Unie liet maken en andersom, waarbij zij geen van
beide rekening hielden met China, deden alsof dat land niet bestond. Niemand liet
toen nog zijn gedachten over de wereld als geheel gaan. De Club van Rome heeft
inderdaad als eerste de hele wereld in éen model ondergebracht.

Eindnoten:
1 Professor Barry Commoner, Center for the Biology of Natural Systems, Washington-universiteit,
St. Louis, Missouri.
2 Paul R. Ehrlich, professor in de biologie aan de Stanford-universiteit, Stanford, Californië.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

34

Arnold J. Toynbee
De Britse historicus Arnold J. Toynbee begon zijn carrière bij het Britse
ministerie van Buitenlandse Zaken reeds vóor de Eerste Wereldoorlog.
Hij was verbonden aan het departement voor Politieke Inlichtingen. Van
1919 tot 1924 doceerde hij literatuur en geschiedenis aan de universiteit
van Londen. In 1925 werd hij research-professor aan de London School
of Economics.
Toynbee werd in London in 1889 geboren. Hij studeerde aan Winchester
College, Balliol College en de Oxford-universiteit. Hij heeft veel gereisd;
zo publiceerde hij in 1931 reeds A Journey to China. Andere bekende
werken: The World and the West (1953), The Economy of the Western
Hemisphere (1962) en in 1968, Man's Concern with Death.
Ik geloof dat de reis naar de maan een zinloze verspilling is geweest. Misschien
was het een waardevolle demonstratie van het simpele feit dat de leefruimte van
de mensheid en alle andere vormen van leven, de biosfeer, zoals Teilhard de Chardin
het noemde, in feite alleen maar een dunne laag lucht, land en water is rond het
oppervlak van die ene planeet waarop wij toevallig ons bestaan vinden. Onze biosfeer
is uiterst beperkt. Hetzelfde geldt voor de inhoud daarvan. Dat is de reden waarom
een voortdurende, ongelimiteerde groei van het aantal en de welvaart van de
mensheid onmogelijk is. Een dergelijke doelstelling is voor de menselijke soort niet
haalbaar.
Ieder menselijk wezen is hebzuchtig, maar de Westerse minderheid heeft de
hebzucht geheiligd en er een doelbewust streven van gemaakt. Dit vond zijn begin
bij de ontdekking van de twee Amerika's die de westerse volkeren een verkeerde
indruk gaf, een indruk van onbeperkte ruimte en rijkdom die voor de westerse mens
open zou liggen. Dit gevoel werd nog door een tweede ontwikkeling versterkt: de
mechanisering van de industrie door de toepassing van de stoommachine gaf ons
aan het eind van de achttiende eeuw de indruk dat wij een onuitputtelijke energiebron
hadden aangeboord. In onze tijd heeft de mechanisering van menselijke activiteiten
een buitengewone hoogte bereikt, maar plotseling zijn wij nu tot het inzicht gekomen
dat de biosfeer niet oneindig is en dat zij grenzen aan onze materiële expansie stelt,
die absoluut onoverkomelijk zijn. Door de uitbreiding van de techniek en de aanwas
van de wereldbevolking zullen de grenzen spoedig worden bereikt. Voor zover dit
simpele feit tot de mensen doordringt, moet het Rapport van de Club van Rome een
revolutionair effect hebben op onze houding tegenover de doelstellingen en de
idealen van het leven. Dat zal een uiterst moeilijke en pijnlijke ommekeer in de
opvattingen en doelstellingen van de Westerse mens in de laatste vijfhonderd jaar
met zich meebrengen. De niet-westerse meerderheid van de mensheid is het Westen
ondertussen gaan benijden en probeert het na te volgen. Het zal zeer moeilijk zijn
om deze landen ertoe te brengen hun pogingen zich te ontwikkelen op te geven vooral omdat het juist deze arme en in technisch opzicht achtergebleven volkeren
zijn die het snelst in bevolkingsaantal toenemen en het meest onder druk staan om
hun
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produktie te vergroten. Volgens mij ligt de kwestie zo: zal de mensheid als geheel
in staat blijken om haar opvattingen en doelstellingen te wijzigen voordat wij in een
catastrofale situatie raken?
Het Rapport van de Club van Rome is een erg knap boek. Het verschaft op een
uiterst bekwame manier noodzakelijke wiskundige informatie aan mensen die, zoals
ik, niet wiskundig ingesteld zijn. De gegevens die zij afdrukken kunnen ook door
gewone mensen begrepen worden. Om feiten te kunnen begrijpen is het noodzakelijk
ze wiskundig uit te drukken. Ik hoop dat het boek in brede kring gelezen en ter harte
genomen zal worden en dat men er naar zal handelen.

Maar is in het Rapport mogelijk voorbijgegaan aan een mogelijke exponentiële groei
op technologisch gebied?
Technologie kan voor vele verschillende doeleinden worden aangewend.
Tegenwoordig wordt zij vooral voor twee aan elkaar tegengestelde doeleinden
gebruikt: voor vernietigings- en oorlogsdoeleinden en voor de maximale produktie
van materiële rijkdom. Als wij oorlog afschaffen, en ons volledig op de produktie
van rijkdommen concentreren, kan exponentiële technologische groei volgens mij
een catastrofe nog enige tijd afwenden. Ik kan niet schatten hoe lang. Het zal alleen
maar een kwestie van uitstel zijn. Het is onvermijdelijk dat wij de grenzen vroeg of
laat bereiken.
Margaret Mead heeft mij gezegd: ‘Wij hebben een nieuwe visie nodig, maar ik weet
1
niet welke visie het zou moeten zijn .’
Ik geloof dat er een oude visie bestaat, al is die vergeleken met de ouderdom van
de mensheid niet zo erg oud. Ik denk daarbij aan de visie van de stichters van de
grote religies. Ik denk aan de volgende namen - in chronologische volgorde - de
Boeddha in India, Lau-Tse in China, Jezus in Palestina, en een westerling, Franciscus
2
van Assissi. Slechts éen westerling! Maar Sint Franciscus is erg belangrijk voor
ons, juist omdat hij een westerling was. Hij heeft een voorbeeld gesteld waaraan
wij aandacht moeten besteden, dat wij moeten proberen na te volgen.
Deze religieuze stichters waren het niet met elkaar eens over het beeld dat zij
zich van de aarde en het universum of van de aard van het geestelijke leven en de
bron van een uiteindelijke geestelijke werkelijkheid moesten vormen, maar over hun
zedelijke uitgangspunten waren zij het wel eens. Zij waren allen van mening dat het
najagen van materiële welvaart verkeerd was. Wij moesten ons beperken tot het
welvaartsniveau dat minimaal nodig is om in leven te kunnen blijven. Ons
voornaamste streven moet geestelijk van aard zijn. Zij waren eenstemmig van
oordeel dat het tot rampzalige gevolgen leidt als wij onze doelstellingen in de eerste
plaats op materieel bezit richten. Zij legden er allen de nadruk op dat onze
onzelfzuchtigheid en liefde voor onze medemens de sleutel voor geluk en succes
in menselijke betrekkingen was. Zij verloochenden allemaal persoonlijk materiële
rijkdom en macht. De Boeddha was de zoon van een koning van een klein rijk. Hij
gaf het vrijwillig op. Hij hoefde het niet te doen, hij deed het uit eigen bewe-
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ging. Sint Franciscus was de zoon van een van de eerste succesvolle westerse
zakenlieden. Zijn vader was groothandelaar in kleren.

Een voorloper van Aurelio Peccei dus.
Inderdaad, wat zakelijk succes betreft, maar niet als u op hun beider inzicht doelt.
De vader van Sint Franciscus wilde dat bij het familiebedrijf zou erven en overnemen.
Sint Franciscus weigerde. In plaats daarvan koos hij de armoede als metgezel.
Jammer genoeg hebben wij westerlingen wel lippendienst aan Sint Franciscus
bewezen. Wij hebben hem een heilige genoemd, wat hij inderdaad ook was, maar
degene die wij nagevolgd hebben, is niet Franciscus, maar zijn vader, Pietro
Bernardone, niet Frencesco Bernardone. Pietro is het prototype van de succesvolle
westerse zakenman, van een Peccei, bijvoorbeeld. Behalve dan dat Aurelio Peccei
heel andere idealen nastreeft. Wat wij nu moeten doen, wat wij moeten proberen
te doen, is een geestelijke revolutie tot stand te brengen. Dat is niet iets volstrekt
nieuws. Het was de visie van Franciscus van Assisi, de visie van Jezus, de visie
van de Boeddha, de visie van Lau-Tse. Zoals u weet geloofde de taoïstische
filosofische richting in China in een minimale ontwikkeling van de materiële welvaart,
en in een maximale ontwikkeling van bet geestelijk leven.
Het was de tegenpool van het confucianisme, dat tamelijk materialistisch was
georiënteerd. Ik geloof dat de mensen die zelfverloochening en het opgeven van
materiële welvaart prediken, onze meest praktische adviseurs zullen blijken te zijn,
omdat wij, zolang die biosfeer bewoonbaar is, daarin kunnen blijven voortbestaan,
wanneer wij hun adviezen maar ter harte zouden nemen. Wij moeten de hulpbronnen
van de biosfeer intact laten en niet verontreinigen. Volgen wij het advies van Sint
Franciscus' vader, dan zullen wij de biosfeer vernietigen, onszelf vernietigen, en
met onszelf alle andere vormen van leven die van ons afhankelijk zijn.
Wat voor kansen ziet u voor de kinderen van vandaag, van 1972, nu het jaar 2000
snel nadert?
Ik heb twee achterkleindochters, die wanneer zij even oud zouden worden als ik
- ik ben nu drieëntachtig - in het jaar 2050 nog in leven zullen zijn. Nu kunnen u en
ik niet voorzien hoe de wereld er in dat jaar uit zal zien. Ik voel mij bezorgd over
deze arme kleine kinderen die op de wereld zijn gebracht, zonder dat iemand
daarvoor om hun toestemming heeft gevraagd. Hun ouders weten evenmin als u
en ik in wat voor wereld zij zullen moeten leven. Ik geloof dat wij geen tijd meer te
verliezen hebben. Ik geloof dat de generatie van mijn kinderen, de generatie van
mijn kleinkinderen, de generatie van mijn achterkleinkinderen, onverwijld hun
doelstellingen in het leven moeten veranderen, en moeten leren om ver vooruit te
zien, en op dezelfde onzelfzuchtige manier te denken die door de Boeddha, Jezus,
Sint Franciscus en Lau-Tse gepredikt werd. Te denken in termen van de volgende
twee miljard jaar, in termen van het voortbestaan van de menselijke soort. Het valt
ons erg moeilijk om niet aan ons onmiddellijke voordeel te denken,
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en dat aan een verder verwijderde toekomst ondergeschikt te maken. Maar wij
kunnen in ieder geval aan de kinderen denken die wij al ter wereld hebben gebracht.
Wij voelen ons voor hen verantwoordelijk, en wanneer wij ons voor ogen houden
dat zij misschien in het jaar 2050 nog in leven zijn, zoals mijn twee
achterkleindochtertjes, dan moeten wij onze activiteiten onmiddellijk op heel andere
doelstellingen gaan afstemmen dan wij op het ogenblik doen. Dit zal ons uiterst
moeilijk vallen, maar het is zeker niet onmogelijk. Het impliceert inderdaad een soort
bekering, zoals waar Margaret Mead over sprak.

Dr. Toynbee, bent u op de hoogte van professor Skinner's theorieën in Beyond
Freedom and Dignity, dat de mens door zijn milieu geprogrammeerd wordt?
Ja, ik heb zijn boek gelezen, met respect - hij is een zeer bekwaam man - maar
niet met instemming. Ik geloof inderdaad dat er geen twijfel over bestaat dat de
omgeving een enorme invloed op ons heeft. Ik geloof dat het een van de vroegere
jezuïetenpriesters is geweest die eens heeft gezegd: ‘vertrouw mij een kind de eerste
zeven jaar van zijn jeugd toe, en ik conditioneer hem voor de rest van zijn leven.’
Een kind dat geconditioneerd is kan die conditionering echter doorbreken. Ik geloof
dat een mens, omdat hij zich bewust van zichzelf is, over zekere keuzemogelijkheden
beschikt, over een zekere mate van vrijheid. Over deze kwestie van het al of niet
bestaan van een vrije wil wordt al vanaf de tijd van Augustinus en Pelagius
gediscussieerd. Zelf geloof ik dat wij voor een deel geconditioneerd worden, en voor
een deel over een vrije wil beschikken. Daarom ben ik het ook niet met Skinner
eens. Skinner is een extremist, nietwaar?
U kent de Hindoestaanse leer van de Karma. Karma is geloof ik een Sanskritisch
3
woord. Letterlijk betekent het: handeling. De technische betekenis van Karma is:
de som van al onze vroegere handelingen in termen van goed of kwaad; in een heel
mensenleven, of, wanneer je in reïncarnatie gelooft, in een reeks van levens. Volgens
de leer van de Karma heeft een mens een soort zedelijke winst- en verliesrekening;
hij voegt steeds iets aan een van beide kanten toe, de winstkant of de verlieskant.
Soms staat hij ‘rood’, soms is zijn balans positief, maar zijn rekening blijft altijd
openstaan. Ik geloof dat dit veel dichter hij de waarheid is dan Skinner's theorie. Wij
worden geconditioneerd, in enorme mate geconditioneerd door de Karma die wij
geërfd hebben. Wij kunnen niet volledig over ons lot beschikken, maar wij zijn wel
voor een deel vrij. Wij kunnen ons Karma veranderen. Wij kunnen het in zekere
mate beter of slechter maken. Dat is een belangrijk punt: onze vrijheid om ons Karma
tot op zekere hoogte te veranderen.
Maar professor, hoe moeten wij uw visie van een Alexander aan het roer van de
wereld in overeenstemming brengen met individuele vrijheid voor zeven miljard
mensen? Kunnen wij onze vrijheid en individuele groei handhaven, of moeten wij
geprogrammeerde marionetten worden van een grote Alexander die de wereld
regeert?

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

38
Ik geloof dat alle creatieve, alle goede elementen in het leven van de mens
voortkomen uit individuele vrijheid, individueel handelen, vrijheid van handelen. Alle
slechte elementen komen daar eveneens uit voort, omdat het de bron van alle
geestkracht is, of deze zich nu op het goede of op het slechte richt. Ik geloof, zoals
ik al gezegd heb, dat de samenwerking tussen mensen het moeilijkste aspect van
het menselijk leven is. Technologie is gemakkelijk, artistieke prestaties zijn
gemakkelijk, maatschappelijke samenleving voor een goed doel is erg moeilijk.
Daarom denk ik dat wij uit twee kwaden moeten kiezen, zoals zo vaak in het verleden
wanneer er in zeer korte tijd een drastische sociale verandering tot stand moest
komen om een dreigende ramp af te wenden. Ik geloof dat het alternatief voor de
op handen zijnde catastrofe een soort tijdelijke dictatuur zal zijn.
De Romeinen hadden een zeer interessant systeem. Zij hadden een staatsbestel
met door het volk gekozen magistraten. Deze traden tijdelijk af en benoemden een
dictator met volledige volmachten. Zodra de dictator de crisis had afgewend, wanneer
hij daarin tenminste slaagde, trad hij weer af, en de magistraten kwamen weer op
hun plaats terug. Nu ben ik daar absoluut geen voorstander van. Ik zou veel liever
zien dat wij het noodzakelijke via democratische methoden konden bereiken, maar
ik geloof dat wij daar waarschijnlijk geen tijd voor zullen hebben. Daarom zullen wij
misschien een tijdelijke dictatuur in moeten stellen. Dat is uiterst gevaarlijk, want de
grote vraag is, zal deze inderdaad tijdelijk zijn?
4
5
Julius Caesar en keizer Augustus beweerden dat zij tijdelijk dictatoriale macht
op zich namen om een crisis af te wenden, maar hun dictatoriale volmachten werden
door hun opvolgers niet meer afgestaan. Dat is een gevaar. Maar het hele menselijk
leven is een keus tussen twee of meer kwaden. Dit is het minste kwaad. Ik ben van
mening dat er absoluut een bepaalde minimale vorm van wereldregering nodig is
om het probleem van de verontreiniging op te lossen en om de oorlog af te schaffen.
Om een heel eenvoudig voorbeeld te geven: de wereld is formeel in ongeveer
honderdveertig afzonderlijke onafhankelijke staten verdeeld. De lucht en het water
die op verschillende plaatsen verontreinigd zijn, zijn in theorie ook verdeeld, maar
in werkelijkheid kan je de oceaan of het luchtruim niet in afzonderlijke soevereine
stukken verdelen. Om de verontreiniging tegen te gaan, is een of andere
wereldomvattende actie nodig, die in feite op een wereldregering neerkomt. Wanneer
deze in het begin dictatoriaal moet zijn, is dat volgens mij minder erg dan een
allesvernietigende ontwikkeling. Misschien hebben wij dus een tijdelijke dictatuur
nodig. Dat kán een kwaad betekenen, maar in ieder geval blijft de mensheid dan
voortbestaan, en zolang er leven is is er hoop. In de daaropvolgende tweeduizend
jaar kunnen wij ons misschien van die dictatuur ontdoen, terwijl wanneer wij onszelf
vernietigen - wel, dat zou dan het einde van alles betekenen.

Wat uw achterkleindochter betreft, bent u van mening dat het onderwijs in voldoende
mate reageert op de enorme veranderingen in de men-
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selijke leefwereld?
Helaas is de moderne reactie op de grote toename van informatie en potentiële
kennis, specialisatie waardoor de kennis van het universum in vakjes wordt gedeeld,
zoals wij ook de biosfeer in afzonderlijke nationale staten hebben verdeeld. Onderwijs
bestaat tegenwoordig voor een veel te groot gedeelte uit specialisatie. Ik ben bang
dat Engeland in dat opzicht verder is gegaan dan bijna welk ander land dan ook.
Verder dan de Verenigde Staten, waar de studenten op de meeste universiteiten
éen jaar lang, het eerste jaar, verplicht worden hun studie over meerdere disciplines
te verdelen. Nu is een dergelijke specialisering niet alleen zeer ongunstig voor het
onderwijs, maar ook voor het voortbestaan van het menselijk leven in de wereld
waarheen wij op het ogenblik op weg zijn, omdat daar een allesomvattende
werkelijkheidsvisie voor nodig is. Zoals u weet hebben vele collegae-historici kritiek
op mij uitgeoefend omdat ik weiger mij te specialiseren, en zoveel mogelijk probeer
algemeen te blijven. Zij zeggen dat ik een amateur ben, geen echte historicus.
Dat is precies waar Aurelio Peccei op hamert: ‘Wij hebben mensen met een
algemene visie nodig.’
Ja, het probleem is dat de populaire, de gewone vorm van onderwijs specialisatie
is. Generalisatie wordt overgelaten aan amateurs, of zelfs aan charlatans. Waar wij
behoefte aan hebben, is dat onze beste mensen zich op een algemene visie gaan
toeleggen. Ik vind dat er in Frankrijk een goede traditie bestaat van wat de Fransen
ietwat ironisch ‘oeuvres de généralisation’ noemen. Het zal u opgevallen zijn dat
de grootste Franse geleerden hun beste werk in deze zogenaamde ‘œuvres de
généralisation’ leveren, te beginnen bij mensen als Renan. Sommige van zijn werken
zouden tegenwoordig door specialisten niet eens als serieuze onderzoekingen
worden beschouwd. Dat zijn zij echter wel. Zij vormen de kern van de vorming van
gewone mensen. Het publiek waarop wij ons moeten richten is het
niet-gespecialiseerde intelligente publiek. Dat is het grote publiek dat de wereld in
beweging zou kunnen brengen en kunnen veranderen. Het moet niet gedwongen
worden om zijn opleiding in een of andere vorm van specialisatie te gieten noch in
de alfa- noch in de beta-wetenschappen. Het moet in staat worden gesteld om een
algemene opleiding te ondergaan, een opleiding tot een inzicht in het universum
zoals dat werkelijk is - het universum waarin wij zullen moeten leven.
Gelooft u dat het Rapport van de Club van Rome en het shock-effect dat het teweeg
heeft gebracht, een positief element betekent op de huidige tweesprong waarop wij
tot onmiddellijke maatregelen zouden moeten overgaan? Zoals Margaret Mead in
6
Culture and Commitment heeft gezegd: ‘De toekomst is nu ’?
Ja, dat is erg goed gezegd, ‘de toekomst is nu’. Het belangrijkste shock-effect zal
het Rapport teweegbrengen bij mensen van middelbare leeftijd in de Verenigde
Staten, de mensen die de economische crisis van
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1929 en het begin van de jaren dertig hebben meegemaakt, die alles in economische
groei en materieel succes hebben geïnvesteerd, en wier kinderen zich nu tegen
hen keren. Dat brengt deze ouders erg van streek. Zij hebben hun kinderen in luxe
grootgebracht, maar hun kinderen hebben dat afgewezen, ongeveer op dezelfde
manier waarop Sint Franciscus zijn vaders rijkdom afwees. Het shock-effect komt
bij deze mensen het hardst aan. Het shock-effect zal daarentegen bij de hippies
niet zo groot zijn. Ik wil er graag op wijzen dat Sint Franciscus zelf ook een hippie
was. Toen zijn vader zich op een zeker moment verzette dat zijn zoon de armoede
verkoos, kleedde Franciscus zich helemaal uit. Dat is de manier van doen van een
hippie. Hij gooide zijn mooie kleren midden in het gezicht van zijn vader. De bisschop
die bij deze scène aanwezig was, haalde Franciscus naar zich toe, en sloeg zijn
mantel om hem heen. Dat was een fantastisch gebaar van die bisschop, want
Franciscus' vader was een van zijn belangrijkste parochianen, en toch durfde hij
hem te trotseren. Dat was erg dapper. Het pleit voor die bisschop. Maar wat ik wilde
zeggen is dat Franciscus wel als hippie begon, maar niet als hippie eindigde.
Uiteindelijk stelde hij zichzelf onder strenge discipline, en verrichte hij uiterst
constructief werk. Nu was hij geen organisator en geen bestuurder, en toen zijn
nieuwe orde van bedelmonniken plotseling erg populair werd zag hij dat zelf ook in.
Hij trad als hoofd van de orde af, en stelde zich als ieder lid van zijn orde onder de
discipline van een medemonnik, en deze broeder Elias, een uiterst twistzieke figuur,
werd de eigenlijke stichter van de Franciscanen. Hij was een rasbestuurder. Hij had
er talent voor. Franciscus niet, en hij besefte dat zelf ook. Hij streefde naar
persoonlijke verlossing, naar de navolging van Christus, zoals die Nederlander in
7
de vijftiende eeuw, de schrijver van De Imitatione Christi ...

Thomas à Kempis. Misschien is de hele hippie- en drugbeweging een voorloper
van een terugkeer naar de mentaliteit van Franciscus van Assisi. Misschien wordt
het krankzinnige streven naar hogere produktiviteit uit louter winstoogmerken eens
opgegeven.
Uit louter winstoogmerken, inderdaad. Daar moeten wij vanaf.
Maar in de Sowjet-Unie schijnt zich een zelfde streven te ontwikkelen. Een kelner
van een Moskous hotel wilde mijn jeans kopen.
Helaas. Je zou kunnen zeggen dat wij onze doelstelling, ons ideaal zouden moeten
veranderen. Dat van Franciscus' vader in dat van Sint Franciscus zelf.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met Margaret Mead, pagina 27.
2 1181 (?) tot 1226, Italiaanse monnik, stichter van franciscaner broederschap, door de paus
geautoriseerd in 1209.
3 Uit de Hindoe- en de Boeddhistische leer, waarbij de status van de mens in het leven wordt
bepaald door eigen handelen in een eerder leven. In het Sanskriet betekent ‘karma’ letterlijk
‘daad’ of ‘handeling’.
4 Romeins generaal en staatsman, ca. 100 tot 44 v. Chr.
5 Opvolger van Caesar. Eerste Romeinse keizer, van 27 tot 14 v. Chr.
6 Culture and Commitment. Doubleday & Company Inc., pag. 97: A study of the generation gap.
7 Thomas à Kempis, 1379 tot 1471, schreef dit werk oorspronkelijk als ‘rood boekje’ voor zijn
medekloosterlingen.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

42

Albert Szent-Györgyi
Professor Albert Szent-Györgyi ontving in 1937 de Nobelprijs voor
Medicijnen in verband met zijn werk rond het isoleren van vitamine C.
(Nobelprijswinnaar Linus Pauling zou zijn in 1970 verschenen Vitamine
C and the Common Cold, Bantam Book, opdragen aan zijn vriend
Szent-Györgyi.)
Hij werd in 1893 in Boedapest, Hongarije, geboren en studeerde aan de
universiteit van Boedapest en in Cambridge, Engeland. Van 1923-1926
doceerde Szent-Györgyi aan de universiteit van Groningen. In 1947
verhuisde hij voorgoed naar de Verenigde Staten, alwaar hij directeur
werd van het Institute for Muscle Research aan het Marine Biological
Laboratory, in Woods Hole, Massachusetts.
1

In de Crazy Ape schrijft u dat de mens erop uit schijnt te zijn om een Koninkrijk van
2
de Kakkerlakken tot stand te brengen .
Er bestaan bepaalde wetten, semi-natuurwetten, wetten die natuurkundigen op
grond van hun ervaringen hebben opgesteld. Eén van die wetten is, dat wat gebeuren
kan ook gebeuren zal. Er liggen tweeduizend bommen klaar om afgevuurd te worden.
Tweeduizend kernbommen die elk in staat zijn om de wereld te vernietigen. Want
als er eenmaal éen is afgevuurd, wordt de rest onvermijdelijk ook afgevuurd. Er zijn
zo'n tweeduizend atoombomknoppen. Wanneer éen van die knoppen wordt ingedrukt,
zal dit het einde van de mensheid betekenen. Voor elke knop staan vier vingers
klaar om hem in te drukken, elke knop wordt door vier mensen bediend. Dat wil dus
zeggen dat het lot van de mensheid van zo'n achtduizend mensen afhankelijk is.
Wij weten niet wie dat zijn. Statistisch gezien is het daarom hoogst waarschijnlijk
dat éen van die groepjes van vier de knop vroeg of laat zal indrukken. Per ongeluk
of omdat zij gek zijn geworden. Zoals u weet kunnen mensen van tijd tot tijd volledig
irrationeel handelen. Twee jaar geleden werd het dierenhuis van het laboratorium
waar ik mijn proeven doe door vandalen vernietigd. Daar was ook geen enkele
zinnige reden voor.
Hoeveel dieren waren er in uw laboratorium?
Een paar honderd.
En werden die gedood?
Die werden gedood, zeker. Zij werden in zee gegooid.
U heeft er zich herhaaldelijk over beklaagd dat de Verenigde Staten sinds het einde
3
van de Tweede Wereldoorlog éen biljoen dollars aan bewapening en oorlogen
hebben uitgegeven, of zoals Mary McCarthy dat noemt ‘aan pueriele, zéer kostbare
rotzooi’.
Een biljoen dollars! Kunt u zich een dergelijke som voorstellen? Ik niet. Hoeveel
veiligheid zou dat geld Amerika niet hebben kunnen bezorgen! Nu zijn wij erg onveilig.
Iedereen is onveilig, niet alleen Amerika. Als wij die biljoen dollars besteed hadden
aan de voeding van de kinderen in de wereld, zou iedereen op 't ogenblik van
Amerika hou-
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den, en zouden wij volkomen veilig zijn. In plaats daarvan zijn wij uiterst onveilig.
4
Volgens de huidige stand van zaken is er op het ogenblik vijftien ton TNT per lid
van de wereldbevolking. Dat wil dus zeggen dat iedereen op een kruitvat van vijftien
ton TNT zit. Zowel hier als in de Sowjet-Unie zijn de militaire leiders van mening
dat wij pas echt veilig zullen zijn als wij niet op vijftien, maar op dertig ton TNT zitten.
Wij verbeteren onze raketten en ontwerpen nieuwe onderzeeërs. De Sowjet-Unie
maakt eveneens betere raketten en onderzeeërs. En uiteraard komt er een dag
waarop dertig ton niet genoeg is en wij zestig ton per persoon zullen moeten hebben.

Zijn de wetenschapsmensen niet verantwoordelijk voor die situatie?
Soms houd ik lezingen voor studenten. Dan staan er altijd een paar op en zeggen:
‘Waarom maken jullie wetenschapsmensen geen einde aan de oorlog? Als alle
wetenschapsmensen zeiden dat zij niet meer aan de oorlog zouden meewerken,
zou er ook geen oorlog meer zijn’. Dan zeg ik altijd: ‘Waarom wij? Als alle studenten
dienst weigerden, als alle arbeiders zeiden dat zij niet meer voor de oorlogsindustrie
zouden werken, als geen enkele belastingbetaler de oorlog meer steunde, zouden
wij ook vrede hebben.’ Met andere woorden: de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen.
Zoals de zaken er op het ogenblik voor staan, is het politieke rapalje dat louter en
alleen aan de volgende verkiezingen denkt, bereid om de hele wereld daaraan op
te offeren.
U haalde eens een Hongaars gedicht aan: Als je je onder rovers bevindt en zwijgt,
5
ben je zelf ook een rover !’ Dat geldt op het ogenblik dus voor ons allemaal?
Ja, dat geldt ook voor Nederland. Dat geldt voor Scandinavië. Europese regeringen
zouden het onderling eens moeten worden en moeten zeggen: ‘Hou daarmee op.
Wij laten ons niet door jullie vermoorden.’ Richard Nixon lacht alleen maar. Waarom
zegt Nederland niet: ‘Wij verbreken de diplomatieke betrekkingen met landen, die
ons bestaan in gevaar brengen? De ontwikkeling van de mens heeft drie miljard
jaar gevergd. Waarom moeten wij ons leven nu door een handjevol maniakken in
gevaar laten brengen? De mens schijnt niet in staat te zijn om een leefbare wereld
te scheppen. Wij zijn intelligent genoeg om supersonische vliegtuigen en
maanraketten te construeren, maar het creëren van een menselijke samenleving
schijnt boven onze krachten te gaan. De mens zal krijgen wat hij wil, waar hij op uit
schijnt te zijn.
De dinosaurus achterna?
Ja, dat verwacht ik wel.
Als het menselijk verstand door de Natuur niet onwikkeld was om naar waarheid,
maar naar voedsel te zoeken en het verstand een orgaan is om te blijven
voortbestaan, hoe kunnen wij de mens dan programmeren, zoals Skinner schijnt te
verwachten?
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Wij kunnen de mens niet programmeren. Hij zoekt naar veiligheid, maar naar het
verkeerde soort veiligheid, veiligheid op korte termijn. Mijn verstand is alleen gemaakt
voor denken op korte termijn, niet voor denken op lange termijn. Veiligheid op lange
termijn zou betekenen dat er geen bommen werden gefabriceerd. De mens is niet
in staat om een stabiele samenleving op te bouwen. De wereld is te klein geworden.
Er kan niet meer dan een enkele groep op de planeet leven. Het is uiterst simpel.
De wapens van tegenwoordig zijn tien miljoen keer zo krachtig als die van vroeger.
Tegelijkertijd zijn de afstanden duizendmaal zo klein geworden, dat betekent een
verhouding van éen op tien miljard. Wij zijn dus in staat om de hele mensheid te
vernietigen. Dat zal men ongetwijfeld ook doen. Het is onmogelijk om de afstanden
en de aardbol steeds maar kleiner te laten worden, en tegelijkertijd de kracht van
de wapens steeds maar groter te laten worden. De wapens zijn nu al te groot voor
onze kleine wereld. Zij bevinden zich bovendien in handen van enkele politieke
intriganten.

Maar zou het niet kunnen zijn dat zij allen bang zijn om ze te gebruiken?
Totdat er een ongeluk gebeurt.
Hoe ziet u de toekomst, vooral voor kinderen?
Er is geen toekomst. Ik spreek niet graag over het milieu, omdat ik op dat gebied
6
geen expert ben. Ik ben scheikundige. Maar Paul Ehrlich is een goede vriend van
mij. Hij heeft erover geschreven. Hij heeft aangetoond dat de hulpbronnen binnen
de kortste keren zullen zijn uitgeput als wij in het huidige tempo doorgaan.
Maar wetenschapsmensen geloven dat wij uit de zonnewarmte nieuwe energie
kunnen putten.
Het energieprobleem kan door fusie van waterstof worden opgelost. Dat zou ons
een onbeperkte voorraad energie verschaffen, maar geen metalen en geen voedsel.
En het zou evenmin een oplossing kunnen bieden voor het moeilijkste probleem
dat wij niet weten op te lossen: hoe wij ons verstand moeten gebruiken. Elk probleem
heeft twee oplossingen. Een technische oplossing en een verstandelijke of morele
oplossing. Zonder de morele oplossing heb je absoluut niets aan de technische
oplossing. Tot dusver heeft de mensheid van zijn fouten geleerd. Zo leert elke mens.
Maar op het ogenblik kunnen wij niet meer van onze fouten leren, want als wij de
fout van een kernoorlog begaan, betekent dat het einde van de mensheid. Wij
kunnen niet meer van onze fouten leren. Het lijkt alleen wel of wij steeds meer fouten
maken zonder ervan te leren.
U schijnt geen hoop te koesteren.
Nee, ik ben inderdaad niet zo optimistisch. Het is uiteraard absurd om te beweren
dat de mensheid moet verdwijnen. Misschien blijft zij wel voortbestaan. Ik weet het
niet. Maar wanneer ik als man van de we-
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tenschap naar de trends en de statistieken kijk, zeg ik dat de mens verdwijnen moet,
tenzij hij in mondiale termen leert denken.

Maar dat is precies wat door de Club van Rome wordt gepropageerd.
Ja, prachtig. Maar wat doet Richard Nixon op dat zelfde moment? Hij heeft bevel
gegeven dat er elke dag in Vietnam een paar duizend hectaren bouwland met
enorme bulldozers, de ‘romeinse ploegen’, vernietigd moeten worden. Elke dag
worden er in Vietnam duizenden hectaren bouwland onvruchtbaar gemaakt, terwijl
de Club van Rome berekent dat er een voedseltekort dreigt.
Hoe kunnen wij Nixon tegenhouden?
Dat kunnen wij niet, omdat de mensen nu eenmaal stom zijn en omdat het ze
bevalt wat Nixon doet. Winston Churchill heeft eens gezegd dat democratie een
slecht systeem was, maar dat er geen beter bestond. Zo is het nog steeds. Elk
systeem is goed als de mensen die er deel van uitmaken goed zijn. Wat Nixon doet
bevalt ons. Daarom hebben wij Nixon.
André Gide heeft eens gezegd, dat de oordelen die men koestert over allerlei zaken
nog al eens variëren volgens een patroon van de tijd die men nog heeft te leven 7
of die men denkt, dat men nog heeft te leven. Bent u thans dan totaal pessimistisch
in uw oordeel over de toekomst?
Er bestaat een kleine kans dat er een verandering plaats zal vinden. Wij hebben
op het ogenblik een generatiekloof. De jongeren zien duidelijk in dat onze wereld
idioot is. Zij weten niet wat zij dan wel moeten doen, maar zij wijzen deze wereld
af.
Hebt u dat bij studenten opgemerkt?
Niet bij studenten. Ik zie het bij de hippies. De hippies wijzen onze wereld af,
omdat die onzinnig is. Zij kunnen hem niet aanvaarden. Als je geestelijk normaal
bent, kan je onze wereld niet aanvaarden. Wat kunnen zij doen? De wereld afwijzen.
Een van de problemen van onze maatschappij is dat zij een gerontocratische
samenleving van oude mensen is. En het staat vast dat het verstand na veertig jaar
geen nieuwe ideeën meer kan opnemen. Iedereen weet dat je jong rijs kan buigen,
maar oude bomen niet.
Maar dat is niet waar. Immanuel Kant schreef zijn eerste boek toen hij vierenveertig
was.
Ja, maar hij had over die problematiek nagedacht toen hij jong was. Hij zette
alleen maar op papier wat hij als jonge man bedacht had. Daar kan je geen
verandering in brengen. Ik ben een uiterst actief wetenschapsbeoefenaar, omdat
ik toen ik jong was geleerd heb dat wetenschap iets prachtigs was. Ik leefde voor
de wetenschap. Nu besef ik dat wetenschap schadelijk is, maar ik schijn niet in staat
om met mijn werk op te houden, omdat ik dat zo geleerd heb toen ik jong was.
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Maar de onderzoekingen, die u thans doet op het gebied van de kanker, zullen niet
misbruikt worden.
Zeker wel. Als ik het probleem van de kanker werkelijk zou kunnen oplossen, als
wij wisten hoe wij kanker moesten bestrijden, zouden wij het ook chemisch kunnen
8
namaken. Dan zou het Pentagon het meteen voor zogenaamde zelfverdediging
met tonnen tegelijk laten produceren.
Er is nu eenmaal niets dat men niet zou kunnen misbruiken. Het hangt allemaal
af van morele en ethische overwegingen. Onze huidige machthebbers schijnen
deze overwegingen niet te kennen.

Eindnoten:
1 Door Albert Szent-Györgyi, M.D., Ph. D., Nobelprijswinnaar voor Medicijnen. Grosset and Dunlap,
New York, 1970. In Nederlandse vertaling verschenen bij Bruna.
2 Ibid. pag. 11.
3 1.000.000.000.000 dollars.
4 TNT : trinitrotolueen (springstof).
5 Interview Robert Reinhold, de New York Times, 20 februari 1970.
6 Paul R. Ehrlich, professor in de biologie aan de Stanford-universiteit, Stanford, Californië.
7 ‘Les jugements que l'on porte sur les choses varient selon le temps qui nous reste à vivre - que
l'on croit qu'il nous reste à vivre.’ Journal (1931), blz. 1018. Editions de la Pléiade.
8 Pentagon, Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington D.C.
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B.F. Skinner
Professor B.F. Skinner wordt door de Amerikaanse Vereniging van
psychologen als de meest invloedrijke psycholoog van onze tijd
beschouwd. Hij behaalde zijn doctoraal aan de universiteit van Harvard,
waar hij thans ook nog steeds doceert.
Na zich met een groot aantal onderzoekprojecten te hebben
beziggehouden, eerst bij de National Research Council en vervolgens
aan de universiteiten van Minnesota en Indiana, keerde hij in 1948 op
Harvard terug, waar hij de stoel van Edgar Pierce, professor in de
psychologie, bekleedt.
Tot zijn voornaamste werken rekent men, Science and Human Behavior
(Macmillan Company, 1953), Verbal behavior (Appleton-Century-Crofts,
1957), The Technology of Teaching (Appleton-Century-Crofts, 1968) en
zijn zeer bekend geworden roman Walden Two (Macmillan Company,
1948).
In 1971 verscheen zijn Beyond Freedom and Dignity (Alfred Knopf, New
York), een boek dat de gemoederen in de Verenigde Staten nog steeds
in hoge mate beroert.

Robert Frost schreef nooit ‘vrije’ verzen, omdat dit zoals hij zei, zoiets was als
tennissen zonder net. Welke is uw visie op vrijheid?
Ik geloof dat de historische strijd om de vrijheid, politieke en godsdienstvrijheid,
een strijd is geweest om zich te ontdoen van bepaalde vormen van behandeling die
als dwang, straf of pijn werden ervaren. Het ligt in de aard van het menselijk
organisme om zich van gevaarlijke, irritante, onbehaaglijke omstandigheden te
bevrijden. Het zelfde geldt voor mensen die ons op een gevaarlijke of dreigende
manier behandelen. Wij hebben ons zeker niet van elke vorm van tirannieke en
despotische controle weten te bevrijden, maar wij hebben in die richting wel veel
tot stand gebracht. Wanneer wij niet op een manier behandeld worden, die wij als
dwang of straf ervaren, voelen wij ons ‘vrij’. Wij hebben in dat geval het gevoel dat
wij doen wat wij willen. Het is echter onjuist om daarom te veronderstellen dat wij
‘vrij’ zijn, omdat er bepaalde redenen zijn waarom wij iets willen doen. Ik wil alleen
maar benadrukken dat wij moeten onderzoeken waarom wij de dingen willen doen
waarin wij zin hebben, en waarom wij ons daarom niet verzetten tegen vormen van
controle die ons niet onvrij maken. Wanneer wij op onze gevoelens afgaan,
beoordelen wij de situatie verkeerd. Wanneer wij doen wat wij willen doen, worden
wij evenzeer gecontroleerd als wanneer wij iets doen omdat wij daartoe verplicht
zijn.
De Club van Rome wil verandering brengen in de krankzinnige race naar materiële
groei die op het ogenblik aan de gang is. Hebben wij daar een technologie van het
menselijk gedrag, zoals u het noemt, voor nodig?
Ja, dat is inderdaad volgens mij het voornaamste probleem. De vraag is of het
menselijk organisme een of ander ‘grenzen aan de groei’-mechanisme ingebouwd
heeft, of dat de erfelijke structuur van de mens, die ons in deze fantastische situatie
van uitbuiting, consumptie en vervuiling
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heeft gebracht zal blijven voortduren, of zelfs tot de vernietiging van het menselijk
ras zal leiden - waarschijnlijk door een of andere allesvernietigende ramp, reeds
voor onze hulpbronnen totaal uitgeput zijn. Hoe het ook zij: dezelfde kenmerken die
ons op het punt gebracht hebben waarop wij ons op het ogenblik bevinden zijn ook
verantwoordelijk voor de moeilijkheden waarmee wij tegenwoordig geconfronteerd
worden. Volgens mij zullen de enige ‘grenzen aan de groei’ waarop wij kunnen
hopen, moeten voortkomen uit een wetenschappelijke analyse van de situatie en
uit een beleidsvorming die met die analyse rekening houdt. Want als wij nu niet tot
een weloverwogen actie overgaan, om de nationale menselijke processen die tot
onze vernietiging voeren aan banden te leggen, zullen wij uiteindelijk ten onder
gaan. Ik geloof niet dat daar de minste twijfel over hoeft te bestaan.
Wij moeten een grens vinden. Een grens aan de uitputting van de hulpbronnen
en aan de verontreiniging, maar dat is alleen mogelijk wanneer wij tot het besef
komen dat er inderdaad urgent stappen moeten worden genomen.
1

U spreekt over groeistadia. U trekt bijvoorbeeld een vergelijking met een appel.
Eén van die stadia is het gunstigst. Zal de mens zo'n optimaal stadium van de
evolutionaire ontwikkeling ooit bereiken?
Ik heb niet zoveel vertrouwen in een dergelijke opvatting van ontwikkeling. Ik
gebruik die vergelijking dan ook om aan te geven dat ontwikkeling geen bruikbaar
principe is. Wij ondergaan veranderingen, uiteraard. Veranderingen vinden
voortdurend plaats. Wij vergelijken ze met de groei van een biologische entiteit,
zoals een appel. Maar developmentalisme is in feite een vorm van structuralisme
waarbij niet op de bepalende variabelen gelet wordt. Wij spreken over de ontwikkeling
van een kind, en registreren deze om naar de taal te kijken die het kind op diverse
leeftijden spreekt. Daarop zeggen wij dat taal daarom een functie van leeftijd is. Dat
is niet juist. Weliswaar beschikt een ouder kind over een grotere woordenschat,
formuleert langere zinnen, enzovoort, maar hij doet dat omdat hij ouder is. Hij doet
dat omdat hij langer heeft blootgestaan aan de verbale omgeving die zijn verbaal
gedrag ontwikkelt. Wanneer men dit proces vergelijkt met een ingebouwde vorm
van groei, veronderstelt men daarmee dat deze hele zaak op een andere manier
intern bepaald is. Developmentalisme is stap-voor-stap-structuralisme. Ik zie dat
als een punt van waaruit wij beginnen moeten om te onderzoeken waaróm die
veranderingen plaats vinden, en ik wil mij niet beperken tot het feit dat veranderingen
een temporele dimensie hebben.
Maar u schreef in Beyond Freedom and Dignity dat wij de bevolkingsgroei even
2
nauwkeurig zouden kunnen regelen als de koers van een ruimteschip .
Daarmee sprak ik een bepaalde hoop uit. Ik zou graag willen dat wij de
bevolkingsaanwas zodanig nauwkeurig zouden kunnen regelen. Op de een of andere
manier zullen wij dat inderdaad ook moeten doen. Ik
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geloof dat het geen enkele twijfel lijdt dat de wereld de wereldbevolking niet meer
zou kunnen onderhouden wanneer deze op het welvaartspeil zou komen te liggen,
dat wij in een paar welvarende landen reeds kunnen aantreffen. Stelt u zich eens
voor dat er in het jaar 2000 250 miljoen Chinezen in auto's rondrijden, dus een op
de twee of drie Chinezen over een automobiel zou beschikken, om over miljoenen
en nog eens miljoenen kilometers supersnelweg te razen. - Tenzij men op een of
andere miraculeuze wijze nieuwe energiebronnen ontdekt, is dat eenvoudigweg
onmogelijk. Dus tenzij wij een wereld krijgen waarin een deel van ons veel
welvarender blijft dan de rest, zullen wij altijd oorlog blijven houden. Want wanneer
mensen niet krijgen wat zij nodig hebben, proberen zij dit af te nemen van mensen
die het wél hebben. Tenzij dit het soort wereld is dat wij ons wensen, zal het leven
in de welvarende landen vereenvoudigd moeten worden. Hun welvaart moet worden
teruggedrongen, en het zeer fundamentele menselijke gedragsproces dat tot de
welvaartsmaatschappij heeft geleid zal op pen of andere manier bewust moeten
worden omgebogen. Op enigerlei wijze moeten wij tot een cultuur komen waarin
de mens niet naar steeds meer onmiddellijke bevrediging, steeds meer comfort
streeft, en waarin hij zich niet steeds meer aan vervelende situaties onttrekt. Het
huidige proces zal omgebogen moeten worden, en daar is een grote hoeveelheid
uiterst zorgvuldige planning voor nodig, omdat de mens er niet van nature toe komt
om de dingen die hem het meeste plezier verschaffen op te geven.

Wie zou over de macht beschikken om een nieuwe maatschappelijke structuur te
ontwerpen? Hoe zou men de massa zo kunnen beïnvloeden dat men tot de conclusie
zou komen dat men met minder tevreden moet zijn? Een verlichte dictatuur?
Nee, ik hoop niet dat het zover zal komen. Het zal trouwens erg weinig uitmaken
of men het wél of niet doet. Tenzij zij, die de gezamenlijke culturen van de wereld
uitmaken, rekening gaan houden met de toekomst - er zijn immers maar zeer weinig
mensen die werkelijk met de toekomst rekening houden - tenzij men daartoe zou
komen en voldoende krachten zou weten te bundelen om bepaalde praktijken in
deze culturen te veranderen, is men volgens mij verloren. Want dan zou men
eenvoudigweg in de ingeslagen richting voortgaan, wat zal leiden tot een volledige
uitputting van de hulpbronnen in de wereld, en een totale verontreiniging van het
milieu. Ik heb daarbij geen bepaald persoon, of bepaalde groep op het oog. Geen
enkele groep, geen enkele hiërarchie zou hier trouwens toe in staat zijn. Ik geloof
dat de verandering in de cultuur zelf moet plaatsvinden. Een cultuur moet zichzelf
op de een of andere manier zo herstructureren dat niemand in de machtspositie
zou kunnen raken die met de term ‘verlicht dictator’ wordt aangegeven. Wij hebben
geen ander soort leiders nodig, maar een andere cultuur, een cultuur waarin de
mensen die macht en controle uitoefenen, mensen met geld, met militaire invloed,
enzovoort, alleen maar op bepaalde beperkte manieren zouden kunnen handelen.
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Noemt u het sociale milieu zelf ‘de cultuur’?
Nee. Ik geloof dat de cultuur niets anders is dan een sociale omgeving. Het is
geen atmosfeer, het is geen reeks ideeën, het bestaat alleen maar uit handelingen
van mensen. Onze cultuur kan op het ogenblik worden onderverdeeld in
onderwijsaspecten, overheidsaspecten, godsdienstige aspecten, economische
aspecten, de manier waarop het gezinsleven is georganiseerd, de manier waarop
wij voor krankzinnige, voor debielen, enzovoort, zorgen, al deze gebruiken
bijeengenomen, alles wat wij ‘the American way of life’ noemen is de cultuur. Elke
andere cultuur heeft zijn eigen patroon van dergelijke gebruiken. Een deel ervan
draagt bij tot onze levenswijze, een ander deel doet eraan af. De vraag luidt wat wij
moeten doen om tot een cultuur te komen waarin de gebruiken zo georganiseerd
zijn, dat de cultuur in staat is zijn problemen op te lossen, en onverwachte
moeilijkheden het hoofd te bieden, zodat hij kan blijven voortbestaan. Ik bedoel
geen voortbestaan in een concurrentiestrijd met andere culturen, een soort sociaal
Darwinisme, daar gaat het nu niet om. De kwestie is niet meer of er nog een of
andere cultuur zal blijven voortbestaan, of dat een bepaalde cultuur zal blijven
voortbestaan. Wij moeten leren rekening houden met de mensheid in haar geheel.
Dat komt precies overeen met het streven van de Club van Rome en de studies
van Forrester: een model te maken van de planeet als geheel. Dit was de eerste
keer dat een dergelijk model werd gecreërd om het onderlinge verband tussen
werelddelen, volkeren en mensen te bestuderen.
Ja, ik geloof dat dit inderdaad een belangrijke stap is in de richting van een analyse
van een toekomstig voortbestaan. ‘Survival’ is de enige waarde. Voortbestaan is
een erg moeilijke waarde, die alleen kan functioneren wanneer men inziet aan welke
voorwaarden men moet voldoen om te kunnen voortbestaan, waarna men zich er
op de een of andere manier van moet verzekeren dat het menselijk gedrag de
eigenschappen aanneemt, die noodzakelijk zijn om aan die voorwaarden te voldoen.
Mijn enige bezwaar tegen wat ik van de Club van Rome weet, is dat men zich schijnt
te willen concentreren op de fysische en biologische technologie, en niet op de
gedragstechnologie die wij nodig zullen hebben. Wij weten ongetwijfeld hoe wij het
probleem van overbevolking moeten oplossen. Wij beschikken over methoden om
de geboorten te beperken. Maar er is nog een volgende fase: hoe wij de mensen
ertoe kunnen brengen die methoden werkelijk toe te passen. Hoe wij ze ertoe kunnen
brengen hun trots over een groot gezin op te geven, of hoe wij kunnen voorkomen
dat iemand uitgelachen wordt omdat hij maar twee of drie kinderen heeft. Dergelijke
problemen liggen op het terrein van de gedragswetenschappen en kunnen niet door
anti-conceptiemethoden worden opgelost, hoe uitgebreid deze ook mogen zijn.
Wie zou bij dit bewustwordingsproces voorop moeten staan, de psycho-
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logen, de behavioristen?
Wel, het enige dat de behaviorist zou kunnen doen is advies geven. Het is net
zoiets als wanneer wij plotseling - als wanneer de wereld verder onder water zou
komen te staan dan op het ogenblik het geval is; wij zouden een groot aantal bruggen
moeten bouwen en de hulp inroepen van ingenieurs. Deze zouden ons van advies
dienen. Zij zouden ons vertellen hoe wij die bruggen zouden moeten bouwen. Zij
zouden ons zeggen waar wij de bruggen zouden moeten bouwen, hoeveel, hoe
zwaar, alles. Dat is precies dezelfde positie als die waarin de gedragswetenschapper
zich bevindt. Hij kan bepaalde methoden aanbevelen, maar de beslissingen moeten
door anderen worden genomen. Geen enkele ingenieur beschikt over de macht om
de mensen ertoe te brengen bepaalde dingen te doen. Hij zal daarom de mensen
die wel over die macht beschikken zeggen wat zij moeten doen om er zeker van te
zijn dat zijn adviezen ook gerealiseerd worden.
Gelooft u dat gedrag gecultiveerd kan worden, bijvoorbeeld door opvoeding?
Ik geloof dat dit onze enige hoop is. Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is. Ik
wil niet uitsluiten dat er bepaalde vormen van aangeboren gedrag zijn, vooral niet
wanneer het gaat om aangeboren neigingen of om een of andere variabele waardoor
men beïnvloed wordt. Bijna alles wat de mens doet is het produkt van de
omstandigheden waaraan hij heeft blootgestaan. Ook de taal die hij spreekt.
Misschien erft hij een of ander gedragsproces dat hem in staat stelt om een taal
aan te leren, maar een taal is een produkt van de omgeving. Hij spreekt Engels als
hij in een Engelse omgeving leeft. Hij spreekt Chinees in een Chinese omgeving.
Bijna alles wat wij doen hebben wij zo geleerd, en wij weten nu hoe dat in zijn werk
gaat. Wij zijn een eind gevorderd met de bestudering van de omstandigheden waarin
de mensen dingen aanleren. Als men deze eenmaal kent, kan men de
omstandigheden veranderen. Wij maken op het ogenblik belangrijke vorderingen
op het gebied van onderwijs en opvoeding. Wij leren aan kinderen, waarvan vroeger
gezegd zou worden dat zij niets konden opnemen, omdat wij een betere omgeving
voor hen weten te creëren.
Heeft u de indruk dat Mao-Tse-toeng erin is geslaagd de Chinese massa een doel
in het leven te geven, of althans meer dan daarvóor het geval was, een gevoel dat
de Chinese mens een volwaardig deel van de maatschappij uitmaakt?
Ik geloof dat het zonder meer vaststaat dat China een van de grootste sociale
revoluties uit de geschiedenis doormaakt, misschien wel de allergrootste. Waar het
daarbij om gaat is de manier waarop deze tot stand komt. De jonge Chinees draagt
tegenwoordig zéer eenvoudige kleren, leeft in bescheiden woonomstandigheden,
eet erg eenvoudig, werkt zéer hard, aanvaardt een uitermate puriteinse zedelijke
standaard, alles ter meerdere glorie van de Volksrepubliek. Is hij nu ‘vrij’, of is zijn
‘vrijheid’ volledig onderdrukt? Het antwoord op die vraag hangt volle-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

52
dig af van de manier waarop een en ander tot stand werd gebracht. Wanneer de
Chinezen zich zo gedragen omdat zij bang zijn om van het algemene patroon af te
wijken, omdat zij bang zijn om door hun medeburgers te worden aangegeven, om
door de politie gearresteerd te worden, enzovoort, dan voelen zij zich niet ‘vrij’. Maar
als Mao hen op een of andere manier positief gemotiveerd heeft, voelen zij zich
misschien wel helemaal vrij, en komt hun gedrag misschien wel voor honderd procent
met hun wensen overeen.

U noemt dat positieve gedragsversterking?
Ja, die term zou ik in dit verband gebruiken. Ik geloof dat als de gemiddelde
Chinees van vandaag voornamelijk door positieve versterkers geleid wordt, als er
een systeem van conditionerende versterking, zoals wij dat noemen, is ingesteld en dit leid ik inderdaad uit de Future of China af - dat hij dan ‘vrij’ is. Dan doet hij
wat hij wil doen en maakt hij deel uit van een cultuur die zonder twijfel toekomst
bezit. Doen zij het echter zoals in Nazi-Duitsland, omdat zij bang zijn voor de klop
op de deur midden in de nacht en dat soort terreur, dan zijn zij niet ‘vrij’. en in dat
geval heb ik erg weinig vertrouwen in de duurzaamheid van die cultuur, omdat
mensen zich op de lange duur niet aan een dergelijke controle laten onderwerpen.
In Beyond Freedom and Dignity heb ik een belangwekkende passage gelezen,
waarin u stelt dat iemands gedrag tot op zekere hoogte zijn eigen werk is.
Het is erg moeilijk om dat te kunnen begrijpen. Wij geloven allemaal dat wij ons
eigen gedrag zelf voortbrengen. Wij geloven dat wij creatieve entiteiten zijn die ‘vrij’
zijn in hun handelen, in die zin dat ons gedrag niet van bepaalde oorzaken afhankelijk
is. Ik geloof niet dat dat juist is. Ik ben van mening dat ons gedrag in de eerste plaats
uit onze erfelijke structuur voortkomt, en in de tweede plaats uit wat er in ons
persoonlijk leven met ons is gebeurd. Nu houdt dat natuurlijk in dat die
omstandigheden veranderd kunnen worden, en ook dat zij door onszelf veranderd
kunnen worden. Wij leren zelfbeheersingstechnieken. Wij leren hoe wij de wereld
waarin wij leven moeten veranderen om ons effectiever te gedragen, zodat wij aan
bestraffing van wat voor aard ook kunnen ontkomen en andere vormen van
bevrediging kunnen bereiken. Wij beschikken allemaal over de mogelijkheid om
onszelf in de hand te hebben, maar dit komt niet uit eigen initiatief voort. Iedereen
heeft dit van zijn cultuur geleerd.
Stelt u dat gedrag veranderd kan worden door wijziging te brengen in de
omstandigheden waarvan het een functie is?
Dat doen wij voortdurend. Een cultuur ordent de wereld waarin het individu leeft.
Door zijn cultuur doet hij zoals hij doet. Maar het individu kan hetzelfde doen. Hij
kan de wereld waarin hij leeft veranderen, en dat doen wij dan ook. Wij leren
bepaalde technieken aan, en wat dies meer zij.
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Maar ik vraag u nog steeds hoe gedrag veranderd kan worden door omstandigheden
waarvan het een functie is te wijzigen.
Wel, laten wij eerst eens kijken naar de manier waarop de mensheid de wereld
heeft opgebouwd waarin wij op dit ogenblik leven. Tenslotte zijn de meeste
menselijke milieus bijna geheel door mensenhanden vervaardigd. Zij zijn zo
geconstrueerd omdat het menselijk organisme daar voordeel bij heeft. Wij hoeven
niet meer tegen extreem hoge of lage temperaturen te vechten. Wij hebben huizen
met verwarming of airconditioning. Wij hoeven niet meer de ganse dag op jacht te
zijn naar onze komende maaltijd, omdat wij over landbouw en voedselopslagplaatsen
beschikken. Dit zijn een paar manieren waarop de menselijke soort een omgeving
heeft geconstrueerd waarin hij zich met minder moeite kon handhaven, zodat hij
veel meer dingen kan doen dan anders ooit mogelijk zou zijn geweest. Als individuen
in een cultuur zijn wij tot veel meer in staat dan als individuen in een natuurlijke
omgeving. Als wij ons geheel zonder cultuur moesten redden, zouden wij niet meer
zijn dan een dierlijk kind, een wolvenkind. Daarom heeft de mensheid als zodanig,
en hebben verschillende vreemde groepen mensen, leefwerelden geconstrueerd
waarin hun gedragingen veel effectiever zijn dan anders het geval zou zijn geweest.
Een individu kan op dezelfde wijze te werk gaan. Ik doe dat zelf ook. Voor mijn eigen
werk heb ik een omgeving gecreëerd waarin ik zo effectief mogelijk bezig kan zijn.
Uur, plaats, materiaal, en dergelijke heb ik zorgvuldig geregeld omdat ik zo nuttiger
in een bepaalde gedragsvorm kan bezig zijn dan anders het geval zou zijn geweest.
Via godsdienst, ethiek, zedenleer, leren wij bepaalde technieken aan. Technieken
hoe wij ons in onze betrekkingen met andere mensen kunnen beheersen om zoveel
mogelijk moeilijkheden te vermijden. Wij construeren de wereld waarin wij leven,
en hoe uitgebreider en effectiever wij dat doen, des te groter wordt ons inzicht erin.
Op het ogenblik moet de wereld als geheel zo geconstrueerd worden dat zij een
sociale omgeving vormt waarin de mens zich op een manier zal gedragen die de
toekomst van het menselijk ras veilig zal stellen. Wanneer wij de omgeving, en
daarmee het menselijk gedrag niet veranderen, houdt dat in dat de mensheid geen
toekomst meer heeft.
Maar het leiderschap over de wereld is in handen van politici. Zullen
wetenschapsmensen deze functie overnemen?
Ik geloof niet dat dat mogelijk is. Ik ben bang dat het vooral een techniek van
schrik aanjagen zal moeten worden, een soort Kassandraachtige voorspelling. Wij
moeten de mensen zo bang maken dat zij iets gaan ondernemen. Een dergelijke
manier van doen trekt mij op zichzelf niet aan. Ik wou dat wij een zo prachtig
toekomstbeeld konden schetsen, dat de mens zich uiteraard graag zou willen
inzetten. Maar ik ben bang dat wij het van de andere kant af zullen moeten
aanpakken, en duidelijk moeten aantonen hoe afschuwelijk de toekomst is, welke
ramp wij zullen moeten trachten te verhinderen. Op een of andere manier moeten
de mensen met de toekomst rekening houden. Helaas conflic-
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teert deze zéer dikwijls met de realiteit van het heden. Wij zullen onze wensen van
nu moeten opgeven. Dat is misschien wel het grootste probleem van huidige
gedragsplanning. Hoe zouden wij methoden kunnen ontwerpen waardoor de mensen
zich gedisciplineerd zullen gedragen? Hoe kunnen wij de mate waarin de mensen
zich aan onmiddellijke bevrediging, plezier en comfort overgeven beïnvloeden? Hoe
kunnen de mensen ertoe komen om rekening te houden met hun eigen toekomst
als individuen, met die van hun gezinnen, en uiteraard met die van de soort als
geheel? Wij zijn er in het verleden al eerder in geslaagd. Zedelijke stelsels,
godsdiensten, regeringen hebben mensen ertoe weten te brengen om terwille van
de toekomst afstand te doen van hun pleziertjes van het moment, van hun comfort,
en van hun vrijheid van verschillende soorten ergernis. Er is altijd zo'n soort toekomst
geweest. De toekomst van een bepaalde regering, van een bepaalde godsdienst,
van een economisch stelsel. Dergelijke instellingen zijn effectieve middelen geweest
om het soort gedrag dat wij op het ogenblik moeten propageren tot stand te brengen.
Dit kan uit goede, maar ook uit verkeerde redenen voortkomen. Rome overtuigde
de Romeinen ervan dat het zoet en eervol was om voor het vaderland te sterven.
Dat was gunstig voor Rome, maar niet voor de Romeinen. Het hield in dat zij de
Romeinse maatschappijstructuur lange tijd in stand hielden. Godsdiensten waarin
gelovigen martelaars worden zijn niet zo gunstig voor de gelovigen maar wel voor
de godsdienst zelf. Maar kunnen wij op de een of andere manier geen gelijksoortige
technieken ontwerpen om alle leden van de menselijke soort ertoe te brengen hun
pleziertjes van het moment op te offeren aan een betere wereld voor iedereen? Als
wij dat niet kunnen, zijn wij verloren.

U zei dat er misschien een techniek van schrik aanjagen nodig zal zijn. Het Rapport
van de Club van Rome heeft in ieder geval in Nederland een shockeffect
teweeggebracht. Het sloeg in als een bom. Binnen éen jaar werden bijna een kwart
miljoen exemplaren verkocht. In televisieprogramma's werden er tal van discussies
aan gewijd. In dat opzicht is het model van de Club van Rome waarschijnlijk een
nuttig begin.
Elke verheldering van de toekomst is een stap in de richting van een nuttig op de
toekomst afgestemd beleid. Dat is het probleem van het voortbestaan, namelijk dat
men meer over de toekomst dient te weten. Wij moeten er een duidelijker beeld van
krijgen, en de Club van Rome heeft hiertoe bijgedragen. Die heeft veel gedaan om
de mensen ertoe te brengen de toekomst ernstig op te vatten en hun gedrag van
het ogenblik te wijzigen.
U heeft gezegd dat als wij het menselijk gedrag willen veranderen, wij eerst meer
over de omgeving moeten weten. Dat was nu precies de bedoeling van het model
van Forrester en de Club van Rome: stop angsten en feiten uit de omgeving waarin
wij leven in computers en wanneer wij dan een volledig inzicht in de verhoudingen
van de effecten van de variabelen onderling hebben verkregen, kunnen wij het alge-
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meen menselijk gedrag gaan aanpakken.
Ik geloof dat er éen aspect van de omgeving is waarmee zij geen rekening hebben
gehouden. Zij hebben het over de hulpbronnen, de vervuiling en zij trekken bepaalde
ontwikkelingen door. Voor zover ik weet hebben zij geen rekening gehouden met
de rol die de omgeving bij de bepaling van het menselijk gedrag speelt. Misschien
zijn zij in staat om een visie in de toekomst te projecteren die ertoe zal leiden dat
wij ons anders gaan gedragen. Maar zij hebben niet onderzocht hoe het menselijk
organisme in werkelijkheid op een beeld van gevaar, van vernietiging kan reageren.
Gelooft u dat het mogelijk is om die variabele eveneens in het globale model op te
nemen?
O ja, ik geloof dat wij op het ogenblik snelle en belangrijke vorderingen maken
op het gebied van de betrekkingen tussen gedrag en omgeving. Wij ontwerpen ook
steeds betere technieken voor verschillende aspecten van de psychotherapeutische
opvoeding, voor bepaalde systemen, voor de industrie. Dit is de richting waarin de
gedragstechnologie moet gaan. Wij hebben absoluut een echte en effectieve
gedragstechnologie nodig om deze problemen op te lossen.
3

Margaret Mead heeft opgemerkt dat dit misschien het decennium is waarin de mens
veel meer over de werking van de hersens te weten zal komen, waarmee men zijn
voordeel voor het beïnvloeden van het menselijk gedrag zou kunnen doen.
Ik geloof dat wij inderdaad meer over de werking van de hersens leren, maar wij
zullen niet zover komen dat wij veranderingen in het gedrag via wijzigingen in de
hersens van het individu tot stand zullen kunnen brengen. Deze nieuwe kennis zal
ons evenmin erg veel vertellen over de vraag hoe wij de omgeving moeten
veranderen, omdat de stand van het hersenonderzoek daarbij ver achterstaat. Wij
komen op het ogenblik tot het inzicht hoe de omgeving werkt. De hersens vervullen
uiteraard een bemiddelende functie. Zij vormen de brug tussen gedrag en omgeving,
evenals tussen gedrag en erfelijke structuur. Maar ook al zal hersenonderzoek
ongetwijfeld licht werpen op de manier waarop gedrag en omgeving met elkaar in
verband staan, toch zal het ons niet kunnen vertellen welke veranderingen wij
moeten aanbrengen. Ik dacht altijd dat de effecten van bepaalde medische
preparaten veel belangrijker zouden zijn dan tenslotte gebleken is. Ik geloof dat de
hoop dat wij via preparaten de intelligentie zouden kunnen vergroten, de emotionele
condities zouden kunnen verlichten, enzovoort, sterk is afgenomen. Ongetwijfeld
zullen wij daar uiteindelijk wél toe in staat blijken, maar op het ogenblik missen wij
daar eigenlijk nog de middelen voor. Zelfs als wij precies zouden weten hoe onze
hersens functioneren, zouden wij nog steeds veranderingen moeten aanbrengen
in de omgeving, en niet in de hersens. Het laatste zou veel te moeilijk zijn. De
gedeelten van de hersens die bij gewone handelingen betrokken zijn, zijn
submicroscopisch klein. De menselijke hersens tellen dertig miljard cellen. Misschien
is daar
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slechts een klein deel van bij een bepaalde handeling betrokken. Hoe zou men op
zo'n kleine schaal kunnen werken en er iets mee kunnen doen?

Sommige wetenschapsmensen hebben een serum ontwikkeld dat de mens in staat
zou stellen om bijvoorbeeld tot vijftig percent van de hersenen te benutten, in plaats
van de ongeveer zes percent van nu.
Ik zou absoluut niet weten in welke mate wij van onze hersens gebruik maken.
Ik geloof niet dat er mensen zijn die dat wel weten. Er zijn medicamenten die ons
in staat stellen om helderder te denken dan anders. Er zijn ook medicamenten onder
invloed waarvan wij helemaal niet helder kunnen denken. Zover zijn wij ongeveer.
Maar het werken met medicamenten is iets anders dan hersenfysiologie. Wij
gebruiken al eeuwenlang koffie en alcohol vanwege het effect dat zij hebben. Die
effecten zijn voor een deel nuttig, voor een deel schadelijk. Maar dat is nog iets
anders dan een bijdrage tot hersenfysiologie leveren. Het is een bijdrage tot de
farmologie, maar ondanks dat is het volgens mij toch erg belangrijk om de hersens
te bestuderen. Ik zie alleen niet hoe een dergelijke kennis ons in de nabije toekomst
van dienst zou kunnen zijn bij het plannen van een betere cultuur.
En dat is de omgeving.
Absoluut.

Eindnoten:
1 Beyond Freedom and Dignity. Alfred Knopf, New York, 1971, pag. 141.
2 Ibid. pag. 5.
3 Zie gesprek met Margaret Mead, pagina 27.
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Paul A. Samuelson
Professor Paul A. Samuelson kwam in 1947 als hoogleraar in de economie
naar het M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) in Cambridge,
Massachusetts. Hij studeerde aan de universiteiten van Chicago en
Harvard en promoveerde aan Harvard in 1941. Professor Samuelson
heeft thans reeds vijftien eredoctoraten.
Hij werd in Gary, Indiana geboren (1915). In 1944 trad hij in dienst van
het Radiation Laboratory aan M.I.T. In 1945 ging hij naar de Fletcher
School of Law and Diplomacy aan de Tufts Universiteit. In 1948 werd hij
benoemd als adviseur van de beroemde Rand Corporation, denkfabriek
in Santa-Monica, Californië. In 1961 werd hij tevens aangesteld tot
adviseur van het Amerikaanse ministerie van Financiën. In 1960 trad hij
op als economisch adviseur van president John F. Kennedy. Als journalist
is professor Samuelson bekend door zijn commentaren in het weekblad
Newsweek.
In 1970 ontving hij de Nobelprijs voor Economische wetenschappen en
in 1971 de Albert Einstein-prijs. Naast tal van boeken en artikelen zijn
vooral bekend geworden:
Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press, 1947.
Economics. McGraw-Hill, New York, 1948, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964,
1967, 1970. Vertaald in meer dan twintig talen.
Linear Programming and Economic Analysis. McGraw-Hill, New York,
1958.
Readings in Economics. McGraw-Hill, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967,
1970.
The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson. Drie delen, onder
redactie van J. Stiglitz en Robert Merton. The M.I.T. Press, 1966, 1972.
Professor Samuelson is getrouwd en heeft 5 kinderen, waaronder een
drieling (jongens).
Een studie als het Rapport van de Club van Rome kan vanuit twee verschillende
gezichtspunten beschouwd worden. In de eerste plaats vanuit dat van de gewone
man. Men kan zich afvragen: vormt een boek als World Dynamics of het Rapport
van de Club van Rome een positieve bijdrage voor de mensheid? En omdat de
gewone man geen specialist op het gebied van demografie, technologie of economie
is, kan het gezag van een man als Forrester of dat van de M.I.T.-computer ertoe
bijdragen dat zijn aandacht zich gaat richten op een uiterst reëel probleem, het
probleem dat een welvaartsstaat de onvervangbare hulpstoffen in een hoog tempo
verbruikt en dat de wereld op het ogenblik een snellere ontwikkeling doormaakt dan
ooit tevoren. Vanuit het gezichtspunt van de gewone man meen ik dan ook dat het
rapport van Forrester en Meadows positief beoordeeld moet worden.
Maar er is een tweede standpunt van waaruit men een studie als deze kan
beschouwen - het standpunt van de experts op de verschillende vakgebieden die
erdoor worden bestreken. Dit zijn mensen die al tientallen jaren bezig zijn met het
meten, rapporteren en analyseren van gegevens. Ik denk daarbij aan iemand als
Simon Kuznets, in 1971 Nobelprijswinnaar voor economie. Men kan zich afvragen:
wat voor nieuwe gegevens voert de Club van Rome aan, wat voor nieuwe gegevens
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analyseren zij en wat voor nieuwe analysemethoden introduceert men om het inzicht
van de specialisten op de diverse gebieden te verruimen? Nu wordt er weleens
gezegd dat een profeet in zijn eigen land geëerd wordt, en misschien verander ik
wel van mening als ik meer achtergrondgegevens tot mijn beschikking krijg. Maar
op het ogenblik moet ik concluderen dat het de studie van Forrester en Meadows
aan nieuwe gegevens ontbreekt. De feitelijke kant van het Rapport is zelfs
verbazingwekkend oppervlakkig.
En hoe moet men over hun analysemethoden oordelen? In het verleden heeft
professor Forrester zich een pionier op het gebied van de analyse van complexe
systemen betoond. Daarvoor alle lof. Maar op het ogenblik beschikken wij overal
ter wereld - Pontrjagin in Rusland, Bellman in Californië, Wold in Zweden, Phillips
in Nieuw Zeeland - over verfijnde methoden om
stochastische-optimale-controle-problemen aan te pakken. World Dynamics en het
Rapport van de Club van Rome leveren volgens het forum van experts geen originele
nieuwe analytische gezichtspunten op.
Een aantal geleerden is begonnen met een analyse van hun vergelijkingen om
deze tegen de configuraties van empirische gegevens af te wegen. Dat is de normale
wetenschappelijke procedure. Niemand blijft op zijn lauweren rusten. Niemands
reputatie is onaantastbaar. Elke nieuw voorgestelde hypothese moet nauwkeurig
door vakgenoten onderzocht worden. Wat het Rapport van de Club van Rome
betreft, bevindt dat onderzoek zich nog in een beginstadium. Het zou volgens mij
dan ook nog te vroeg zijn om een uiteindelijk oordeel te vellen. Maar laat ik proberen
een zo objectief mogelijk overzicht te geven van de eerste aanwijzingen die deze
testen hebben opgeleverd.
Ten eerste: zijn de resultaten van Forrester's methoden gevoelig voor
veranderingen in de premissen, of blijven ze betrekkelijk stabiel? Voor mij ligt een
studie van de Universiteit van Californië waarin de schrijver zijn voorlopige resultaten
als volgt samenvat: ‘Aangetoond is dat de uitkomsten van Forrester's wereldmodel
zeer gevoelig zijn voor wijzigingen in de premissen.’ Tussen twee haakjes, de naam
van de schrijver is Robert Boyd. Hij is geen econoom, maar hij is verbonden aan
de zoölogische faculteit van de Universiteit van Californië. Ik heb tevens het voorrecht
gehad om het manuscript van een van onze eminentste jonge economen in te mogen
zien, dat van professor William Nordhaus van de Universiteit van Yale, die trouwens
aan de economische faculteit van M.I.T. is gepromoveerd, zodat u mijn partijdigheid
tegenover hem buiten beschouwing moet laten.
Nordhaus heeft ontdekt dat onze kennis over de wetten van de verminderde
meeropbrengsten - feitelijke kennis - niet is opgenomen bij het materiaal dat expliciet
in de boeken van Forrester en Meadows genoemd wordt. Het fundamentele verzuim
van de modellen van Forrester en Meadows is dat er te weinig aandacht wordt
besteed aan het effect dat schaarste op prijs en verbruik heeft. Wanneer er een
tekort aan hulpstoffen ontstaat en de stagnatie in de toevoer de groeipercentages
begint te drukken, zoals in de simulatie van Forrester gebeurt, zou-
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den de prijzen van die stoffen in de werkelijke wereld stijgen. Vroeger stookte men
in Engeland hout om ijzer te smelten. Hiermee kon men niet blijven doorgaan, omdat
de Engelse bossen steeds verder gedecimeerd werden. Daarom schakelde men
toen over op steenkool. Dat was ook de grote fout die Malthus in 1798 bij zijn
voorspelling van de toekomstige rampen op bevolkingsgebied maakte. Malthus kon
de wonderen van de industriële revolutie niet voorzien. En aan die wonderen is nog
steeds geen eind gekomen.
Ik heb de J.D. Bernal-lezingen bestudeerd die in Londen werden gegeven door
een van de eminentste fysici en astrofysici die de wereld kent, professor Dyson van
het Institute for Advanced Studies. Dyson kijkt daarin ver vooruit, naar een tijd waarin
wij via biologische technieken nieuwe organismen zullen doen ontstaan om
grondstoffen te laten bewerken en opnieuw te laten circuleren, organismen die voor
de mensheid grondstoffen zullen delven en afval zullen opruimen. Zoals dr. Allen
V. Kneese van Resources for the Future in Washington D.C. opmerkt, duiden de
sombere simulaties van de Club van Rome erop dat er in de toekomst vele mensen
zullen sterven aan kanker die veroorzaakt wordt door de toepassing van asbest.
Inderdaad werkt asbest het ontstaan van kanker in de hand. Maar, zo vraagt Kneese,
gelooft er nu werkelijk iemand dat de remmen van onze auto's de komende eeuw
nog steeds van asbest zullen worden gemaakt wanneer de ziekenhuizen vol liggen
met de slachtoffers ervan? Er zijn ontelbare nieuwe stoffen die onder nieuwe
schaarsteomstandigheden het goedkoopst en het veiligst zullen werken. Vervanging
van materialen en verontreinigingsbelastingen - de vervuiler betaalt - zijn processen
die spontaan bij een econoom opkomen, en misschien geldt dat niet voor ingenieurs.
Dit zijn allemaal dingen die in World Dynamics en het Rapport van de Club van
Rome verdoezeld en verwaarloosd worden. Het resultaat daarvan is dat een forum
van deskundigen volkomen terecht kan stellen dat het moment van de catastrofe
even waarschijnlijk in het jaar 2373 als in het jaar 2273, 2173 of 2073, plaats kan
vinden.
Laat ik deze terloopse opmerkingen afsluiten. Tegenwoordig wordt er wel eens
cynisch opgemerkt dat je moet schreeuwen om gehoord te worden. Misschien komt
een forum van deskundigen tot de volgende uitspraak: ‘De studies van de Club van
Rome vertegenwoordigen alleen maar veel geschreeuw. In het brede gamma tussen
kalmte en hysterie neigen zij het meest naar de kant van de hysterie.’
Maar wij kunnen het streng wetenschappelijke forum misschien beter even buiten
beschouwing laten, en overgaan naar het forum van zakenmensen, politici, gewone
mensen, het grote publiek. Misschien is het geschreeuw van mensen als Forrester,
Meadows, van de Club van Rome, van biologen als de eminente geleerde Paul
Ehrlich van de universiteit van Stanford, wel de enige manier om de publieke opinie
ervan te overtuigen dat wij iets aan de ecologie moeten doen, en er niet alleen over
moeten blijven praten - misschien dat ze door hun geschreeuw voor die laatste
rechterstoel wel een gouden medaille wegens goed gedrag uitgereikt zullen krijgen.
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John R. Platt
Professor John R. Platt is sedert 1966 hoogleraar in de natuurkunde en
de biofysica aan de universiteit van Michigan, Ann Arbor, Michigan. Hij
is tevens plaatsvervangend directeur van het Mental Health Research
Institute.
Hij werd in Jacksonville, Florida geboren (1918). Hij studeerde aan de
Northwestern-universiteit in Evanston, Illinois, en promoveerde in de
natuurkunde aan de universiteit van Michigan. Hij heeft gedoceerd aan
de universiteit van Chicago, de Marine Biological Laboratories, en de
Stanford Medical School. Ik ontmoette professor Platt in het Centrum for
Behavioral Studies in Stanford, Californië. Verder gaf professor Platt
colleges aan Harvard, M.I.T., de Hebrew-universiteit in Jeruzalem, het
Salk Institute in La Jolla, Californië. Tot zijn meest bekende boeken
behoren The step to man (John Wiley, New York, 1966: 12 essays).
Onlangs publiceerde dr. Platt, On Social Transformation, eveneens 12
essays. Hij neemt actief deel aan vergaderingen van de Club van Rome.

Wat was uw reactie op het Rapport van de Club van Rome, vanuit een
gedragswetenschappelijk standpunt bezien?
Al vele jaren lang heb ik het gevoel dat wij een maatschappelijk probleem hebben
dat tot voor kort slechts door een klein aantal mensen werd opgemerkt. Dat probleem
is dat wij op het ogenblik een grote wereldomvattende gedaanteverwisseling
doormaken, die volstrekt uniek is. Het is de eerste en enige keer in de geschiedenis
van de mensheid dat wij een gedaanteverwisseling van een dergelijke omvang
doormaken. Het is een veel ingrijpender transformatie dan tien industriële revoluties
en protestante reformaties, gecomprimeerd in een tijdsverloop van twintig jaar.
Gelooft u dat professor Forrester's model bijdraagt tot het inzicht hoe wij onze planeet
moeten besturen?
Ja, daar ben ik het mee eens.
Is het, vanuit het gezichtspunt van de gedragswetenschappen gezien, niet eerder
een model van cijfers dan een van sociale interactie?
Wel, er zijn een groot aantal dingen die parallel aan elkaar gedaan moeten worden.
Wij moeten ons op het ogenblik bezighouden met het bewustwordingsproces,
onderwijs op wereldomvattende schaal, de industriële ontwikkeling van de Derde
Wereld, studies op gedragswetenschappelijk gebied en het maken van prognoses.
Wij moeten duizenden verschillende zaken parallel aan elkaar aanpakken. De
menselijke samenleving is op zijn minst even gecompliceerd als een auto. Een
doorsneeauto van General Motors bestaat uit vijftienduizend onderdelen die allemaal
gepland en in elkaar gepast moeten worden. De samenleving is op zijn minst even
gecompliceerd. Wij hebben planners en geleerden nodig, architecten die parallel
aan elkaar bezig zijn met de vijftienduizend verschillende aspecten van de
samenleving die samen éen geheel moeten vormen. Vanuit dat gezichtspunt is het
Rapport van de Club van Ro-
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me niet meer dan een eerste grove stap die ertoe moet leiden dat wij een overzicht
krijgen van de totale wereldomvattende structuur, de toekomstige consequenties
daarvan en de zaken die wij moeten regelen om ons voortbestaan te kunnen
verzekeren.

Hoe kunnen wij, wat Marshall McLuhan ‘de grond’ noemt, hervormen?
De revolutie van de laatste dertig jaar brengt al enorme omwentelingen teweeg,
en zal uiteindelijk elke menselijke instelling onherkenbaar veranderen. Wij zien die
veranderingen zich feitelijk voor onze ogen voltrekken. Veranderingen van het
boerenbedrijf, het bankwezen, de Industrie, het leger, de politie, de justitie, de
nationale staat, het internationale systeem, het gezin, de school - alles bevindt zich
in een enorme gisting. Heb ik de Kerk genoemd? De Kerk ook. Om een voorbeeld
te geven: neem de veranderingen in het gezin. Je leest nu bijna elke dag of elke
week wel in een pocketboek of in een tijdschrift hoe het gezin moet veranderen,
hoe wij tot vormen van groepsleven moeten komen, hoe wij de beperkingen van
het gezin als eenheid moeten overwinnen of hoe wij een communale samenleving
tot stand moeent brengen. Ik weet niet zeker of al die artikelen uiteindelijk tot een
communale samenleving zullen leiden, maar afgelopen zomer leefden er volgens
schatingen in deze streek, San Francisco en omgeving, veertigduizend mensen in
communes. Het is onmogelijk ze te tellen, want zodra je ze probeert te registreren
zijn ze verdwenen. Maar er wordt geschat dat ze vijf procent van de totale
leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar omvatten. Dat is een niet te verwaarlozen
percentage. Het is geen meerderheid, maar in ieder geval betekent het dat een vrij
aanzienlijke groep mensen experimenteert met nieuwe vormen van gezinsleven,
met nieuwe zedelijke waarden, en met nieuwe manieren om in harmonie met de
omgeving te leven. Een deel van die experimentele groepen leeft op boerderijen,
een ander deel in de stad, in flatgebouwen waar zij de huur delen. In sommige
gevallen praktizeren zij seksuele vrijheid, maar andere groepen leven als de eerste
christenen, zij eten gemeenschappelijk en proberen elkaar op dezelfde manier lief
te hebben als de eerste christenen. Waar het hier om gaat is dat er experimenten
worden verricht, en dat die experimenten zich over een uitgebreid gamma van
groepen uitstrekken, van hippies tot aan professoren en zakenmensen toe. Als je
die bewegingen bestudeert, merk je dat zij zich allerminst tot de jongeren beperken.
Zij brengen verandering in onze ideeën over wat een gezin is en wat een gezin hoort
te zijn en over hoe vrij en blij de mens zich in een nieuw soort samenleving zou
kunnen voelen.
En professor Skinner's ‘vrijheid’ in een nieuw soort samenleving? Hoe zullen wij ‘de
fase van de mens’ bereiken?
Skinner's werk maakt volgens mij nieuwe vormen van groepsleven mogelijk waarin
wij elkaar geen negatieve sancties meer toedienen, maar waarin wij elkaar veeleer
positief versterken, zoals Skinner het noemt, waarin wij elkaar door een bepaalde
blik, door een bepaalde stembuiging belonen. Dat is het oude christelijke idee van
‘hebt uw naaste lief’
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of ‘hebt uw vijand lief’. Dat is de meest doeltreffende manier om het gedrag van je
naaste of van je vijand te veranderen.

Gelooft it dat deze ‘versterkingsaanpak’ een belangrijke bijdrage voor een nieuwe
leefwijze betekent?
Zeker. Wij moeten voor een aantal aspecten van de menselijke verhoudingen
nieuwe methoden vinden, nieuwe vormen van versterking, omdat de oude methoden
ons zullen vernietigen, wanneer wij het niveau dat wij nu overal ter wereld bereiken,
zullen doortrekken. De oude methoden van economische groei en expansionisme,
waarbij alle jonge staten overal ter wereld zich proberen uit te breiden, zullen er
alleen maar toe leiden dat zij met elkaar in botsing komen. Het resultaat is
vernietiging. De oude methoden van onbeperkte geboorten waren vroeger uiterst
waardevol voor het voortbestaan van de menselijke soort, omdat het leven zwaar
was en er overal ziektes heersten. Maar nu wij erin geslaagd zijn om ziektes en
sterfte terug te dringen, komen wij tot de ontdekking dat wij de geboorten eveneens
moeten beperken. Dat houdt in dat wij nieuwe psychologische beloningen en nieuwe
vormen van versterking voor nieuwe individuele gedragsstructuren moeten creëren,
als wij ons voortbestaan willen verzekeren.
Hoe ziet u de rol van het individu in de samenleving van de toekomst? Toynbee
sprak over een ‘verlichte dictatuur’ die de wereld zou moeten besturen.
Ik geloof niet in al of niet verlichte dictaturen. Dictaturen vertegenwoordigen een
oude structuur die soms ‘werkte’ voor nationale staten die een egoïstische
expansionistische politiek wilden voeren. In een maatschappij op wereldomvattende
schaal, een wereldmaatschappij, moeten wij echter niet denken in termen van een
centraal gezag of een dictatuur maar in termen van een netwerk, zoals in het
menselijk brein. Het menselijk brein heeft geen dictator-cel.
Maar er is een vorm van gezag.
In het menselijk brein?
Nee, maar in zo'n sociaal netwerk moet een vorm van gezag zijn.
Er is geen vorm van gezag in de bloedtoevoer. Er zijn een aantal
terugkoppelingskringen die de kleppen regelen. Deze openen en sluiten zich, regelen
het adrenalinegehalte en de bloeddruk. Er is een hele reeks
terugkoppelingskringlopen die het organisme stabiliseren. Wij hebben in ons lichaam
een bloedtoevoerkringloop, een zenuwstelselkringloop, een
lymfevatenstelselkringloop. (U kent de lymfeklieren, zoals die in de okselholten, die
voor deze zo noodzakelijke vloeistof zorgen.) Wij bezitten een groot, een zeer groot
aantal chemische kringlopen, zoals die van de enzymen, de antilichamen en de
spijsverteringsprocessen. Naar analogie daarvan geloof ik dat er in een
goedgeorganiseerde wereld geen dictator nodig zal zijn om de rest te vertellen wat
zij doen moeten. De planning zal evenmin in handen liggen van éen geleerde, of
éen
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groep geleerden. Wij zullen ook niet door éen centrale regering vanuit éen bepaalde
stad geregeerd worden. In plaats daarvan zien wij op het ogenblik al overal ter
wereld netwerken ontstaan. Wij beschikken al over wetenschappelijke netwerken
en over netwerken van organisaties die niet op een of andere manier van bepaalde
overheden afhankelijk zijn. De Club van Rome is daar een voorbeeld van. De Club
van Rome bestaat uit een groep zakenmensen, internationalisten en geleerden die
zich interesseren voor het verdere lot van de wereld. Zij vertellen niemand wat hij
moet doen. Zij proberen alleen maar elkaar en ieder ander die maar luisteren wil
voor te lichten. Een ander netwerk is het netwerk van communicatiesatellieten,
waardoor wij allemaal bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen kunnen kijken.
Daardoor kan de wereld emotioneel een eenheid worden wanneer er een gebeurtenis
plaatsvindt, zoals de terroristische moorden tijdens de spelen. De hele wereld heeft
daarop gereageerd zoals de hele Verenigde Staten gereageerd hebben op de
televisiereportages van de dood en de begrafenis van John F. Kennedy, of zoals
wij op de maanlanding gereageerd hebben. Dergelijke gebeurtenissen worden
collectieve menselijke ervaringen. En waar bevindt zich de dictator bij dat alles? Er
is daarbij geen sprake van een dictator. Er is sprake van een netwerk - een
gemeenschappelijk netwerk van communicatiekringlopen. Een derde netwerk wordt
gevormd door de grote internationale ondernemingen. Deze ondernemingen
1
verspreiden zich over de hele wereld, niet alleen General Motor of de I.B.M. , maar
ook bedrijven als Toyota, Volkswagen en Shell. In sommige opzichten zijn zij slecht,
omdat zij groter zijn dan kleine naties, en omdat hun politiek daardoor in kleine
naties een overheersende positie inneemt. Maar in andere opzichten zijn zij de
enige machten ter wereld die economisch gezien sterk genoeg staan om de militaire
doeleinden van de verschillende regeringen tegen te gaan. Het resultaat daarvan
is dat wij langzamerhand een terugkoppeling krijgen die voor de eerste keer in de
geschiedenis naar een wereldomvattend patroon van internationale handel, van
internationale overeenstemming, van internationale samenwerking leidt, in plaats
van naar internationale vijandschap.

Wij zouden of zullen naar een wereldomvattende dialoog in alle richtingen toe
moeten.
Ja, maar waar ik de nadruk op leg is dat er geen centrale dictator, en geen
wereldhoofdstad zullen zijn. Het wordt noch de Verenigde Naties in New York, noch
Washington, noch Londen, noch Moskou, noch Tokio; het wordt een netwerk, een
netwerk van handel, van communicatie, van wetenschap, van toerisme, waarbij de
terugkoppelingsmechanismen van elk netwerk zich overal over de wereld zullen
uitstrekken, op dezelfde manier als de bloedsomloop en het zenuwstelsel in het
menselijk lichaam.
En de rol van de ‘biofeedback’-revolutie, de techniek waarbij iemand geleerd wordt
zich van zijn eigen innerlijke lichaam bewust te worden om
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het zo te kunnen beheersen?
Sommige aspecten van de ‘biofeedback’-revolutie, zoals zij genoemd wordt, zijn
overdreven of een puur modeverschijnsel, maar zij bevat ook elementen die in
medisch en psychologisch opzicht nuttig zijn. Het is nuttig om te weten dat je je
eigen bloeddruk kunt regelen, als je dat om zo te zeggen wilt. Dergelijke
versterkingsmethoden stellen ons in staat om onze gulzigheid of onze rookgewoonten
onder controle te houden. Ik ken tientallen, ja zelfs honderden mensen die het feit
dat zij vermagerd zijn of niet meer roken voornamelijk te danken hebben aan een
combinatie van nieuwe versterkingsmethoden en reclame en een beetje hulp van
hun vrienden. Als gevolg hiervan komen wij langzamerhand tot de ontdekking dat
wij geen slaven van onze eigen lichaam zijn. Wij beginnen in te zien dat wij niet door
een of ander wild beest in ons binnenste worden beheerst, maar dat wij een
zelfstandige eenheid kunnen vormen. Ons lichaam en onze geest zijn niet zo
gescheiden als wij wel meenden. Dat is volgens mij een nuttige en hoopvolle
ontwikkeling. Zin voor zelfregulering is het begin van zin voor wereldregulering. Wil
de mensheid het gevoel krijgen dat zij op deze aardbol thuishoort, dat zij haar eigen
lot in handen heeft, dat zij aan haar eigen creativiteit gehoor kan geven, dan moet
zij met het individu beginnen, zodat deze zijn eigen lot in handen kan nemen en
aan zijn eigen creativiteit gehoor kan geven. En dat brengt mij dan bij de vraag die
u mij zoëven stelde: wat voor rol zal het individu in het toekomstige sociale bestel
of wereldbestel spelen?
Uiteraard zijn er meerdere maatschappijvormen die zich in de toekomst tot een
redelijk stabiele structuur kunnen ontwikkelen, wat dan betekent dat zij het
oorlogsgevaar zullen leren te bezweren, enzovoort. Een van die maatschappijvormen
zou zoiets kunnen zijn als de structuur van het oude Egypte of van Sparta - een
uiterst streng gedisciplineerde samenleving waarin het individu onder strenge controle
van de groep staat. Ik geloof dat er ook een andere vorm bestaat die een stabiel
karakter zou kunnen aannemen, namelijk een samenleving met een maximum aan
verscheidenheid, die mogelijk is door onze technologische overvloed, die ook nog
blijft bestaan wanneer wij ons gebruik van energie- en andere hulpbronnen enigszins
intomen. Het allereerste resultaat van technologische prestaties is een soort
bekrompen overvloed, miljoenen Volkswagens, en niets anders. Maar daarna
ontstaat er een voor iedereen toegankelijke verscheidenheid. Vroeger waren er niet
meer dan éen of twee firma's die grammofoonplaten produceerden. Maar
tegenwoordig, met de langspeelplaat, zijn er honderden. Het gevolg daarvan is dat
je op het ogenblik een enorme verscheidenheid aan nachtclubamusement, of schuine
moppen, kan kopen, en daarnaast beroemde liederen uit het verleden, beroemde
toespraken, gedichten en klassieke muziek tot aan Monteverdi toe. Alle vroegere
muziek is op het ogenblik op platen van verschillende firma's te koop. De enorme
golf van folksingers met hun invloed op de jongeren, en hun bijdragen aan de civil
rights-beweging, de Black Power en de anti-oorlogsbeweging kwamen via de plaat
tot stand, als direct gevolg van de verscheidenheid
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die de technologische ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt.
Tegenwoordig is er in de Verenigde Staten, en waarschijnlijk in West-Europa
eveneens, een grotere verscheidenheid in kleding - in de lengte van de rokken
bijvoorbeeld, of in vrouwenkleding in het algemeen: broeken, shorts, mini - een veel
grotere verscheidenheid in kleding, in woonstijl, in leefwijze, in vervoermiddelen, in
transport, in communicatiemiddelen, in boeken, muziek, kunst en architectuur, dan
er ooit ergens ter wereld geweest is. Er heerst veel meer vrijheid voor individuele
smaak en keuzemogelijkheden. Het gevolg daarvan is dat iedereen zijn eigen
persoonlijke levensstijl met zijn eigen persoonlijke voorkeur voor muziek, kleren,
boeken, familierelaties, reizen, enzovoort kan ontwerpen. Volgens mij is een
dergelijke diversiteit kenmerkend voor het soort pluralistische maatschappij dat op
het ogenblik dank zij onze overvloed bestaan kan, en ik zie er tevens een wenselijk
element voor de toekomstige samenleving in.

U heeft gezegd dat er volgens u een massale mobilisatie van wetenschapsmensen
2
nodig is om aan de huidige crisis het hoofd te bieden.
Ja, ik geloof dat wij deze crisis, waarin de mensheid zich op het ogenblik bevindt,
deze wereldomvattende overgangscrisis, als een even ernstig en spoedeisend
verschijnsel moeten zien als een oorlog. In een oorlog, in de Tweede Wereldoorlog
bijvoorbeeld, waren de wetenschapsmensen in staat om methoden voor het gebruik
van atoomenergie, sonar, rader en anti-onderzeebootoorlogsvoering te ontwikkelen,
niet op basis van éen week of éen maand, maar evenmin op een
langere-termijn-basis van een jaar of dertig, zoals in vredestijd. Zij concentreerden
zich op projecten die binnen éen jaar, of binnen een jaar of drie, verstrekkende
resultaten zouden opleveren. Op dezelfde manier geloof ik dat onze huidige
wereldomvattende crisis een tijdslimiet van een jaar of vijf à tien heeft, waarbinnen
wij voor een aantal problemen een oplossing moeten vinden, willen wij er niet aan
ten onder gaan. Om te kunnen blijven voortbestaan moeten wij betere
stabiliseringsmechanismen vinden om de vrede te bewaren. Wij moeten de
bevolkingsaantallen gaan beperken. Wij moeten de milieuverontreiniging in de hand
houden. Wij moeten het verbruik van natuurlijke hulpbronnen afremmen. Ik geloof
dat de wetenschapsmensen hierbij een taak hebben omdat deze problemen voor
een groot deel van technische aard zijn. Ik doel daarbij niet alleen op de
bèta-wetenschappen. Wij hebben evenzeer behoefte aan een mobilisatie van
geleerden of kennis op het gebied van de sociale wetenschappen, een technologie
van het menselijk gedrag niet uitgezonderd. Wij hebben dringend behoefte aan
studies over de structuur van kleine groepen, terugkoppelingsmechanismen in
organisaties en ombudsmannen. Wij hebben behoefte aan nieuwe experimenten
op het terrein van het groeps- en gezinsleven, en zelfs aan hervormingen of
filosofisch en religieus gebied. Bij al deze aspecten is de bijdrage van de wetenschap
even belangrijk als die van de politiek, het bedrijfsleven en de bevolking als geheel.
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Precies. De macht om de kloof te overbruggen berust bij de politici.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik geloof dat de politici over veel minder
macht beschikken dan wij gewoonlijk veronderstellen. Wij staren ons te veel blind
op de krantekoppen. Kranten zijn nogal gemakzuchtig, en omdat zij in Washington,
Londen, enzovoort hun vaste correspondenten hebben, drukken zij het nieuws af
dat door overheidsorganisaties verstrekt wordt. Maar het is best mogelijk dat de
werkelijk belangrijke gebeurtenissen zich afspelen in Skinner's laboratorium in
Harvard, of in andere laboratoria waar onderzoek wordt verricht.
Wat weet Nixon van Skinner?
Ik geloof niet dat dat enig verschil maakt.
Maar hij is degene die naar Brezhnev en Mau gaat.
Inderdaad, maar zoals ik al zei, ik geloof dat dergelijke dingen maar een klein
deel vertegenwoordigen van alles wat zich bij de mensheid afspeelt. Wij bevinden
ons midden in een grote algemene stortvloed van veranderingen, waarbij Nixon of
Washington alleen maar een kleine rimpeling aan de oppervlakte zijn.
Maar in het Congres zit geen enkele wetenschapper.
Dat is waar.
Hoe kan men het Congres er dan toe brengen om te doen wat noodzakelijk is, om
te doen wat wetenschapsmensen noodzakelijk achten?
Nu, men kan een boek schrijven, zoals Rachel Carson's Silent Spring. Het gevolg
is dat nog geen tien jaar later het publiek wakker is geschud, Washington het gebruik
van DDT verbiedt en wij ons langzamerhand ook van andere verontreinigende stoffen
beginnen te ontdoen. Als je een effectief boek schrijft Zoals de Club van Rome Ja. - en als de inhoud daarvan overeenkomt met de werkelijke situatie, realiseren
de mensen zich: ‘ja, precies, zo is het.’ Men komt in beweging, later gevolgd door
de politici. Paul Ehrlich schrijft een boek, The Population Bomb, organiseert een
vereniging, Zero Population Growth, en wanneer dat gecombineerd wordt met alles
wat de vele andere onderzoekers op het gebied van het bevolkingsvraagstuk doen,
is het effect binnen vijf à tien jaar overal voelbaar. Ralph Nader schrijft een boek
over de fabricage en de veiligheid van auto's, en vijf jaar later blijken de heersende
opvattingen en voorschriften totaal te zijn veranderd. Dergelijke ontwikkelingen
worden niet vanuit Washington gekatalyseerd. Washington komt achteraan. De
reactie van de overheid laat enige tijd op zich wachten, maar die tijdsspanne is
korter dan ooit tevoren. In de Verenigde Staten ligt het ongeveer tussen de vier en
tien jaar.
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De hele crisis dient in feite een tijdslimiet te hebben.
Waarschijnlijk moet die tijdsspanne nog verder ingekort worden, maar waar het
in feite om gaat is dat wij op het ogenblik in de soepelst reagerende maatschappij
uit de geschiedenis leven. Het probleem is dat wij niet weten of die reactie wel snel
genoeg is. Maar men moet niet zeggen dat er geen veranderingen plaatsvinden,
en ook niet dat het initiatief daartoe van politici afkomstig is. Politici stemmen op
veranderingen af, niet andersom.

Eindnoten:
1 International Business Machines.
2 Biology and the History of the Future. Redactie: C.H. Waddington. Edinburgh University Press,
Edinburgh, Schotland, 1972, pag. 15. Dit boek is gebaseerd op een symposium waarbij aanwezig
waren: John Cage, Carl Goeran Heden, Margaret Mead, John Papaioannou, John Platt, Ruth
Sager en Gunther Steut.
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Paolo Soleri
Paolo Soleri heeft zijn hoofdkwartier gevestigd in Scarsdale, Arizona, aan
de rand van de woestijn, alwaar ik hem ook heb bezocht. Daar bevindt
zich de Cosanti Foundation, een non-profit researchorganisatie, alwaar
Soleri met enkele honderden studenten experimenteert. Momenteel is
men bezig in Arizona een ‘self-teaching community’ te bouwen voor 3
000 personen volgens de ideeën van deze uitzonderlijk begaafde
Italiaanse architect.
Hij werd in Torino, Italië geboren (1919). Hij promoveerde aan de
universiteit van Turijn, en ging in 1947 naar de Verenigde Staten op een
Frank Lloyd Wright-stipendium. In 1955 vestigde hij zich met zijn gezin
permanent in Arizona. Het thans in aanbouw zijnde Arcosanti-project 250 studenten zijn bij de bouw ervan betrokken - zal geheel volgens
Soleri's principe van arcologie worden opgetrokken, waarbij een nieuw
systeem van leven, werken, opvoeding, cultuur, ontspanning en
gezondheidszorg zal worden toegepast. Van vier vierkante mijl terrein
zullen slechts tien acres werkelijk worden volgebouwd. De rest van het
terrein zal voor speeltuinen, parken en tuinen voor de gemeenschap
worden gebruikt.
Zijn boek, Arcology, The City in the Image of Man, gepubliceerd bij de
M.I.T. Press in 1969, heeft sterk de aandacht getrokken. In 1971
verscheen, eveneens bij de M.I.T. Press, The Sketchbooks of Paolo
Soleri.

U hebt Grenzen aan de groei gezien?
Ik heb het boek gezien en ik heb het even doorgelezen. Ik ben in het algemeen
veel optimistischer dan men op grond van het boek zou kunnen verwachten.
Hoe bent u ertoe gekomen om een nieuwe stedelijke beschaving te ontwerpen?
Door de overtuiging dat de stedelijke beschaving in verval is. Ik geloof dat het
leven een verschijnsel is van implosieve aard en niet van explosieve aard. Alles wat
met het leven te maken heeft, met de hulpmiddelen of met de ontwikkeling ervan,
moet dan ook duidelijk dit implosieve - in tegenstelling tot explosieve - karakter
vertonen. Daarom ben ik ook zo verknocht aan het denkbeeld van complexiteit en
schaalverkleining.
Hebt u met uw woningen van de toekomst op basis van schaalverkleining willen
trachten de mens opnieuw te vermenselijken?
Ik geloof niet dat wij iets kunnen uitrichten, zolang wij bij alles wat we doen zuiver
en alleen uitgaan van onze ervaring sinds het ontstaan van de mens; dat is volgens
mij een hardnekkig misverstand. Vele geleerden doen hun werk, zij zoeken de
oorzaken of verklaringen van verschijnselen, in de veronderstelling dat de
werkelijkheid met het leven van de mens begint. In feite begint dit al heel lang voordat
de mens zelfs op aarde verschijnt, misschien drie miljard jaar geleden.
De natuur als de oven van de zon.
Dát was de kwestie. Die uitdrukking was bedoeld om de natuur in
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een ander licht te stellen dan in een vriendelijk romantisch waas van landelijke
schoonheid. De natuur is veel machtiger, veel dwingender en veel complexer dan
wij haar er met onze romantische denkbeelden van maken.

En ook wreed.
De natuur is zo'n veelomvattend verschijnsel, dat zij eigenlijk erg onverschillig is
ten aanzien van het bestaande leven. Het leven is eigenlijk iets specifiek vijandigs
aan dit verschijnsel, dat totaal niets om het leven zelf geeft.
Wij zullen wegen moeten zoeken om aan deze wreedheid en onverschilligheid
paal en perk te stellen, door de natuur tegelijkertijd te benutten. Vermenselijking,
als het überhaupt iets betekent, wil zeggen: meer geest produceren door het
transformeren van meer materie, dus de omzetting van materie in geest, daar komt
het leven eigenlijk op neer. Zolang menselijkheid hier niet op gericht is, stelt het
weinig voor.
Als u over het vermenselijken van steden spreekt, wat doet men dan met de
agressie?
Naar mijn mening is die agressietheorie maar gedeeltelijk juist en nooit echt
bewezen. Tegen de overbevolking in dierlijke zin kunnen wij misschien terecht
bezwaar maken, maar de overbevolking vanuit cultureel oogpunt beschouwd,
ontstaat door de media waardoor de cultuur wordt bevorderd. Dat verklaart ook,
waarom de stad steeds meer het middelpunt van de beschaving is geworden. Dat
is de plaats waar de spanningen het hevigst worden en waar van alles gebeurt of
in beweging komt.
Houdt u bij de nieuwe vormgeving van stedelijke woonoorden ook rekening met de
‘her-vorming’ van het bewustzijn?
Het bewustzijn is in zekere zin door de omgeving gevormd. Wij zouden niet zijn
wat wij zijn, als de aarde niet een bepaalde middellijn had en op een bepaalde
afstand van de zon wentelde. Wij zijn door onze omgeving bepaald, daar is geen
ontkomen aan en daarom zijn wij ook uniek. Door de positie van de aarde in het
zonnestelsel en het zonnestelsel zelf, worden wij morfologisch nauwkeurig bepaald.
Dat is wat men het onvrijwillige aspect van het leven zou kunnen noemen. Waar wij
te maken krijgen met dat deel van het leven waarover wijzelf beschikken, kan ik het
1
niet helemaal met Skinner eens zijn. Er komt nog iets anders bij dan alleen de
reactie op straf of beloning. Ik kan iemands gedrag niet verklaren aan de hand van
positieve versterking. Ik ben er volstrekt van overtuigd dat er nog iets anders bijkomt,
wanneer, zoals Skinner zegt, men de mens zou kunnen veranderen als men de
omgeving verandert. Wij zijn in zekere zin door onze omgeving bepaald en wij
kunnen ons alleen ontwikkelen als een omgeving, zowel de kwaliteit als de functie
ervan, op een hoger peil worden gebracht.
Denkt u dat uw manier van ontwerpen van stedelijke centra ook zal bijdragen tot de
collectivisatie van het bewustzijn?
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Ik ben het volkomen met Teilhard de Chardin eens als hij zegt: wanneer men een
betere mens wil hebben moet men een betere maatschappij hebben, en om een
betere maatschappij te hebben moet men een betere omgeving hebben. Hoe meer
de maatschappij een waarachtige samenwerking van individuen wordt, des te meer
individuen hun persoonlijkheid zullen ontwikkelen; dit is niet met elkaar in
tegenspraak. Er is enige versterking, zodat men weer bij Skinner terugkomt.

Als u aan uw tafel zit om te ontwerpen, doet u dat dan met de voorop gezette vraag
hoe u de mensen dichter tot elkaar kunt brengen?
Ik ga er nooit voor zitten om woningen voor mensen te ontwerpen. Ik geloof dat
ik de onderlinge verhouding zal ontdekken die de wezenlijke grondslag vormt. Ik
probeer die verhouding in beeld te brengen. Er heeft mij nog nooit iemand gevraagd
een stad te ontwerpen, dus die heb ik ook nooit ontworpen. Maar het materiaal dat
ik geproduceerd heb bestaat alleen uit symbolen van schematische definities en de
uiteenzettingen van een idee. Dit idee behelst de volgende theorie: iedere keer als
men iets levendigers heeft, heeft men ook iets complexers. Iedere keer als men iets
complexers heeft, krijgt men door de aard van die complexiteit automatisch iets dat
men in schaal moet verkleinen. Dus als men hoopt met iets voor de dag te komen
waarmee men het leven dient, moet men met iets te voorschijn komen dat
automatisch complexer en automatisch meer in schaal verkleind is.
Wij hebben hoofdzakelijk over de Westerse wereld gesproken. Zou het in de Derde
Wereld, waar werkelijk overbevolking heerst, zoals in India, ook mogelijk zijn om
uw type steden te bouwen?
Dat is niet alleen mogelijk, het zal onontkoombaar zijn. Dit geldt vooral in dit
stadium, nu wij beginnen te denken, dat de hoeveelheid materie en energie begrensd
is. Nu moeten wij wegen gaan zoeken, niet om het leven te straffen door de groei
te beperken, maar door het te transformeren, een quantumsprong naar iets volkomen
anders. Dit is zogezegd de verinnerlijking van meer materie in wat men zou kunnen
noemen nieuwe landschappen voor de mens. Waar ik voor pleit, dat is de
verinnerlijking van de stad. Men moet van de stad een verinnerlijkt milieu maken,
dat dan een nieuw organisme wordt. Als men dit doet krijgt men een nieuwe
economie. Deze economie is aan alle kanten met dit proces van vergeestelijking
verbonden. Elk nieuw organisme is een verinnerlijkt heelal en die organismen komen
op de een of andere manier bij elkaar en werken samen om systemen tot stand te
brengen, die hen in staat stellen de omgeving beter te begrijpen en te benutten. De
bijenkorf is daar een mooi voorbeeld van. De termietenkolonie is ook een goed
voorbeeld - er zijn ontzaglijk veel voorbeelden.
U maakt die bijenkorven leefbaar.
Nee. Men zou het menselijk element in deze supersystemen moeten introduceren.
En wat is een menselijk element? Dat is het geestelijk element dat zich in de in
wezen culturele uitwisseling ontpopt. Wij moeten
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op het menselijke vlak en op het sociale en culturele vlak hetzelfde doen wat de bij
op het biologische vlak kon doen. Op die manier vertaalt men de bijenkorf naar de
stad. Als iemand door die vergelijking geschokt is dan beseft hij waarschijnlijk niet,
wat deze supersystemen voor de mens op het individu kunnen betekenen. Voor de
bij zijn ze kennelijk onontbeerlijk voor de overleving en voor de ontwikkeling van het
bijenleven. Voor de mensheid zullen het onontbeerlijke en zeer positieve organen
voor de ontwikkeling van de mens zijn. Vergeet u niet dat samenwerking de
grondpijler van het leven is. Niemand kan ook maar éen dag leven zonder vrijwel
volledige samenwerking van mensen, organisaties, instituten en alle mogelijke
routinetechnieken.

Maar als men de geestelijke en culturele elementen van bijvoorbeeld Calcutta zou
willen inbrengen, stuit men op een totaal andere wereld.
Overleving is maar éen kant van de zaak. Als het doel overleven is, dan kan
Calcutta ook een mogelijkheid zijn. Maar overleving is de basis voor iets veel
hoopgevenders. Als men zou kunnen vaststellen wat een goede bijenkorf is, betekent
dat nog niet dat men zou kunnen vaststellen wat een goede stad is of een goede
omgeving waarin personen zich kunnen ontwikkelen. Dat zijn de instrumenten, die
als zodanig slechts toereikend zijn voor een heel erg beperkt verschijnsel. Men moet
een duidelijk onderscheid maken tussen het instrument en de schepper of musicus.
Als men muziek wil maken heeft men een apparaat nodig, desnoods alleen de
stembanden, maar dat wil nog niet zeggen dat iemand dan een groot zanger of
componist wordt. Als wij een beschaving willen voortbrengen hebben wij de
instrumenten nodig om dit te kunnen uitvoeren. Terugkomend op het Rapport, geloof
ik alleen, dat volgens deze studie gestreefd zou moeten worden naar de omzetting
in een quantumsprong, zoals ik zei; een quantumsprong, waardoor meer kan worden
gedaan met minder, wat mogelijk is door complexiteit, en de materiële kant daarvan
is het schaalverkleiningsproces.
Is dát arcologie? Dus ook een uitvinding van u?
Dat is wat de arcologie in beeld tracht te brengen; of het bereikt wordt is een
tweede.
Moet de arcologie uiteindelijk het instrument worden tot het collectiviseren van
mensen?
Als iemand ergens slechte bedoelingen heeft, die dan gaan voortwoekeren en
tot de media doordringen, dan kan zelfs de arcologie deze niet tegenhouden. Het
kan juist een goed instrument voor boosdoeners worden. Maar dat is nu eenmaal
een risico dat wij op de koop toe moeten nemen. Het is zinloos om te zeggen, twee
is gelijk twee, ook omdat wijzelf uitingsvormen van collectivisatie zijn. De miljarden
cellen waaruit ieder van ons bestaat is een mooi voorbeeld van een fantastisch
georganiseerd en schitterend gecoördineerd en geautomatiseerd heelal. Als men
deze aspecten afwijst alsof zij levensvreemd waren is dat hetzelfde als ontkennen
wat het leven in hoofdzaak is. Wij moeten daar boven-
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uit komen, maar wij kunnen er niet bovenuit komen door het te ontkennen. Wij
moeten er bovenuit komen door het in de ontwikkeling van het leven te integreren.

Is wat u probeert te doen dus tot een transformatie van het menselijk leven te komen,
zowel geestelijk als architectonisch?
Architectonisch opgevat als omgeving en geestelijk als de wijze waarop deze
omgeving gebruikt zou kunnen worden door individuen die zich in die omgeving
bevinden. Het uitgangspunt is, dat die omgeving de persoon of de groep in staat
stelt zijn leven doelmatiger in te richten, dat wil zeggen, een omgeving is die beter
beantwoordt aan het doel van iemand of van een groep. Een uitstekend voorbeeld
hiervan kan men zien in de frustraties die de steden van nu in de maatschappij
veroorzaken, omdat zij niet díe goederen leveren die zij behoren te leveren. Het
allerbelangrijkste is informatie. Wij houden in het leven alle mogelijke samenkomsten
of contacten in stand ter wille van de informatie. Wij willen meer weten. Wij willen
weten omdat wij willen presteren en wij kunnen alleen maar iets presteren als wij
kennen. Daarom is het leven een samenkomst, het is een implosie, het is
samenwerking, teneinde meer te kunnen weten en te kunnen handelen. Als de
omgeving dit doel in de weg staat, dan is die omgeving vijandig aan het leven en
dit is wat de wereldstad van heden eenvoudigweg tracht te doen, het ondergraven
van deze wisselwerking; het weten, het uitvinden, de verbinding, de samenwerking,
enzovoort. De stad heeft de neiging te veel dingen van elkaar te scheiden, te veel
hindernissen in de weg te leggen, totdat de mens zich verloren voelt en zich
gewelddadig of agressief gaat gedragen. De grondslag is instrumentaal, maar het
doel verheft zich boven het instrumentale uit.
Hebt u hoop, dat uw ideaal ooit verwezenlijkt zal worden?
Ik denk het wel, hoewel de huidige belangstelling misschien alleen maar op
nieuwsgierigheid berust.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
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Carl Kaysen
Carl Kaysen is sedert 1966 directeur van het Institute for Advanced Study
in Princeton, New Yersey. Hij promoveerde aan de Harvard-universiteit
in de economie.
Professor Kaysen werd in Philadelphia, in de staat Pennsylvania geboren
(1920). Hij was in de Tweede Wereldoorlog onder meer werkzaam als
inlichtingenofficier bij de luchtmacht. Na een periode gewerkt te hebben
bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was hij van 1947 tot en met
1968 verbonden aan de afdeling militaire operaties en inlichtingen van
de Rand Corporation in Santa Monica, Californië. Na tal van
overheidsfuncties bekleed te hebben werkte hij als assistent van president
John F. Kennedy op het Witte Huis van 1961 tot 1963, speciaal belast
met vraagstukken van nationale veiligheid.
Professor Kaysen trok in het julinummer van 1972 in het gezaghebbende
tijdschrift Foreign Affairs aandacht met zijn kritiek op het Rapport van de
Club van Rome onder de titel The Computer that Printed Out w'o'l'f (pag.
660 tot 668).

Waarom staan sommige van 's werelds knapste economen zo kritisch tegenover
het Rapport van de Club van Rome?
Omdat het model, waarop de argumentatie is gebaseerd, enige elementaire
economische stelregels buiten beschouwing laat. De belangrijkste elementaire
economische stelregel, welke het model negeert, is deze: dat er
aanpassingsmechanismen bestaan door middel van prijzen; dat wanneer goederen
schaarser worden, en prijzen stijgen en veranderen, die verandering in de prijzen
op haar beurt leidt tot verdere aanpassing en vraag aan de ene kant; hetgeen
beperkend werkt op het aanbod, en dit aan de andere kant toch ook doet toenemen,
doordat nieuwe technologieën, nieuwe vervangingsmiddelen te voorschijn worden
geroepen. Deze aanpassingsprocessen hebben in het verleden geleid tot een
toenemend aanbod van grondstoffen en andere hulpmiddelen. Het feit, dat deze
economische stelregels nergens worden vermeld of bediscussieerd maakt economen
argwanend jegens het model.
Kunnen bestaande reserves eigenlijk wel worden gemeten met economische of
fysische maatstaven, door middel van computerberekeningen?
Zeer zeker kunnen reserves worden gemeten met fysische maatstaven, en dat
gebeurt ook regelmatig. Men spreekt van hectaren grond, van tonnen aan
steenkoolreserves, van miljoenen tonnen oliereserves enzovoort. Aan de andere
kant ben ik van mening dat men een beter inzicht in de bestaande reserves krijgt,
door deze te meten of erover na te denken volgens economische maatstaven. Er
zijn stukken land, die gemakkelijk bereikbaar en gemakkelijk te bewerken zijn. Meer
grond kan daar tegen een hogere prijs aan worden toegevoegd door irrigatie of door
landwinning of door betere afwatering en zo meer. Het zelfde doet zich voor als
men nadenkt over reserves in mineralen. Er zijn daarvan gemakkelijk bereikbare
voorraden. Dan zijn er de minder
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gemakkelijk te ontginnen voorraden; ook die zijn bereikbaar maar tegen een hogere
prijs. Nog maar enkele dagen geleden had ik een gesprek met een directielid van
een onzer grootste aluminiummaatschappijen, waarbij hij vertelde dat zijn
maatschappij overging van bauxiet, dat het gemakkelijkst te bewerken aluminiumerts
is, naar een moeilijker te bewerken aluminiumerts, dat voordien nooit werd benut,
maar dat enorme reserves en potentieel bezit. Dat kan betekenen dat een ton
aluminium een paar centen meer gaat kosten, maar ook dat voor die paar centen
meer de reserves toenemen. Het is duidelijk dat een van de problemen bij de
beoordeling van het Rapport dit is, dat bij het meten van reserves in fysische termen,
het belangrijke feit op de achtergrond raakt dat die reserves een ander beeld vertonen
wanneer zij met economische maatstaven worden gemeten.

Maar ontginning van nieuwe aluminiumertsen, vereist meer geld. Hoe zouden arme
landen, hoe zou de Derde Wereld aan het geld moeten komen voor ontginning van
land, irrigatie of ontwikkeling?
Het probleem van de armoede in de Derde Wereld kan alleen worden opgelost
door een algemene groei van de wereldeconomie. Zonder algemene groei van de
wereldeconomie zal de problematiek van de Derde Wereld erger worden en niet
beter. Ik beschouw het als volstrekt irreëel, te verwachten dat een radicale
herverdeling van rijkdom en inkomen mogelijk zou zijn zonder actuele groei. In de
eerste plaats, een hogere levensstandaard in de arme landen impliceert op zich
reeds een economische groei in die landen zelf. Aangezien die landen ongeveer
tweederde van de wereldbevolking omvatten, betekent economische groei in die
landen economische groei in de wereld in haar geheel. Voorts hangt economische
groei in de arme landen in hoge mate af van de handel met en van investeringen
door de rijkere landen. Het is werkelijk onmogelijk aan te nemen, dat die arme landen
meer handel zouden gaan drijven en meer investeringen verrichten, als het inkomen
in de rijkere landen zou dalen in plaats van te stijgen.
Zijn er aanwijzingen dat ook de technologie zich exponentieel zal blijven ontwikkelen?
Daarover bezitten wij veel historische gegevens. Natuurlijk blijft het voorspellen
van de toekomst altijd een hachelijke zaak. Wij kunnen dat maar op éen manier
doen: door naar de ervaring in het verleden te kijken. De Verenigde Staten vormen
het gebied, waar dit onderwerp het best is bestudeerd, uitgedrukt in kwantitatieve
termen. Bij benadering kan men stellen dat gedurende de afgelopen honderd jaar
de technologie in de Verenigde Staten, de waarde van de ‘output’ die kan worden
verkregen uit een bepaalde hoeveelheid ‘input’, ongeveer met twee procent per jaar
is gegroeid, dus exponentieel. Wij beschikken over gegevens voor veel kortere
perioden uit Japan en enige Europese landen. Ook die tonen op gelijke wijze een
exponentiële groei van de technologie. Er is ook een flauwe aanwijzing, die ik zelf
nog te onzeker vind om er een betrouwbaar oordeel op te baseren, dat de mate van
technolo-
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gische groei in de laatste jaren nog is toegenomen. Ik meen dat men nog tien of
twintig jaar zal moeten wachten alvorens men kan vaststellen of dit inderdaad juist
is.

Als men die toename van technologische groei in het M.I.T.-wereldmodel zou
verwerken, dan zou dat het uiteindelijk resultaat natuurlijk beïnvloeden.
Het zou een fundamentele wijziging in het model betekenen. Dit M.I.T.-model zou
men ruwweg op de volgende manier kunnen omschrijven. Er zijn bepaalde
hoeveelheden, de bevolking, de industriële produktie en de energiebronnen, die
exponentieel toenemen. Men heeft een vast plafond. Als die groeiende hoeveelheden
tegen dat plafond botsen, kunnen zij daar niet alleen niet doorheen, maar zij storten
neer met een daverende klap. Die daverende klap is de neergang van de
wereldbevolking, het verminderen van de welvaart in de wereld, een catastrofe, als
voorspeld door het M.I.T.-Rapport. Als wij echter rekening gaan houden met de
exponentiële groei van de technologie betekent dit dat het plafond ook groeit. De
vraag is dan maar hoeveel sneller de een groeit, in verhouding tot de ander. Voorts
kunnen wij van dit punt uit de aarde onderzoeken, met het oog op het
aanpassingsmechanisme, dat om het eens zo te zeggen de hoogte van het plafond
of de groeisnelheid daarvan verbindt met de groeisnelheid van die andere factoren
zoals bevolking, industriële produktie, verbruik van minerale ‘input’ en zo meer.
Zijn aanpassingsmechanismen van vitaal belang?
Geen enkel economisch model is compleet zonder dat rekening word gehouden
met aanpassingsmechanismen. Het uiterst belangrijk aanpassingsmechanisme, dat
centraal staat in de economische denkwereld, is het mechanisme van het
prijssysteem. Het M.I.T.-model erkent nergens dat men met dit mechanisme rekening
moet houden. Kijkt u verder eens naar een zeer eenvoudige grond voor scepticisme
inzake de beweringen die worden gedaan over de beperktheid van minerale reserves.
Het is, sprekend in het algemeen, niet juist dat het aandeel van mineralen in de
nationale produktie of het aandeel van voedingsmiddelen in de nationale agrarische
produktie zijn gestegen. Integendeel, over langere tijd gerekend heeft zich een
daling voltrokken. Dit is stellig zo in de Verenigde Staten, waar wij beschikken over
cijfers voor een lange tijdsperiode. Het lijkt ook zo te zijn wat West-Europa betreft,
ofschoon het mogelijk is dat onze informaties wat die vergelijking betreft niet zo
volledig zijn of geen even lange tijdsperiode betreffen. Wanneer de M.I.T.-stellingen
juist zouden zijn, dan zouden wij mogen verwachten een relatief groter aandeel
waar te nemen in minerale ‘output’, dat dus meer reserves zouden moeten worden
aangesproken om de schaarser en schaarser wordende mineralen te leveren. Wij
zien echter het tegendeel, een geringe daling van het ‘output’-aandeel.
1

In een gesprek met professor Nordhaus in Yale, die samen met profes-
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sor Tobin een model construeerde, bleek deze van mening te zijn dat het M.I.T.-model
veel te gecompliceerd was. Hij wees erop dat een veel eenvoudiger model nodig
was.
Het kan inderdaad in velerlei opzicht eenvoudiger, maar ik meen dat het op andere
terreinen gecompliceerder zou moeten zijn, met name door rekening te houden met
enige prijsaanpassingsmechanismen. Ik heb nog geen kennis kunnen nemen van
het Nordhaus-Tobin-model.
U wijst het M.I.T.-model af; waarom precies?
In feite omdat het fundamentele betoog, dat vervolgens leidt tot de conclusie dat
wij de groei zouden moeten beperken, doodeenvoudig onjuist is en intellectueel niet
overtuigend. Van het moment af, waarop wij zeggen dat de catastrofe niet
onafwendbaar vlak voor de deur staat, moeten wij ons afvragen wat dan de
alternatieve mogelijkheden zijn. Zoals ik al eerder opmerkte, als men eerst en vooral
kijkt naar het vraagstuk van de armoede bij twee derde van de wereldbevolking, is
het onmogelijk aan te geven hoe die armoede zou kunnen worden verminderd
zonder voortdurende economische groei. Wanneer ik dit zeg zijn er twee dingen,
die ik niet zou willen suggereren. Ten eerste, dat de groeipatronen dezelfde zouden
moeten zijn als in het verleden. Misschien dienen zij te veranderen. Ten tweede, ik
wil niet suggereren dat de problemen van milieuvervuiling en grondstofuitputting
niet reëel zouden zijn, dat dit geen vraagstukken zouden zijn waar aandacht aan
moet worden besteed. Ik acht de problemen van milieuvervuiling, zowel in de
geïndustrialiseerde als in de industrialiserende landen, vraagstukken van de hoogste
urgentie. Wij zijn in dat opzicht bepaald verkeerd te werk gegaan. Wij beginnen nu
pas te begrijpen hoe wij dat moeten gaan aanpakken. Het is uiterst belangrijk dat
wij dat ook werkelijk gaan doen. Een deel van het probleem van milieuvervuiling
bestaat uit nadenken over de keuze van vormen van technologie, waardoor de
vervuiling zal verminderen. Een ander aspect van het probleem is: wederom gebruik
te maken van de doodeenvoudige voordelen van het prijsmechanisme en de
vervuilers te laten betalen voor de schade, die zij aan de samenleving in het
algemeen berokkenen. Bij ons huidige systeem is men om zo te zeggen vrij om
vervuiling naar eigen goeddunken te veroorzaken, en aangezien het ieder vrij staat,
zijn er ook geen economische prikkels om het na te laten.
Zo staat het zeker ook vast dat er op de wereld een bevolkingsprobleem is. Maar
de bespreking daarvan in het Rapport is erg oppervlakkig. Er wordt geen analyse
gemaakt van, geen onderscheid tussen gewenste familieomvang en bereikte
familieomvang. Er wordt niet over gesproken wat aan de ene kant de omvang van
de bereikte familiesamenstelling bepaalt, en wat anderzijds bepaalt welke
familieomvang men wenst. Mijn persoonlijke mening is dat, wat wij ook mogen
ondernemen op het gebied van spreiding van kennis over geboortencontrole en van
inzicht in de wenselijke mogelijkheid om tot kleinere families te komen, de mensen
erop gewezen zullen moeten worden dat door

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

77
betere overlevingskansen, vooral ten gevolge van de daling van het sterftecijfer,
complete gezinssamenstelling bereikbaar is met een veel lager geboortencijfer, en
dat de wereldbevolking inderdaad de komende dertig jaar schrikbarend zal toenemen.
Wij zullen er meer over moeten nadenken hoe ons aan te passen aan die verhoogde
maatstaf, dan dat wij blijven handelen alsof die verhoging niet zou plaatsvinden.

Wat betreft de poging om een wereldomvattend computermodel te maken om de
reserves en problemen van deze planeet te inventariseren, staat u daar in beginsel
positief tegenover?
Wel, ik meen dat dit een kwestie is, te vergelijken met andere kwesties van
intellectuele ondernemingslust. Dat zijn zaken die ieder voor zich moet uitmaken.
Als iemand meent dat het een goed idee is en meent te weten hoe het te moeten
doen, laat hem dan zijn gang gaan en het doen. Mijn eigen voorkeur gaat niet in
die richting. Ik meen dat er op tal van terreinen nog zo'n enorm gebrek aan gegevens
bestaat, dat het model in feite erg ruw zal zijn en men er derhalve ook maar weinig
waardevolle conclusies uit zal kunnen trekken. En verder meen ik dat men te maken
heeft met een heleboel computermystiek, die absoluut overbodig is. Veel van de
hoofdgedachten van het M.I.T.-model zouden kunnen worden behandeld zonder die
moeizame computerisering. Diepgaande computerbehandeling is belangrijk als een
model een grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens bevat, en wanneer het voor
de uitkomst een reëel verschil uitmaakt of een bepaald cijfer de ene dan wel de
andere grootte heeft. Rekening houdend zowel met het gebrek aan kennis inzake
de aard van de relaties, betrokken bij het M.I.T.-model, en de uiterste grote
kwantitatieve dimensies, ben ik van mening dat er veel en veel te veel nadruk is
gelegd op de rol van de computer.
Maar het was in feite bedoeld als een heel bescheiden, allereerste stap.
Zeker, het was bedoeld als een bescheiden eerste stap en misschien een
belangrijke eerste stap. Ikzelf heb mij meer dan vele andere critici voor dit model
geïnteresseerd. Misschien zal de ondervonden kritiek de makers van het model
helpen een betere tweede stap te doen ...
Dat is de reden waarom ik hier ben.
... en dat is naar mijn mening altijd een wenselijke ontwikkeling. Er is echter, laat
mij dat nog eens herhalen, het element van de computermystiek. Door de computer
gemaakte berekeningen zijn niet per definitie juister dan berekeningen, gemaakt
door een mens met potlood en papier of door een rekenmachine. Maar als een
bepaald model voldoende gecompliceerd wordt in die zin, dat er een aangewezen
aantal vergelijkingen of onderlinge verhoudingen in voorkomt, dan is het nodig om
een computer te benutten. Dat dient men geval voor geval te beoordelen.
Meent u dat de mensheid, de samenleving, zich ontwikkelen naar een
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wereldbestuur op planetaire schaal, zoals I.B.M. of General Motors? Meent u dat
het wenselijk is meer te gaan in de richting van een of ander soort van praktisch,
pragmatisch beheer van deze planeet?
Zo ver kan ik niet vooruit zien. Ik houd het erop dat sommige zaken op grote
schaal zullen worden beheerd en andere juist weer op kleinere schaal. Als Amerikaan
2
bezit ik een vorm van jeffersoniaans vooroordeel met te geloven dat de zaken
eigenlijk op de kleinst mogelijke schaal zouden moeten worden beheerd. Een blik
naar het huidige wereldtoneel doet niet de gedachte opkomen dat wij met
noemenswaardige snelheid op weg zijn naar meer politieke eenheid, naar meer
politieke homogeniteit.
Maar zouden de geleerden in staat zijn de politiek te beïnvloeden in de richting van,
wat ik zou willen noemen, de meest noodzakelijke vorm van wereldbestuur?
Sta mij toe op die vraag indirect te antwoorden met te zeggen, dat de sterkste
politieke macht in de hedendaagse wereld het nationalisme lijkt te zijn, en niet
rationele berekening. Ik vermoed dat wij daar nog langere tijd mee te maken zullen
hebben. Er komen in de politieke wereld maar heel weinig dingen tot stand, omdat
logische argumenten aantonen dat men dát het beste kan doen. Ik wil de rol van
de rede, waar ik uiteindelijk in geloof, niet te laag aanslaan, maar het schijnt soms
wel heel erg lang te duren voor de argumenten van de rede de overhand krijgen.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met William D. Nordhaus, pagina 125.
2 Afgeleid van de naam van Thomas Jefferson, van 1801 tot 1809 president van de Verenigde
Staten.
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Marshall McLuhan
Professor Marshall McLuhan doceert aan St. Michael's College van de
Universiteit van Toronto, Canada. In 1963 werd hij aangesteld om een
nieuw Centre for Culture and Technology voor de bestudering van de
psychische en culturele consequenties van de technologie en de media.
Hij is directeur van dit centrum.
Professor McLuhan werd in Edmonton, de provincie Alberta, Canada
geboren (1911). Hij studeerde aan de universiteit van Manitoba en later
promoveerde hij in Cambridge, Engeland. In 1960 publiceerde hij te zamen
met de antropoloog Edmund Carpenter Explorations in communications
(Beacon Press). Daarna volgden werken als The Gutenberg Galaxy, the
making of typographic man (University of Toronto Press, 1962),
Understanding media (McGraw-Hill, 1964), The medium is the message
(Bantam Books, 1967) en Culture is our business (McGraw-Hill, 1970).
In 1972 publiceerde hij samen met Barrington Nevitt Take Today: The
Executive as Dropout (Harcourt, Brace, Jovanovich Inc.).

Professor McLuhan, wat bedoelt u met ‘grond’?
1
‘Grond’ is een term uit de Gestaltpsychologie . Kijk naar de grond om de Gestalt
van de auto heen, of naar de grond om een bepaalde technologie. Elke techniek of
technologie brengt noodzakelijkerwijze een uitgebreide grond aan voorzieningen
en wanvoorzieningen met zich mee. Nu besteedt men gewoonlijk eerder aandacht
aan de Gestalt dan aan de grond, eerder aan het wiel dan aan het enorme systeem
van wegenvoorziening dat noodzakelijk is om het wiel of de voertuigen met wielen
in stand te houden. Bij een auto interesseren de meeste mensen zich voor
veranderingen in het ontwerp of het model van de auto, en besteden slechts
summiere aandacht aan het enorme stelsel van voorzieningen; wegen,
oliemaatschappijen, benzinepompen en andere industriële diensten die met elkaar
de grond van de auto vormen. Toen de auto in het begin van deze eeuw zijn intrede
deed, zag men er een probaat middel in om de stad te ontvluchten, om terug te
gaan naar het platteland. Men keek uitsluitend naar de Gestalt van de auto, en zag
daarin een directe mogelijkheid om stadsbewoners terug te brengen naar het
platteland waar zij vandaan kwamen. Een veel gebezigde uitdrukking was toen:
‘Laten wij een eindje buiten de stad gaan rijden.’ Het kwam bij niemand op dat de
Gestalt van de auto, een enorme grond van nieuwe voorzieningen met zich mee
zou brengen die veel groter was dan men ooit van de Gestalt had verwacht. Met
andere woorden: de auto bracht een totaal nieuwe omgeving of grond aan
voorzieningen en wanvoorzieningen met zich mee, die wij mettertijd met de
Amerikaanse way of life zijn gaan associëren.
De auto heeft nog een ander eigenaardig aspect dat totaal niet wordt opgemerkt.
In Amerika vertegenwoordigt de auto de uiteindelijke vorm van privacy. In Europa
is de auto een stuk speelgoed, een pleziervoorwerp, in Amerika het uiteindelijke
schuilhok en boudoir, de voornaamste vorm van privacy, en daarom moet elke
Amerikaan een grote wa-
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gen hebben. Hij maakt geen gebruik van het openbaar vervoer, want dat zou
betekenen dat hij buitenshuis in het gezelschap van andere mensen verkeert. In
Noord-Amerika bestaat een algemene, verkapte overeenstemming dat men uitgaat
om alleen te zijn. Daarom hebben wij geen cafés of kroegen of openbare
vermakelijkheden, behalve voor onze afspraken. Wanneer wij uitgaan en geen
afspraak hebben vermijden wij de omgang andere mensen. Gaan wij daarentegen
naar huis, dan doen wij dat niet om alleen te zijn, maar om het gezelschap van
anderen op te zoeken. In Amerikaanse huizen vindt men weinig of geen privacy.
Maar deze algemene situatie is een verborgen grond om een bepaald Gestalt, de
Gestalt van de pioneer, die vastbesloten is om de natuur te overwinnen, als
commando of als lid van een team.
Wanneer men niet naar de grond om de auto heen kijkt, mist men de boodschap
van de auto. Want bij elke technologie is de grond het medium dat alles verandert,
en de boodschap van een technologie is het medium, en niet de Gestalt.

Voor de wisselwerking tussen grond en Gestalt noemde u het voorbeeld van het
oude Rome.
Het enorme stelsel aan voorzieningen dat noodzakelijk was om de wegen van
Rome te onderhouden, stortte plotseling in elkaar, omdat zij te duur waren geworden
en te veel geschoolde arbeid vereisten. De Romeinse wegen waren ter wille van
de snelheid en de egaliteit met marmer geplaveid. Het systeem van renbodes, dat
op deze wegen gebaseerd was, was weer een grond die voortkwam uit de papyrus,
die een Gestalt was met zijn eigen grond aan voorzieningen, waaronder een andere
grond van militaire aard. Heel het Romeinse militaire stelsel was afhankelijk van
papyrus en geschreven documenten die in hoog tempo over grote afstanden konden
worden overgebracht. Deze vorm van communicatie stimuleerde weer het wiel en
voertuigen op wielen. Er is maar heel weinig onderzoek verricht naar de wijze waarop
de Romeinen hun wegen onderhielden, of zelfs maar naar de aard van hun wegen.
Er is voornamelijk op het traject van de wegen gelet. Maar de Romeinse wegen als
Gestalt brachten een enorme grond aan voorzieningen met zich mee, die misschien
in laatste instantie van de papyrus afkomstig was. De papyrusvoorziening liep ten
einde toen de Nijl verontreinigd werd. Zelfs tegenwoordig groeit het papyrusriet
alleen nog maar aan de Boven-Nijl die betrekkelijk schoon is gebleven. Toen er
geen papyrusriet meer aan de Nijl kon groeien schakelden de Romeinen over op
perkament, dat ook de middeleeuwse vorm van papier zou worden. Maar perkament
was zo schaars dat het de papyrus maar gedeeltelijk kon vervangen. Het
papiersysteem dat noodzakelijk was om de enorme militaire bureaucratie in stand
te houden, was echter afhankelijk van een gevarieerde maar verborgen grond of
omgeving. De Gestalt van het papier is in feite de sleutel tot de grond, maar de
grond wordt niet als onderzoeksobject gekozen, ondanks dat veranderingen in
mensen door de grond worden veroorzaakt. De Gestalt is de boodschap niet, en
evenmin de oorzaak die tot verandering leidt. De Gestalt creëert echter
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wel de grond waardoor mensen die van een of andere technologie gebruik maken,
veranderd worden. Maar dat neemt niet weg dat de Gestalt alleen maar op de grond
zit, terwijl de voorzieningen die een dergelijke technologie met zich meebrengt het
leven van de mensen veranderen.
Zo schrompelde bijvoorbeeld in de filmindustrie het enorme stelsel van
voorzieningen in Hollywood in snel tempo ineen, toen de Gestalt van de straaljager
en de televisie hun intrede deden. Het waren de nieuwe Gestalt die de hele grond
van de filmindustrie ondergroeven. Filmen voor televisie in plaats van voor de
bioscoop, bracht een volledige decentralisering van de voorzieningen teweeg. Van
de ene dag op de andere was het gedaan met Hollywood, zij het niet met de film.
Zo snel kan een nieuw figuur nu een oude grond uiteen doen vallen. De oude grond
creëerde en was in zekere zin de way of life van de film. Hollywood was zelf een
nieuwe levensstijl, die nu verdwenen is.

Er wordt weleens gezegd dat de auto verouderd is.
Die term heeft vele betekenissen, en ik heb eens een paar maanden besteed aan
het bestuderen van ‘veroudering als voedingsbodem voor vernieuwing’. Misschien
kan het probleem van de veranderende rol van de auto het best worden aangepakt
door erop te wijzen dat het straalvliegtuig een volledig nieuwe omgeving heeft
aangebracht, niet alleen rond de Gestalt, maar ook rond de grond van de auto. Het
straalvliegtuig bestrijkt het hele wegennet, op dezelfde wijze als het wegennet
vroeger het hele spoorwegennet bestreek. Omdat het straalvliegtuig een volledig
nieuw type vervoersvoorzieningen biedt, bedreigt zij het wegennet op dezelfde
manier als waarop het wegennet vroeger de spoorwegen bedreigde. Straalvliegtuigen
bieden reizigers een volledig nieuwe dienstregeling, doordat zij een grond van
voorzieningen creëren die de hele wereld op een vierentwintiguursbasis omspannen
en elke uithoek van de aardbol bestrijken. Het straalvliegtuig heeft niet alleen een
omwenteling veroorzaakt in de planning en het verloop van alle commerciële
activiteiten, maar eveneens in de hele politiek en de nieuwsvoorziening. Vanuit elke
uithoek van de wereld worden banden en films binnen vierentwintig uur hierheen
gevlogen. Studenten kunnen hun studie nu bijvoorbeeld op een totaal andere leest
schoeien, omdat reizen naar verre landen om talen en archeologie te studeren
tegenwoordig nauwelijks meer tijd en geld kosten als een studie aan een plaatselijke
universiteit. Tegelijkertijd beschikt die plaatselijke universiteit over voldoende subsidie
om zijn staf naar alle delen van de wereld uit te zenden om aan projecten van de
meest uiteenlopende aard deel te nemen. Daar staat tegenover dat de auto en zijn
achtergrond aan voorzieningen, wat praktisch nut en recreatie betreft, nieuwe functies
gaan vervullen, die in aanzienlijke mate door de nieuwe dienstregelingen van het
straalvliegtuigverkeer zijn ingegeven.
Het is daarom ook niet zozeer de auto als Gestalt als wel de grond van de auto
die door de nieuwe omgeving aan voorzieningen van het straalvliegtuig veranderd
is. Deze zelf de omgeving brengt ook diepgaan-
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de wijzigingen aan in het beeld dat de mensen van zichzelf en elkaar hebben, zoals
blijkt uit het verschijnsel van de luchtkapers, voor wie het straalvliegtuig een directe
mogelijkheid tot wereldomvattende publiciteit biedt. In zekere zin zijn de luchtkapers
de werkelijke jet-set, omdat zij als het ware intuïtief de betekenis van dit nieuwe
medium hebben begrepen als iets dat de gevestigde orde ontduikt en ons wettelijk
systeem veroudert. Misschien kan men ‘veroudering’ het best op deze manier
benaderen en het zien als een geleidelijk vervangen van een oude door een nieuwe
voorziening, wat het gevolg is van het feit dat een oude grond door een nieuwe
grond wordt omgeven. Dat betekent echter niet dat de oude voorziening verdwijnt,
omdat de vroegere voorziening in vele gevallen parallel aan de nieuwe voorziening
kan blijven voortbestaan, zoals bij de auto en het straalvliegtuig, of bij het handschrift
en het gedrukte woord. Zelfs de schrijfmachine is er niet in geslaagd om aan het
schrijven met de hand een einde te maken. Misschien wordt er op het ogenblik zelfs
wel meer met de hand geschreven dan voor de uitvinding van de drukkunst. Maar
kwantiteit wil nog niets zeggen over functie of gebruik.
In termen van veroudering is de boekdrukkunst al verscheidene malen achterhaald,
zoals door de fotografie, de film en de fotokopie. Terwijl Gutenberg van iedereen
een lezer maakte, maakt de fotokopie van iedereen een uitgever, en voltooit daarmee
als het ware de kringloop van de Gutenberg-technologie. Toch blijven de oude
toepassingen van de boekdrukkunst parallel bestaan aan een groot aantal nieuwe
kenmerken van de foto, de film en de fotokopie. Wanneer je dieper kijkt, is het echter
duidelijk dat het omgeven van een oude voorziening door een nieuwe voorziening,
van diepgaande invloed is op degenen die van de oude voorziening gebruik maken.
Het schrijven voor de pers werd in het tijdperk van de drukkunst en de foto door
deze intens realistische ontwikkelingen in aanzienlijke mate gewijzigd. De film maakte
voor zijn script van het boek gebruik, maar de filmtechnieken brachten op hun beurt
radicale veranderingen aan in de waarneming en de beschrijving van de
werkelijkheid.

Strekken de wereldomvattende studies van de mens en zijn situatie, die door het
M.I.T. verricht zijn, zich ook tot de grond uit?
Het is misschien goed om erop te wijzen dat deze studies verricht zijn volgens
‘systeemontwikkeling’-modellen die zich veelal op het figuur richten, en daarbij de
grond of de omgeving van voorzieningen en wanvoorzieningen verwaarlozen. Zo
ook het Milton Eisenhower-rapport over geweld, dat zich voornamelijk concentreert
op het geweld zoals dat in verschillende programma's over verschillende media
wordt afgebeeld. Het rapport neemt aan dat geweld een programma-input-Gastalt
is, waarop het naar een daarmee samenhangende grond of oorzaak zoekt om de
Gestalt te kunnen verklaren. In de praktijk ontleent de Gestalt van het geweld zijn
betekenis echter aan een volledig andere grond, namelijk aan de enorme mobiliteit
van de huidige menselijke omgeving. Mobiliteit als zodanig ondergraaft de identiteit
van de mens, en bedreiging
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van de identiteit is de directe oorzaak van ‘geweld’. In al die gevallen vormt geweld
een reactie op een bedreigd identiteitsimage, en omdat de identiteit door een groot
aantal vormen van verandering kan worden bedreigd, komen er ook een groot aantal
vormen van geweld of reacties op die bedreigingen voor. Voor zover het gebruik
van de auto of het vliegtuig bijvoorbeeld elk individueel of persoonlijk vermogen van
de mens te boven gaat, vertegenwoordigt het een agressieve manifestatie van het
ego van de mens, dat aan de ene kant het ego van de chauffeur of van ieder ander
die er gebruik van maakt bevestigt, maar aan de andere kant een bedreiging vormt
voor de identiteit of zelfs het bestaan van de mensen die zich in de omgeving van
deze activiteiten ophouden. Snelheid en vermogen brengen iedereen ertoe om zijn
identiteit met dezelfde middelen te bevestigen en te beschermen. In die situatie is
de fietser bijvoorbeeld een uiterst gewelddadig element, omdat hij zich met de meest
extreme middelen tegen de bedreiging van zijn ego zal verzetten.
Studies van algemene systemen hebben tot nog toe middel gevonden om de
grond van een bepaalde Gestalt te onderzoeken. Wanneer je bijvoorbeeld een
studie maakt van de aard van de radio en daarvoor het aantal luisteraars en de
inhoud van de programma's onderzoekt, verwaarloos je daarmee de effecten die
de radio als radio op de psyche en het zenuwstelsel van de mens heeft. Radio als
grond, als een zich over de hele wereld uitstrekkende omgeving verandert de
verhoudingen van alle mensen tot elkaar, ongeacht de aard van de programma's.
Studies over algemene systemen verwaarlozen, evenals de meeste studies over
media, de indruk die de Gestalt op de grond maakt, zij proberen de grond uit een
simpele kwantitatieve analyse van het figuur af te leiden, om deze daarna naar de
categorie ‘inhoud’ te verbannen. Een dergelijke aanpak leidt tot een hopeloze
verwarring omdat de inhoud bij elk medium, of dat nu kleding, taal, radio of televisie
is, altijd door de gebruiker ervan bepaald wordt, en de ervaring van een voorziening
alleen maar gevormd wordt door degene die er gebruik van maakt. Wat er ook op
de televisie mag zijn, als de kijker Chinees is wordt het een Chinees programma,
zoals een film op de televisie ook als een televisieprogramma wordt ervaren. Want
het medium televisie vertaalt het medium film in zijn eigen termen, en het resultaat
is geen film, maar een televisiebeeld. Op dezelfde manier proberen de mensen van
2
de systeemontwikkeling of zij nu aan het M.I.T. of aan de Rand Corporation
verbonden zijn, in hun studies de grond in termen van Gestalt, en alle effecten in
termen van inputs te vertalen. De reden daarvoor moet gezocht worden in het feit
dat al deze onderzoekers onbewust alfabetische en geletterde mensen zijn, die zich
een onderzoeksstrategie alleen maar kunnen voorstellen in termen van kwantitatieve
3
vooronderstellingen via ja-nee of binaire programmering.
Het probleem van de Westerse geletterde mens is dat hij, in zijn confrontatie met
een Afrikaan of Aziaat, een agressieve behoefte heeft om ze in zijn eigen alfabetische
cultuur te vertalen om ze zodoende te domineren. Er zijn principiële redenen waarom
een fonetisch geletterd
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mens een eenzijdige figuur is die geen wederkerige dialoog met een andere vorm
van cultuur kan onderhouden. Op die redenen wordt in The Gutenberg Galaxy: The
Making of Typographic Man (University of Toronto Press, Toronto, 1962) nader
ingegaan. De fonetisch geletterde mens heeft vanaf de Griekse tijd tot nu toe
geweigerd om de effecten van iets te onderzoeken, omdat hij volledig gebonden is
aan inputs en inhoud, en aan niets meer. De inputs ziet hij als inhoud, en alles dat
deze inputs van nun doel afhoudt wordt ‘ruis’ genoemd. De fonetisch geletterde
mens bevindt zich tegenwoordig door zijn onplooibaarheid in grote moeilijkheden
ook al omdat hij op het ogenblik niet meer dan een Gestalt in een enorme akoestische
grond van gelijktijdige elektrische informatie is.
De Club van Rome beging bij het opmaken van het Rapport de gebruikelijke
Westerse fout om zich alleen maar op de materieel-energetische kant en de input
te richten, en de kwaliteit van het leven en de genoegens en effecten van de
verschillende levensstijlen te verwaarlozen. De fonetisch geletterde mens heeft de
effecten van fonetische geletterdheid op hemzelf en anderen systematisch
verwaarloosd. De Japanners staan op het punt om een miljarden verslindend project
te lanceren om de fonetische geletterdheid van het Westen aan heel Japan op te
leggen. Dat project zal Japan een volledig nieuw gezicht geven, omdat het de
gesproken cultuur, de iconologie en het ritueel van de Japanners zal ondergraven.
Dit openrijten van de Japanse identiteit zal een enorme golf van gewelddadigheid
en een gezamenlijk zoeken naar een nieuwe identiteit op een tot dusver ongekende
schaal veroorzaken. De fonetisch geletterde mens heeft vanaf de Griekse tijd tot
nu toe voortdurend in een agressief conflict met zijn omgeving verkeerd. Zijn behoefte
om zijn omgeving in fonetische en alfabetische termen te vertalen, maakt van hem
een veroveraar, een culturele bulldozer die alles plat walst. Sinds de Spoetnik heeft
het plotselinge besef van de planeet als een kunstvorm de mens ertoe gedreven
om alle aspecten van de oude ‘natuur’ te programmeren. Toen de planeet binnen
een door mensenhanden geschapen omgeving kwam, werd de natuur door de kunst
verdrongen, voor een belangrijk deel op dezelfde manier als waarop de natuur in
de negentiende eeuw door de markt werd verdrongen. Het inzicht dat het
voortbestaan van de mensheid op het ogenblik afhankelijk is van een ecologisch
evenwicht van alle factoren, maakt de Westerse mens in een fundamenteel opzicht
‘verouderd’. Ja, zijn nieuwe elektrische omgeving drijft hem naar ‘binnen’, op dezelfde
manier als de oude materiële en energetische kant van het Westen het Oosten naar
‘buiten’ drijft, naar negentiende-eeuwse veroveringsdoeleinden.

Eindnoten:
1 Gestaltpsychologie: een stroming in de psychologie die ontstond als reactie op de atomistische
psychologie in at haar variëteiten, en die evenzeer afwijzend stond tegenover het behaviourisme
als tegenover de op introspectie gebaseerde psychologische strommgen. De wezenlijke inhoud
ervan is de opvatting dat wederkerige mentale processen en gedragingen niet kunnen worden
geanalyseerd tot elementaire eenheden zonder rest, aangezien totale eenheid en ordening zulke
processen wezenlijk kenmerken. Het onderzoek werd uitgebreid tot het leerproces en andere
aspecten van. het geestesleven. (Ontleend aan: James Driver, A Dictionary of Psychology.)
2 Amerikaanse denkfabriek in Santa Monica, Californië
3 Deze problemen worden tamelijk uitvoerig onderzocht en verklaard in: Marshall McLuhan en
Barrington Nevitt, Take Today: The Executive as Dropout. Harcourt, Brace, Jovanovich Inc.,
New York. 1972.
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Paul Ehrlich
Paul R. Ehrlich is momenteel president van het Zero Population Growth
Fund en vice-voorzitter van het Research Committee van het Rocky
Mountain Biological Laboratory. Hij doceert aan de faculteit der biologie
van de Stanford-universiteit in Stanford, Californië.
Professor Ehrlich werd in Philadelphia, Pennsylvania (1932) geboren. Hij
studeerde aan de universiteiten van Pennsylvania, Kansas en de Pacific,
Hij is ere-lid van de American Museum of Natural History, lid van de
Ecological Society of America, the Society of Systematic Zoology, en
vice-president van de Society for the Study of Evolution. Sommige van
zijn publikaties als The Population Bomb, geschreven met R.W. Holm
(McGraw-Hill, 1963) en How to be a survivor, geschreven met R.L.
Harriman, (Ballantine, 1971) hebben lange tijd op de bestsellerlijst gestaan.
Samen met zijn vrouw, Anne Ehrlich, werkzaam als biologe aan de
Stanford-universiteit, schreef hij onder meer Population, Resources,
Environment (W.H. Freeman, 1970, 2de druk 1972). Ook schreven de
Ehrlichs in 1961 samen het boek How to know the butterflies.

Waren de gegevens in het Rapport van de Club van Rome voldoende om uw
standpunt over de bevolkingsgroei te illustreren?
Wel, zij waren uiterst gecomprimeerd, maar voor het doel dat het model in deze
vorm beoogde, waren zij volkomen toereikend. Met andere woorden: ik denk dat
een groot aantal recensenten niet de moeite heeft genomen, om precies na te gaan
wat de schrijvers verder nog gezegd hebben.
Professor Skinner klaagde in dezelfde zin.
Ook zijn boek wordt door niemand echt gelezen. Het beantwoordde volstrekt aan
de voorwaarden en conclusies die door het team van de Club van Rome waren
gesteld. Volgens mij komen de conclusies van het Rapport volkomen overeen met
de conclusies die iedere wetenschapsman naar aanleiding van de situatie van de
wereld in haar geheel zou trekken.
Professor Barry Commoner noemde het Rapport van de Club van Rome een stap
terug.
Blijkbaar heeft dr. Commoner de situatie van de wereld als geheel niet bestudeerd.
Ik denk dat zijn politieke opvattingen hem niet toestaan om de belangrijke rol van
de bevolkingsgroei in de milieucrisis te aanvaarden. Het is erg jammer dat hij geen
ecoloog in zijn groep heeft die hem kan helpen dergelijke fouten te vermijden.
Misschien bedoelde hij dat het Rapport van de Club van Rome ‘een stap terug’ was
voor de Commoner-campagne om de mensen ervan te overtuigen dat het bevolkingsen welvaartsprobleem onbelangrijk zijn. In dat opzicht heeft hij volgens mij gelijk.
Is de onheilsbenadering de enige manier om de publieke opinie massaal wakker te
schudden?
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Ik geloof niet dat het een kwestie van al of geen onheilsbenadering is. Het gaat
erom een zo goed mogelijke diagnose van de huidige problemen te stellen. Daar
komt het werk van het team van Meadows in wezen op neer. Hetzelfde geldt voor
mijn eigen onderzoekingen. Men probeert een prognose te maken. Het is geen zaak
van pessimisme of optimisme, of van onheil of geen onheil. Men gaat na waar de
huidige trends toe zouden leiden. Op grond daarvan zegt men: als wij zo blijven
doorgaan, ontwikkelt de situatie zich in die of die richting, waarschijnlijk met
rampzalige gevolgen. Mensen die beweren dat de zogenaamde onheilsprofeten te
pessimistisch zijn, zijn voornamelijk mensen zonder enig begrip voor de grondslagen
van de ecologie. Aan de andere kant zijn er veel mensen met enig inzicht in de
demografische situatie, die dan ook uiterst eenvoudig is. Wij hebben maar twee
colleges nodig om onze eerstejaarsstudenten genoeg demografie bij te brengen
om de wereldbevolkingssituatie te kunnen begrijpen. Daarna komt het inzicht in de
stand van de hulpbronnen, het inzicht in de ecologie en - uiteraard het moeilijkste
van alles - het inzicht in sociale en politieke systemen. Zolang het nog om
natuurkunde, biologie of ecologie gaat, weten wij meestal wel in welke richting wij
naar een oplossing moeten zoeken, maar feitelijk weten wij nog niet genoeg van
sociale instellingen, om deze zodanig te kunnen veranderen dat wij de garantie
hebben dat de corrigerende werking nog op tijd wordt ingezet.

Hoeveel tijd hebben wij volgens u nog?
Dat hangt ervan af. Als u vraagt hoeveel tijd wij nog hebben voordat de westerse
wereld door een allesvernietigende ramp wordt getroffen, ben ik van mening dat
het M.I.T.-rapport te optimistisch is. Zelf denk ik daarbij aan een tijdstip binnen de
komende twintig jaar, waarschijnlijk niet later, hoogstens eerder. Het is natuurlijk
moeilijk om dat precies te beoordelen. Het hangt ervan af hoe de situatie zich verder
ontwikkelt. Als u vraagt wanneer wij hadden moeten beginnen: uiteraard hadden
wij al in de jaren dertig, op zijn laatst in de jaren veertig, de juiste koers moeten
inzetten. Als er bijvoorbeeld al in de jaren veertig urgentieprojecten voor
geboortenbeperking in de onderontwikkelde landen waren geweest, zouden wij op
het ogenblik niet geconfronteerd worden met dat afschuwelijke
werkeloosheidsprobleem waarvoor politicologen en sociologen geen uitweg zien.
Om de groeiende werkeloosheid tegen te gaan moet India bijvoorbeeld tien jaar
lang meer dan 100 000 nieuwe arbeidsplaatsen per week kunnen creëren. Wij
hebben tegenwoordig te kampen met enorme aantallen mensen die aan economieën
gaan deelnemen die hun geen werk kunnen verschaffen, met onoplosbare
voedselproblemen, enzovoort. Een andere kwestie is of de ingebouwde traagheid
van het systeem ons in ieder geval zal vernietigen, ook wanneer wij de eerste
veranderingen nu al zouden beginnen te realiseren. Het is best mogelijk dat wij al
te laat zijn. Vele ecologen proberen een antwoord te geven op deze vraag, die
volgens mij de allerbelangrijkste is.
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Hoe denkt u over de kloof tussen de arme en de rijke culturen?
Deze is voortdurend breder geworden, en dat proces gaat nog steeds verder. De
oplossing die de doorsnee-econoom geeft voor dit probleem, dat zowel op nationaal
als op Internationaal niveau bestaat, is dat de slinger nog harder moet worden
aangezwengeld. Wij zouden volgens hen er alleen maar voor behoeven te zorgen
dat de economische groei gehandhaafd blijft en de economische kringloop steeds
sneller kan verlopen.
Dat beweerde McNamara tussen twee haakjes nog in Stockholm (1972).
De idee die daarachter steekt is dat economische groei genoeg kruimels overlaat
om de omstandigheden van de armen te verbeteren. Maar de tactiek kennen wij
uiteraard al uit de praktijk. Zij werkt niet. De afgelopen vijfentwintig jaar hebben wij
niets anders gedaan, en de kloof wordt steeds breder. Hoewel dat nog niet
onomstotelijk bewijst dat die benadering nooit ofte nimmer zou werken, laat het
volgens mij nauwelijks een andere conclusie toe dan dat de ‘eeuwige groei’-aanpak
ongeschikt is - vooral omdat zij bovendien nog tot rampzalige gevolgen voor de
ecologie leidt. Wat wij moeten doen is ons uit alle macht inspannen om in de
overontwikkelde landen te komen tot een stabiele economie, een
ruimte-mens-economie, zoals men dit noemt. Daarna moeten wij de kwestie van
de herverdeling van de welvaart aanpakken. Dat is uiteraard een van de moeilijkste
politieke en economische problemen van deze tijd.
En wat denkt u van de herstructurering van de omgeving? Hoe ziet u de rol van
gedragsplanners?
Wel, de hele kwestie komt er uiteraard op neer hoe men het menselijk gedrag in
een wat ik zou willen noemen meer op het voortbestaan gerichte vorm kan gieten.
Dat is volgens professor Skinner het doel van het leven: voortbestaan.
In vele opzichten ben ik Skinneriaan. Maar zijn oplossingen zijn op het ogenblik
grotendeels onuitvoerbaar. Waar ik echter hoop uit zou willen putten is, dat de mens,
voor zover wij in andere culturen kunnen zien, niet noodzakelijkerwijs een agressieve
verspiller hoeft te zijn. Volgens mij gaat het er op het ogenblik niet zozeer om hoe
men de menselijke natuur verandert - hoe interessant dat ook mag zijn - maar hoe
men menselijke instellingen verandert.
Er zijn suggesties gedaan voor een Wereldbevolkingsinstituut.
Ik heb niets tegen instituten en commissies, maar eerlijk gezegd kan ik mij om
dat soort dingen niet zo druk maken. Instituten, commissies, academies en dergelijke
zijn de standaardantwoorden van de gevestigde wetenschappelijke en politieke
orde, die de wereld de afgelopen vijfentwintig jaar geregeerd heeft en de situatie
intussen langzaam maar zeker heeft laten verslechteren. Het zijn de mensen die
niet weten hoe zij tot ontwapening moeten komen. Het zijn de mensen die geen
middel kun-
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nen vinden om te voorkomen dat de auto de Verenigde Staten vernietigt. Het zijn
de mensen die geen methode weten om de voortdurende exponentiële groei van
het energieverbruik - in de Verenigde Staten tussen de vijf en acht procent - tegen
te houden. Met andere woorden: als men naar de leden van de Amerikaanse
Academie van Wetenschappen kijkt, naar de leden van de Amerikaanse regering,
de Britse regering, de regeringen van de afzonderlijke Amerikaanse staten,
enzovoort, ziet men de mensen die niet in staat zijn om wijziging te brengen in de
koers die ons regelrecht naar de ondergang voert.
Het is een belachelijke veronderstelling dat het systeem veranderd kan worden
door nog meer van dergelijke instellingen in het leven te roepen. Wij hebben een
theorie over dat soort mensen, die wij de ‘ik ben het bewijs’-theorie noemen. Dat
wil zeggen dat het feit dat deze mensen aan de top van het systeem zitten, voor
hen het beste bewijs is dat het systeem volmaakt moet zijn, omdat zij anders niet
naar de top zouden zijn gestegen. Het zijn wel de allerlaatste mensen van wie men
een werkelijke verandering in het systeem kan verwachten.

John R. Platt heeft het over een mobilisatie van wetenschapsmensen om dringende
kwesties op te lossen.
Ik ben het met John eens dat wij de mensen van de wetenschap moeten
mobiliseren om de huidige crisis het hoofd te bieden, zoals wij dat ook in de Tweede
Wereldoorlog hebben gedaan. Maar eerst moeten wij het grote publiek mobiliseren.
Daarna de politici.
Maar wij verkeren in een oorlogssituatie.
Het punt is dat men wetenschapsmensen pas kan mobiliseren wanneer de mensen
en de politici ook werkelijk beseffen dat wij in een oorlogstoestand verkeren.
Allereerst behoren de wetenschapsmensen tot de conservatiefste mensen die er
bestaan. Zij zijn gewend zich in hun laboratoria op te sluiten, te doen wat de politici
zeggen en verder hun mond te houden. Er zijn enkele schaarse uitzonderingen,
maar van de ongeveer driehonderdduizend wetenschapsmensen hebben minstens
tweehonderdvijfennegentigduizend zich met huid en haar aan industrie of regering
verkocht.
De gevestigde orde.
Ja, uiteraard. Ze zullen niets mobiliseren! Zij hebben hun werk. Wat zij willen
mobiliseren zijn ruimteprojecten. U weet dat men bij de NASA zich uitslooft om
allerlei onzinnige zaken draaiend te houden. U hoeft niet te verwachten dat de
mensen van de wetenschap voorop zullen gaan.
Welke rol spelen de media daarbij?
In de Verenigde Staten zijn de media uiteraard van a tot z in handen van mensen
die alle belang bij het handhaven van de status quo hebben. Een van de problemen
waarmee wij hier in de Verenigde Staten geconfronteerd worden is, hoe wij de media
uit de greep van grote
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ondernemingen als General Motors en dergelijke kunnen bevrijden. Dat is een zeer
ernstig probleem. Misschien is het mogelijk, maar het komt weer op hetzelfde neer.
Wil men de media veranderen, dan moet men de politiek veranderen. De media
staan onder toezicht van de Federal Communications Commission, die op haar
beurt uiteraard voor een belangrijk deel onder toezicht staat van dezelfde mensen
die verondersteld worden onder haar toezicht te staan. De vossen bewaken het
kippenhok. Steeds weer komt men op de politiek uit. Ecologie is eenvoudig.
Demografie is ongelooflijk eenvoudig, maar politiek en sociologie zijn meestal erg,
erg gecompliceerd en moeilijk.

Ik veronderstel dat u ook niet te veel verwacht van de wereldbevolkingsconferentie
van 1974.
Er zou iets positiefs uit kunnen voortkomen. In een bepaald opzicht was het een
wonder dat vier jaar nadat de eerste politicus het woord ecologie had geleerd, er al
een milieuconferentie in Stockholm (1972) kon plaatsvinden. Stockholm had een
zekere propagandawaarde. In wezen was de directe invloed ervan gericht. Bobby
Fisher's schaakpartijen werden in de media aanzienlijk breder uitgemeten dan de
milieuconferentie.
Een succesvolle bevolkingsconferentie zou een stap in de goede richting kunnen
zijn.
Het is een stap in de goede richting, maar het is zoiets als iemand die met een
vingerhoed water hoost terwijl de boot zinkt. Men kan zeggen dat elke vingerhoed
water die je overboord gooit een stap vooruit is. Maar als het water met tienduizend
liter per minuut binnenstroomt en men drie, vier vingerhoeden water per uur weg
weet te scheppen - ja, het is een stap in de goede richting, maar het is nauwelijks
een reden om enthousiast te worden over de manier waarop men zich zelf aan het
redden is.
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Lewis Mumford
Lewis Mumford, wiens boeken in de Verenigde Staten grote bekendheid
hebben gekregen, is lid van de American Philosophical Society, het
National Institute of Arts and Letters en hij is verbonden aan de Academie
van Kunsten en Wetenschappen in de Verenigde Staten.
Lewis Mumford werd in Flushing, New York geboren (1895). Hij studeerde
aan City College en de Columbia-universiteit. Tot zijn voornaamste werken
behoren Technics and Civilization, The Culture of Cities, The Condition
of Man en Technics and Human Development. In 1969 ontving hij de
Leonardo da Vinci-medaille en in 1971 de Gouden Hodgkins-medaille
voor Ecologie van het Smithsonian Institute in Washington, D.C.

Toen John Glenn terugkwam op aarde, zei hij: ‘Let man take over’. Precies hetzelfde
wordt door het Rapport van de Club van Rome gepropageerd.
Dit heeft sedert vele jaren deel uitgemaakt van mijn denken. Toen ik in 1938
Culture of Cities publiceerde, nam ik aan dat de bevolkings-statistieken van die tijd
bestendig zouden blijven. De leidende Westeuropese landen raakten met
uitzondering van Nederland hun vroegere bevolkingsaanwas kwijt. De andere landen
hoopten allemaal dat hun bevolkingscijfers op zijn laatst omstreeks 1970 of 1980
in evenwicht zouden raken.
Grenzen aan de groei is daarom geen nieuw idee voor mij. Ik was van mening
dat dat nu precies de basis was waarop een nieuwe vorm van beschaving gefundeerd
zou moeten worden. Anderhalve eeuw lang hebben wij de bevolkingsgroei
gestimuleerd om industriële expansie en financiële winst te waarborgen. Wij zijn er
veel te veel toe geprest om alles veel te snel en kwantitatief veel te uitgebreid te
doen.
Maar als dat in 1938 uw mening was - hoeveel vorderingen heeft de mens volgens
u de afgelopen vijftig jaar dan in de richting van een beter gereguleerde industriële
en bevolkingsgroei gemaakt?
Wat de verbreiding van kennis omtrent anti-conceptiemiddelen betreft, zijn er
grote vorderingen gemaakt. Dat is in Frankrijk begonnen, want in de negentiende
eeuw wisten zelfs de Franse boeren al hoe zij voorbehoedmiddelen moesten
gebruiken. Zij leerden van de hogere klassen hoe zij de geboorten konden beperken.
Frankrijk bereikte voor de Tweede Wereldoorlog al bijna een stabiele situatie in zijn
bevolkingsaantal. Maar met industriële groei is het precies andersom gegaan. Oorlog
en verspilling op een ongeëvenaarde schaal hebben de groei op dat gebied veel te
sterk gestimuleerd.
Gelooft u niet dat een bevolkingsexplosie van bijvoorbeeld drie procent in Venezuela,
een Wereldbevolkingsraad, een beheersinstantie om de planeet tegen het jaar 2000
leefbaar te houden, noodzakelijk maakt?
Een dergelijke oplossing werkt alleen maar op papier. De vraag waarom het
werkelijk gaat is wat wij binnen de toegemeten tijd via onderwijs
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zouden kunnen bereiken. Men kan het seksuele leven van de gewone man niet
reguleren door wetten uit te vaardigen en politiecontrole in te stellen. Daar is een
andere benadering voor nodig. In het verleden werd daar meestal door de godsdienst
in voorzien. Tegenwoordig is een dergelijke controle niet meer aanwezig. Zij is in
de loop van de jaren steeds zwakker geworden. Onze taak is om de grote
mensenmassa's op basis van een idee aan te pakken waarvoor zij zich even sterk
interesseren als voor seksuele omgang en het krijgen van kinderen. Het is moeilijk
om die kwestie op een eenvoudige manier op te lossen, of het moest zijn in algemene
termen van een beter leven in zijn totaliteit.
1

Kunt u uiteenzetten waar uw opvatting over wat u het ‘Pentagon van de macht ’
noemt, op is gebaseerd?
Het ‘Pentagon van de macht’ is in wezen een onvoorwaardelijke overgave aan
macht, geld en plezier. Elke natuurlijke behoefte heeft een grens die al tamelijk snel
bereikt wordt. Maar dat geldt niet voor het verwerven van macht of geld, of er nu
een zinnig persoonlijk of maatschappelijk gebruik van wordt gemaakt of niet. Geld
speelt in de moderne maatschappij een rol die merkwaardig veel lijkt op die van het
onlangs ontdekte lustcentrum in de hersens. Een aap aan wiens lustcentrum een
elektrode bevestigd is verwaarloost al zijn andere levensbehoeften, zelfs al gaat hij
bijna dood van de honger, om die lustprikkel maar zo veel mogelijk te verlengen en
aan te wakkeren. Hetzelfde geldt voor het huidige streven naar uitbreiding van
fysische energie, politieke invloed, militaire en persoonlijke macht in de vorm van
status, voorrechten, roem, publiciteit, wat allemaal vertaalbaar is in het abstracte
symbool van het geld. Daarom wordt het milieu overal ter wereld ondermijnd,
omvergebulldozerd en vernield, ‘voor ons plezier’, dat wil zeggen om geld.
Het gaat om verschillende dingen. Ten eerste om de energie zelf. Energie is
macht in de fundamentele zin van het woord. Het vormt de basis van de hele
maatschappij. Wij kunnen deze basis niet afschaffen; maar waar wij wel verandering
in kunnen brengen is het denkbeeld dat het de enige belangrijke factor in de
menselijke samenleving vormt. Machtsuitbreiding is zeker niet het belangrijkste
element in het leven van de mens. De mens heeft de juiste hoeveelheid macht op
de juiste plaats en op het juiste tijdstip nodig, en daarom moet hij dit naar gelang
van zijn behoeften kunnen vergroten of verminderen.
De mythe van de macht heeft alle grote maatschappijen vijfduizend jaar beheerst.
Elke nationale staat ziet zijn bestaan in termen van machtsuitbreiding, dat wil zeggen
in termen van een verhoging van zijn capaciteit om te vechten, te overwinnen en
andere naties uit te buiten. Dit is duidelijk een irrationele factor.
Het andere aspect van het ‘Pentagon van de macht’ is een overweldigende
behoefte om de publiciteitsorganen tot een enorme omvang te doen opzwellen. Op
het ogenblik doen wij dat door middel van de radio, televisie en reclame. Wij besteden
steeds grotere gedeelten van ons leven om via de publiciteitskanalen de aandacht
van anderen te trekken.
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Dit was eens het voorrecht van vorsten. Hun paleizen en monumenten waren
reclameobjecten die moesten laten zien hoe machtig zij wel waren. Als iemand
president of dictator, bandleader of televisiester is, verschijnt zijn beeltenis elke dag
overal, omdat wij tegenwoordig over een wereldomvattende communicatie
beschikken. De gewone man heeft hier eveneens aan toegegeven. Het is buiten
kijf dat er soms misdaden worden begaan door mensen die er alleen maar op uit
zijn om de aandacht op zich te concentreren 2

3

- zoals misschien Oswald of Sirhan Sirhan ?
- tot aan de meest recente maniak die iemand alleen maar vermoord heeft om in
de krant te komen, ook al wordt hij gepakt en terechtgesteld.
4

U besteedt veel aandacht aan de elektronische fantasmagorie van Marshall McLuhan
die van mening is dat ‘wij met elektronische middelen massapsychose
5
teweegbrengen ’.
Ik ben het niet eens met McLuhan's denkbeeld dat wij ons aan die dingen moeten
onderwerpen. Als denker is hij erg grillig, en spreekt hij zichzelf voortdurend tegen.
Ik heb nog geen poging gedaan om mijzelf van de meest recente McLuhan op de
hoogte te stellen. Maar McLuhan die ik ken, en ik ken hem al geruime tijd, is de
McLuhan die meent dat het werkelijke leven van de mens zich buiten hem afspeelt,
met name in de machines die hij geprojecteerd heeft, en die daaruit concludeert dat
de mens zich daar maar bij moet neerleggen, omdat het blijkbaar zijn bestemming
is.

In dit geval kent u de individualiteit van de mens een totaal ander belang toe.
Ik geloof dat het allerbelangrijkste aspect van de menselijke natuur, het
fundamentele gegeven van elk levend organisme in het feit ligt dat het autonoom
is, dat het zichzelf bestuurt, dat het zijn eigen groeimethode heeft; dat zijn leven
van binnenuit, en niet van buitenaf komt. Uiteraard wordt een organisme wel door
zijn omgeving beïnvloed, maar ondanks dat bevat het iets dat het onverbrekelijk
aan zichzelf verbindt.
Mijn interpretatie van deze tijd komt erop neer, dat wij onze eigen vitale activiteiten
steeds meer hebben overgedragen aan een groot aantal pseudo-organische
machines, die veel efficiënter zijn dan wijzelf, maar die altijd door iemand anders
worden beheerst, nooit door onszelf.
Zoals de televisie?
Zoals de televisie, inderdaad.
Maar u zou niet willen ontkennen dat televisie een immuniserende en soms bijna
gekmakende invloed op de kijkers heeft. Mensen zijn niet van hun toestel weg te
6
slaan, en de programma's staan in het algemeen absoluut beneden elk peil .

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

94
Ja, het is een soort zelfmoord, deze overgave aan het pseudo-leven van de
massaorganisaties. Een dagelijks terugkerende zelfmoord. Wanneer men zich door
de televisie laat beheersen, legt men zijn leven geheel in handen van een of andere
organisatie. Dan komt men tot de ontdekking dat zijn leven steeds leger is geworden.
Zonder de prikkel van een of andere vorm van verdoving.
De televisie is het goedkoopste en meest wijdverbreide verdovende middel van
onze tijd. Zonder zo'n geestdodend middel wordt het leven ondraaglijk. Hier ligt een
buitengewoon diepliggende neiging tot zelfmoord aan ten grondslag. Een verlangen
om zich de moeite, zich te ontwikkelen, te besparen; om bij zichzelf vast te stellen
dat het leven geen enkele waarde heeft. Dezelfde boodschap vindt men ook in de
avantgarde, zowel in de literatuur als in de beeldende kunst.

Hoe kunnen wij uit deze maalstroom van een gedesoriënteerde samenleving raken?
Het antwoord is dat er nog steeds grote aantallen mensen zijn die zich op het
leven oriënteren. Elke keer dat er een kind wordt geboren hebben wij er een
potentiële aanhanger van een op het leven gerichte visie bij. Op het ogenblik valt
er al een bepaalde verandering waar te nemen. Er vinden tegenwoordig twee
gelijktijdige ontwikkelingen plaats. Eén daarvan is negatief, namelijk de overdracht
van steeds meer traditionele levensgewoonten en instellingen aan de grote
bureaucratische en militaire organisaties, het ‘Pentagon van de macht’. Daar staat
tegenover dat vele jongeren proberen om hun autonomie te herwinnen. Zij trachten
weer zelfstandig te denken, zelfstandig te handelen. De manier waarop zij dat doen
is erg primitief en naïef, omdat het ‘zelf’ waarop zij zich oriënteren uiterst beperkt
is. Zij denken niet verder dan de armzalige vijf jaar cultuur die zij uit directe ervaring
kennen. Zij beseffen niet dat zij niet tot denken in staat zouden zijn als zij niet over
een paleolitische uitvinding beschikten die taal heet, en die minstens vijftigduizend
jaar oud is of waarschijnlijk nog veel ouder. Met andere woorden zij proberen het
verleden achter zich te laten, maar op die manier kunnen zij geen toekomst hebben.
Het werkelijke leven impliceert altijd dat verleden en toekomst in je geest moeten
blijven samenwerken. Het verleden kan niet verloochend of uitgewist worden,
evenmin als de genen. Het verleden is in onze genen aanwezig. Wij kunnen onze
genen niet tenietdoen. Wij moeten ze hoe het ook zij met ons mee torsen, en dat
geldt ook voor de geschiedenis.
U gelooft niet in het denkbeeld van een wereldomvattend dorp.
Ja en nee. Lang voor McLuhan heb ik gezegd dat de hele planeet in sommige
opzichten een stad is. Geen dorp, maar een stad, een medium voor de hoogste en
meest uitgebreide vormen van communicatie. Maar die alleen openstaat voor een
hoog gecultiveerde en gedisciplineerde minderheid, die op het ogenblik voornamelijk
uit wetenschapsmensen bestaat. Precies het tegenovergestelde van een beperkt
dorp. Men kan niet met iemand communiceren wanneer men zijn taal niet

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

95
spreekt. Men kan het niet eens met symbolen doen, want wanneer men in Turkije
ja bedoelt schudt men met het hoofd van links naar rechts, terwijl men juist in de
meest Europese culturen in dat geval van boven naar beneden knikt. Een
wereldomvattend dorp is alleen maar voor een aantal nauwomschreven doeleinden
mogelijk. Geen enkel dorp heeft ooit de hele rijkdom van het leven kunnen omvatten.
Een wereldomvattend dorp zou zelfs niet meer zijn dan een erg primitieve en
elementaire cultuur, waarin menselijke kwaliteiten, die zelfs in het allerprimitiefste
werkelijke dorp nog aanwezig zijn, zouden ontbreken.

U heeft het over het proces van dematerialisering, dat parellel aan de ‘Grenzen aan
de groei’ zou moeten lopen en ten koste zou moeten gaan van de krankzinnige race
naar materiële winsten of macht, die op het ogenblik aan de gang is. Vooral de
kwaliteit van het leven zou moeten verbeteren.
Dematerialisering betekent dat men de vraag naar materiële goederen tot op het
noodzakelijke minimum terugbrengt, niet tot op het niveau dat prestige verschaft,
niet tot op het niveau dat voordeel of macht oplevert, maar tot op het noodzakelijk
niveau, in termen van leven. Ik kan dat illustreren aan de hand van wat er in elke
Amerikaanse voorstad plaatsvindt. De meeste mensen uit de voorsteden meten
hun welvaart af aan de afmetingen van hun grasperk. Als zij erin geslaagd zijn een
halve hectare te bemachtigen, moeten zij elke week acht uur lang op hun
maaimachientjes heen en weer rijden om het te kunnen inkorten. Gewoon een stuk
braakliggend grasland. Mijn vrouw en ik hebben hier evenveel grond. Ik heb het
grasperk tot op het noodzakelijke minimum teruggebracht. Als ik het wil maaien heb
ik daar met een handmaaimachine niet meer dan vijf kwartier voor nodig. Deze
halve hectare kan ik zonder hulp van anderen verzorgen en onderhouden. Maar wij
hebben hier ook verschillende soorten frambozestruiken, krentebomen, een
aspergebed en een moestuin. Met andere woorden: wij kunnen van alle rijkdommen
van deze omgeving genieten, terwijl wij niet meer tijd aan onze tuin besteden dan
de mensen uit de voorsteden.
Wat dat betreft maken zij deel uit van de machtscultuur. Hun grasvelden leveren
hun prestige op, ook al groeit er niets nuttigs. Ik maak deel uit van de menselijke
cultuur, wat inhoudt dat ik van een enorme verscheidenheid kan genieten zonder
dat dit meer werk met zich meebrengt. De mensen uit de voorsteden verbruiken
olie en benzine om hun grasperken bij te houden. Ik verbruik alleen maar
zonne-energie, door het voedsel dat ik eet. Dit is een methode die wij ook op het
probleem van de energiebronnen zouden kunnen toepassen. Met andere woorden:
wij kunnen de vraag naar energie door een juiste planning doen afnemen. Om mijn
tuin te onderhouden heb ik geen druppel extra benzine nodig.
U spreekt over het machtssysteem van de universiteiten die kennis in een ‘kolossale
7
hoop rommel’ varanderen, en u schreef ook over de ‘overproduktie’ van boeken .
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Dat is uiteraard een vorm van geestelijke milieuverontreiniging. Dat hadden wij al
lang geleden moeten inzien. Wij hebben een systeem waarin elk element dat winst
oplevert, steeds verder uitgebreid moet worden. Wij hebben het over het bruto
nationaal produkt, en wij vinden het nodig om dat elk jaar weer opnieuw te verhogen.
Dat geldt op elk gebied, en eveneens op dat van de boekenproduktie. Als je geen
boeken en artikelen produceert is een promotie aan de universiteit uitgesloten.

Dat is een vorm van overkill.
Uiteraard, Het is ook overkill van de geest, omdat er over een jaar of vijftig niemand
meer is die nog uit deze berg van boeken wijs zal kunnen worden.
Het Rapport van de Club van Rome heeft gebruik gemaakt van computers. Bent u
van mening dat computers sociaal gezien verdeeldheid zaaien?
Onze uitvindingen vervullen als zodanig geen van alle een desintegrerende functie.
Verdeeldheid zaaien is alleen het absurde gebruik dat wij ervan maken.
Tegenwoordig heerst er een algemeen bijgeloof dat uit computerberekeningen
verkregen antwoorden een bijna goddelijk gezag bezitten, hetgeen dezelfde kennis
niet had toen ze nog direct door menselijke wezens werd voortgebracht. Dit is een
soort machineverering die ik als een nieuwe afgoderij zie, een kruising van het
Mechanische Kalf met het Gouden Kalf.
8

U noemt automatisering een zelf-veroorzaakte impotentie.
Ja, omdat wij ons kostbaarste vermogen opgeven, het vermogen om van al de
eigenschappen van onze geest gebruik te maken, van ons geheugen, gevoel, intuïtie,
voorgevoelens, van ons vermogen om abstract te denken. Wij staan dit allemaal af
aan een bijzonder elegant maar beperkt apparaat, dat snel en precies te werk gaat,
maar dat een groot aantal uiterst belangrijke menselijke dimensies mist. Natuurlijk
zijn er bepaalde vormen van geestdodend werk die door de computer verricht kunnen
worden. Om deze reden werd de computer aanvankelijk uitgevonden, om
astronomische berekeningen uit te voeren, die de mens honderden jaren zouden
kosten. Een dergelijk gebruik van de computer is volledig gewettigd. Maar geen
enkele computer kan een heel organisme vervangen. Geen enkele machine is meer
dan een facet of een fragment van het menselijk organisme. Het menselijk organisme
bestrijkt een veel rijker gebied dan ooit door een machine gesimuleerd kan worden.
Geen enkele machine is meer dan een deel van de hele mens.
9

Zoals Barbara Ward heeft gesignaleerd: ‘Computers ruiken en zien niet’.
Inderdaad. Dat werd daarvoor al door Erwin Schrödinger, de natuurkundige, in
zijn boek Was ist Leben? opgemerkt. Schrödinger zei dat de wereld van de
wetenschap een wereld is zonder kleur, zonder gevoel, zonder emotie, zonder de
kenmerken die alle organismen bezitten.
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Maar sprekend over cybernetika en computerbestuur over de wereld en haar
mensenmassa's - bent u van mening dat computers tenminste kunnen bijdragen
tot de catalogisering van de planeet, zoals zij dat voor de Club van Rome hebben
gedaan?
Ik ben absoluut van mening dat wij maar een beperkt gebruik van computers
zullen kunnen maken. Want onze problemen liggen in wezen niet op technologisch
terrein. Zij zijn eerder van psychologisch en morele aard. Dat houdt in dat wij de
interne controlemechanismen, die wij opgegeven hebben, in ere moeten herstellen.
Dat brengt een mentaliteitsverandering met zich mee, een verandering in onze
levensstijl, die ertoe moet leiden dat het voor ieder redelijk ontwikkeld mens
fantastisch klinkt dat iemand acht uur, of zelfs maar drie of zelfs maar éen uur per
dag voor zijn televisietoestel zou doorbrengen. Je zou een televisie alleen maar
moeten aanzetten als je er werkelijk behoefte aan had, als er iets in je leven was
dat het noodzakelijk maakte, op dezelfde manier als waarop iemand een plaat opzet
omdat hij een bepaald stuk muziek wil horen. Maar elke dag televisie om te kunnen
blijven voortbestaan is immers onzin.
Sommige mensen brengen tachtig procent van hun vrije tijd voor het televisiescherm
door.
Dat betekent dat tachtig procent van hun tijd aan niet-actief leven besteed wordt.
10

In Het Pentagon van de macht citeert u Emerson die de laconische metafoon
11
gebruikt van de aardworm die een mens wordt. De mens boekt geen vooruitgang
door het groeitempo op te voeren of door alleen maar een grotere aardworm te
worden. Maar er worden wel nog steeds ontzagwekkende aantallen aardwormen
geboren. Gelooft u dat wij een nieuwe Jezus, een nieuwe Marx, een nieuwe religie
nodig hebben?
Wat zou de mens moeten doen, om zichzelf te redden, nu zijn paspoort, om met
12
Edgar Morin te spreken, verlopen is?
Ik geloof niet dat religies zomaar gefabriceerd kunnen worden. Ik ben van mening
dat wij steeds sterker onder invloed komen te staan van een religie die wij niet als
zodanig erkennen. Wij staan onder invloed van de mythe en de religie van de
machine. Die religie is al erg oud. De dromen en wensen die tegenwoordig door de
technologie belichaamd worden, kunnen allemaal in de Egyptische, Soemerische
en Babylonische heldendichten worden teruggevonden. Technologische
oorlogvoering ook. In de bijbel past God die op de Egyptenaren toe. Alles wat de
goden in die vroegere religies deden, wordt tegenwoordig gedaan door de mens,
die daarom dom genoeg denkt dat hij God is. Maar hij vergeet dat God twee kanten
heeft. De keerzijde van God is de duivel, de vertegenwoordiger van de destructieve
krachten. De creatieve en constractieve krachten bevinden zich aan de andere kant.
Meestal schenken wij geen aandacht aan die onbekende machten die in ons schuilen.
Ik geloof niet in een messias. Ik geloof niet dat iemand een godsdienst kan
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stichten. Als er op het ogenblik een godsdienst gesticht werd, zou dat zoiets worden
13
als Christian Science of McLuhanisme. Het zou volstrekt geen echte godsdienst
zijn. Mocht de wereld gered worden, dan heeft ieder mens, ieder kind daarbij een
rol te vervullen.
14

Bent u het met Skinner eens dat ‘voortbestaan ’ in onze tijd het voornaamste doel
in het leven is?
Nee, het voornaamste doel in het leven is altijd ‘creativiteit’ geweest. Ons
voortbestaan is verzekerd wanneer wij ons op creatieve handelingen richten, wanneer
wij een levenstijl aannemen die ons ervan overtuigt dat wij noodzakelijke offers
moeten brengen. Wij hoeven een werkelijk kunstenaar er niet van te overtuigen dat
hij niet als een effectenmakelaar moet leven. Zijn werk interesseert hem zoveel dat
hij vaak bereid is om op water en brood te leven en zijn leven zo bescheiden mogelijk
15
in te richten, zoals Cézanne bijvoorbeeld deed. De kunstenaar is in staat het
materiële comfort te versmaden dat voor de grote magnaten of de generaals in het
Pentagon een levensvoorwaarde is. Mensen die creatief leven hebben maar een
karig rantsoen nodig. Dat wil niet zeggen dat armoede op zichzelf iets wenselijks
is. Wanneer iemand maar voldoende door werkelijk creatieve arbeid in beslag wordt
genomen, kan het hem absoluut niets schelen hoeveel geld hij verdient of hoeveel
publiciteit hij krijgt.
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Leonard M. Ross
Professor Leonard M. Ross werd in Los Angeles, Californië geboren,
(1945). Hij studeerde rechten aan de Yale Law School en werkt momenteel
aan zijn doctoraal Economie, eveneens aan de Yale-universiteit. Hij
doceert rechten aan de Columbia-universiteit in New York.

Professor Ross, u bent éen van degenen die het Rapport van de Club van Rome
1
bekritiseerd hebben, in de New York Times bijvoorbeeld.
Het kwam er volgens ons op neer dat het een moedige en ambitieuze poging
was, maar dat het uiterst negatieve consequenties met zich meebracht. Wij meenden
dat het zo weinig aan redelijke wetenschappelijke normen voldeed, dat het eerder
opnieuw bewerkt dan opnieuw gepubliceerd had moeten worden.
Ja, maar u noemde het een publiciteitsstunt. Voor zover ik de mensen die eraan
hebben meegewerkt ken, ben ik ervan overtuigd dat zij ernstig geprobeerd hebben
om een eerste wereldmodel te creëren.
Waar wij kritiek op hadden was, dat er welbewust een enorm rookgordijn van
publiciteit werd aangelegd, terwijl de uitgangsgegevens niet eens voor
wetenschappelijke kritiek werden vrijgegeven. De normale prodecure van een
serieuze wetenschappelijke studie begint allereerst met een periode waarin de
resultaten door vakgenoten bekritiseerd en besproken kunnen worden. Daarna kan
men eventueel besluiten er wereldnieuws van te maken. Onze kritiek richtte zich
niet zozeer tegen de publiciteit, maar wel tegen de opvatting dat de publiciteit
belangrijker was dan de studie zelf.
In Nederland was er geen sprake van een publiciteitscampagne. De resultaten van
het Rapport werden normaal via t.v. en pers bekendgemaakt, en zij hadden een
diepgaand effect op de publieke opinie. Maar wat zijn uw bezwaren tegen het soort
simulatiemodel dat Forrester en Meadows gebruikt hebben?
Wij hebben geen bezwaren tegen de simulatietechniek op zichzelf. Zowel in de
natuurwetenschappen als in de economie - zij het met tamelijk strikte beperkingen
- heeft deze zijn nut ruimschoots bewezen. Onze bezwaren richten zich dan ook
niet tegen simulatie als zodanig, maar tegen de combinatie van veronderstellingen,
die aan elke computerberekening in het model ten grondslag ligt. De negatieve
elementen in het model, alles wat een ongunstige invloed op het milieu heeft,
vervuiling, bevolkingsgroei, enzovoort, worden allemaal geacht exponentieel te
groeien, terwijl alle positieve elementen, gunstige vormen van technologische
vooruitgang, enzovoort, volgens de ontwerpers van het model alleen maar lineair
kunnen groeien. Het Rapport neemt aan dat de vervuiling per produktie-eenheid
door anti-vervuilingstechnieken met maximaal 75% beperkt kan worden. Deze
beperking is bovendien eenmalig. Verdere verbetering is onmogelijk. Heeft men die
veronderstelling eenmaal aanvaard, dan kan men zuiver wiskundig berekenen
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dat iets dat exponentieel groeit, iets anders dat éenmaal met een vast getal wordt
vermenigvuldigd en daarna niet meer kan groeien, tenslotte geheel zal voorbijstreven.
En zo bouwt men in deze veronderstelling de conclusie in dat de wereld ineen zal
storten. Die conclusie zou volledig terecht zijn als de eerste veronderstelling
inderdaad correct zou blijken. Maar het is gewoon onzin om aan te nemen dat
anti-vervuilingstechnieken de vervuiling met niet meer dan 75% zouden kunnen
beperken. Het is een veronderstelling die niet op feiten stoelt, en er worden ook
geen concrete feiten genoemd die haar zouden kunnen staven. Onze huidige
technologie is in staat om vele vormen van vervuiling met aanzienlijk meer dan 75%
te beperken - daar is geen plotselinge, geheimzinnige nieuwe uitvinding voor nodig,
maar alleen een politieke beslissing. Dat wil echter niet zeggen dat er enige garantie
bestaat dat die politieke beslissing ook zal worden genomen. Wij delen de
bezorgdheld - en een groot deel van het pessimisme - van het team van de Club
van Rome over het tempo waarin de vervuiling door politici wordt aangepakt. Het
is volledig juist om te stellen dat er een eind aan de vervuiling moet worden gemaakt.
Als dat de enige strekking van het Rapport was, zouden wij die toejuichen. Maar
het is nog wel iets anders om maar meteen te stellen dat de produktie moet worden
stopgezet. Dat is een conclusie die niet op feiten gebaseerd is.

En daar heeft u bezwaar tegen?
Ja, de veronderstelling dat de problemen door produktieuitbreiding onvermijdelijk
groter zullen worden, en alleen door produktiestagnatie kunnen worden opgelost.
Wij zijn van mening dat de groei zelf Van een groei- naar een diensteneconomie, zoals u het zou formuleren.
Ja, maar dat is eigenlijk een punt van secundair belang. De opstellers van het
Rapport zijn daar overigens maar oppervlakkig op ingegaan. Ik geloof dat dat idee
bij andere schrijvers sterker naar voren komt.
2

Professor Samuelson spreekt ook over een diensteneconomie .
Ja, dat de groei zich in de toekomst meer op diensten dan op industrieprodukten
zal richten. Het lijkt mij dat deze veronderstelling zowel qua voorspelling als qua
beschrijving eerder zal opgaan voor het ontwikkelde deel van de wereld dan voor
het onderontwikkelde. Iemand die op een stoep in Calcutta moet slapen heeft niet
noodzakelijkerwijs behoefte aan uitbreiding van de diensten, maar wel aan meer
eten en een dak boven zijn hoofd. Daar is een bepaalde hoeveelheid industriële
produktie voor nodig, en onze enige hoop op een verlichting van de wanhopige
armoede die het grootste deel van de miljardenbevolking van de wereld moet
ondergaan, ligt dan ook in een aanzienlijke uitbreiding van de industriële capaciteit.
Wij zijn het volledig met de opstellers van het Rapport eens dat industriële produktie
tot verschrikkelijke spanningen kan leiden, en dat er dringend politieke actie nodig
is om iets aan die spanningen te gaan doen. Maar dat wil absoluut nog niet zeggen
dat de machine dan ook helemaal moet worden stopgezet.
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Maar zij zeggen niet dat de produktie helemaal gestaakt moet worden, zij bepleiten
een evenwichtstoestand.
Zij willen naar een situatie zonder groei toe. Zij bepleiten een eerlijke verdeling
tussen de rijke en de arme naties. Wij zijn het daar in principe volledig mee eens,
maar wij zien niets dat erop wijst dat het ook zal gebeuren. Studies over het
3
Labour-bewind in Groot-Brittannië en de New Deal in de Verenigde Staten hebben
uitgewezen dat zelfs deze zogenaamde sociale revolutie geen enkele verandering
in de inkomensverdeling hebben teweeggebracht. Volgens recente onderzoekingen
van Titnuss en zijn medewerkers hebben de twintig jaar Labour-bewind, de periode
waarin de verzorgingsstaat ontstond en tot volle ontwikkeling kwam, absoluut geen
wijziging gebracht in de relatieve inkomensverdeling tussen de verschillende klassen.
Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten tijdens de New Deal. Met deze voorbeelden
van de progressiefste sociale bewegingen in de westerse wereld voor ogen, zien
wij dan ook nauwelijks reden om te veronderstellen dat de Amerikanen hun eigen
levensstandaard plotseling tot vijfhonderd dollar per hoofd van de bevolking zouden
moeten verlagen om de levensstandaard van de Indiërs tot tweehonderd dollar te
kunnen verhogen. Hun idee mag op zichzelf nog zo verdienstelijk zijn, de wereld
gaat nu eenmaal anders te werk.
Bent u van mening dat het Rapport van de Club van Rome te veel nadruk legt op
de eindigheid van energiebronnen en te weinig rekening houdt met eventuele nieuwe
ontdekkingen?
Het is in ieder geval niet zo dat wij onze voorspellingen op concrete uitgangspunten
kunnen baseren. Het is best mogelijk dat de ontwikkeling van kernfusie tot een
uitgebreide en goedkope energietoevoer leidt, maar het is even goed mogelijk dat
dat niet het geval zal zijn. Wij willen zeker niet beweren dat de door de conventionele
brandstoffen teweeggebrachte vervuiling geen probleem vormt, of dat het ondenkbaar
zou zijn dat de huidige energiebronnen uitgeput raken. Maar wij zien evenmin reden
om de tegenwoordige trends van energiebronnen zonder meer in de toekomst te
projecteren. De ontwikkelingen in de wereld hebben zich in het verleden altijd op
een heel andere manier voltrokken. Historisch gezien is er altijd wel iets nieuws uit
de bus gekomen.
Zijn er aanwijzingen dat de technologie eveneens exponentieel groeit?
Dat is tenminste de conclusie van de beste studie, die tot dusver op dat gebied
4
is verricht. Tobin en Nordhaus hebben de produktiefunctie in de moderne tijd
geschat, en zij hebben daarbij ontdekt dat de technologie en de produktiviteit van
de energiebronnen een exponentiële groei doormaken. Elke econometrische
schatting, die van Tobin en Nordhaus niet uitgezonderd, draagt bepaalde gevaren
in zich, wanneer zij als basis voor een toekomstvoorspelling voor twintig of vijftig
jaar wordt genomen, maar liever goede econometrie dan het soort gedachteloze
projectie waaraan de opstellers van het Rapport van de Club van Rome zich schuldig
hebben gemaakt.
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Robert S. McNamara heeft in Stockholm gezegd dat de industriestaten circa drie
procent van hun nationale inkomen zouden kunnen betalen om de
ontwikkelingslanden bij het bestrijden van de vervuiling te helpen.
Ik ben er absoluut vóor dat de industriestaten zich tegenover de
ontwikkelingslanden aanzienlijk genereuzer betonen. Maar de norm van éen procent
van het bruto nationaal produkt als ontwikkelingshulp is nooit gehaald. In de
Verenigde Staten raken wij er zelfs steeds verder van verwijderd. Daarom zie ik ook
geen reden om te veronderstellen dat een nieuw onderzoek of een nieuwe noodkreet
plotseling tot een golf van ongekende vrijgevigheid zou leiden.
Maar is er behalve massale publiciteit dan nog een andere methode om de politici
tot handelen aan te zetten?
Nogmaals, onze bezwaren richten zich niet tegen de publiciteit als zodanig, maar
tegen de punten waarop die publiciteit gericht is. Als die publiciteit zou pleiten voor
een betere bestrijding van de vervuiling, voor een inkomensherverdeling, of voor
hulp aan onderontwikkelde landen, zouden wij uiteraard geen enkel bezwaar hebben.
Maar de publiciteit van het Rapport van de Club van Rome richt zich op de allerergste
pseudo-oplossing - het saboteren van de machinerie die hoe het ook zij de oplossing
voor de armoede in de wereld in zich draagt.
Toen u de modellen van professor Forrester en Dennis Meadows met elkaar
vergeleek, zei u dat Forrester tenminste nog enige hoop in zijn wereldmodel toeliet.
Forrester gebruikte dezelfde methodiek, maar enigszins andere, zij het eveneens
arbitraire veronderstellingen, en kwam zo tot iets minder wanhopige conclusies. Ik
ben echter van mening dat beider conclusies zozeer van hun veronderstellingen
afhankelijk zijn, dat zij volstrekt geen waarde hebben.
Maar hoe kan men dit bestaande wereldmodel dan verbeteren, zoals professor
Tinbergen in Rotterdam probeert?
Tinbergen is uiteraard een van de eminentste economen die de wereld bezit. Ik
ben niet van zijn model op de hoogte, maar ik twijfel er niet aan dat hij totaal anders
5
te werk gaat dan Forrester en Meadows.

Eindnoten:
1 The New York Times Book Review van 2 april 1972 bevat een bespreking van Limits to Growth
(het Rapport), World Dynamics en Urban Dynamics door Peter Passell, Marc Roberts (professor
in de economie aan de Columbia-universiteit) en Leonard Ross. Een stroom van brieven van
lezers bereikte de redactie van de Times en op 30 juli 1972 zag men zich genoodzaakt enkele
pagina's reacties met uitvoerig antwoord van professor Ross op te nemen.
2 Zie gesprek met Paul A. Samuelson, pagina 57.
3 New Deal: progressieve hervormingen, doorgevoerd onder Franklin D. Roosevelt, 32ste president
van de Verenigde Staten, van 1933 tot 1945.
4 Professor James Tobin en professor William D. Nordhaus, beiden verbonden aan de
Yale-universiteit in New Haven, Connecticut.
5 Zie gesprek met professor H. Linnemann, pagina 458.
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Peter Passell
Professor Peter Passell studeerde te zelfder tijd als professor Ross aan
de Yale-universiteit en haalde zijn doctoraal economie aldaar in 1970. Hij
doceert op het ogenblik economie aan de Columbia-universiteit.
Professor Ross en professor Passell publiceerden onlangs het boek
‘Affluence and it's Ennemies’, Viking Press (1973).
Mijn belangrijkste bezwaar is dat het project van de Club van Rome een proeve van
deductieve logica is. Alle conclusies zijn al in de veronderstellingen ingebouwd,
zodat wij via een enorme massa pseudo-wetenschap op een conclusie uitkomen
die al bij het begin volkomen duidelijk was.

U noemt dat: ‘fixing the wheel.’
Ja, precies. Als men uitgaat van de veronderstelling dat negatieve elementen
exponentieel groeien en positieve elementen lineair, krijgen de negatieve dingen
uiteindelijk de overhand, en wordt een algemene ineenstorting onvermijdelijk.
Het is dus de verkeerde conclusie dat het resultaat ongunstig zal zijn.
Precies. Ik ben er persoonlijk niet zeker van wat zich in de hoofden van de
deelnemers aan het project heeft afgespeeld, of zij begrepen waar zij mee bezig
waren en om ideologische redenen ruchtbaarheid wilden geven aan het gevaar dat
zij zagen, of dat zij zo naïef waren om te menen dat zij wetenschappelijk werk
verrichtten.
Het vormt een demonstratie van het feit dat economen er niet in slagen om hun
opvattingen aan mensen buiten hun eigen vakgebied duidelijk te maken. Forrester,
de geestelijke vader van het project, is duidelijk een zeer briljant geleerde; op andere
gebieden heeft hij daar ruimschoots bewijs van geleverd. Het soort fouten dat hij in
1
World Dynamics en in feite ook in zijn andere boeken maakt, zijn economisch gezien
elementair, het soort fouten dat doctoraalstudenten op tentamens zessen opleveren.
Het project heeft eigenlijk een tragisch aspect. Zoveel begaafde en enthousiaste
mensen die hun tijd zo volledig verknoeid hebben.
Miste het team van M.I.T. medewerkers met een fundamentele wetenschappelijke
economische aanpak?
Ja, absoluut. Wat zij misten waren mensen met enig inzicht in eenvoudige
inleidende economie, het soort economie dat je aan Amerikaanse universiteiten in
je eerste jaar leert.
Zou je daar genoeg aan hebben?
Daar zou je in ieder geval genoeg aan hebben om fundamentele fouten te
ontdekken. Er zijn er aantal plaatsen in het Rapport waar iedereen die iets weet van
het middelbare niveau van prijstheorie de fouten zou kunnen aanwijzen. Vooral
wanneer ze het hebben over de toewijzing van schaarse hulpstoffen zonder dat ze
daarbij iets over prijzen zeg-
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gen. Zó zou men dat probleem in de achttiende eeuw ongeveer hebben aangepakt.

Hoe zouden wij dat eerste model kunnen verbeteren, kunnen uitbreiden, want er
bestaat behoefte aan een wereldmodel.
Het model moet in ieder geval niet worden uitgebreid. De structuur ervan moet
worden vereenvoudigd. Misschien hoeven wij niet eens van computers gebruik te
maken. Wat wij nodig hebben is minder systeem-analytische, en meer economische
inbreng. Daarbij denk ik aan de studie van Nordhaus en Tobin, een veel voorzichtiger
poging om na te gaan hoe de wereldgrondstoffenreserve er op het ogenblik voor
staat, en hoe zij zich de komende vijftig, zestig jaar zal ontwikkelen; het moet een
studie worden met een belangrijke economische inbreng en een ondergeschikt
econometrische en systeemtheoretisch aspect. Het belangrijkste element erin moet
een zorgvuldige constructie van het probleem worden, geen lange reeks geschatte
cijfers waarbij men zich gemakkelijk kan vergissen, of een arbitraire constructie van
modellen waarbij een verkeerde specificatie het project al zijn betekenis ontneemt.
Het lijkt mij dat dit de meest efficiënte aanpak van het probleem is. Ik wil echter niet
zeggen dat er geen probleem is. Er is wel degelijk van een probleem sprake. Net
als Forrester en Meadows stellen, is het heel goed mogelijk dat wij over honderd
jaar nog maar over een miniem kleine hulpstoffenreserve kunnen beschikken. Het
is ongetwijfeld uiterst nuttig om te weten of er ‘grenzen aan de groei’ zijn.
Voor een buitenstaander als ik die van de andere kant van de Oceaan komt vliegen,
lijkt het interessant als de teams van Nordhaus-Tobin en Forrester-Meadows samen
een nieuw model zouden construeren.
Wel, het klinkt misschien arrogant, maar ik weet werkelijk niet of het Forrester-team
wel iets te bieden heeft. Ik geloof niet dat hun kennis van erg veel nut kan zijn bij
dit probleem dat in wezen van economische aard is. Zij hebben in ieder geval nuttig
werk verricht omdat zij het probleem onder de aandacht van het publiek hebben
gebracht. Maar Forrester's bekwaamheden liggen op het gebied van de
systeemconstructie, niet op dat van de economie. En wat de nabije toekomst betreft,
verwacht ik niet dat toepassing van de systeem-analyse op de meeste
sociaal-wetenschappelijke gebieden van enige waarde zal zijn.

Eindnoten:
1 Jay W. Forrester, World Dynamics. Wright-Allen Press, Cambridge, Massachusetts.
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Alexander King
Dr. Alexander King is Directeur-Generaal voor Wetenschappelijke zaken
bij de O.E.S.O. in Parijs sedert 1961.
Hij werd in Glasgow Engeland geboren (1909).
Hij studeerde Chemie aan het Imperial College of Science in London en
aan de universiteit van München. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
hij wetenschappelijk adviseur van de Minister van Produktie.
Van 1943 tot 1947 was hij hoofd van de Britse Wetenschappelijke Missie
in Washington D.C. en Wetenschappelijk Attaché van de Britse
Ambassade in de Verenigde Staten. Van 1947 tot 1950 was Dr. King
hoofd van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Kabinet. In 1968
richtte hij samen met Dr. Aurelio Peccei de Club van Rome op.
1

Hoe waren reacties van wetenschapsmensen aan de O.E.S.O. en in Verenigde
Naties-kringen op het Rapport van de Club van Rome?
Zeer uiteenlopend, en voornamelijk terughoudend. De meningen van de
wetenschapsmensen zijn evenals die van het grote publiek zeer verdeeld. Natuurlijk
zijn de wetenschapsmensen uit de aard van hun positie geneigd te denken dat de
technologische aanpak in staat is om overal een oplossing voor te vinden. Maar zij
raken er steeds sterker van overtuigd dat de tijdsfactor een belangrijke rol speelt.
Ziet u, wij zijn het er op het ogenblik over eens dat het wetenschapsbeleid éen
geheel moet vormen met het economisch en sociaal beleid. Maar omdat een nieuwe
ontdekking een ontwikkelingsproces van tien à vijftien jaar moet doormaken om van
ontwerp tot industrieprodukt of sociale vernieuwing uit te groeien, betekent dat dat
de wetenschap vijftien jaar te laat komt als zij zich op de problemen van vandaag
richt. In dat geval zal zij eerder een soort van eerste hulp zijn dan een werkelijk
creatieve impuls. Het belang dat het Rapport van de Club van Rome voor de
wetenschapsman heeft, en dat nu langzamerhand duidelijk begint te worden, is dan
ook dat zij op veel langere termijn moet plannen en zich samen met economen en
politici over ver verwijderde toekomstproblemen moet buigen, wil men voorkomen
dat de resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek al direct achterhaald zijn.
Ondanks dat heb ik het gevoel, en vele van mijn collega's met mij, dat het belang
van de technische factoren in het Rapport enigszins onderschat is. Het is mogelijk
om meer te doen, maar alles hangt af van de aanwezigheid van overvloedige
energiebronnen.
Professor Tinbergen zei mij dat er in het model behoefte is aan een nauwkeuriger
aanpak.
Uiteraard. Niemand gelooft dat het model volmaakt is. Ook de ontwerpers ervan
niet. Wat volgens mij zo verbijsterend is - afgezien van de emotionele reacties van
economen, wat erop wijst dat het hoog tijd was dat zij eens wakker werden geschud
- is, dat zoveel mensen vinden dat deze nieuwe aanpak, deze pioniersarbeid, het
eerste onderzoek op een nieuw gebied, op alle vragen antwoord zou moeten geven.
Dat is
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in strijd met het hele patroon van een wetenschappelijke ontwikkeling. Het is een
emotionele en geen wetenschappelijke reactie. Het opent een weg, meer niet. Maar
ook dat is al een geweldig resultaat. De volgende fase is dat Tinbergen en zijn team
en vele andere geleerden ons veel meer informatie, veel meer zekerheid zullen
verschaffen, en het model zullen vertalen in termen die tot politieke actie zouden
kunnen leiden.

In een gesprek met professor Skinner over zijn controversiële boek Verder dan
Vrijheid en waardigheid, zei hij dat tachtig tot negentig procent van de recensies
vernietigend waren geweest omdat naar zijn oordeel de recensenten niet konden
lezen. Geldt dat ook voor het Rapport van de Club van Rome?
Zonder enige twijfel. Dat geldt voor zoveel van de slechte recensies die ik heb
gelezen. Ik moet bekennen dat een aantal goede recensies eveneens duidelijk op
vooropgezette meningen geënt waren waarvoor het evenmin nodig was het boek
te lezen. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds weer in het boek vermeld dat het geen
futurologie betreft, dat het geen toekomstvoorspelling biedt, maar alleen zegt wat
er gebeuren zal als wij nergens verandering in zouden brengen. Toch stelt een
aantal recensenten dat voorspellingen nooit uitkomen, dat er altijd wel iets
tussenbeiden komt. Dat is nu juist het doel van het boek, met andere woorden. Men
heeft het niet werkelijk gelezen.
Hoe reageren voor zover u weet de wetenschapsmensen uit de Derde Wereld? Hoe
reageren de Oosteuropeanen, de socialistische landen?
Dat is een enorm interessant vraagstuk. Het is duidelijk dat niet alleen de
wetenschapsmensen, maar alle ontwikkelde mensen in onderontwikkelde landen
aanvankelijk uiterst negatief zullen oordelen, omdat het Rapport een situatie schetst
waarin ontwikkelingslanden een nog hachelijker positie innemen dan gewoonlijk
wordt aangenomen. Daartegen moeten zij reageren. Het Rapport kan een
onverbloemd neokolonialistische indruk wekken, als de reactie van een rijkaard die
zijn nest bevuild heeft en zijn positie wil consolideren, en tegelijkertijd van alle
anderen eist dat zij pas op de plaats maken. Maar mijn ervaring, vooral na de
discussies die de Club van Rome in Rio de Janeiro heeft gevoerd, is dat de
Latijns-Amerikaanse wetenschapsmensen als vertegenwoordigers van
ontwikkelingslanden na enige tijd hun standpunt wijzigen. Zij zien in dat het Rapport
op fundamentele feiten wijst waar zij evenmin onderuit kunnen. Daarom zijn wij in
de Club van Rome uitermate blij dat Latijns-Amerikanen met financiële steun uit
Canada die de Club voor hen heeft weten te verkrijgen, zich in deze studies verder
zullen verdiepen en deze in feite vanuit hun eigen standpunt zullen gaan bekijken.
Dat zal een zeer belangrijke stap vooruit zijn.
2

In Stockholm nam Brazilië het standpunt in dat het niet van plan was de
economische groei door ecologische overwegingen te laten doorkruisen.
Dat is een uiterst natuurlijke, en uiterst begrijpelijke opvatting. In een
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uitgestrekt, leeg land is het erg moeilijk om voorrang te verlenen aan toekomstige
ontwikkelingen op lange termijn, om ecologische schade zwaarder te laten wegen
dan de uiterst begeerlijke economische voordelen op korte termijn. Dat is de
onvermijdelijke schizofrenie van elk individu en van elk land, of het dilemma tussen
het behalen van onmiddelijke voordelen en het behartigen van belangen op langere
termijn.

Bent u van mening dat milieuproblemen langzamerhand tot het politieke bewustzijn
van de wereld beginnen door te dringen?
Wat de milieuproblemen betreft, ja. Uit de discussies die wij, met name Aurelio
3
Peccei en ik, met politieke leiders en anderen gevoerd hebben, heb ik de indruk
gekregen dat de overheden zich bewust beginnen te worden van het totale probleem.
Het milieuprobleem als zodanig, het probleem van de vervuiling, krijgt de meeste
aandacht Misschien mede omdat dit het meest toegankelijke deel is van het complex
dat wij de ‘problematiek’ noemen. Het is een probleem dat in economisch en
technisch opzicht zonder al te hoge kosten kan worden opgelost. Dat is het meest
hoopvolle aspect. Maar of de politici de sociaal-economische en industriële
problemen en de kwestie van de uitputting van de hulpbronnen werkelijk onder ogen
zullen zien en dienovereenkomstig maatregelen zullen treffen, of het werkelijk het
begin van het einde van de consumptie- en verspillingseconomie zal betekenen,
zou ik op dit moment nog niet kunnen zeggen.
Bent u optimistisch?
Ja, ik ben optimistisch, maar ik weet niet of wij wel genoeg tijd zullen hebben.
Als initiatiefnemer van de Club van Rome heeft u intensief samengewerkt met Aurelio
Peccei. Professor William I. Thompson van York University in Toronto, Canada,
4
heeft in het Harpers Magazine opgemerkt: ‘Peccei is het prototype van de
multinationale manager, op zoek naar een nieuwe concentrische orde.’ Wat is uw
mening?
De kennismaking en samenwerking tussen Aurelio en mij dateert al van vele jaren
geleden. Het hele idee van de Club van Rome is in feite afkomstig uit onze
5
discussies, die hier in deze kamer zijn begonnen. Volgens mij is hij uniek. Een
representatief prototype is hij helaas niet, want de gemiddelde magnaat of
multinationale ondernemingsbureaucraat gaat onvermijdelijk praktisch geheel op
in de belangen van zijn firma. Desondanks ben ik het er mee eens dat multinationale
ondernemingen met hun wereldomvattende activiteiten een mondiaal gerichte vise
zouden moeten hebben, waardoor men van hun kant meer begrip en meer inzicht
op langere termijn zou kunnen verwachten.
Maar Peccei is in zoverre uniek dat de problemen van de wereld bij hem op de
allereerste plaats komen. Hij is een van de meest toegewijde mensen die ik in mijn
leven heb ontmoet. Hij brengt zijn opvattingen ook in praktijk, en ik heb geloof ik
ook nog nooit iemand ontmoet die zuiverder gemotiveerd is dan hij. Hij werkt enorm
hard. Hij besteedt
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een groot deel van zijn tijd aan dit soort zaken. Hij beschikt over een werkelijk
wereldomvattende visie. Hij is zeker geen vertegenvoordiger van het multinationale
zakenleven, en evenmin een vertegenwoordiger van de geïndustrialiseerde landen.
Hij is een van de weinige mensen wie de wereld als geheel te harte gaat, het soort
mensen waar wij er veel meer van zouden moeten hebben, al zal het geen
eenvoudige zaak zijn, hen te vinden.

Hij zei tegen mij: ‘Wat zou ik anders kunnen doen wanneer ik naar mijn kinderen
en kleinkinderen kijk?’
Ja. Zo zouden alle wereldburgers er over moeten denken. Helaas is dat niet het
geval. Dat is het verschil tussen Peccei en de rest: hij bekommert zich om het lot
van de mensheid en de meeste anderen niet.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

O.E.S.O.

betekent Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Milieu-conferentie van 5 tot 16 juni 1972 in Stockholm.
Zie gesprek met Aurelio Peccei, pagina 463.
Zie Harpers Magazine, september 1972, ‘The Individual as Institution’ door William I. Thompson.
Het gesprek met Dr. King vond plaats in het Hoofdkwartier van de O.E.C.D. in de Rue André
Pascal 2, in Parijs.
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Dennis Gabor
Professor Dennis Gabor ontving in 1971 de Nobelprijs voor Natuurkunde,
als erkenning voor zijn werk op het gebied van de holografie.
Hij werd in Boedapest, Hongerije geboren (1900). In 1934 kwam dr. Gabor
naar Engeland, waar hij naast tal van functies in het bedrijfsleven sedert
1967 doceert aan het Imperial College of Science and Technology,
Department of Electrical Engineering. Hij is ook gastdocent in andere
Europese landen en de Verenigde Staten. Zijn bekendste boeken:
Inventing the future (1964), Innovations: Scientific, Technological, and
Social (1970), en zijn nieuwste werk The Mature Society (Praeger
Publishers, New York, 1972). Dr. Gabor is bovendien een actief lid van
de Club van Rome.

Bent u van mening dat de publikatie van het Rapport van de Club van Rome
noodzakelijk was?
Het was zeker noodzakelijk. Het interessantste aspect ervan was de ongelooflijk
heftige reacties die het heeft teweeggebracht, vooral bij economen. Economen
kennen gewoon geen andere methode om onze vrije samenleving draaiende te
houden dan die van de steeds voortdurende groei. Als deze aan beperkingen
onderhevig is, zijn de gevaren uiteraard niet te onderschatten. Arnold Toynbee heeft
geschreven: ‘Wij kunnen er zelfs in Engeland niet zeker van zijn, dat de parlementaire
democratie de vreselijke beproeving, die de terugkeer naar de stabiliteit op het
materiële vlak met zich meebrengt, zal overleven.’ Daar ligt het gevaar, ziet u. Onze
vrije samenleving raakt in zulke grote moeilijkheden dat sommigen alleen nog een
1
uitweg in het totalitarisme zien. In mijn boek probeer ik aan te tonen dat er misschien
nog een andere oplossing is. Uiteraard moeten wij bepaalde vormen van vrijheid
opofferen. Bij voorbeeld de vrijheid van de effectenbeurs om op elk wenselijk moment
een recessie te veroorzaken. Of de vrijheid van de vakbonden om een heel land
aan hun strijd ondergeschikt te maken. Dergelijke vormen van vrijheid zullen wij niet
kunnen behouden. Maar tegelijkertijd mogen wij een aantal essentiële vrijheden
niet opgeven. Ik ben een voorstander van de vrijheid van de ondernemer om
vernieuwingen door te voeren, of de vrijheid van de auteur om te schrijven wat hij
wil. Ik vraag mij af of die twee vrijheden niet onverbrekelijk met elkaar verbonden
zijn. Bedenkt u maar eens dat in de Sowjet-Unie, waar geen economische vrijheid
heerst, een man als Alexander Solzjenitsjin ook geen regel kan publiceren.
Gelooft u dat de mens volmaakt kan worden?
Ja, ik geloof echt dat de mens volmaakt kan worden. Maar helaas is dat een zeer,
zeer langzaam proces. Het lijdt geen twijfel dat men enige vooruitgang boekt. Wij
zijn bijvoorbeeld verder dan de Romeinen. In de Romeinse tijd en zelfs nog in de
renaissance, zag men moord als een onvermijdelijk verschijnsel en een volstrekt
voor de hand liggende methode om zich van zijn vijanden te ontdoen.
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De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe men zich verzoent met een maatschappij
zonder groei. U schrijft dat hoop in onze maatschappij synoniem is geworden met
groei Maar kan er in een maatschappij zonder groei hoop zijn, of zoals u het
formuleert, hoe kunnen wij hoop ‘construeren’?
Wij intellectuelen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen tijdens ons leven
een hogere status, grotere wijsheid en meer erkenning voor onze gelijken verwerven.
Voor de gewone man is zoiets ondenkbaar. Een arbeider komt voor het eerst in de
fabriek als hij een jaar of vijftien, zestien is, en vaak ontvangt hij op de dag van zijn
pensionering nog steeds hetzelfde standaardloon als waarmee hij is begonnen. Hij
kan alleen maar hopen dat hij door de groei van zijn maatschappij en de activiteiten
van zijn vakbond een groter stuk van een grotere koek kan krijgen. Tegenwoordig
komt dat neer op een groter stuk van een even grote koek. De laatste jaren hebben
wij een voorproefje gekregen van wat ons in een maatschappij zonder groei te
wachten staat, omdat het groeipercentage iets is teruggelopen. In al de drie landen
waarin ik woon, Amerika, Engeland en Italië, heeft de klassenstrijd zich verscherpt.
De mensen bestelen elkaar. Zij kunnen het niet meer uit een steeds dikker wordende
spoeling nemen. De economische groei zal enige tijd lang tot staan moeten worden
gebracht. De aanzet daartoe zal een verschrikkelijk pijnlijke affaire worden. Onze
vrije samenleving beschikt absoluut niet over mechanismen om onze ontwikkeling
af te remmen.
2

U gelooft dat de mens een volmaakt stadium kan bereiken. U gelooft dat de mens
zich steeds verder zal kunnen verbeteren, maar tegelijkertijd haalt u de uitspraak
van Sigmund Freud aan dat geestelijke gezondheid het ontbreken van innerlijke
conflicten zou zijn. U schrijft zelfs dat wij dit intense pessimisme moeten respecteren,
3
maar het ook moeten uitbannen. Hoe?
Goede gezondheid is iets meer dan het ontbreken van innerlijke conflicten. Ik
geloof dat hoop meer is dan alleen maar het ontbreken van wanhoop. De
maatschappij kan stagneren, maar het individu kan zich in de loop der jaren
verbeteren. Hij kan zijn kennis uitbreiden, inzicht in de wereld krijgen en er vrede
mee vinden. Dat is niet zo gemakkelijk, zoals blijkt uit al die intellectuelen die zo'n
haat tegen de wereld voelen dat zij van mening zijn dat men allereerst alles kort en
klein zou moeten slaan.
In uw boek wijdt u een deel van hoofdstuk 19 aan het onderwerp: de architectuur
van hoop. Somerset Maugham heeft in zijn memoires het volgende geschreven:
‘Hoe moeten de Goden zich verkneukeld hebben, toen zij de Hoop toevoegden aan
de bezoekingen waarmee zij de doos van Pandora vulden, want zij waren zich er
wel van bewust dat dit de allerergste bezoeking was, omdat het de Hoop is die de
4
mens ertoe brengt zijn ellende tot het einde toe te verduren.’
Dat is inderdaad een indrukwekkende passage. Toch zou ik de voor-
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keur geven aan een mensheid die zijn ellende door zijn hoop kan verdragen, dat
een mensheid die geen hoop meer koestert.

Is deze passage volgens u te pessimistisch?
Veel te pessimistisch. Somerset Maugham was uiteraard een groot cynicus. Ik
heb mij er vaak over verbaasd dat een prediker van de hoop zoals ik, zo'n voorliefde
heeft voor cynici als Maugham, Evelyn Waugh, Anatole France of de jonge Aldous
Huxley.
U hebt iets gezegd over de positieve invloed die wetenschapsmensen en
weldenkende industriëlen op het lot der mensheid zouden kunnen hebben.
Ja, dat is misschien wel het allerbelangrijkste punt. Ik onderscheid mij nogal van
andere futurologen, omdat ik onbeschaamd normatief ben. Ik heb er vertrouwen in
dat het geven van adviezen aan mensen van actie tot iets zal leiden. Ik heb zelf
vierentwintig jaar lang in de industrie gewerkt. De industrie heeft niet alleen een
aantal van de meest talentvolle technologen ter wereld op de loonlijst staan, maar
beschikt zeker over een aantal van de helderste en energiekste koppen die wij op
het ogenblik hebben. Daarmee vertegenwoordigt zij een macht die ons bij de grote
op handen zijnde transformatie moet bijstaan. Ik ben een voorstander van particulier
initiatief, maar niet wanneer de onderlinge concurrentie tot verspilling leidt.
In de allereerste plaats moeten wij de milieuverontreiniging bestrijden. Dat is niet
zo'n groot probleem. Sommige milieudeskundigen geven een overdreven voorstelling
van de moeilijkheden. Het voorbeeld van Londen heeft aangetoond dat wij zonder
al te grote moeite voor schone lucht en schoon water kunnen zorgen. Het tweede
probleem is het probleem van de verspilling. Wij verspillen de naruurlijke bronnen
op een verschrikkelijke en onverantwoordelijke manier. Zolang koper nog goedkoop
is, zolang tin nog goedkoop is, gebruiken wij koper of tin zonder ons over een
toekomstig tekort te bekommeren. Maar het allerbelangrijkste is uiteraard dat wij er
op tijd voor moeten zorgen dat wij weer over overvloedige energiebronnen kunnen
beschikken. Aardolie en steenkool moeten door atoomenergie worden vervangen,
en natuurlijke olie door synthetische olie. Daarmee moeten wij niet wachten totdat
de oliebronnen zijn opgeraakt. De natuur heeft er honderden miljoenen jaren over
gedaan om olievelden aan te leggen. Wij verbruiken ze in ongeveer honderd jaar.
Op dit punt kan de technologie ons goede diensten bewijzen. Daarom zou ik de
ganse wereld van wetenschap en technologie willen mobiliseren om zich te
concentreren op uitvindingen en vernieuwingen waar wij op het ogenblik nog geen
profijt van kunnen trekken, maar die onontbeerlijk zullen blijken wanneer wij er ooit
in slagen een redelijk evenwicht te bereiken.
Maar hoe kunnen de wetenschapsmensen en de heldere koppen de politici ertoe
brengen om hoogst noodzakelijke besluiten te nemen?
Over dat punt ben ik niet zo pessimistisch gestemd als sommige ande-
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ren. Politici zijn uiteraard geen duivels. Zij moeten in de smaak vallen bij hun kiezers,
die meestal veel minder intelligent zijn en er soms ook veel lagere morele normen
op na houden. U hoeft zich niet geschokt te voelen, wat ik zeg is de simpele
waarheid. De Engelse Labour-partij heeft, tegen de meerderheid van de bevolking
in drie werten weten door te voeren die volgens mij in moreel opzicht progressief
zijn, namelijk de wetten op homoseksualiteit, abortus en doodstraf.
Minstens tachtig percent van de publieke opinie was tegen afschaffing van de
doodstraf. Hetzelfde geldt voor de E.E.G. Een referendum had zich ongetwijfeld
tegen de E.E.G. uitgesproken.

Maar hoe kunnen wij de wetenschapsmensen mobiliseren, zodat hun invloed op
de Verenigde Naties of een of andere vorm van wereldregering aanzienlijk zal
toenemen?
In de allereerste plaats zullen de wetenschapsmensen met een eenstemmig
oordeel moeten komen. Op het ogenblik zijn de wetenschapsmensen het niet voor
honderd procent eens over de resultaten van de studies van Forrester en Meadows.
Zij moeten het in de eerste plaats eens worden. Als zij dan tot een eenstemmig
oordeel kwamen zou er volgens mij wel degelijk naar hen geluisterd worden. Dezelfde
vindingrijkheid waarmee het Apollo-project georganiseerd is, zou ook op andere
gebieden kunnen worden toegepast. Je moet een ingenieur niet zien als een uitvinder
van handige apparaten die met stukjes metaal werkt. Op het ogenblik ontwikkelt
zich een belangrijke wetenschap van systemdynamics, die in het gewone
spraakgebruik ‘informatiewetenschap’ genoemd wordt. Wij zijn tegenwoordig in
staat om uiterst gecompliceerde systemen, waarover wij vroeger alleen maar een
gebrekkige, intuïtieve kennis hadden, nu ook kwantitatief te benaderen. Er zal vooral
naar wetenschapsmensen geluisterd worden als zij er eerst eenmaal in geslaagd
zullen zijn om bij het organiseren van sociale projecten enig succes te boeken. Maar
daarvoor is het allereerst dus nodig dat zij onderling fundamenteel tot
overeenstemming komen.
Maar mag ik hierbij even opmerken dat professor Skinner en professor Chomsky
in dezelfde stad wonen, namelijk in Cambridge, Massachusetts. Chomsky heeft
Skinner in The New York Review of Books volledig afgemaakt. Toen ik Skinner
vroeg of hij met Chomsky over zijn opvattingen gediscussieerd had, bleek dit níet
zo te zijn. Chomsky vertelde mij later dat hij Skinner's boek alleen maar gerecenseerd
had, omdat hem dat gevraagd was. Hij wilde er niet met Skinner over praten, omdat
Skinner ‘zijn tijd niet waard is’. Zij wonen in dezelfde stad. Zij zijn het volledig met
elkaar oneens. Waarom komen zij niet bij elkaar? Als wetenschapsmensen in
Cambridge niet in staat zijn om elkaar te ontmoeten, hoe kunnen wij dan enige
ordening in de wetenschappelijke wereld als geheel tot stand brengen?
Chomsky en Skinner zijn uiteraard allebei alfa-wetenschappers. Ik had het in feite
over de beta-wetenschappers, natuurkundigen, scheikundigen, biochemici,
farmacenten en dergelijken.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

114

Maar zou men alfa- en bèta-wetenschappers niet eveneens moeten verenigen?
Ik wou dat dat mogelijk was. Maar zoals u ook wel inziet, zal dat uiterst moeilijk
worden. Het doet ons, bèta-wetenschappers, bijvoorbeeld nogal belachelijk aan,
dat elke psycholoog die een eigen ideetje heeft, ogenblikkelijk een aparte school
vormt. In de bèta-wetenschappen hebben wij geen scholen of partijen, en misschien
zullen wij binnenkort ook in staat zijn om ons terrein ook tot de alfa-wetenschappen
uit te breiden. De economie krijgt steeds meer het karakter van een bèta-wetenschap.
Over wetenschap gesproken, u heeft geschreven dat de combinatie van wetenschap
en nationalisme een situatie heeft geschapen, waarin een totale oorlog een eind
5
aan de beschaving zou kunnen maken . Wij hebben zojuist over hoop gesproken.
Heeft u hoop dat dit nationalisme via onder meer de wereldmodellen van Forrester
kan worden uitgewist, zodat wij inderdaad reden kunnen hebben om hoop te
koesteren?
In dat opzicht ben ik erg optimistisch. Optimistscher nog dan toen ik mijn laatste
boek schreef, en een kernoorlog in deze eeuw tussen Ameririka en Rusland volledig
uitgesloten achtte. Ik was minder optimistisch over China, maar wat ik sindsdien
over China te weten ben gekomen heeft mij hoopvol gestemd. Het is overduidelijk
dat China geen pogingen zal doen om de rest van de wereld te vernietigen, zolang
de leer van Mau van kracht blijft. China lijkt zich op een soort technologisch
tussenniveau te willen richten. Het streeft er niet naar om zich tot een industriële
supermogendheid en een consumptiemaatschappij te ontwikkelen. Hierin bespeur
ik nu werkelijk iets van die ‘oosterse wijsheid’, die mij gewoonlijk nogal twijfelachtig
voorkomt. Ik ben oprecht van mening dat wij absoluut geen rekening behoeven te
honden met de mogelijkheid van een biologische oorlog in de twintigste eeuw.
Is de strijd niet noodzakelijk voor de mens? Heeft de mens niet even veel behoefte
aan opwinding als aan zijn dagelijks brood?
Ik vrees van wel. Maar de opwinding die wij op het ogenblik uit industriële
geschillen krijgen zou tot zo'n ernstige crisis kunnen leiden dat de meerderheid een
sterke regering zou willen, wat uiteraard op een dictatuur zou neerkomen.
Een hernieuwd fascisme?
Het zou inderdaad tot een hernieuwd fascisme kunnen leiden. Ik ben veertig jaar
geleden in Duitsland getuige geweest van een dergelijke ontwikkeling. Ik vrees dat
er op het ogenblik ook in andere landen tendensen in dezelfde richting zijn.
Bijvoorbeeld in Italië, waar het fascisme zoals u weet in opkomst is, al heeft het nog
geen gevaarlijk niveau bereikt. In een vrije samenleving moet er echter een of andere
vorm van strijd blijven bestaan. Er moet een of andere vorm van opwinding zijn.
Laten wij alleen maar hopen dat het tot een niveau beperkt kan worden waarmee
wij kunnen leven.
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Gelooft u niet dat de televisie voor een grote hoeveelheid ‘strijd’ in de slechtste zin
van het woord zorgt?
Inderdaad in de slechtste zin van het woord, doordat het geweld als iets
doodnormaals afgeschilderd wordt. Ondanks dat ben ik over het geheel genomen
van mening dat televisie op vijfennegentig procent van de mensen een soort
louterend effect heeft. Ongeveer vijf procent proberen het geweld na te volgen,
terwijl de overige vijfennegentig zich met imaginair geweld tevreden stellen.
Ja, maar voor een Robert F. Kennedy-moord heeft men maar éen schutter nodig.
Ik ben bang dat die vijf procent werkelijk een ernstig gevaar vormen. Men zou
kunnen zeggen dat de vijf procent aan het ene uiteinde van de intellectuele ladder
de wereld vooruit helpen, terwijl de vijf procent aan het andere uiteinde, de
zwakzinnige misdadigers - en soms niet eens zwakzinnig - de wereld in gevaar
brengen.
Toch kan éen kogel de wereld nog steeds neerhalen.
Inderdaad.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

The Mature Society Praeger Publishers, New York, 1972.
The Mature Society, deel 1: A little diagnosis of our times, pag. 6.
Ibid., hoofdstuk 9: The diversity of man, pag. 85.
A Writer's Notebook. William Heinemann Ltd., Londen, 1949, pag. 6 en 7.
The Mature Society. Voorwoord.
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Robert Jungk
Robert Jungk promoveerde in Zürich op een proefschrift handelende over
het verzet in de Zwitserse pers tegen de censuur van de prins Von
1
Metternich . Hij noemt zich dan ook in de eerste plaats journalist.
Jungk werd in Berlijn geboren (1913). Hij studeerde in Parijs en Praag.
Van 1947 tot 1953 verbleef hij als correspondent in de Verenigde Staten
en schreef Die Zukunft hat schon begonnen. In 1966 publiceerde hij Die
grosse Maschine. Ook doceert Jungk aan het Otto-Suhr-instituut van de
Vrije universiteit in Berlijn.

Wat mij de afgelopen maanden heeft getroffen bij het voeren van gesprekken met
eminente wetenschapsmensen was, dat bijvoorbeeld een atoomfysicus gewoon
niet wist waar ik over sprak, bij het stellen van een vraag over psychische kanten
2
van het leven en zelfs de wetenschap.
Dat betekent dat wij vertalers nodig zullen hebben. Het komt heel vaak voor dat
wetenschapsmensen elkaar niet begrijpen. Ik zie mijzelf bijvoorbeeld als een vertaler,
als een bemiddelaar tussen wetenschapsmensen en politici, omdat ik jarenlang lid
ben geweest van de politieke gemeenschap. Wij hebben niet alleen vertalers nodig.
Wij hebben zelfs aan universiteiten behoefte aan afdelingen waar
wetenschapsmensen en specialisten met elkaar, met het publiek of met politici leren
praten. Er heerst een enorme Babylonische spraakverwarring, waarbij niemand
meer dezelf de taal spreekt.
Dat is het probleem van tegenwoordig. Niemand spreekt een voor elkaar werkelijk
begrijpende taal.
Wij moeten communicatie tot stand brengen. Ik geloof dat het mogelijk is. Ik zou
er graag toe willen bijdragen om de kloof tussen de wetenschapsmensen en het
volk, de intellectuelen en het volk, het gewone volk, te helpen overbruggen.
Ik geloof dat er een nieuwe scheidslijn tussen bezitters en niet-bezitters bestaat.
De niet-bezitters zijn niet alleen de mensen die over weinig materiële goederen
beschikken, het zijn ook de mensen die hun ideeën en denkbeelden nooit tot uiting
kunnen brengen, de mensen die gedoemd zijn tot een eeuwigdurende passiviteit
en ontvankelijkheid. Als men iemand de mogelijkheid ontzegt om zijn eigen wezen
uit te drukken, om zijn eigen ideeën uit te werken, om ‘de toekomst uit te vinden’,
3
om Dennis Gabor te citeren, en als je de planning van de toekomst aan een kleine
groep planologen en intellectuelen overlaat, zal hij daar geen enkele belangstelling
voor hebben. Wij moeten iedereen de kans geven om aan de planning van de
toekomst deel te nemen, omdat de toekomst aan ons allemaal toebehoort.
Is dat een kwestie van scholing, van opvoeding?
Nee. Ik ben erg in onderzoek naar creativiteit geïnteresseerd. Als men met de
mensen spreekt die dit onderzoek verrichten, zal men te horen kriigen dat zij daarbij
op uiterst interessante zaken zijn gestuit. Gebrek
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aan informatie is zeer negatief. Gebrek aan ervaring, gebrek aan scholing is op de
meeste gebieden onoverkomelijk. Maar op het terrein van de creativiteit is gebrek
aan scholing juist een voordeel. Hoe minder informatie, hoe minder scholing, des
te meer mogelijkheden om origineel te zijn.

Een Franse diplomaat heeft bij zijn terugkeer uit Peking gezegd dat hij in New York
te veel, en in Peking te weinig informatie had aangetroffen; dat zou volgens uw
theorie dus de Chinese creativiteit ten goede moeten komen.
De Chinezen hebben nieuwe methoden ontdekt, omdat niemand hen gezegd
heeft wat zij moesten doen. Ons wordt vanaf het allereerste moment voorgehouden
wat wij doen moeten.
Geprogrammeerd Vanaf onze geboorte wordt ons voortdurend gezegd: zo moet het zijn en zo is
het. In plaats daarvan zou elk individu zelf zijn wereld moeten ontdekken, zelf zijn
wereld moeten creëren, uit zijn eigen verbeelding, uit zijn eigen ervaring.
Worden wij door onze omgeving geprogrammeerd?
Skinner wil dat wij geprogrammeerd blijven. Ik ben van mening dat wij ons
programma zelf moeten ontwikkelen. In Oostenrijk en Duitsland heb ik samen met
ongeschoolden, met jonge arbeiders en boeren, met gewone mensen,
toekomstplanningsprojecten opgezet, zoals in Wenen met een groep jonge arbeiders.
Ik vertelde hun: nu wil ik dat jullie de toekomst, jullie eigen toekomst plannen. Ik
vroeg hun: ‘Wat voor ideeën hebben jullie, wat willen jullie, wat zijn jullie bezwaren
tegen het onderwijs, wat voor kritiek hebben jullie op je werkomgeving, en wat voor
kritiek op je hele milieu?’
Zij komen dan met lijsten vol negatieve dingen. Zij vertellen mij bijvoorbeeld wat
voor bezwaren zij tegen hun werk hebben. Dan stel ik een lange lijst op met zo'n
honderd verschillende punten van kritiek. Dan vraag ik hun of zij twee of drie zaken
willen noemen die zij onmiddellijk veranderd willen zien. Iemand zegt dan
bijvoorbeeld: de monotone aard van het werk. Het feit dat zij geen interesse in hun
werk hebben. Het feit dat hun altijd gezegd wordt wat zij moeten doen, dat zij niet
zelf mogen beslissen. Ik antwoord dan: ‘Oké, zouden jullie kunnen bedenken hoe
de eentonigheid van jullie werk doorbroken kan worden, hoe het initiatief van jullie
werk veranderd kan worden?’ Dan brengen zij een aantal ideeën naar voren. Ideeën
van de meest uiteenlopende aard. Deze worden verder uitgewerkt. Zij zeggen
bijvoorbeeld: ‘Wij zouden zelf kunnen plannen wat wij produceren. Dat zouden wij
met de produktiemanagers kunnen bespreken, maar ons wordt nooit om onze
mening gevraagd. Zij zeggen wat wij moeten doen, en daarmee uit.’ Ik pas daarbij
de brain-stormtechniek toe. Ik laat hen met zoveel mogelijk ideeën komen. Daarna
gaan wij tot de tweede fase van het project over, de belangrijkste fase. Zij brengen
een aantal ideeën naar
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voren, en dan confronteer ik hen met experts of politici. In Wenen waren dat onder
anderen de minister van Onderwijs of van Openbare Werken. De jonge arbeiders
die juist een nieuwe vorm van scholing, een nieuwe vorm van werken hadden
‘uitgevonden’, stonden dan dus tegenover de mensen die beslissingen nemen. Deze
zeggen meestal: ‘Het is onmogelijk, het is te moeilijk, het kost te veel, het is om die
en die redenen onuitvoerbaar.’ Ik antwoord dan: ‘Misschien, maar nu hebben wij
een confrontatie van droom en werkelijkheid. Ga nu eens bij elkaar zitten, en probeer
een strategie te ontwerpen om jullie dromen te verwezenlijken.’ En wat er dan
gebeurt is hoogst opwindend. Steeds weer zie ik dan hoe mensen zonder politieke
belangstelling, zonder enige invloed op de besluitvorming, met de mensen op de
verantwoordelijke posten in discussie treden over de vraag hoe zij de hinderpalen
uit de weg kunnen ruimen om een nieuwe ontwikkeling door te voeren. Ik doe dus
twee dingen. Ten eerste laat ik de mensen die in feite negenennegentig procent
van de mensheid vertegenwoordigen met het besluitvormingsproces kennis maken
doordat ik hun verbeelding aan het werk zet. Ik breng hen ertoe te leren, opdat zij
geschoold kunnen worden.

Dat was creativiteit, creativiteit op sociaal gebied. Wat is uw tweede belangrijke
interesse?
Mijn tweede interesse staat in nauw verband met de eerste. Ik ben van mening
dat het ons onderzoek van de toekomst nogal eens aan verbeelding ontbreekt.
Daarom probeer ik kunstenaars en mensen die zogezegd specialisten op het gebied
van de verbeelding zijn, ertoe te brengen zich met de toekomst bezig te houden.
Niet alleen wetenschapsmensen. Wetenschapsmensen volgen logische paden,
maar kunstenaars maken van intuïtie en visie gebruik.
Paolo Soleri?
Precies. Kunstenaars beschikken over een verhoogde mate van sensitiviteit. Ik
probeer de wijze van denken van de kunstenaar in onze ideeen over de toekomst
te introduceren. Volgens mij is de taak van de kunstenaar niet de introductie van
de werkelijkheid in het leven, zoals in het socialistisch realisme, maar de introductie
van hun speciale intuïtieve en visionaire vaardigheden, hun vermogen om in plaats
van kwantiteit kwaliteit waar te nemen. In 1973 maak ik een begin met een instituut
voor de toekomst der kunsten in Salzburg, dat een samenbundelende functie zal
krijgen. Allereerst zetten wij een documentatiecentrum op touw. Daarna begin ik
met een aantal studiegroepen, en tenslotte ben ik van plan onderzoek te doen. Ik
wil dat kunstenaars de maatschappij gaan aanpakken alsof het een kunstwerk is.
Zij hoeven geen kunstwerken te produceren, maar zij moeten hun speciale talenten
in dienst stellen van de maatschappij als geheel.
De tweede fase is de democratisering van het toekomstonderzoek, de
toekomstplanning, door er meer verbeelding in te introduceren, vooral meer artistieke
verbeelding als een soort contrapunt van de logische,
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wetenschappelijke en technologische verbeelding waarvan men tot dusver gebruik
heeft gemaakt. De mens beschikt over meer dan alleen een wetenschappelijke en
technologische dimensie. Er komt op 't ogenblik een nieuwe beweging op rondom
4
John Platt , een groep mensen die praat over een wetenschap die meer is dan de
zuiver logische en rationele wetenschap, en die meer elementen omvat die niet zo
duidelijk onder woorden zijn te brengen, een dynamischer en vloeiender wetenschap
met meer half-intuïtieve elementen dan op 't ogenblik het geval is.

Waar gaat uw volgende boek over?
De voorlopige titel is De mens plus, de ondertitel Naar een nieuwe groeirichting.
Daarin probeer ik het volgende uiteen te zetten: zoals ook in het Rapport van de
Club van Rome wordt aangegeven, bereiken wij op 't ogenblik een toestand waarin
onze materiële ontwikkeling aan tempo inboet, en misschien wel helemaal tot
stilstand komt. Volgens mij zijn er geen grenzen aan de groei. Wat de humane en
sociale ontwikkeling betreft zijn wij onderontwikkeld. Volgens mij is de ontwikkeling
van de talenten van de mens een nieuw gebied van vooruitgang. In mijn nieuwe
boek heb ik zeven nieuwe richtingen aangegeven waarin de mens zich verder zal
kunnen ontwikkelen. Eén daarvan is de verbeelding, waar ik het met u zojuist over
heb gehad. Verbeelding is een fantastische vorm van creativiteit die wij onderdrukt
hebben, en die nu bevrijd dient te worden. Een tweede punt is het vermogen om
het geheel te zien, en niet alleen de delen.
Zoals het model van het M.I.T.
Ja, dat wijst in dezelfde richting. Het derde punt is vooruitzien, in plaats van
reageren op de consequenties van je gedrag. Het vierde punt is dat men moet leren
inzien dat veranderingen volstrekt natuurlijk zijn en dat men met sociale
veranderingen moet experimenteren, in plaats van er bang voor te zijn. Het vijfde
punt is coöperatie, want wat wij op 't ogenblik coöperatie noemen is in werkelijkheid
zuiver concurrentie, zelfs wanneer men eenheden heeft Solidariteit Ja, ik bedoel werkelijke coöperatie, groepsprocessen. Hoe men zijn medemens
als Verstärkung kan zien, als een versterking van zichzelf, en niet als een concurrent.
Het zesde punt is het hele domein van het nietdoelgerichte gedrag, het spelen, iets
doen om het ding zelf, niet om het resultaat ervan.
Creatie Nee. Spel, spelen - niet alleen vrije tijd, het is meer, het is een mentaliteitskwestie.
Meestal doen wij iets omdat het mooi is of omdat het ons iets oplevert. Wij hebben
een doel. Volgens mij is alles wat de mens doet altijd doelgericht geweest, omdat
hij door een bepaalde behoefte, een externe behoefte, gedreven werd. Ik geloof dat
een van de ont-
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wikkelingen van de mens eruit bestaat dat hij iets alleen maar zal doen omdat hij
het leuk vindt, zonder dat hij daarbij een kwaad geweten krijgt. En het zevende punt
is wat ik zou willen noemen: het groeiende universum. Hoe verder men in het
uitspansel doordringt, des te verder wijkt het universum terug. Het universum blijft
tot op een zeker punt voortdurend groeien. Ik heb de idee van een groeiende mens
ontwikkeld. De mens zal nooit God kunnen worden, maar desondanks blijft hij
voortdurend groeien. Tot dusver heeft de mens wat zijn groei betreft nog maar een
klein percentage van zijn mogelijkheden weten te realiseren. De mens is veel groter
dan dat hij tot dusver gedacht heeft. In dit verband zou ik de term ‘laboratoria van
de geest’ willen gebruiken. Deze laboratoria zouden een zelfde pioniersrol kunnen
vervullen als de natuurkundige, biologische en scheikundige laboratoria dat in de
negentiende en twintigste eeuw hebben gedaan. In deze laboratoria van de geest
zouden antropologen, sociologen, psychologen, ideologen en farmacologen moeten
samenwerken. Het is een soort toekomstantropologie, en dat is ook de reden waarom
5
ik zoveel belangstelling heb voor Edgar Morin , omdat hij ongeveer in dezelfde
richting werkt. Ik geloof dat dergelijke laboratoria van de geest een zelfde invloed
op de ontwikkeling van de mensheid zullen krijgen als de natuurwetenschappelijke
laboratoria dat in vroeger tijd hadden.

Hoeveel sympathie en Begriff ontmoet u in de wetenschappelijke wereld voor deze
laboratoria van de geest?
Het idee ervoor heb ik in een artikel in het sociaal wetenschappelijke tijdschrift
van de UNESCO naar voren gebracht. De moeilijkheid is echter deze: er ontstaat
een nieuwe generatie wetenschappers die veel minder specialistisch en veel
6
algemener gericht is. U kent Roszak's The Making of a Counterculture; Roszak
brengt daarin een belangrijk punt naar voren. Hij heeft het namelijk over de mythe
van de objectiviteit. Het feit dat de wetenschap in feite alles probeert te ontleden en
het geheel uit het oog verliest 7

Compartimetalisering, zoals McLuhan het noemt Precies. En daarom geloof ik dat er op 't ogenblik een geweldige ontwikkeling
onder de jonge wetenschappers plaats vindt. Zij zijn degenen die in staat zullen zijn
het idee van laboratoria van de geest in praktijk te brengen Omdat zij generalisten zijn Zij zijn generalisten en zij zijn niet zo trots op hun eigen vak. Zo is men met een
groep in Heidelberg bezig met het bestuderen van complexe fenomenen, en niet in
de eerste plaats van enkelvoudige verschijnselen. Men concentreert zijn aandacht
op complexiteiten, en dat is de enige juiste manier. Dus als u vraagt hoe de
wetenschapsmensen op mijn idee gereageerd hebben, moet ik zeggen dat ik
uitstekende contacten met jonge wetenschappers heb, omdat zij mijn denkbeelden
begrijpen. De oudere generatie denkt nog steeds dat nauwkeurigheid het
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belangrijkste punt is. Zij zijn de aanhangers van wat wij de
Fliegenbeinen-Ausreiss-sociologie noemen, waarbij je poten van een vlieg telt zonder
op het geheel te letten. De jongeren interesseren zich niet meer voor de poten van
een vlieg. Zij hebben meer aandacht voor belangrijke problemen. Zij zien hoe deze
met elkaar in verband staan en voortdurend veranderen, omdat zij voor het grootste
deel dynamisch van aard zijn.
Het kernidee van al mijn activiteiten komt hierop neer: ik heb natuurkundige,
scheikundige en biologische laboratoria bezocht, en in al die laboratoria richt het
onderzoek zich niet meer op afzonderlijke atomen, op afzonderlijke moleculen, maar
op dynamische processen. Er zijn geen atomen, er zijn energie-erupties, die als
atomen gefotografeerd kunnen worden. In werkelijkheid gaat het daarbij echter om
dynamische processen. Volgens mij is het in de sociale wetenschappen net zo. Wij
hebben altijd een statische opvatting van de sociale en politieke werkelijkheid gehad,
en op 't ogenblik ontwikkelen wij een dynamische visie. Wetenschap is gebaseerd
op feitelijke gegevens. Wanneer men die gegevens bestudeert, ziet men alleen
maar duizenden stukjes, deeltjes werkelijkheid. Als men een boek leest, zijn de
daarin beschreven gebeurtenissen alweer gedateerd, en daarom moet er verandering
komen in de bestaande opvattingen over gegevens en werkelijkheid. Men moet de
stroom, de dynamiek der dingen observeren, en niet achter de geschiedenis, achter
de feiten aanlopen, zoals op 't ogenblik maar al te vaak gebeurt.

Dat is dezelfde aanpak die de Club van Rome voorstaat.
Precies. De dynamische opvatting dringt overal door. Mijn kritiek op de aanpak
van het M.I.T. is dat er nog te weinig factoren in zijn opgenomen, dat zij nog te beperkt
is. Het is alsof de mens alleen uit een skelet zou bestaan. Het vlees zie je nergens.
In het Rapport van het M.I.T. zie ik het geraamte van de geschiedenis. Ik zie de grote
lijnen, maar het vlees zie ik niet. Ik voel nergens de levende adem, ik zie nergens
de contouren, het leven. Dit staat in nauw verband met onze starre, ouderwetse
perceptiemethoden, met de starre wijze waarop wij dingen zien. Wij willen alles
registreren. Goethe zei in Faust, dat wanneer men iets neerschrijft, men het met
zich mee kan nemen. Absoluut niet. Wat men meeneemt is een lijk, iets doods, en
wat leeft, leeft gewoon verder. Op een of andere manier moeten wij vat krijgen op
dat levende, en daarom had ik zoveel belangstelling voor McLuhan, omdat men bij
de elektronische media om zo te zeggen het proces kan gadeslaan terwijl het aan
de gang is.
Is wat men op de televisie ziet geen afschaduwing van wat er in werkelijkheid
gebeurt, en daarom iets wat niet echt, wat namaak is?
Nee, het is onvolledig. Het is tweedimensionaal. Het is niet drie- of
8
vierdimensionaal. U begrijpt wat ik bedoel. Het is alleen maar een Ahnung.
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Is het niet gevaarlijk om van een Ahnung te leven?
Ja en nee. Als men het alleen maar als Ahnung beschouwt, en als men inziet dat
het volledige beeld een combinatie is van het enkelvoudige en wat men er zelf aan
toevoegt.
Zo ziet u het misschien. Maar de overgrote meerderheid van televisiekijkers U heeft volledig gelijk. Er bestaan enorm verkeerde opvattingen. Een van de
gevaren van de aanpak van de Club van Rome is het volgende: Het Rapport wordt
op 't ogenblik zo'n stuk technocratische ideologie, en dat was zeker niet de bedoeling
9
van Aurelio Peccei of van Meadows. Er komt een VIP , en die maakt bekend dat de
wereld in gevaar verkeert. Daarop zouden wij snel tot maatregelen moeten overgaan.
Wij zouden moeten verordenen wat er verder gaat gebeuren, en de mensen hebben
maar te gehoorzamen. Wij moeten de wereld redden en wij hebben geen tijd om
eerst over alles te gaan discussiëren. Waar ik bang voor ben, is dat de hele idee
van de Club van Rome een soort technocratische ideologie wordt die voor een kleine
machtige groep een rechtvaardiging kan vormen om te proberen hun ideeën en hun
beeld van een tegenstrijdige werkelijkheid door te drukken.
10
Eerlijk gezegd ben ik bang voor een man als Forrester. Hij is een soort Stalin.
Hij is het soort man dat in feite uiterst koud, uiterst onmenselijk is, en dat zijn beeld
van de werkelijkheid aan de rest van de mensheid tracht op te leggen. Ik heb hem
ontmoet. Hij was uitgesproken koel. Wat hij zei kwam voornamelijk neer op dingen
als bijvoorbeeld, dat het beter is om krottenwijken in stand te houden dan om nieuwe
huizen voor de mensen te bouwen. Hij dringt erop aan dat wij allereerst onze
produktiviteit moeten verhogen. Maar dat is volgens mij uitermate gevaarlijk. Daarom
heb ik zoveel belangstelling voor het probleem hoe men de mensen erbij kan
betrekken. Als men niet vraagt wat mensen eigenlijk willen, als men zijn eigen ideeën
aan hen opdringt, als men zijn planning buiten hen om laat gaan, legt men in feite
de basis voor revoluties en explosies van een tot dusver nog ongekende
gewelddadigheid. Ik ben er op grond van mijn ervaringen met mijn toekomstprojecten
heilig van overtuigd dat de mensen veel redelijker en veel inventiever zijn dan wij
gewoonlijk aannemen. Wij moeten alleen maar geduld oefenen, en de tijd nemen
om met hen te overleggen. Intellectuelen hebben geen geduld. Dat was mijn
11
belangrijkste wrijfpunt met J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer beschikte over
een geweldig verstand. Hij was een uniek mens, maar hij bezat geen nederigheid.
Hij had geen geduld. Hij was niet in staat om met eenvoudige mensen te praten en
hen te begrijpen. Als wij in de crisis terechtkomen, zoals die in het Rapport van de
Club van Rome beschreven wordt, hebben wij de ideeën van alle mensen nodig.
Wij moeten de basis van onze creativiteit en originaliteit verbreden, en tevens moeten
wij de mensen met ons mee zien te krijgen in plaats van hun onze ideeën op te
dringen. Op dit punt ben ik het niet met specialisten als Forrester eens.
Volgens mij staat de belangrijkste passage van het Rapport van de
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Club van Rome in de laatste paar regels, die luiden: ‘Wij moeten ons bezinnen over
de mens, over wat er met de mens gaat gebeuren, over hoe de mens kan en moet
veranderen,’ of iets dergelijks. U kent die laatste zinnen waarschijnlijk uit uw hoofd.
In feite moeten wij dat als uitgangspunt nemen, en ik probeer dat ook in mijn eigen
werk toe te passen. Ik tracht aan de ontwikkeling van de mens bij te dragen. Daarom
heet mijn nieuwe boek De mens plus. Wij moeten onder ‘mens’ niet alleen de elite
verstaan, maar werkelijk alle mensen. Als wij met een ‘Alle mensen’-project, zoals
wij ook een Apollo-project hadden, de schatten exploreerden die in de gewone
mensen verborgen zitten, zouden wij volgens mij een fantastische ontdekking kunnen
doen. En daar probeer ik voor te vechten.

U vergelijkt het exploreren van de gewone mensen met het boren naar olieHet is uiterst moeilijk om een opening te vinden in dat hele pantser, die Schicht,
al die angsten en depressies, dat nooit ergens naar gevraagd zijn. Men kan het
vergelijken met boren. Men moet zich door een dikke laag heen werken, en alleen
als men het geduld kan opbrengen om dat te doen, heeft men de kans om op de
bron te stuiten, de levende creativiteit die er vanaf de vroegste tijden in verborgen
is geweest.
Heeft Mau Tse-toeng dit in China misschien gedaan?
Dat probeert hij te doen, inderdaad Iedereen neemt daar deel aan besluitvorming.
Het enige is ook hier weer of Mau de mensen er niet te veel toe dwingt dit in een
bepaalde taal te persen die opnieuw dogmatisch is. Het verschrikkelijke is dat
iedereen zijn eigen monument wil oprichten. Ik ben bang dat Mau Tse-toeng dat
eveneens wil, in zijn taal, in zijn leer, in zijn rode boekje. Als hij alleen maar voldoende
open zou staan om zijn eigen taal overboord te gooien om te zeggen, laat de mensen
zich uitdrukken zoals zij zich uitdrukken willen; als hij alleen maar in staat zou zijn
om alle beelden en modellen overboord te gooien. Wij zijn allemaal bang om dood
te gaan. Tenzij wij nieuwe tijdsdimensies aanvaarden en in staat zijn om na onze
eigen dood de band met de volgende generaties te zien, is het onbelangrijk wat wij
gedaan hebben of wat voor sporen wij hebben achtergelaten maar wanneer wij
zouden accepteren dat wij alleen maar een deel zijn van de voortdurende stroom
van mensen door de eeuwen heen - dan zouden wij werkelijk iets kunnen presteren.
De mensen zijn echter voldoende egocentrisch om te menen dat alles nog tijdens
hun leven moet gebeuren. Op zichzelf is dat belachelijk. Belangrijke dingen komen
slechts uiterst langzaam tot stand. Wij moeten verder kijken dan onze eigen
levensduur. Misschien zijn wij op 't ogenblik met dingen bezig die nu nog in het
beginstadium verkeren, en pas over dertig, vijftig, of tweehonderd jaar voltooid zullen
zijn. Maar iedereen gelooft dat hij zijn monument nog tijdens zijn leven moet kunnen
oprichten. En juist dat maakt ons dogmatisch, hard, beperkt en onmenselijk.

Eindnoten:
1 Oostenrijks staatsman (1773-1859).
2 Zie gesprek met Kenneth B. Clark: Carl G. Jung over Hirosjima. Toen ik dr. Edward Teller letterlijk
dezelfde vraag stelde, antwoordde hij: ‘Ik weet niet waar u over spreekt’ Pagina 293.
3 Zie gesprek met Dennis Gabor, pagina 110.
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Zie gesprek met John R. Platt, pagina 60.
Zie gesprek met Edgar Morin, pagina 382.
Theodore Roszak, Pools beeldhouwer.
Zie gesprek met Marshall McLuhan, pagina 79.
Ahnung: letterlijk: vermoeden, ongeveer weten.
Very Important Person.
Zie gesprek met Jay. W. Forrester, pagina 223.
Amerikaans natuurkundige. Zie het interview met Alva Myrdal. Oppenheimer raakte in conflict
met de Amerikaanse autoriteiten over zijn opvattingen inzane het gebruik van atoomenergie.
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William D. Nordhaus
Professor William D. Nordhaus is verbonden aan de Yale-universiteit in
New-Haven, Connecticut, als docent economie. Hij is tevens staflid van
de Cowles Foundation for Research in Economics, en staflid van het
National Bureau of Economic Research.
Hij werd in Albuquerque, New Mexico geboren (1941). Hij studeerde aan
de Yale-universiteit, het Institut d'Etudes Politiques (Parijs) en
promoveerde aan het M.I.T. in Cambridge, Massachusetts.

Waarom schrijven economen uit de Verenigde Staten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Tinbergen uit Rotterdam, het Rapport van de Club van Rome zo wreed aan flarden?
Ik geloof dat de bijdrage van het M.I.T.-team (Forrester, Meadows e.a.) is, dat zij
getracht hebben datgene expliciet en kwantitatief te maken wat tot op dat moment
slechts kwalitatief en vaag in de geest van het publiek leefde. Zij waren inderdaad
1
de eersten die een wereldmodel opzetten (zoals in World Dynamics ) en kwantitatieve
voorspellingen deden. Zij voorspellen dat in het jaar 2050 de levensstandaard lager
zal zijn dan hij nu is. Tegen het jaar 2070 zullen we óf een vervuilingscatastrofe
hebben of de hongerdood sterven. Meer dan wat ook is dit wat het publiek van
streek en in verwarring heeft gebracht.
Juist hier vertonen economen een sterk allergische reactie. Niet dat de sociale
wetenschappers ontkennen dat bevolking, vervuiling en grondstoffen belangrijke
problemen zijn. Het is duidelijk dat deze tot de meest voorname onderwerpen van
theorie en beleid in de politieke economie behoren. Het is eerder de benadering dat
het onderwerp van het Rapport die bekritiseerd werd. Een nauwkeurige bestudering
van het model heeft vele competente en onafhankelijke analytici tot de conclusie
geleid dat de aan de basis liggende veronderstellingen op pure fantasie gegrondvest
zijn. World Dynamics verwees naar geen enkele wetenschappelijke studie. Het is
eerder de computer die zegt dat de wereld in het jaar 2050 ten einde zal lopen. De
computer verleent aldus een waardigheid aan die uitspraak die zou ontbreken als
iemand gewoon zei dat iedereen over honderd jaar dood zal zijn. Niemand zou naar
een gek luisteren maar we knielen wel ter aanbidding neer in de tempel van de
dwaze computer.
Misschien dat een analogie van nut is. In dit land kennen we het ernstige medische
probleem van de kanker. Iedereen erkent dat dit een uiterst ernstig medisch probleem
is. Ik vergelijk de Club van Rome met een groep mensen die plotseling beweert het
geneesmiddel voor kanker te zullen leveren. Als men hen vraagt: ‘Hoe weet u dat
het geneeslijk is?’ luidt het antwoord: ‘Wij zijn met onderzoek.bezig, u hoort er nog
wel van. Wij hebben een computer. Wij hebben een model van de ziekte in de
computer gestopt en de computer zegt dat kanker en hartkwalen binnen vijftig jaar
van de aardbodem verdwenen zullen zijn. Hier hebt u de resultaten van de computer.’
Dan vraagt men naar feiten. ‘Wij be-
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schikken over geen enkel gegeven, wij hebben eigenlijk helemaal geen, onderzoek
verricht, wij hebben alleen maar een theoretische model.’ Hoe kwam men aan dat
model? ‘Wij hebben gewoon over het probleem, nagedacht.’
Dit is de wetenschappelijke benadering achter World Dynamics en het Rapport.
Het is echter een benadering die wel heel erg verschilt van de Westerse tradities
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De door het M.I.T.-team gebruikte
methodologie is, dat als men een situatie heeft die men probeert te evalueren, dat
men dan in zijn leunstoel gaat zitten zonder enige kennis van de situatie, behalve
die welke het gezonde verstand ingeeft. Laat ik een uiterst specifiek voorbeeld uit
zowel Forrester's als Meadows' boek geven. Aangenomen wordt dat als het inkomen
per hoofd of de produktie per hoofd stijgt, dat dan de snelheid van de bevolkingsgroei
toeneemt. Daar ontmoet men dan een ijzeren wet: de enig denkbare toestand op
lange termijn is die waarin iedereen op de rand van verhongering staat. Deze ijzeren
wet is bekend sinds Malthus en sindsdien periodiek herontdekt. Hij is nogmaals
opnieuw ontdekt door de Club van Rome. Ze zijn zeer ad rem de nieuwe
Malthusianen genoemd, De kwestie is dat bijna iedere empirische studie die ooit
ondernomen werd, tot precies de tegengestelde bevinding kwam, dat de
bevolkingsgroei juist afneemt met de welvaart. Als nu de bevolkingsgroei afneemt
met de welvaart, en niet andersom, dan zijn zowel de resultaten van Forrester, en
naar ik meen het Meadows-model volslagen verschillend. Stabilisatie van de
bevolking of afname - zoals de Verenigde Staten die tegemoetzien - zullen al de
groeipijnen in het model van het Rapport verzachten. Helaas refereert Forrester's
hypothetische model niet aan de, empirische studies die er op de diverse gebieden
gedaan zijn. Met als resultaat dat de conclusies van het model niet gesteund worden
door empirisch bewijs.
De kwestie is dat er gedurende de laatste honderd jaar een methodologie in het
wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld. In het medisch onderzoek onderneemt
men bijvoorbeeld gewoonlijk gecontroleerde experimenten met dieren vóor men
beweert dat er een geneesmiddel. voor een zekere ziekte is gevonden. In de sociale
wetenschappen discussieert men over de zaak vóor men beweert dat een theorie
over de wereld juist is. Het is gebruikelijk dat men wat gegevens bestudeert, dat
men de ervaring van de betrokken landen bestudeert. Forrester heeft dat in zijn
studie niet gedaan. Er is zelfs niet geprobeerd te trachten de resultaten te verifiëren,
met als gevolg dat het absoluut niet duidelijk is waar dit model aan refereert. Het
zou aan een mierenkolonie kunnen refereren. Het zou aan het leven op Mars kunnen
refereren. Het zou aan fruitvliegjespopulaties in de Amazone kunnen refereren.
Maar vooraleer ieder van deze mogelijkheden geverifieerd of verworpen is, refereert
het model nergens aan.
Laten wij nu eens een paar specifieke tekortkomingen van het model bekijken.
Ik zal hierbij voornamelijk naar World Dynamics verwijzen omdat dat het enige model
is dat algemeen beschikbaar is. Er zijn drie fundamentele problemen. Het eerste
waar ik al naar verwezen heb, is het
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probleem van de bevolking. Forrester neemt aan dat de bevolkingsgroei toeneemt
met de welvaart, terwijl deze in feite afneemt. Als men in zijn model alleen maar die
onderstelling verandert worden de resultaten al volslagen anders.

Werkelijk volslagen anders?
Absoluut anders. In een bespreking van zijn boek heb ik bijvoorbeeld een
vereenvoudigde versie van zijn model gebruikt. Zijn model is uiterst gecompliceerd.
Het is eigenlijk onmogelijk te begrijpen - daar kom ik straks nog op. Ik gebruikte een
vereenvoudigd model in een poging een sensiviteitsanalyse uit te voeren om te zien
of, als men een paar onderstellingen met betrekking tot een groter realisme wijzigde,
zoals in het geval van de bevolkingsgroei, de resultaten veranderden. Wat er luid
en duidelijk uitkwam was, dat als de bevolkingsgroei, in plaats van in hoop tempo
toe te nemen, slechts een nulgroei vertoonde, of een lichte afname, dat men dan
in feite een grotere welvaart krijgt dan wij ooit hebben meegemaakt en een grotere
economische groei dan ooit mogelijk is geweest.
Een tweede premisse in het Forrester-model is de onderstelling dat er geen
technologische verandering zou zijn.
Geen exponentiële groei in de technologie...
Forrester laat geen enkele technologische groei zien. Hoeveel output kan men
per eenheid input krijgen? Waarbij de input arbeid, kapitaal, land en natuurlijke
grondstoffen is. Door John Kendrick en Edward Denison gedane studies komen tot
ongeveer de volgende bevindingen: In de laatste honderd jaar is de hoeveelheid
output die men per eenheid input krijgt tussen de anderhalf en de drie procent
gestegen. In de studie van Forrester en Meadows wordt aangenomen dat, als de
input hetzelfde blijft, men niets kan bedenken om de output te verhogen. Er bestaan
geen uitvindingen. Niemand vindt de computer uit. Niemand vindt splijtingsprocessen
voor energie uit. Niemand vindt efficiëntere machines uit. Er is geen zonne-energie.
Er zijn geen straalvliegtuigen. Er zijn geen bandrecorders.
Maar er werd vastgesteld dat de technologie langzamer toeneemt dan de bevolkingsof de economische groei.
Wij kunnen niet met zekerheid zeggen welke de kritische groeisnelheid van de
technologie is die het systeem levensvatbaar zal maken. Dat is punt éen. Een ander
punt is dat wij moeten inzien dat er zowel enkele goede als enkele slechte aspecten
aan de technologische verandering zijn. Vele mensen hebben bijvoorbeeld het
gevoel dat een groot aantal huidige milieuproblemen te wijten is aan bepaalde
vormen van technologische veranderingen. Met name vormen die zich in de
chemische industrie hebben voorgedaan, zoals de toename van de anorganische
kunstmest. Technologie is geen onvermengde zegen. De meeste mensen hebben
het idee dat als men de kosten met de baten vergelijkt, de technologische
verandering een plus is. Men hoeft er volgens mij alleen
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maar eens de wereld voor rond te reizen om het verschil tussen hoge en lage
technologie te zien, of om te constateren welke materiële voordelen en kosten dat
heeft meegebracht.
Er is nog een derde gebied dat mij met grote zorg vervulde en dat is Forrester's
visie dat de menselijke maatschappij volledig mechanisch is, dat mensen en instituten
geen enkele vorm van adaptief gedrag vertonen. Als economen het over adaptief
gedrag hebben, dan bedoelen zij daar het prijssysteem mee. In Forrester's boek,
bijvoorbeeld, raken de natuurlijke grondstoffen op. Wat gebeurt er naar aanleiding
van het gebruik van de natuurlijke grondstoffen? Er gebeurt niets. Prijzen gaan niet
omhoog; mensen raken niet in verwarring; firma's trachten de grondstoffen niet te
economiseren of te recyclen. Mensen zijn gewoon stomme lemmingen die zonder
nadenken, de éen na de ander, in zee springen. Er zijn geen prijzen in het model
verwerkt, evenmin is er een politiek systeem in opgenomen. Natuurlijk kan een
prijssysteem ons in de steek laten, zoals het dat tot nu toe voor onze atmosferische
grondstoffen heeft gedaan. Misschien kunnen wij ons op ons politiek systeem
verlaten. Maar in het Rapport is van geen politiek systeem sprake dat ons op welke
manier ook van nut zou kunnen zijn.

De Sowjets zitten met dezelfde problemen.
Wij kennen al vele jaren de problemen van schone lucht en schoon water. Wij
mogen van het prijssysteem niet verwachten dat het ons uit de nood helpt, omdat
dit gemeenschappelijke goederen zijn. Aan de andere kant geloof ik dat als de
grondstoffen beschikbaar zijn (hetzij voor de staat in een socialistisch land, hetzij
voor individuen in een maatschappij waarin privé-eigendom erkend wordt) dat er
dan minder reden voor bezorgdheid is. Voor beschikbare grondstoffen als kolen,
ertsen en olie manifesteren de stormsignalen van toenemende schaarste zich in de
vorm van stijgende prijzen. Op het gebied van de natuurlijke grondstoffen zien wij
deze signalen op het moment met zeer omvangrijke prijsstijgingen. Waar het met
adaptief gedrag in economische en politieke systemen om gaat is, dat het het
systeem de kans geeft op de schaarste op een bepaald gebied te reageren door
over te gaan op vervangende materialen en grondstoffen die in ruime mate aanwezig
zijn.
De reden dat dit zo enorm belangrijk is komt voort uit een andere veronderstelling
in het model. In het Forrester-model zouden er, bij het huidige consumptieniveau,
voor vierhonderd jaar grondstoffen zijn. In werkelijkheid hebben wij geen vierhonderd
jaar meer voor bepaalde zaken. Aardgas is iets dat nu reeds uiterst schaars is. Olie
zal vermoedelijk al ruimschoots binnen de honderd jaar opgebruikt zijn als wij het
in het tegenwoordige tempo blijven gebruiken. Maar aan de andere kant zijn er
materialen die in feite onbeperkt leverbaar zijn, zoals de basismaterialen voor
verschillende kernfusieprocessen. Of zoals grondstoffen voor sommige soorten
plastic. Lang voor wij zonder energie zullen komen te zitten en kernfusieprocessen
in het verschiet zullen liggen, raken een aantal grondstoffen op. Dit is een soort
voorbeeld van de misplaatste concreetheid van het Rapport.
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Denkt u dat er voor economen zoals u, een weg openligt naar samenwerking met
het M.I.T.-team, om zodoende gezamenlijk enkele van deze trends te bestuderen?
Waarom zou het Forrester-model niet nog steeds de basis kunnen zijn voor een
verdere studie en inbreng, zoals Tinbergen dat in Rotterdam doet? Of zou dat zonder
een dergelijk model kunnen gebeuren?
U stelde heel wat vragen. Als u vraagt of er ruimte is voor samenwerking tussen
ecologen, economen, wetenschapsmensen en technici, dan geloof ik zeker dat dat
het geval is. In het verleden is er al van veel samenwerking sprake geweest. Als u
mij vraagt of ik het Forrester-model of het Meadows-model, al was het maar voor
een eerste benadering, zou gebruiken om een analyse van de wereldeconomie te
maken, dan is het antwoord een beslist nee. Of ik geloof dat de systeemanalyse de
juiste methode is? Als u met systeemanalyse bedoelt het bouwen van een
kwantitatief, economisch, sociaal, politiek, demografisch model, dan moet ik zeggen
dat wij daar al lange tijd mee bezig zijn geweest. Maar als u bedoelt dat ik een model
zou gaan bouwen waarin ik veronderstellingen zou doen zonder de gegevens te
bestuderen, een model waarin ik relaties poneer zonder met ter zake kundige experts
te praten, een model met honderd vergelijkingen waarvan geen enkele door
empirische studie bevestigd zou zijn, een model waarin ik serieus ga voorspellen
wat er over honderd, tweehonderd jaar vanaf nu zou gaan gebeuren, dan geloof ik
dat het antwoord op al deze vragen nee is.
Hoe heeft u deze problemen eerder bestudeerd?
2
Enige tijd geleden hielden James Tobin en ik ons bezig met problemen van
bevolkingsgroei, natuurlijke grondstoffen en economische welvaart. Wij beschikten
over een paar modellen, waarin wij deze zaken probeerden te analyseren, zoals de
factor van de bevolkingsgroei, de rol van de verminderende natuurlijke grondstoffen,
het belang van de vertraging van het tempo van de technologische verandering met
betrekking tot de toekomstige consumptiegroei, dit alles geldend voor de Verenigde
Staten. Dit was slechts een zeer inleidende proef. Voor het grootste gedeelte was
zij gebaseerd op een of twee vergelijkingsmodellen. Wij beschikten over gegevens
ten aanzien van de Verenigde Staten waaraan wij de functie ontleenden waar wij
gebruik van maakten. Wij hebben ook enige sensiviteitsanalyses verricht met
betrekking tot de juiste vorm van de functie. Maar het fundamentele verschil was
dat dit uiterst kleine modellen waren. Want een van de dingen die men leert als men
van deze modellen gebruik maakt is dat, als men, zoals Forrester dat deed, een
model gebruikt met 43 nonlineaire bindingen en een aantal andere variabelen, dat
men dan geen flauw benul heeft van wat men heeft geconstrueerd.
Ik geloof dat de ervaring op economisch terrein heeft geleerd dat, hoewel grote
modellen er fantastisch uitzien en een grote indruk op de mensen maken, zij moeilijk
te bouwen zijn, en zeer moeilijk te coördineren. Bovendien kunnen zij niet echt
nauwkeurig voorspellen. Als methodologisch principe houd ik mij dus graag bij
eenvoudige modellen, zo-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

130
dat ik kan begrijpen wat zich afspeelt. Het tweede punt is dat ik geloof, dat het
buitengewoon belangrijk is dat wij enkele van de aspecten, zoals die in de traditionele
economie en ecologie ervaren zijn, blijven toepassen op de globale vooruitzichten.
Eén van mijn bezwaren tegen het werk van het M.I.T.-team is de volledige
verwaarlozing van al het voordien verrichte wetenschappelijk werk. De nieuwe
Malthusianen belijden de aarde en het milieu voor de rampen van de moderne
technologie te willen behoeden, en geven bovendien van hun verlangen blijk naar
meer traditionele levenspatronen te willen terugkeren. Het is ironisch dat zij, in hun
terugkeer naar traditioneel economische standaarden, de kostbare wetenschappelijke
traditie die in de afgelopen vier eeuwen zo zorgvuldig is opgebouwd, verafschuwen.

Eindnoten:
1 Door professor Jay W. Forrester. Wright-Allen Press, Cambridge, Massachusetts, 1971.
2 Eveneens verbonden aan de Yale-universiteit, New-Haven, Connecticut.
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Sicco L. Mansholt
Sicco Leendert Mansholt trad 1 januari 1973 af als voorzitter van de
Europese Economische Gemeenschap in Brussel.
Hij werd in Ulrun, Groningen geboren (1908). Hij studeerde tropische
landbouw in Deventer en werkte van 1934 tot 1936 op theeplantages in
het voormalige Nederlands-Indië. Hij was betrokken bij de werkzaamheden
rond de Wieringermeer-polder, nam actief deel aan het verzet tijdens de
Duitse bezetting en trad in het eerste kabinet Schermerhorn (1945-1946)
op als bewindsman voor Landbouw. In 1953 lanceerde hij het
veelbesproken Mansholt-plan voor de Europese landbouw. Van 1958 tot
1967 trad hij op als vice-voorzitter van de Europese Economische
Gemeenschap.

Gelooft u dat binnen afzienbare tijd een bovennationale wereldregering tot de
mogelijkheden behoort?
Dat zie ik nog niet gebeuren. Tenminste, niet in de nabije toekomst. De enige
wereldomspannende organisatie, de Verenigde Naties, is ongetwijfeld van groot
belang maar heeft nauwelijks enige politieke of reele macht. Al vele jaren pleit ik
voor de instelling van een democratisch internationaal bestuursorgaan dat aan de
gehele mensheid verantwoording verschuldigd zal zijn. Dit orgaan zou kunnen
functioneren binnen het kader van de Verenigde Naties, ongeveer vergelijkbaar met
de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Het zou onafhankelijk moeten
zijn, over een mandaat van de Algemene Vergadering moeten beschikken en
bevoegd moeten zijn uitvoeringsbesluiten te nemen. Dat zou enige reële macht
betekenen. Op die manier zou zo'n commissie van de Verenigde Naties misschien
een paar van de meest dringende en ernstige problemen die voor ons liggen, zoals
vervuiling, bevolkingsgroei en ongecoördineerde economische groei, kunnen
aanpakken. Oplossingen voor deze vraagsrukken zijn dringend nodig. Of ik dat in
de nabije toekomst zie gebeuren? Beslist niet. De mensheid heeft misschien de
dreiging van een bijna catastrofale situatie nodig voordat zij ertoe zal komen om
praktische maatregelen te nemen.
U hebt zich verbaasd over het feit dat een Italiaans industrieel, Aurelio Peccei, het
initiatief heeft genomen om door computers te laten uitdokteren wat er in de wereld
zou moeten gebeuren.
Het is zonder meer schandalig dat wij de oplossing van de meest dringende
wereldproblemen overlaten aan een privé-organisatie als de Club van Rome, en
dat de afzonderlijke staten nog niet hebben begrepen dat het noodzakelijk is de
aarde als een geheel te gaan organiseren. Maar als ik kijk naar de houding van
regeringen en politici en als men de totale onmacht van de Verenigde Naties in
aanmerking neemt, kunnen wij in de nabije toekomst geen veranderingen ten goede
verwachten.
Komt de Europese eenheid niet ook uitermate langzaam tot stand?
Ja, dat is een groot probleem. Ik vraag me onder meer af of wij ons
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zo'n langzame vooruitgang wel kunnen veroorloven. Het element tijd is naar mijn
mening van het grootste belang. Als wij zien dat het bijna vijftien jaar heeft gekost
om te komen tot een begin van een Europese munteenheid! Wij zijn nog maar net
begonnen aan een ontwerp voor een Europese sociale politiek. Het gaat allemaal
hinderlijk langzaam.

Maar het ziet ernaar uit dat de problemen in schrikbarend tempo toenemen, ook in
technologisch opzicht.
Ja. Als het nog eens twintig of dertig jaar moet duren voordat de mens kan komen
tot het begin van de vorming van een doeltreffende wereldorganisatie, is het naar
mijn mening te laat. Wij zouden nu moeten beginnen, maar niemand schijnt er rijp
voor te zijn.
1

Marx waarschuwde al dat het kapitalistische systeem ineen zou storten omdat het
goederen zou produceren die niemand zich zou kunnen veroorloven. De grondstoffen
raken uitgeput. Misschien zullen zowel het kapitalisme als het communisme, of
socialisme, aan een andere oorzaak kapot gaan: honger.
Zeker, de allereerste grondstof waaraan wij gebrek zullen krijgen is voedsel. De
tweede ramp is de verstoring van het ecologisch evenwicht De derde hangt samen
met het milieu en bestaat uit het opraken van de energie. Wij zullen gebrek krijgen
aan energie, aan warmte en aan nucleaire mogelijkheden. Over vijftien of twintig
jaar komt de aarde voor haar grootste moeilijkheden te staan, maar zij schijnt niet
in staat te zijn, ze realistisch onder ogen te zien.
De Deense boeren steunden vóor de Europese Gemeenschap, alléen maar omdat
zij beseften dat hun produkten dan meer geld zouden opbrengen en nauwelijks
omdat zij zich bewust zijn van de noodzaak voor een Verenigd Europa.
Natuurlijk, de enige ‘raison d'être’ is het vooruitzicht betere prijzen te maken voor
hun kaas en boter. Zij zijn waarschijnlijk inderdaad niet gemotiveerd door de behoefte
aan een sterk, verenigd Europa. Ik moet toegeven dat dat geen goede start is.
Het is beslist mogelijk dat kwaliteit van het bestaan in Europa te verbeteren. Wij
hebben de organisatie. Wij hebben de macht. Als de politieke wil er zou zijn, zouden
wij dit kunnen bereiken. Maar ik zie, integendeel, een stroming in tegengestelde
richting ontstaan. De bevoegdheden tot het nemen van besluiten worden steeds
uitgehold. Ik zie allerlei symptomen van een herleving van het nationalisme, die
duidelijk worden weerspiegeld in de besluitvorming.
Zal socialisme dan de noodzakelijke veranderingen wel brengen?
Wat bedoelen wij met het woord socialisme? Ik zie niet in hoe het socialisme zoals
wij dat bijvoorbeeld in de Sowjet-Unie vinden, ons veel verder zou kunnen brengen.
Zoals u weet ben ik een sociaal-democraat. Ik ben me heel goed bewust van de
inherente zwakheden van het democratisch socialisme. Het ontbreekt aan
slagvaardigheid. Het is niet in
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staat om te manipuleren. Wij zullen beslist een nieuw socialisme moeten creëren
waar de massa werkelijk in wordt betrokken. Wij kunnen niet langer naar behoren
functioneren met regeringen of besturende lichamen die besluiten over de hoofden
van de mensen heen nemen.

Regeringen zouden werkelijk geïnspireerd moeten worden door wat er in de massa
leeft. De mensen zouden de mogelijkheid moeten hebben om werkelijk invloed uit
te oefenen op de politici, de vertegenwoordigers van het volk. Daar heeft de
mensheid sinds Methusalem naar gestreefd.
Men kan de problemen van de toekomst alleen maar oplossen als men er iedereen
van zou kunnen overtuigen dat de grootste uitdaging aller tijden voor ons ligt, door
ieder mens afzonderlijk bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid voor de
overlevingskansen van de mensheid in haar geheel.
Naar mijn mening is het huidige systeem van produktie en consumptie, dat
gebaseerd is op een kapitalistische maatschappij, niet in staat deze fatale problemen
op te lossen. Dat kan alleen maar bereikt worden door de werkers binnen de
onderneming zelf volledig verantwoordelijk te maken voor het doel en de oogmerken
van de produktie en hen er actief bij te betrekken. De mensheid heeft een totale
hervorming van de maatschappij dringend nodig. Dit kan in sommige opzichten
bereikt worden door een grotere decentralisatie van de huidige instellingen, een
decentralisatie waarin de regio's over veel macht zouden beschikken ten einde deze
vraagstukken onder ogen te kunnen zien en op te lossen. Alle huisvrouwen, alle
arbeiders, alle employés in kantoren en ondernemingen zouden bewust moeten
worden gemaakt van hun uiteindelijke verantwoordelijkheid. Zij zouden het gevaar
waarin de aarde verkeert ten volle moeten gaan onderkennen.
Als wij zouden kunnen komen tot een socialisme waarin de produktie niet wordt
bepaald door kapitaal of industrie, maar gebaseerd wordt op overeenstemmende
opvattingen en het gemeenschappelijk belang van de maatschappij, zouden wij op
een constructieve manier uit deze impasse kunnen komen. Ik geloof niet dat hetzelfde
bereikt zou kunnen worden door een simpele stopzetting van de materiële groei. Ik
geloof niet dat materiële groei in de komende tien jaar kan worden teruggedraaid.
2

Robert S. McNamara pleit voor een verder toenemende economische groei ten
einde daarmee de levensstandaard van de Derde Wereld omhoog te vijzelen.
Dat is niet waar. Wij hebben geen verdere groei nodig. Zonder groei per hoofd
van de bevolking, dat wil zeggen, zonder groei van het verbruik van grondstoffen
per hoofd van de bevolking, zullen wij beter kunnen verder leven en zijn wij ook in
staat om de tachtig procent armen in de wereld te helpen. Er is absoluut een grens
aan economische groei. Het is voor de ontwikkelingslanden onmogelijk om ooit te
komen tot de heersende levensstandaard in Europa en Noord-Amerika. Ten einde
die afstand tussen de tachtig procent armen en de rijke landen
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niet te vergroten, moeten wij onze materiële groei stopzetten. Als wij iets van onze
rijkdommen ter beschikking stelden van de ontwikkelingslanden, zouden wij hen
heel goed kunnen helpen bij de verbetering van hun mogelijkheden voor een
rechtvaardiger en beter leven. U weet net zo goed als ik dat wij op het ogenblik
praktisch niets van onze rijkdom ter beschikking stellen van de werkelijk arme landen.
Onlangs had ik in Nederland een gesprek met een groep werkende jongeren,
arbeiders van vooraan in de twintig. Ik vroeg hen of zij bereid waren een groter deel
van onze welvaart te delen met de ontwikkelingslanden. Zij antwoordden heel terecht
dat zij daartoe zeker bereid waren maar niet onder de huidige voorwaarden, geboden
door het Westerse, kapitalistische systeem.

G.D. van Gelswijk, een plantsoenarbeider uit Lisse die u die vraag stelde, wilde toen
ook van u weten hoe het mogelijk was dat u met dergelijke progressieve opvattingen
zelf werkzaam was aan de top van dit kapitalistisch systeem, als voorzitter van de
Commissie van de Europese Economische Gemeenschappen in Brussel.
Dit is heel eenvoudig. Van binnenuit kan ik meer doen om deze idealen te
verwezenlijken, dan als toeschouwer of als criticus van buitenaf.

Eindnoten:
1 Karl Marx (1818-1883), grondlegger van het socialisme/communisme.
2 President van de Wereldbank in Washington D.C.
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G.D. van Gelswijk
Henne Pauli
T.S. de Blauw
G.D. van Gelswijk is plantsoenarbeider in Lisse. Hij werd in 1947 geboren.
Hij is bestuurslid van het Stichtingsbestuur N.V.V.-Jongeren Contact.
Henne Pauli is secretaris-redacteur van het N.V.V.-Jongeren Contact. Hij
werd in 1946 geboren, woont in de Bijlmermeer en is gehuwd.
T.S. de Blauw is banketbakker in Haarlem. Hij werd in 1950 geboren. Hij
is bestuurslid van de A.V.B.-N.V.V.-Jongerenraad.
Geloof je, dat Mansholt inderdaad meer van binnenuit de E.E.G. zou kunnen bereiken
dan aan de buitenkant staan kritiseren?
G: Daar geloof ik niet direct in. Wel dat een man, een persoon als Mansholt, dat
zou wíllen. Maar ik betwijfel of een instituut als de E.E.G. hem dit zou toestaan. De
grootkapitalisten van West-Europa zouden een ombuiging naar een meer
socialistische maatschappijstructuur niet toelaten. Het zijn immers niet de nationale
regeringen die de grootste machthebbers zijn binnen de E.E.G., maar de
multinationale ondernemingen, die opereren langs dozijnen achterpoortjes. Zou
Mansholt hier werkelijk tegen willen optreden, zou hij immers uitgerangeerd worden.
Daarom vind ik het niet helemaal reëel wat Mansholt zegt. Ik denk dat hij zich een
beetje blind staart op de macht van de Europese Commissie. Hij zou juist veel meer
de onmacht van die club tegen de gevestigde belangen moeten benadrukken en
door buitenparlementaire actie een tegenwicht vormen. Met zijn prestige kan hij
daarin veel mensen meekrijgen. Hij zou dit bovendien niet alléen moeten doen,
maar goed gecoördineerd met anderen, die eenzelfde benadering hebben, zoals
verschillende vakorganisaties.
Om die reden kwam hij dan waarschijnlijk, samen met Prins Claus, naar jullie
bijeenkomst in Beekbergen.
G: Of hij nu werkelijk daarom naar ons toe is gekomen, weet ik niet. Wij hadden
hem in ieder geval uitgenodigd. Hij vond het blijkbaar zinnig om met een groep
mensen, die wat genuanceerd over die hele milieuproblematiek nadenken, te komen
discussiëren en zijn standpunt naar voren te brengen. Overigens, professor Böttcher,
het zogenaamde enige Nederlandse lid van de Club van Rome meldde zich ziek
en bleek later op een vergadering van grootindustriëlen te zitten. Men kan zich dus
voorstellen waar 's mans sympathieën liggen. Het zou niet te hopen zijn dat de hele
1
Club van Rome uit zulke mensen bestaat.
P: Mansholt is natuurlijk het soort man dat door werkende jongeren een beetje
wordt gewantrouwd. Hij is omhooggekomen en is nu (1972)
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de top-aap in een apparaat, dat hem die top-aap heeft laten worden, omdat hij de
grenzen of de regels binnen dat apparaat steeds heeft gerespecteerd.
Op zichzelf doet hij goed werk in de E.E.G., dat moet erkend worden. Maar trekt
hij ook de consequenties van zijn denkbeelden? Voor ons, als vakbeweging, is de
democratisering van de Europese organen een van de wezenlijke punten. Het is
een nobel streven, de milieuproblematiek te willen aanpakken, maar de
milieuvervuiling is niet een zaak van vandaag of gisteren, ook al wordt die indruk
gewekt. De fabrieksarbeiders weten al sinds de opkomst van de industrie wat het
is om in een vergiftigd leefklimaat te moeten leven. Het is misschien helemaal niet
zo stoutmoedig om te beweren dat hun belangenorganisaties de milieuorganisaties
van het eerste uur zijn.
Nu de vervuiling en de dreigende uitputting van de grondstoffen zo'n omvang
beginnen aan te nemen dat ook het comfort van de bovenlaag wordt aangetast, is
plotseling het huis te klein.
Nuchter bezien is de verdeling van de milieuvervuiling eigenlijk rechtvaardiger
geworden. Maar goed ... nu verlangt die bovenlaag weer dat de massa die van hen
afhankelijk is soberder gaat leven. Wij zijn daar dan ook nog wel toe bereid, maar
dan alleen binnen een maatschappijstructuur die voor ons waard is om in te leven.
Niet een maatschappijstructuur waarin 300 000 werkende jongeren onderdrukt
2
worden.

In hoeverre wordt dit standpunt van de N.V.V.-Jongeren in Nederland gedeeld door
vakbondsjongeren van andere E.E.G.-landen? In hoeverre is er contact? Is er
samenspel en coördinatie?
P: Er zijn formeel contacten, maar om internationaal werk te doen of pressie uit
te oefenen moet men de middelen hebben. In de jongerenraad van het Europees
Verbond van Vakverenigingen voeren wij actie om bij de Europese Commissie geld
weg te slepen om het internationale werk te bemannen en uit te rusten. Wat ziet
men gebeuren? Dat met name de conservatieven in het Europese Parlement erin
slagen jongeren in een hoekje te houden en ze onschadelijk te maken in eliteclubjes.
Dat men een apparaat zou scheppen om op Europees niveau het werk op poten te
zetten, zodat werkelijk een kritische pressiegroep zou ontstaan binnen Europese
organen, daar krijgen wij de middelen niet voor.
Maar als er 300 000 werkende jongeren zijn in Nederland en misschien 4 miljoen
in Duitsland, enzovoorts, is de zaak dan niet zelfstandig te financieren?
P: Er moet op nationaal niveau zoveel worden gedaan door de vakbeweging. De
georganiseerde jongeren moeten ook binnen het arbeidersfront om middelen vechten.
Vergeleken met onze tegenstanders, de industriële concerns, beschikken wij als
vakbeweging over een belachelijk klein bedrag aan gelden.
G: Het is zo verdomd moeilijk om met al die organisaties op éen noemer te gaan
zitten. Het is een beweging die op zijn beurt weer afhan-
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kelijk is van allerlei nationale bonden die het ook over allerlei punten nog lang niet
eens zijn. Naast de werkende jongerenorganisatie van het N.V.V. zijn er ook nog
een christelijke en een katholieke zusterorganisatie. Buiten Nederland heb je dan
ook nog de communistische vakbeweging.
Het is moeilijk om contact te krijgen met de Franse en Italiaanse communistische
vakbonden. Dit bevordert de standpuntbepaling en werkwijze van de Jongerenraad
van het E.V.V.V. zeker niet. Deze verdeeldheid binnen de vakbewegingen - ook op
Europees niveau - werkt uitermate nadelig voor het werk dat gedaan zou moeten
worden.
B: Dat komt voor een groot gedeelte omdat wij hier in Nederland en de meeste
andere Europese vakbonden ook nog zitten met een overdreven angst voor de term
‘communisme’. Ergens blijft men bang om een sterke radicalisering in huis te halen
als men zou gaan samenwerken met communistische vakorganisaties. Op zichzelf
is die onderlinge verdeeldheid belachelijk, want milieuverontreiniging bestrijdt men
niet met politiek geharrewar.

Hoe komt het eigenlijk dat op jullie Beekbergen-congres van de 300 000 werkende
jongeren in Nederland slechts 200 van jullie mensen aanwezig waren. Deze
conferentie had in De Doelen in Rotterdam moeten plaatshebben.
B: Het probleem is, die 300 000 jongeren met de milieuproblematiek vertrouwd
te maken. Men moet zich eerst bewust worden van de vraagstukken. De tweehonderd
aanwezigen waren een soort voorhoede binnen het N.V.V., die afgevaardigd waren
door een groot aantal jongerengroepen in de vakbeweging. In deze groepen is al
intensief gediscussieerd over een actieprogramma om vanuit de vakbeweging gericht
iets tegen het milieubederf te ondernemen.
Welke techniek van nationaal bewust maken van de globale milieuproblematiek
wordt dan gevolgd? Dit zou een vraag voor Marshall McLuhan zijn. Dat is trouwens
wat de Club van Rome beoogt.
P: Je lijkt wel een reclamebureau voor de Club. Welke techniek? Dat is een kwestie
van geduldig organiseren en blijven overtuigen. Het is noodzakelijk om die verbinding
te leggen van de milieuproblematiek naar de werkende jongeren. Voor ons heeft
het, geloof ik, die waarde, dat de milieuproblematiek de problemen waar wij mee
zitten nog urgenter heeft gemaakt. Ons primaire probleem is, dat in deze
maatschappij de groep arbeiders waar wij deel van uitmaken, onderdrukt wordt.
Zo voelt jullie groep dit?
P: Zo is het objectief. Onze taak is het aan de oppervlakte brengen, het duidelijk
maken, het vertellen, het misschien bijbrengen van een stuk frustratie. En dan zo'n
frustratie, dat men van daaruit actief gaat worden. Goed, wij hebben dan deze
milieuproblematiek, maar die is niet los te denken van de hele maatschappijstructuur
waar wij werkende jongeren in onderdrukt worden. Wij pakken deze problemen dus
waar-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

138
schijnlijk precies van de andere kant aan als de Club van Rome doet.
De Club van Rome gaat uit van eindige voorraden. Ik stel het nu even volkomen
zwart-wit, dat betekent, dat wij in de industriële sfeer in de knel komen te zitten.
Laten wij zeggen dat in de Club van Rome die industriëlen zitten die wat verder
kijken dan hun neus lang is. Die zitten niet in de VNO (Vereniging van Nederlandse
Ondernemers) maar die zitten dus wel in internationale concerns. Deze heren
redeneren vanuit het standpunt, dat het kapitalistische systeem in elkaar gaat klappen
omdat er straks geen voorraden meer zijn. Zij kunnen dus niet meer uitbreiden,
waardoor de winsten in gevaar komen en de motor van het stelsel stukdraait. Vanuit
die mentaliteit pakken zij het probleem aan.
B: Voor ons, en vooral voor ons als werkende jongeren, is het een zaak van ‘oké’,
allerlei zaken zijn nu in een stroomversnelling geraakt. Meer mensen worden zich
daardoor bewust van de wereld waarin zij staan. Dat is voor ons in feite een
binnenkomer omdat je er de hele maatschappijstructuur aan kunt ophangen. Om
duidelijk te maken, dat er fundamentele veranderingen nodig zijn, maar die willen
wij slechts aanbrengen in een maatschappij waarin ook wíj recht van spreken en
recht van leven hebben. Vandaar dus ook dat wij ons op de milieuproblematiek
geworpen hebben. Niet omdat wij vinden dat de heren ondernemers geholpen
moeten worden, maar omdat wij van mening zijn dat wij een hefboomfunctie kunnen
gaan vervullen, juist omdat wij pioniers zijn op dat gebied.
De vakbeweging ziet deze problemen ook zeer goed en de jongeren beginnen
een behoorlijk kritische groep te worden binnen de beweging.
G: Deze problematiek lag ten grondslag aan de vraag die ik Mansholt stelde.
Mansholt vergeet gewoon dat de grootste macht om de E.E.G. daadwerkelijk te
verbeteren en veranderen aan de basis ligt. Voor grootindustriëlen is het natuurlijk
gemakkelijk om aan de top te manipuleren, maar een volksbeweging, die spontaan
van onderop ontstaat, controleer die maar eens. Daarom zou men Mansholt eigenlijk
kunnen vragen, kan je die E.E.G. eigenlijk wel gaan vergroten, terwijl zij eigenlijk nog
niet veranderd is op de manier zoals hij die zou willen.
De vergroting van de Europese Gemeenschap betekent op dit moment alleen
maar dat die bureaucratie, waar de mensen geen vat op hebben, omvangrijker
wordt. Daardoor wordt het volk nog veel meer een speelbal van grootindustriëlen
en bureaucraten.
Wanneer wij de noodzakelijke veranderingen voor het milieu willen doorvoeren,
zal dit het kapitaal geld en macht gaan kosten. Maar ik ben doodsbang, dat het
grootkapitaal die veranderingen die noodzakelijk zijn voor het welzijn van alle mensen
nooit zal dulden. Wij eisen dus inspraak in die maatschappij. En wanneer wij dit
eisen kan men tegenmaatregelen verwachten.
P. Het grootkapitaal is eigenlijk een ongrijpbaar iets. Men laat de term kapitaal
vallen, en men denkt onmiddellijk aan éen groot blok dat dit of dat wil en dit of dat
tegenhoudt. Er zijn uiteraard structuren, die be-
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paalde dingen niet toestaan. Maar dit kapitaal heeft ten aanzien van het milieu
eigenlijk betrekkelijk weinig te willen, te zeggen, te doen, of te verordineren, want
juist de hele milieuproblematiek tekent de crisis van het kapitaal af. Wat kan daarna
gebeuren? Twee dingen. Op een of andere manier is een ineenstorting van het
systeem te voorzien, bijvoorbeeld als de eerste noodzakelijke grondstoffen opraken
en iedereen zich rotschrikt. Dan ontstaat een crisissituatie, een noodsituatie. Dat is
een enorm demoralisatieproces. Laat ik het heel negatief zien, een soort ondergang
van het vierde, vijfde of zesde rijk.
Het alternatief is dat door een herorganisatie van de maatschappij, die wij
socialistisch noemen, de arbeid zinvol gemaakt kan worden in relatie tot de planeet
en de schepsels die erop wonen. Dat men dus een herstel van het evenwicht kan
bereiken.
G: Daar wil ik op ingaan. Ik geloof dat Pauli duidelijk heeft aangegeven, dat het
niet ‘het kapitaal’ is maar de kapitalistische maatschappijstructuur die de zaken
verziekt. De industriëlen zullen aan de ene kant trachten zoveel mogelijk de
problemen op te lossen, technologisch gezien. Denk aan bijvoorbeeld
zuiveringsinstallaties, maar in wezen zijn het gewoon grote lapmiddelen die
gehanteerd worden. Het is een verbloemen, een uitstellen van de onvermijdelijke
ontploffing. Ons inziens moeten wij zo snel mogelijk van die tendens af. Wij moeten
naar een geheel andere levenssituatie toe, naar een geheel andere
maatschappijstructuur. Het is nog niet te laat te redden wat te redden is. Maar dan
moeten er op korte termijn structuurmaatregelen genomen worden en geen
lapmiddelen gebruikt. Geen centrale meld- en regelkamer instellen in het
Rotterdamse industriegebied die, wanneer de atmosfeer door de industrie
ontoelaatbaar verpest wordt, de industrie vraagt om tijdelijk iets minder vuil te spuien,
maar die de feitelijk vervuilende produktiemethoden onaangetast laat.
Het gemene van de industrie is dat men zegt: ‘Wij moeten de economische groei
in stand houden om de arbeid zeker te stellen. Wij moeten bepaalde produkten
maken om te zorgen dat de arbeider werkt.’ De industrie chanteert in feite met
dreigende werkloosheid om hun eigen vervuilende narigheid, die zij intussen in de
wereld schopt, keurig te verpakken en te verbloemen.

Eindnoten:
1 Professor C.J.F. Böttcher deelde de auteur desgevraagd mee, (1) dat hij de dag waarop hij's
avonds de vergadering in Beekbergen zou bijwonen, om onder anderen met de heer Mansholt
te discussiëren, 's morgens als gastheer moest optreden op de tentoonstelling van de Club van
Rome te Rotterdam bij een ontvangst aldaar van deelnemers aan het Congres van het Verbond
van Nederlandse Ondernemingen, (2) dat hij, hoewel hij 's ochtends al ziek was, als gastheer
moeilijk verstek kon laten gaan, doch niet meer in staat was 's avonds nog naar Beekbergen te
komen, wat hem zéer speet, (3) dat het misverstand is ontstaan toen de ochtendbijeenkomst 's
avonds op televisie werd uitgezonden, op het moment waarop de discussie met Sicco Mansholt
in Beekbergen had moeten plaatsvinden.
2 Dit betekent, dat werkende jongeren door een discriminerend schoolsysteem klaargestoomd
zijn om hun ouders op te volgen als lagere hoofd- en handarbeiders in bedrijven, waar zij voor
hetzelfde werk de helft verdienen van het loon dat volwassen arbeiders krijgen, terwijl zij
bovendien in de werksituatie en daarbuiten volkomen onmondig worden gehouden.
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Ernest Mandel
De marxistische filosoof dr. Ernest Mandel werd in 1923 in België geboren.
Hij studeerde in Brussel en Parijs en promoveerde in de filosofie aan de
Vrije universiteit van Berlijn. Hij doceert momenteel aan de Vrije universiteit
van Brussel.
Van 1955 tot 1963 was hij lid van de Economische commissie van het
Algemeen Belgisch Vakverbond. Hij is tevens lid van het Internationale
secretariaat van de Vierde (Trotzkistische) Internationale.
Tot zijn voornaamste geschriften rekent men Traité d'économie Marxiste
(1962), La formation de la pensée économique de Karl Marx (1967), De
E.E.G. en de concurrentie Europa-Amerika (1968), Conseils ouvriers,
contrôle ouvrier, autogestion ouvrière, (1970) en Der Spätkapitalismus,
Versuch einer Marxistischen Erklärung (1972).

Wat is uw indruk van het Rapport van de Club van Rome?
Een indruk van tevredenheid en een indruk van irritatie. Tevredenheid omdat
deze heren, die niets te maken hebben met marxisme en een bourgeois-achtergrond
hebben, er honderdvijfentwintig jaar later dan Marx achter gekomen zijn dat
anarchistische, ongeplande, onbewuste, op hol geslagen groei niet slechts de basis
van materiële rijkdom maar juist de fysieke voorwaarden voor de overleving van de
menselijke beschaving kan bedreigen. Deze kan niet alleen een bedreiging vormen
voor de voorwaarden voor overleving van de menselijke beschaving, maar ook voor
de fysieke voorwaarden voor overleving van het menselijke ras. Marx heeft dit
praktisch vanaf het begin van zijn theoretische analyse begrepen. Als jongeman
schreef hij reeds dat het kapitalisme het gevaar inhield dat produktieve krachten in
destructieve krachten zouden veranderen. Een van de opmerkelijkste passages in
hoofdstuk I van Das Kapital, zijn belangrijkste boek, luidt dat de ontwikkeling van
het kapitalisme de beide bronnen van rijkdom: menselijke arbeid en natuur,
voortdurend ondermijnt en dreigt te vernietigen. Wij zien nu dan dat kapitalistische
economen en academische wetenschapsmensen er tenslotte toe komen dit ook te
begrijpen. Dat is een reden tot tevredenheid.
De reden van mijn irritatie is dat zij nog steeds het basismechanisme dat tot deze
resultaten leidt niet hebben begrepen. Vandaar dat de conclusies die zij uit hun
analyse trekken en de oplossingen die zij voorstellen, gedeeltelijk ontoereikend en
gedeeltelijk slechter zijn dan de kwalen die zij proberen te genezen.
Wat is de fundamentele reden voor deze destructieve kracht van de kapitalistisch
economische groei? Het is de contradictie tussen gedeeltelijke economische
rationaliteit en globale socio-economische irrationateit, vastgesteld in de algemeen
geldende markteconomie die de basis is van het kapitalistische systeem. Wat is
rationeel vanuit een kapitalistisch standpunt? Alles dat de winst van onafhankelijke
bedrijven doet toenemen. Natuurlijk is er in dit mechanisme een rationeel element
aanwezig. Het zou dwaas zijn te ontkennen dat winst bedrijven in staat stelt eco-
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nomische hulpbronnen zondanig te combineren, dat het mogelijk wordt kosten en
globale resultaten te vergelijken, maar alleen globaal vanuit het gezichtspunt van
het desbetreffende bedrijf. Waarom is dit slechts gedeeltelijke economische
rationaliteit? Omdat elk bedrijf dat de kosten wil verlagen, een zo hoog mogelijke
winst wil maken of zo sterk mogelijk wil groeien, dit alleen kan doen door het
combineren en vergelijken van investeringen en opbrengsten met de maatstaf van
het geld. Wat niet in geld is nit te drukken of geen geldelijke beloning produceert,
wordt daarom per definitie uit de analyse verwijderd.
Op deze wijze vallen ‘vrije goederen’ en menselijke waarden, lucht, water,
schoonheid, landschappen, solidariteit, realisatie of verminking van persoonlijk
talent, enzovoort buiten elke kosten-winst-vergelijking, omdat deze allemaal geen
prijs hebben. Zij kunnen daarom niet in de vorm van kosten worden gemeten. Aan
de andere kant wordt onder het moderne kapitalisme een toenemend aantal kosten
gesocialiseerd. Daar betalen de bedrijven niet voor omdat de gemeenschap deze
betaalt. De gemeenschap en niet de werkgever betaalt de meeste van al deze
kosten: ziekte, gevolgen van bepaalde arbeids- of woonomstandigheden, opvoeding,
onmisbare voorwaarden voor bepaalde soorten arbeid, werkeloosheid als gevolg
van sluitingen van bedrijven.
Vanuit het standpunt van de werkgever is het dus volkomen rationeel, beslissingen
te nemen die leiden tot toenemende verspilling van vrije goederen en menselijke
waarden en tot een stijging van sociale kosten. Vanuit algemeen sociaal standpunt
bezien is het natuurlijk irrationeel om bijvoorbeeld een miljoen dollar ‘te besparen’
door het ontslaan van arbeiders, als dit ontslag de gemeenschap twee miljoen dollar
kost, dan de menselijke ellende nog niet meeberekend. Maar vanuit het standpunt
van het individuele bedrijf is het volkomen rationeel.
Het vraagstuk van de doelstellingen van de mens ligt ten grondslag aan deze
contradictie tussen gedeeltelijke economische rationaliteit en globale
socio-economische irrationaliteit. Wat is de hoogste doelstelling van economische
activiteit? De marxisten vinden dat het antwoord voor de hand ligt: ‘De doelstelling
van economische activiteit zou moeten zijn: vergroting van het menselijk geluk, het
brengen van zoveel mogelijk geluk aan zoveel mogelijk mensen en het mogelijk
maken van een zo evenwichtig mogelijke ontwikkeling van de capaciteiten van de
mens voor iedereen.’ Maar de kapitalistische economen en alle instellingen van de
Westerse samenleving geven een duidelijk stopteken en roepen: ‘Nee, nee, nee.
Geluk, menselijke ontwikkeling, persoonlijkheid zijn niet meetbaar, kan met niet in
getallen uitdrukken; daarentegen kan men juist een aantal abstraheringen en
willekeurige abstraheringen wel als inkomen in gestallen uitdrukken. Winst kan men
in getallen uitdrukken. Hulpmiddelen die in geldprijzen meetbaar zijn, kan men in
getallen uitdrukken. Daarom moet men stellen: het doel van de economische activiteit
is een zo hoog mogelijk inkomen, niet rekening houdend met en onafhankelijk van
de gevolgen voor geluk of ongeluk, voor ontwikkeling of verminking van menselijke
talenten.’ Hier belandt men aan de basis van wat fout is in het kapitalisme en bij de
redenen
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waarom de kapitalistische economische groei een bedreiging vormt voor de
overleving van de mens. Met de huidige wetenschappelijke en technologische
krachten van de mensheid zou het absurd en irrationeel zijn om door te gaan met
het afmeten van de hulpbronnen van de mensheid met uitsluitend als doel, een zo
hoog mogelijk inkomen te verkrijgen, vooral een zo groot mogelijk inkomen voor
degenen die het economische systeem in hun macht hebben, dus dat betekent zo
hoog mogelijke winsten.
1

Dat is wat Heinrich Böll onlangs zei toen hij zichzelf de vraag stelde welk soort en
hoeveel soorten van geweld er verborgen zitten in en achter een winstsamenleving.
Geweld door de winstsamenleving aangemoedigd - dat is precies waar wij het hier
over hebben.
Het woord geweld zou te beperkt zijn. Het is de som van alle onrechtvaardigheid,
dwang, frustratie, ongelijkheid, verspilling, van al de slechte, asociale, onmenselijke
en immorele gevolgen van een samenleving die gebaseerd is op wedijver, op de
individuele strijd om het bestaan, die de basisziekten vormen die uiteindelijk de
enorme verspilling van hulpbronnen, menselijke en materiële hulpmiddelen
veroorzaken en die door de huidige ecologische crisis aan de dag treden.
Sicco L. Mansholt vroeg onlangs tijdens een bijeenkomst van leden van het
Vakverbond Jongeren Contact in Nederland of zij bereid waren de rijkdommen van
onze sector van de wereld met de Derde Wereld te delen. Hun antwoord was: dat
zijn wij inderdaad, maar niet zolang dit kapitalistische systeem de overhand heeft.
Aan Mansholt werd vervolgens gevraagd waarom hij aan de top van het
kapitalistische systeem werkzaam was. Hij antwoordde dat het de enige manier was
waarop hij van binnenuit kon bijdragen om socialistische idealen te verwezenlijken.
Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens omdat ik vind dat de
irrationaliteit van dit systeem zo groot, zo monsterlijk en zo allesomvattend is, dat
men het niet van binnenuit kan veranderen. Wanneer men zou proberen dit systeem
van binnenuit te hervormen, zal men er slechts in slagen nieuwe contradicties,
nieuwe vormen van verspilling en nieuwe vormen van onrechtvaardigheid in plaats
van andere te krijgen. Ik wil u slechts éen voorbeeldje geven. De grote ecologische
crisis heeft veel stof voor discussie geleverd voor economen. Eén voorstel van
apologeten van het kapitalistische systeem luidt bijvoorbeeld: ‘Indien veel van deze
foute beslissingen betreffende technologie en investeringen, die leidden tot de
ecologische crisis, door vrije goederen zijn veroorzaakt, laat ons dan de vrije
goederen elimeneren. Als lucht een prijs zou hebben, als water een prijs zou hebben,
welnu, dan zal de verspilling van deze hulpbronnen geëlimineerd zijn.’ U begrijpt
de monsterachtige gevolgen. Wij zouden zelfs een prijs moeten betalen om adem
te kunnen halen, terwijl de verwachting dat dit het probleem van de vervuiling zou
oplossen, absoluut niet waar is. In de huidige economische situatie is de macht van
de grote monopolies immers zodanig, dat zij in staat zouden zijn alle bijkomende
kosten die in rekening zou-
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den worden gebracht voor luchtvervuiling, op de consumenten te verhalen. Het zou
de grote massa zijn die uiteindelijk voor hun foute beslissingen zou betalen. Dit zou
nauwelijks deze onjuiste beslissingen elimineren.

Onlangs hebt u met Mansholt gediscussieerd. Wat was uw indruk?
Als sociaal-democraat en liberale hervormer doet Mansholt zijn best. Het is een
aardige man. Ik heb hem natuurlijk liever dan conservatieven, reactionairen of
fascisten. Het is voor de gemeenschap en voor de arbeidersbeweging ‘minder erg’
om door zo iemand te worden bestuurd dan door reactionairen, maar zij kunnen
geen oplossing brengen. De balans van zijn landbouwpolitiek in de Europese
Gemeenschap is een duidelijke bevestiging van wat ik zei. De globale irrationaliteit
van het economische systeem waarin wij leven kan duidelijk geïllustreerd worden
door deze afschuwelijke gebeurtenis in de landbouw gedurende de afgelopen zeven,
acht jaren, omdat wij gedwongen werden door te gaan binnen een markteconomie
te handelen, te rekenen in monetaire prijzen, monetaire inkomens en monetaire
investeringen. Eerst was er een campagne, boter te vernietigen omdat er steeds
beweerd werd dat er te veel boter was (250 000 ton onverkoopbare boter in de
Europese Gemeenschap). Daarna kwam er een campagne om een kwart miljoen
koeien te doden, omdat er naar beweerd werd te veel koeien waren die te veel boter
produceerden. Dit was al volmaakt walgelijk in een wereld waar zoveel honger
heerst. Op het noordelijk halfrond zou men voedsel vernietigen onder het motto dat
er plaatselijk te veel is, om met winst te kunnen verkopen, Na nog een paar jaar
kwamen ‘wijze bestuurders’ tot een schokkende en onvoorziene ontdekking: als
men minder koeien zou hebben, krijgt men minder kalveren; en als men minder
kalveren heeft, krijgt men minder vlees. Zij hebben nu verder nog ontdekt dat er een
tekort van een miljoen ton vlees is (rund- en kalfsvlees) in West-Europa alléen en
de prijzen van rundvlees blijven stijgen. Zou het niet duizendmaal verstandiger
geweest zijn de behoeften aan vlees en boter voor de consumptie van de mensen
in Europa alleen in fysieke termen af te meten, teneinde de boeren een vast inkomen
te garanderen dat onafhankelijk van prijsschommelingen zou zijn? En om aan de
Derde Wereld dat deel van de produktie dat door de mensen hier niet kan worden
geconsumeerd cadeau te geven? Zelfs vanuit zuiver economisch standpunt zou
deze oplossing minder verspilling hebben betekend dan de cyclische herhaling van
over- en onderproduktie, kelderende en omhoogschietende prijzen, die de heer
Mansholt tijdens de afgelopen jaren in de Gemeenschap heeft geïntroduceerd. Niet
omdat hij het wilde maar omdat hij gedwongen was als bestuurder van deze
kapitalistische markteconomie dit te doen.
Herbert Marcuse citeert u in verband met het probleem van de arbeiders en de
2
permanente revolutie. Op welke manier kunnen arbeiders in dit deel van de wereld
invloed uitoefenen voor een meer rationele sociale bedrijfsvoering van onze
samenleving?
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In laatste instantie hangt alles af van de arbeidersklasse. De arbeidende klasse is
de enige groep in de samenleving die de samenleving op een fundamenteel andere
manier dan zoals deze nu is, kan organiseren. Ik zeg; kán. Ik zeg niet dat het ook
zal gebéuren. Anders zou ik geen deel uitmaken van de revolutionaire beweging
waar ik nu inzit. Ik vind dat de arbeiders gevormd, georganiseerd en in die richting
gestuurd moeten worden. Zij vormen de enige macht die beschikt over de materiële
en sociale potentie om produktie en consumptie op een radicaal andere basis te
reorganiseren, dan die waarop deze momenteel zijn georganiseerd binnen de
markteconomie. Een basis trouwens die door Marx die van de ‘geassocieerde
producenten’ werd genoemd. Het merendeel van de producenten en de consumenten
van de samenleving zou van tevoren, bewust, weloverwogen, democratisch en op
een terzake kundige manier moeten beslissen wat de prioriteiten zijn, waarvoor de
economische bronnen gebruikt moeten worden, en de manier waarop zij
gecombineerd moeten worden. Dat zou vijfennegentig procent van al die processen
die tot de ecologische crisis hebben geleid voorkomen.
Alleen door middel van een dergelijke economie, een socialistisch geplande
economie op democratische basis van zelfbestuur, kan men zich in beginsel ontdoen
van een anarchistisch woekerende groei, en deze vervangen door wat ik zou willen
noemen, een geplande beperkte groei, een groei die onder controle komt te staan
van de mensheid, op basis van een bepaald aantal voorrang hebbende doelstellingen
van de mensheid in haar geheel.

Is de expansie van de technologie een voorname oorzaak van de huidige crisis van
het milieu of de gevaarlijke situatie op de planeet?
Nee, dat geloof ik niet. De technologie is voor de mensheid een geweldige steun
geweest om het leven makkelijker te maken en een socialistische samenleving, een
samenleving van gelijken en van vrije mensen mogelijk te maken. Wat er mis was
met de technologie, was dat deze een irrationele weg insloeg ten gevolge van
particuliere winstbelangen. Ik zou willen stellen dat er een toeneming van destructieve
gevolgen van de technologie heeft plaats gehad, vooral gedurende de afgelopen
dertig, veertig jaar, en dat uitsluitend als gevolg van een paar, nu duidelijk irrationeel
blijkende ontwikkelingen van de technologie. Het zou onjuist zijn om te stellen, dat
elke ontwikkeling van de technologie de gevaren voor het milieu vergroot.
3

U schijnt het eens te zijn met de gedachtengang van professor Barry Commoner.
Ja, ik ben van mening dat Commoner en enkele andere ecologen een grote
bijdrage hebben geleverd tot een beter begrip van dit probleem en dat zij afstand
nemen van wat ik zou willen noemen mystieke en irrationele formules. Alles begon
met het onverantwoordelijk gebrúik van de technologie, het gebruik van de
technologie, niet in verband met de verbetering van berekeningen of waarderingen
van het menselijk welzijn, maar onverantwoordelijk en slechts ondergeschikt aan
een be-
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paald aantal machtige particuliere belangen.
Ik zal twee voorbeelden geven. Eén ervan is de ontwikkeling van de automobiel.
Er zouden veel verschillende uitvoeringen van de automobiel mogelijk zijn geweest.
De specifieke vorm die gekozen is, zou ook zodanig kunnen zijn ontwikkeld dat al
de vervuiling die wij gekend hebben niet zou zijn ontstaan. De auto is op een
onverantwoorde manier ontwikkeld als het resultaat van beslissingen die genomen
zijn door sleutelmonopolies in de Verenigde Staten, die krachtig ondersteund werden
door de regering. Een tweede voorbeeld is het voorbeeld dat Commoner geeft van
de vervanging van detergentia door zeep. Dit houdt verband met de ontwikkeling
gedurende de afgelopen dertig jaar van de chemische industrie. Hier reiken de
marxistische economen de biologen of ecologen de hand. Commoner verklaart dat
de chemische industrie een ware ecologische nachtmerrie gecreëerd heeft door het
op de markt brengen van een stroom ‘nieuwe produkten’, voordat hun effect op
lange termijn op het milieu gemeten kon worden. De marxistische econoom legt uit
waarom. De voornaamste vorm van monopolistische meerwinsten die wij op het
ogenblik kennen is de technologische opbrengst, technologische meerwinsten. Er
móeten voortdurend nieuwe produkten op de markt worden geworpen, ten einde
dergelijke overwinsten te kunnen maken. De tijd dat men die kan maken is beperkt.
Deze winsten duren in het algemeen niet langer dan vijf of zes jaar. Commoner legt
duidelijk uit dat er meer dan zes jaar nodig zijn om de gevolgen van nieuwe produkten
voor het milieu te bestuderen. Daar hebt u in een notedop de relatie tussen het
wezen van het kapitalisme, de jacht naar winst en de ecologische crisis.

Hoe ziet u de komende twintig jaar voor de mens?
Ik denk dat het einde van de twintigste eeuw beslissend zal zijn voor de
geschiedenis van de mensheid. Wij staan nu al tientallen jaren voor de belangrijke
keuze, die de klassieke marxisten als volgt formuleren: socialisme of barbaarsheid.
Vroeger dacht men dat dit een propagandistische formulering was. Wij zijn getuige
4
geweest van de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn getuige geweest van Auschwitz.
5
Wij zijn getuige geweest van Hirosjima . Wij leven onder de bedreiging van de
nucleaire wolk. Wij leven nu ook onder de dreiging van een ecologische ramp die
door het Meadows-rapport van het M.I.T. terecht onder de aandacht van de mensen
werd gebracht, afgezien van het feit of de berekeningen juist zijn of dat zij te
pessimistisch zijn. Wij begrijpen nu volkomen dat dit dilemma, socialisme of
barbaarsheid, zeer concreet is geworden. De uitkomst zal waarschijnlijk vóor het
einde van deze eeuw worden bepaald. Het mensdom kan zich de luxe van vrije
ondernemingen op wereldomvattende schaal niet langer veroorloven, dat wil zeggen
het onbeperkte, onverantwoorde gebruik van materiële hulpbronnen permitteren.
Zij zullen vervangen moeten worden door een wereldomvattende geplande
socialistische economie. Deze moet met als voorwaarden vergrote democratie en
vergrote vrijheid voor het individu worden ingevoerd. Dát is mijn overtuiging. Dit
dient onder de huidige omstandig-
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heden te geschieden omdat er geen meesterbrein, geen organisatieteam en geen
computer bestaan die drie miljard mensen kunnen voorschrijven wat zij zouden
moeten doen. Men kan dit probleem slechts oplossen als men hen onder zodanige
voorwaarden laat leven, dat zij onderling bespreken en beslissen welke rationele
beslissingen er genomen moeten worden. Ten eerste: wat zijn de sleutelprioriteiten
en wat heeft men er voor over deze te realiseren. Elke beslissing die door dwang
opgelegd wordt zal immers falen.

Eindnoten:
1 Duits auteur; in 1972 verwierf hij de Nobelprijs voor Letterkunde.
2 Herbert Marcuse, Counter-Revolution and Revolt. Beacon Press, Boston, 1972, pag. 6. ‘See
Ernest Mandel, Workers and Permanent Revolution.’
3 Zie gesprek met Barry Commoner.
4 Naziconcentratiekamp.
5 Eerste gebruik van de atoombom, door de Verenigde Staten op de burgerbevolking van Azië.
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Edmund Carpenter
Na talrijke verzoeken om een volledig curriculum en tenslotte een telegram
van Bruna kwam van de zijde van de Amerikaanse hoogleraar Carpenter
het volgende antwoord: ‘Edmund Carpenter, professor in de antropologie
aan de New School for Social Research (in New York City), heeft
onderzoekingen heeft verricht in het Noordpool-gebied, Borneo (nu dus
Kalimantan), Siberië en Nieuw-Guinea (Irian Barat.) Zijn twee jongste
boekwerken zijn Eskimo Realities en Oh, What a Blow that Phantom gave
me!

Gelooft u dat het Rapport van de Club van Rome, en de bezorgdheid over de
ecologie, het bevolkingsvraagstuk en de milieuverontreiniging wijzen op een nieuw
besef dat de mens kan leiden naar wat volgens professor Skinner haar voornaamste
doel is: het voortbestaan?
Ik voor mij geloof dat wij nauwkeurig moeten inzien wat zich op het ogenblik
afspeelt, voordat wij er ook maar aan kunnen denken op dergelijke vragen in te
gaan. Zij zijn maar al te vaak beantwoord zonder dat men de huidige problemen en
processen serieus onderzocht had.
Wat de antropologie betreft: de rapporten die op het ogenblik gepubliceerd worden
behoren tot een Alice in Wonderland-wereld. Zij vertonen geen enkele overeenkomst
met wat er in werkelijkheid plaatsvindt. Ik heb onderzoek verricht naar de rol van
de media, eerst in onze eigen cultuur, en daarna in culturen waarin de elektronische
media voor het eerst worden ingevoerd. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen
dat, als je een cultuur wilt vernietigen, er geen machtiger wapens zijn dan
elektronische media. Zij zijn dodelijker dan difterie, goedkoper en aanzienlijk
effectiever dan geweren. Met elektronische media kan men een cultuur binnen een
mum van tijd uitwissen. En dat is nu precies wat er op het ogenblik gebeurt. De
ironie van het geval is dat deze media zich nu ook tegen onszelf richten en onze
eigen cultuur en alles wat de Westerse beschaving vertegenwoordigt eveneens
uitwissen. Elektronische media vernietigen de cultuur. Zij vervangen de culturele
omgeving door een mediale omgeving. Er zijn geen kapitein Cooks meer die van
de ene cultuur in de andere kunnen stappen. Tegenwoordig stappen wij van het
ene medium in het andere. Een eenvoudig voorbeeld: ik heb leden van primitieve
culturen vaak camera's in handen gegeven en ze geleerd hoe zij moesten filmen.
In Nieuw-Guinea?
In Nieuw-Guinea, bij de Eskimo's en in andere streken. Het leidde altijd tot
hetzelfde resultaat. In het begin hoopte ik dat hun manier van filmen een afspiegeling
zou vormen van hun cultuur, hun percepties en hun waarden. Maar een dergelijk
geval deed zich nooit voor. Integendeel, het resultaat was: films. De reden daarvoor
is dat culturen door media worden opgeslokt. De Papoea of de Eskimo liet zijn eigen
cultuur volledig achter zich en stapte de wereld van de camera binnen. De films die
hij maakte waren niet van onze films te onderscheiden.
Als men Indianen-reservaten in de Verenigde Staten bezoekt, hoort
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men vaak: de makelaars stalen ons land, de handelaars pakten ons bont af, en nu
zijn de missionarissen op onze zielen uit. Dan beginnen zij te lachen. Daarmee
willen zij zeggen dat zij hun land en hun bont kwijtraakten, maar hun zielen zullen
behouden. Dat hoorde ik een Indiaan eens over de televisie zeggen. De
missionarissen hadden zijn ziel niet gestolen, maar de televisie was er wel in
geslaagd, en op een manier waarover geen enkele missionaris ooit had durven
dromen. Zijn geest werd nu door de televisie beheerst. Die gaf hem identiteit en die
ontzegde hem identiteit.
Cultuur wordt automatisch het slachtoffer van de media. De media vormen nieuwe
omgevingen en in de loop van éen enkele dag stappen wij er een groot aantal van
in en uit. Voor cultuur is geen plaats. Op het ogenblik is cultuur alleen nog maar een
door antropologen en anderen in stand gehouden mythe, iets uit het verleden. Waar
vind je nog cultuur?

Wat is het belang van het verliezen van cultuur?
In mijn ogen kan je van cultuur spreken waar de geest vlees is geworden.
Elektronische media zijn alleen maar geest, niets dan geest.
Hoe essentieel is cultuur voor het leven van een mens, voor zijn creatieve
mogelijkheden, voor de opbouw van zijn leven?
Ik weet het niet. Ik weet alleen dat er overal in Amerika een honger naar cultuur
schijnt te zijn, nu deze verdwijnt. Wij beseffen plotseling wat wij verloren hebben.
De elektronische media hebben engelen van ons gemaakt, niet engelen in de zin
dat wij vleugels hebben of dat wij goed zijn, maar in de zin dat onze geest zich van
ons vlees heeft losgemaakt en op elk moment overal heen kan worden gevoerd.
Zodra je de telefoon opneemt, ben je in de geest overal, en in de ruimte nergens.
Nixon is op televisie overal tegelijk. Dat is Augustinus' definitie van God: ‘een wezen
wiens grenzen nergens zijn, wiens middelpunt overal is’. Zuivere geest heeft op het
ogenblik voorrang boven geest in den vleze. Als je in de rij staat om door een
ambtenaar te worden geholpen, en de telefoon gaat, neemt hij de telefoon op. Wij
aanvaarden dat. Niemand protesteert ertegen. Wij erkennen dat de zuivere geest
in de eerste plaats komt. Maar het gevaar schuilt hierin dat mensen, die zuiver geest
worden en een medium binnenstappen, dat alleen zonder hun lichaam kunnen doen.
Zij stappen als zuiver vergankelijke elementen naar binnen. Amerikaanse jongeren
die dit aanvoelen, komen daarvan terug en proberen hun lichaam opnieuw te
ontdekken. Zij drinken wijn, eten graag zwaar en gekruid voedsel. Zij hebben
belangstelling voor het land. Zij lopen blootsvoets. Zij proberen de geest weer in
het vlees te brengen. Maar in de media is geen plaats voor vlees.
De radio vestigde Hitler's macht. Wat brengen wij op het ogenblik voort, nu wij
televisie op wereldomvattende schaal hebben?
De radio onder Hitler was nog maar het begin van wat er sindsdien is gebeurd.
Drugs als middel om te trippen zinkt volledig in het niet bij

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

150
de televisie, en die vorm van trippen is voor vele mensen van essentieel belang. Zij
beschouwen de buitenwereld als een verward en onordelijk iets, dat in geen enkel
opzicht loont en stappen daarom maar de media binnen, om erin te leven. Voor hen
is dat de primaire vorm van werkelijkheid. Ik heb een paar eenvoudige proeven met
studenten gedaan. Ik nam de film Patton en vertoonde die voor een klas 1

Generaal Patton?
De film over generaal Patton. Daarna liet ik hen twee boeken lezen; het boek van
A.J. Liebling dat erg ongunstig over Patton oordeelt en aantoont dat hij geëerd werd
voor gevechten die hij nooit geleverd had, en een boek over Patton's tegenstander,
veldmaarschalk Rommel, een gematigd man die hart had voor het welzijn van zijn
troepen, een antinazi, die stierf omdat hij Hitler had proberen te doden.
Het fascinerende was nu dat de studenten zowel van de film als van de boeken
genoten, en dat geen van hen de vraag naar de historische betrouwbaarheid ervan
opwierp. Niemand vroeg: welke versie is nu de juiste? Daarna nam ik die oude film
van Charles Laughton, Muiterij op de Bounty. Als jongen was ik gek op die film. Ik
vertoonde hem voor de klas, en liet hen daarna een verslag lezen over de muiters,
die moordenaars, verkrachters en dronkelappen waren. Van de vijftien muiters bleef
er maar éen in leven. Zij slachtten elkaar af. Daarna liet ik hen een door kapitein
Bligh geschreven verslag over het bestuur van Australië lezen, waaruit bleek dat hij
niet alleen een kundig bestuurder maar ook een van de eerste voorstanders van
een menswaardige behandeling van zeelui was. De studenten genoten van de film
en de verslagen, en voelden geen enkele behoefte om zich af te vragen welke versie
nu de juiste was.
De jongeren hebben zich afgewend van de werkelijkheid om zich heen, van
begrippen als historische waarheid of materiële realiteit. Hun ouders hadden
belangstelling voor concrete dingen. Zij wilden filmsterren zien. Zij wilden Joan
Crawford in levenden lijve zien. Zij wilden schrijvers uit hun eigen werk horen
voorlezen. Zij wilden de concrete werkelijkheid zien. Zij wilden een beeld
terugbrengen tot iets dat betast, gezien, waargenomen kon worden.
Als zij een reproduktie van de Mona Lisa zagen, gingen zij naar het Louvre om
het origineel te bekijken. Zij wilden de Eiffeltoren zien, precies zoals zij hem op een
foto hadden gezien. De jongeren van tegenwoordig niet meer. Zij hebben geen
enkele belangstelling in die richting. Ik geloof dat dit een van de monumentaalste
veranderingen in de wereldgeschiedenis is. De mensen hebben afstand gedaan
van dit primaire kenmerk van de Westerse beschaving waarin elke ervaring, elke
waarheid, synchroon liep met een zichtbaar, waarneembaar universum. De jongeren
kan dat niets schelen. Zij aanvaarden vele universa, vele werkelijkheden. In hun
ogen vormt de televisie geen afspiegeling van de buitenwereld. Zij verwachten dat
helemaal niet. Zij zijn in geen enkel opzicht verontrust dat onze nieuwsuitzendingen
in geen enkel verband staan met de werkelijke gebeurtenissen. Zij stellen wat dat
betreft ook
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geen enkele eis. Zij voelen geen enkele aandrang om de werkelijke feiten te weten
te komen.

Wat zou dat voor invloed kunnen hebben? Van welke verschuiving, door het
verdovend medium televisie veroorzaakt, zijn wij hier getuige?
2
Op het ogenblik maken wij ons in de Verenigde Staten op voor
presidentsverkiezingen, die een duidelijke confrontatie tussen de gedrukte
werkelijkheid en de televisierealiteit vormen. De Democratische kandidaat McGovern
zegt: de steden verkeren in een ellendige toestand, de economie loopt terug, er
sterven mensen. Hij spreekt over een materiële, historische werkelijkheid, maar
niemand luistert naar hem. De Republikeinse kandidaat Nixon geeft een schitterende
televisievoorstelling van iets dat alleen maar op de televisie bestaat.
Niemand vraagt naar de werkelijke feiten?
Niemand. McGovern wordt uitgelachen omdat hij een slechte televisievoorstelling
geeft. Wat een afschuwelijke situatie! Kijk eens naar de werkelijkheid. Kijk eens
naar onze steden. Mag ik eens vragen of u ooit ergens ter wereld een stad heeft
gezien waar zoveel schizofrenen rondlopen als hier? Niet Calcutta, niet Bangkok,
niet Rio, maar New York. Wij zitten op het ogenblik op de zestiende verdieping,
maar het geluidsniveau is zo hoog dat men met moeite een bandopname kan maken.
Dat is de realiteit. Het geluidsniveau in New York heeft het punt bereikt waarop
mensen gek worden. Als je vijf straten ver loopt zie je mensen die gek zijn en naar
auto's schreeuwen of in de vuilnisbakken, of in de rioolputten naar beneden roepen,
of die in zichzelf praten. Ik heb nog nooit eerder een cultuur gezien, waarin de
omgeving de mensen gek maakt. Freud maakte zich zorgen over de gevaren die
uit de onderlinge verhoudingen tussen de mensen voortvloeien. Niemand heeft er
ooit voor gewaarschuwd dat het geluidsniveau een punt zou kunnen bereiken waarop
men niet meer tot denken in staat is. Nixon houdt zich uiteraard niet met dergelijke
kwesties bezig. Hij spreekt uitsluitend over een Alice in Wonderland-wereld, tot groot
genoegen van het hele land. McGovern is een geletterde man uit de provincie, in
wezen een negentiende-eeuwer, en denkt dat hij de mensen alleen maar hoeft te
vertellen dat zij ziek en hongerig zijn en geholpen kunnen worden.
Kent u professor Skinner's theorie dat men de omgeving dient te veranderen om
het leven anders, leefbaarder voor het individu te maken?
3
Pavlov ontdekte dat hij alleen maar iets met honden kon bereiken wanneer hij
hun hele omgeving onder controle had. Was dat eenmaal het geval, dan leidde de
futielste wijziging in de omgeving tot veranderingen in het gedrag van de honden,
een ontdekking die niet onopgemerkt aan de marxisten is voorbijgegaan.
Pavlov stond bij hen in enorm hoog aanzien, omdat hij hen leerde hoe men mensen
door een volledige beheersing van de omgeving onder controle kon krijgen. Maar
zodra mensen over het beheersen van de omgeving beginnen te praten, laten zij
deze omgeving achter zich,
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en stappen een andere omgeving binnen, de omgeving van de media. Ik kan u in
deze stad een paar uiterst opmerkelijke dingen laten zien. Er lopen mensen op
straat met een knopje in hun oor die ondertussen naar een transistorradio luisteren.
Ik ken iemand die een elektronische uitrusting draagt als hij met zijn dochter gaat
wandelen, zodat zij beiden in een radiosysteem verbonden zijn en via een microfoon
met elkaar kunnen spreken. Deze man heeft via de telefoon en radio een
psychoanalytische behandeling ondergaan.

Waar zal de macht van de media ons heen voeren?
Antropologen hebben zich nooit in media verdiept.
Maar u heeft studies verricht?
Ja, maar die studies kunnen in de ogen van de cultureel-antropologen volstrekt
geen genade vinden. Media bestaan voor hen niet. Maar zij zien er niets
verontrustends in om een cultuur in een boek vast te leggen.
In Nieuw-Guinea kwamen wij een dorp binnen waarvan de bewoners al wisten
wat camera's waren. Zij hadden overheidsfilms gezien, en waren zeer geïnteresseerd.
Toen wij aankwamen stonden zij op het punt om een paar jongens in te wijden
volgens een zeer heilige ceremonie waarbij het vrouwen op straffe des doods
verboden was aanwezig te zijn. Zij wierpen een groot ceremonieel bouwwerk op
van een meter of zes hoog, om te voorkomen dat niet-ingewijden naar binnen zouden
kijken. Vlak voor het begin van de ceremonie - ik durfde niet te vragen of wij mochten
filmen - kwamen zij naar ons toe, en vroegen of wij opnamen wilden maken. Wij
antwoordden dat wij dat erg graag zouden willen doen. Toen wezen zij op een vrouw
in ons gezelschap en vroegen of zij ook een camera kon bedienen. Ik zei dat zij nog
beter was dan de twee andere cameramannen die wij bij ons hadden. Daarop
kwamen de oudsten bijeen en zeiden dat onze vrouwelijke cineaste ook moest
filmen. Zij nodigden haar niet alleen uit, maar zij zetten de ceremonie zelfs stil zodat
zij een nieuwe film in kon zetten, of een betere camerapositie in kon nemen. Zij
hielpen haar op alle mogelijke manieren. Na afloop vroeg men of wij de geluidsband
terug wilden spoelen zodat men kon horen wat wij hadden opgenomen. Daarna
lieten zij ons beloven dat wij naar het dorp zouden terugkeren, om de film te vertonen.
Zij namen zich voor om een tweede heiligdom op te richten waarin de film kon
worden afgedraaid. Zij zeiden dat er geen onvrijwillige inwijdingen meer zouden
plaats vinden. Zij boden ons zelfs het heiligste wat zij bezaten te koop aan, hun
watertrommels. Zij zeiden dat het met het opnemen van onze film nu ook niet meer
nodig zou zijn om jongens in te wijden. De media hadden de macht overgenomen.
Een jaar of wat geleden werd ik door een Canadese universiteit uitgenodigd om
deel te nemen aan een openbare werkgroep over het leven van de Eskimo's. Onder
de deelnemers waren ook een aantal Eskimo's.
Ik sprak over wat ik van de Eskimo-cultuur wist, over mijn liefde ervoor, en over
de ervaringen die ik in het verleden met Eskimo's had
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gehad. Een paar jonge Eskimo's onder het gehoor waren woedend. Zij zeiden dat
ik loog. Daarna begonnen zij mij te vertellen over de Eskimo-cultuur zoals zij die via
de media kenden. Zij hadden er geen directe ervaringen mee, alléen maar via de
media. Zij kenden hun eigen kunst slechts uit films en boeken, uit propaganda van
de regering, uit de wereld van Walt Disney. Tenslotte zei een van hen: ‘U hoeft ons
niet te vertellen wie of wat wij zijn. Dat zijn toch alleen maar de gebruikelijke blanke
leugens. Wij weten wel wie wij zijn.’
De opstandige Amerikaanse Indiaan van tegenwoordig weet niets van zijn eigen
erfdeel. Het enige wat hij kent is het beeld dat de media van hem hebben geschapen.
Hij handelt ernaar en hij wordt geëxploiteerd op een manier waarbij de uitbuiting
van zijn ouders nog verbleekt.

En Amerikaanse negers?
Het enige dat zij van hun eigen verleden kennen zijn de aspecten die met hun
uitbuiting hebben te maken. Als zij in aanraking komen met de mooiste kunst- en
muziekuitingen van hun voorouders, herkennen zij die niet eens. Zelfs hun eigen
helden kennen zij niet. Vraag negerstudenten maar eens wie Paul Robeson was.
Zij weten het geen van allen. Het enige wat zij kennen is de identiteit die zij via de
televisie hebben leren kennen. Daar geloven zij in. Zó zijn zij dan ook.
Hoe zou u de totale invloed, die de elektronische media op het voortbestaan van
de wereld hebben, willen samenvatten? Wat voor invloed zal de televisie in, laten
wij zeggen, de komende dertig jaar hebben, wanneer het onderwijs in Indiase dorpen
gegeven zal worden via satellieten, die in de Verenigde Staten of elders
geprogrammeerd zijn?
Ik maak mij meer zorgen over de media zelf, dan over de inhoud ervan. Het
werkelijk belangrijke effect van de televisie is volgens mij, dat de geest van het vlees
wordt gescheiden, op een manier waarop de drukkunst dat nooit heeft gedaan. Ik
geloof dat er bepaalde zeer principiële redenen zijn waarom men met boeken altijd
een drang voelt om op het vlees, het materiële terug te grijpen, ook al heeft men
daar ook met een van het vlees losgemaakt beeld te maken. Een dergelijke drang
heeft men niet met televisie of andere elektronische media. Wij zijn op het ogenblik
getuige van deze overgang, waarbij het meest wezenlijke element van de Westerse
beschaving wordt opgegeven. De synchronisering van alle zintuigen en de
synchronisering van alle ervaringen vormden een dynamische eenheid waarbij alles
op éen enkel streven, éen enkel doel was gericht. Dit maakte het mogelijk om grote
aantallen mensen te organiseren. Je kon dingen in massa produceren, lopende
banden instellen, legers en bureaucratieën samenstellen. Dat was mogelijk in een
samenleving waarin de mensen lazen en schreven, omdat op die wijze een type
mens ontstond dat zijn zintuigen en zijn geest op een zeer beperkte,
gesynchroniseerde en gerichte manier gebruikte.

Eindnoten:
1 Beroemd Amerikaans generaal van het tankcorps uit de Tweede Wereldoorlog.
2 Dit interview vond in september 1972 in New York City plaats.
3 Ivan P. Pavlov (1849-1936) Sowjet-fysioloog, beroemd onder meer om zijn proeven met honden.
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Robert J. Lifton
Professor Robert J. Lifton doceert psychiatrie aan de Yale-universiteit, in
New Haven, Connecticut. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de
bestudering van de verhouding tussen individuele psychologie en
historische veranderingen. Zijn studie over de slachtoffers van de
atoombom boven Hirosjima heeft wereldbekendheid gekregen.
Professor Lifton werd in New York City geboren (1926). Hij is aan de
Harvard-universiteit verbonden geweest, alswaar hij zowel doceerde aan
de afdeling psychiatrie, als onderzoekingen deed aan het Center for East
Asian Studies. Hij heeft zeven jaren in het Verre Oosten doorgebracht en
zich verdiept in de psychologie van de Japanse jeugd. Bij mijn gesprek
met dr. Lifton in New York was deze zojuist (14 september 1972) van een
reis naar Hanoi teruggekeerd, alwaar hij Amerikaanse krijgsgevangenen
had bezocht. Zijn onderzoekingen naar het effect van de Koreaanse en
de Vietnamese oorlog op Amerikaanse oudstrijders vatte hij onlangs in
een lang artikel voor Atlantic Magazine, november 1972, samen.
Zijn voornaamste boeken: Death in life, The survivors of Hiroshima,
(Pelican Book, 1967), Revolutionary Immortality, Mao Tse-tung and the
Chinese Cultural Revolution, (Pelican Book), A Study of Brainwashing in
China en History and Human Survival (Random House, New York, 1961).

In uw boek Boundaries heeft u het al in de allereerste regels over ‘grenzeloze
1
vernietiging.’
Het probleem is volgens mij dat vernietiging minder aan grenzen gebonden is
dan schepping of groei. Vernietiging is onbeperkt. Dat is een van de eerste punten
die ik in Boundaries en mijn overige werk behandel - onze quantumsprong en onze
vernietigingscapaciteit hebben op zichzelf namelijk een nieuwe historische situatie
geschapen. Vernietiging is dus niet aan grenzen gebonden. Dit probleem moet op
twee niveaus behandeld worden. Allereerst dat van de feitelijke materiële capaciteit
van de wapens die wij produceren en deze is volgens mij in principe onbeperkt. Ik
bedoel daarmee dat wij op 't ogenblik in staat zijn om zo ongeveer alle bekende
levensvormen op aarde te vernietigen en dat prognoses over de vraag of bij een
eventuele kernoorlog al het leven verloren zal gaan of dat er nog bepaalde soorten
zullen overblijven, volledig zinloos zijn. Deze kwestie was in de jaren vijftig en zestig
een geliefd conversatieonderwerp. Het staat echter vast dat wij in ieder geval in
staat zijn om aan elke vorm van leven een eind te maken.
Waar ik in Boundaries over schreef en wat mij zeer ter harte gaat, is de psychische
toestand die met deze vernietigingscapaciteit gepaard gaat, of, anders geformuleerd,
de invloed die dit nieuw verworven vermogen op ons psychisch leven heeft. Naar
aanleiding daarvan zou ik willen stellen dat wij op een tweetal niveaus leven. Ten
eerste het apocalyptische niveau. Hoewel in sommige kringen veel kritiek wordt
uitgeoefend op het huidige apocalyptische denken, ben ik van mening dat wij een,
wat ik zou willen noemen, apocalyptische verbeelding nodig hebben om de
werkelijkheid van deze tijd te kunnen bevatten. Wij moeten met een apocalyptische
verbeelding leven, omdat onze vernietigings-
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mogelijkheden in feite van dezelfde aard zijn.
Aan de andere kant is het echter ook nodig om ons leven van alledag op een of
andere manier in te richten, om zodoende een zekere vorm van evenwicht in de
wereld te bewaren. En laten wij hopen: vrede. Daar zijn alledaagse beslissingen
van een niet-apocalyptisch karakter voor nodig. Dit zijn twee niveaus waarop de
mens de capaciteit voor totale vernietiging tegemoet moet treden.

Wat voor invloed heeft dit balanceren tussen twee niveaus op jonge mensen?
Ik geloof dat de allerjongsten hier heel nauw bij betrokken zijn. Het is erg moeilijk
om het gedrag van de jongeren tot een enkele factor te herleiden. Zelf zou ik in dit
verband willen wijzen op wat ik de proteïsche stijl noem, de totale situatie van
psycho-historische ontwrichting.
2

Proteïsche mens .
Ik geloof dat de situatie van de jongeren, evenals veel van hun gedragingen en
aspiraties, op deze nieuwe constellatie van historische krachten gebouwd is. Over
een van de allerbelangrijkste van die krachten hebben wij het zojuist gehad - de
capaciteit voor totale vernietiging. Maar daarnaast zou ik met de meeste klem willen
wijzen op de steeds verder voortschrijdende ineenstorting van de traditionele
symbolische structuren die daarmee gepaard gaat. Deze dateert niet van de laatste
tien of twintig jaar, maar van een veel vroeger tijdstip, dat misschien ergens in de
achttiende eeuw of voor de ondergang van de traditionele culturen ligt. Gaandeweg
heeft het een steeds hogere graad van intensiteit bereikt, vooral sinds de rampen
van de tweede wereldoorlog. Dit is het tweede niveau; het uiteenvallen van
symbolische structuren.
Zoals bijvoorbeeld?
De symbolische structuren waaromheen zich het leven had geordend, zodat het
leven in feite in iedere bepaalde cultuur in haar geheel een ritualistische structuur
had verkregen. Daarbij doel ik op structuren op het gebied van godsdienst,
staatsinrichting, huwelijk, onderwijs en alle andere belangrijke sociale activiteiten.
Op 't ogenblik richten deze zich niet meer op een bepaalde constellatie van culturele
symbolen. Niet dat zij in vroegere culturen zo nauwkeurig omschreven waren als
wij gewoonlijk aannemen, maar de levensvatbaarheid van onze symbolen is in deze
tijd drastisch verminderd. Dat betekent weliswaar niet dat de symbolische structuren
al verdwenen zouden zijn - wij leven nog in gezinnen, kerken en synagogen worden
nog steeds druk bezocht, wij maken al of niet van ons stemrecht gebruik en wij
onderhouden bepaalde relaties met de overheid. Maar waar het daarbij om gaat is
dat wij innerlijk niet meer in onze bindingen met al dit soort zaken geloven, en dat
wij nauwelijks meer in staat zijn om er werkelijk door gegrepen te worden, met het
gevolg dat wij met een soort residu leven dat al zijn vitaliteit verloren heeft. Hierdoor
verleent de combinatie van de in-
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eenstorting van de traditionele symbolen en onze nieuw verworven capaciteit om
met technologische middelen de mens en zijn geschiedenis te vernietigen zo'n groot
belang aan de revolutionaire ontwikkeling van de massamedia. Als derde hoogst
belangrijke wijziging welke ons psychische leven heeft ondergaan hecht ik eminent
belang aan die revolutie van de massamedia. Deze zijn vooral zo belangrijk omdat
zij in staat zijn tot een snelle, volledige en bijna onmiddellijke verspreiding van
beelden. Wij beschikken op 't ogenblik over de mogelijkheid om elk beeld op elk
gewenst moment voor iedereen beschikbaar te maken, en dat is eveneens een
uiterst belangrijke verandering in ons psychisch leven. Om nu op uw vraag terug te
komen: de drie elementen die ik genoemd heb, oefenen zeer veel invloed uit op het
gedrag van jonge mensen. Volgens mij schuilt er erg veel logica in de radicale
experimenten van de jongeren, zelfs wanneer zij af en toe een destructieve indruk
maken of te ver lijken te gaan, zelfs wanneer zij niet tot handelen komen, en zelfs
wanneer zij niet meteen in staat blijken om oplossingen te vinden - wat uiteraard
ook onmogelijk zou zijn. Toch zit er logica in hun onderzoekingen en experimenten.
3

Gelooft u dat Jean-Paul Sartre tot op zekere hoogte een voorbeeld van zo'n
proteïsche mens is?
4
Ik noemde Sartre als voorbeeld van de proteïsche stijl , omdat hij in onze eeuw
een enorm belangrijke en moderne figuur is. Hij is op vele niveaus belangrijk, maar
ik doelde vooral op elementen uit zijn leven, zijn werk; en zijn stijl, weergegeven in
5
zijn autobiografie, Les Mots , is een voorbeeld van de proteïsche stijl. Sartre is erin
geslaagd om een uiterst creatief evenwicht tussen continuïteit en proteïsch
experiment te vinden. Als experimenteel auteur heeft hij een indrukwekkende
continuïteit weten te bewaren. In zijn werk legt hij de nadruk op de afwezigheid van
een vastomlijnd ego en een vastomlijnd bewustzijn, hij ziet deze elementen veeleer
als een soort stroom. In dat opzicht is het wezen van zijn psychologie radicaal
proteïsch. In zijn persoonlijk leven heeft hij door zijn vele experimenten en zijn
houding tegenover vele verschillende groeperingen en de jeugd blijk gegeven van
belangrijke proteïsche neigingen. Uiteraard is niemand ooit voor honderd procent
proteïsch. Iedereen houdt wel aan een aantal min of meer onveranderlijke
standpunten vast. In zekere zin is dat zelfs een voorwaarde voor een proteïsch
bestaan. Sartre beschikte over bepaalde betrekkelijk duurzame politieke opvattingen,
deed met dit als uitgangspunt een aantal proteïsche experimenten, en wijkt de
laatste jaren nu zelfs weer van zijn oorspronkelijke denkbeelden af. Ik beschouw
hem wat zijn leven en wat zijn werk betreft dan ook in vele opzichten als een
voorbeeld van de proteïsche stijl.
Om terug te keren naar het derde symptoom, de massamedia en hun invloed. U
sprak over de niet te overziene schade die de verspreiding van onvolledige en halve
6
kennis met zich meebrengt.
Ja, ik geloof dat dit een universeel verschijnsel is. Maar laten wij het eerst hebben
over ons uitgangspunt, de aanpak van het Rapport van de
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Club van Rome. Ik heb tijdens een conferentie Forrester een aantal punten tamelijk
gedetailleerd horen bespreken, en ik kreeg daarbij de indruk dat het Rapport
ongetwijfeld veel juiste aspecten bevat, zoals het idee van een ecosysteem waarbij
alle elementen in de wereld met elkaar in verband staan. Dat lijkt mij een erg
diepgaande en belangrijke benadering, waarmee elke theorie over mondiale
processen rekening dient te houden. Wat mij echter minder juist lijkt in de aanpak
van de Club van Rome, zoals deze in het werk van Forrester naar voren komt, is
de reeks gepostuleerde variabelen. Ik ben beter op de hoogte met Forrester's werk
aan Steden, en daarbij presenteerde hij een aantal veronderstellingen, die in feite
de variabelen vormden die in de computer werden ingevoerd; deze waren uiterst
twijfelachtig, en hielden geen rekening met vele elementen en met vele
ontwikkelingen. Forrester's materiaal bestond voornamelijk uit de axioma's van de
gezeten middle class, de upper middle-class in steden, zou ik zeggen.
Computerprojecten bevatten grote gevaren. Ik ben het ermee eens dat wij
toekomstprojecties nodig hebben, en ook dat wij de wereld als een veelomvattend
ecosysteem moeten zien. Maar aan de andere kant geloof ik dat het een grote
technische vergissing is om te menen dat wij door een soort technologische projectie
van naar onze mening betrouwbare variabelen een accuraat beeld van de toekomst
kunnen krijgen. Wat dat betreft ben ik uiterst sceptisch gestemd.

Gelooft u dat deze onheilsboodschap, dit shockeffect nuttige of nadelige
consequenties heeft?
Het punt is daarbij weer die halve waarheden in het Rapport. Waarom toch? Ik
zou willen dat de wereld op een wetenschappelijk betrouwbaarder manier wakker
zou zijn geschud. Het is best mogelijk - het is al van vele kanten gezegd - dat wij
wat de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de overbevolking en dergelijke betreft,
uiterst nonchalant en onverantwoordelijk te werk gaan. Het is tot op zekere hoogte
niet onaannemelijk dat een betrekkelijk dramatische presentatie tot nuttige resultaten
kan leiden, maar volgens mij bevatten de veronderstellingen over futurologie en het
wezen van de futurologen veel misleidende informatie. Het is een soort paradox,
omdat het Rapport met nadruk wijst op de gevaren van een ongefundeerd vertrouwen
in de ontwikkeling van de technologie en de technologische groei, omdat deze groei
immers grote hoeveelheden hulpstoffen vereist, terwijl dat juist de elementen zijn
die steeds schaarser worden. Maar aan de andere kant zijn de in het Rapport
gebruikte methoden getechniseerd, waarbij de technologie als model wordt genomen
om de sociale wetenschappen tot een getechniseerde discipline om te vormen.
Dergelijke paradoxen en tegenstrijdigheden kunnen volgens mij uiterst misleidend
zijn. Het is erg moeilijk om uiteindelijk met positieve of negatieve resultaten te komen.
Misschien zullen zij eerder positief dan negatief zijn wanneer over dit soort zaken
eerst uitgebreid is nagedacht en gediscussieerd.
Gelooft u dat professor Skinner juist argumenteert wanneer hij stelt
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dat het individu door de omgeving gevormd wordt, en niet andersom?
Mijn denkbeelden staan diametraal tegenover die van Skinner. Een paar maanden
geleden heb ik hem tijdens een openbare bijeenkomst in New York nauwlettend
aangehoord, en na afloop kreeg ik gelegenheid om met hem in debat te treden.
Eenvoudig geformuleerd komt mijn standpunt erop neer dat Skinner's gedragstheorie
voor betrekkelijk simpele en beperkte handelswijzen misschien redelijk accuraat is,
maar zeker niet voor complexere vormen van menselijke interactie, terwijl zijn
opvatting dat het mogelijk is om een mondiale omgeving zo te programmeren, dat
je alle gewenste menselijke psychologische reacties voort kunt brengen, volgens
mij volstrekt onjuist is. Ik geloof dat er altijd sprake moet zijn van een dialectiek,
laten wij hopen een creatieve en constructieve dialectiek, tussen aan de ene kant
planning, waar wij wanhopig behoefte aan hebben - verstandige, overdachte
planning, die altijd gebaseerd moet zijn op waarden, en niet op het denkbeeld dat
wij een volmaakte omgeving moeten construeren om volmaakte wezens voort te
brengen, want mensen zullen altijd onvolmaakte wezens blijven - en aan de andere
kant een soort openheid, een open wereld, een open systeem, hoe men het ook
noemen wil, met een grote mate van onvoorspelbaarheid en wanorde. Een dergelijke
vorm van dialectiek hebben wij nodig, en geen volledige geplande, gecontroleerde
omgeving waarin alle gedragingen voorspelbaar zijn.
Gelooft u dat onze geleerden bij hun studies en prognoses op een wereldomvattende
schaal voldoende rekening houden met de volledig verschillende, soms zelfs
tegengestelde waarden en culturen die wij op de wereld hebben, bijvoorbeeld in
Azië?
Dat is éen voorbeeld. Het idee van een volledige planning en gedragsmanipulatie
op wereldomvattende schaal is onjuist, nog geheel afgezien tot welke cultuur men
zichzelf rekent. Skinner is in zijn persoonlijk leven ongetwijfeld een humaan man,
maar zijn theorieën spelen in feite in de kaart van een autoritaire elite, die bepaalt
wat de rest van ons zou moeten doen en laten, wat tenslotte op een totale mislukking
uit moet lopen.
Kunt u een nadere toelichting geven op uw visie van een nieuwe geschiedenis, die
in feite op een onophoudelijke verandering van grenzen en limieten neerkomt? U
schrijft dikwijls over een eindeloos voortdurende, volstrekt vrije benadering.
Ja, ik geloof dat mijn bedoelingen daar ongeveer wel op neerkomen. Ik zie de
geschiedenis, de menselijke ervaring in de geschiedenis, als een soort
ononderbroken proces. Het idee dat er op een gegeven moment een toestand van
8
volmaaktheid kan ontstaan, is volgens mij absurd. Wij hebben utopische visies
nodig om een bepaald soort positieve krachten in de zich steeds wijzigende
geschiedenis te creëren. Een van de manieren om het idee ‘nieuwe geschiedenis’
te benadrukken, was een beschrijving te geven van wat ik de drang naar symbolische
onsterfelijkheid noem; een andere manier was het uitwerken van bepaalde
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ideeën en suggesties, die vaak ver voor mijn tijd in de psychoanalyse en filosofie
naar voren zijn gebracht. In de psychoanalyse waren dat vooral de ideeën van Otto
9
Rank , die de hele menselijke geschiedenis zag als een poging om een doorlopend
besef van het menselijke-zelf te bewaren. Dit klinkt misschien als een enigszins
mystiek begrip, maar volgens mij bedoelde Rank daarmee dat hij het hele historische
proces in verband wilde brengen met de menselijke behoefte aan continuïteit of met
wat ik ‘symbolische onsterfelijkheid’ noem, namelijk het gevoel van verbondenheid
met wat er vroeger gebeurd is, en wat er in de toekomst gaat gebeuren, of dat nu
menselijke groepen of menselijke ideeën betreft of iets anders. Dit kan via biologische
weg tot stand komen, door families, door wat iemand presteert of creëert, of door
de invloeden die hij uitoefent; een andere mogelijkheid is door een godsdienstig
begrip als onstoffelijkheid, overwinning op de dood, of prozaïscher, een leven na
de dood; een derde mogelijkheid is door de natuur, door de idee dat, alle sterfelijkheid
en beperktheid van de mens ten spijt, er een eeuwige natuur zal blijven bestaan;
en tenslotte door wat ik transcendentale ervaring zou willen noemen, een uiterst
intense psychische toestand die boven begrippen als leven en dood uitstijgt. Vanuit
dat gezichtspunt bezien is een nieuwe geschiedenis een belangrijke verandering
in de vorm, of de vormen, van de symbolische onsterfelijkheid. Een voorbeeld van
10
zo'n nieuwe geschiedenis is de door Darwin geïnspireerde verandering in de
negentiende eeuw, waarbij de godsdienstige vorm vervangen werd door de meer
natuurlijke vorm, door Darwin en andere aanhangers die, geïnteresseerd in de idee
van evolutie, daarom de natuurlijke en biologische vormen van bestaan naar voren
schoven. Op 't ogenblik zijn wij getuige van een soortgelijke verandering. Het staat
voor mij vast dat oude vormen aan prestige inboeten of ter discussie worden gesteld.
Met nieuwe vormen van symbolische onsterfelijkheid bedoel ik hogere waarden,
rondom welke wij op symbolische wijze onsterfelijkheid proberen te bereiken. Deze
nieuwe vormen, die dus in de plaats komen van wat aan prestige inboet of ter
discussie wordt gesteld, zijn aanzienlijk minder duidelijk. Vandaar, dat met de
tegenwoordige mogelijkheid van een allesvernietigende atoomramp ...
11

Nuclearism, zoals u dat noemt. Hoe werkt de notie van een mogelijke atoomramp
in op de jeugd, vooral wanneer men denkt aan opvattingen als biologische
onsterfelijkheid?
Het idee van een allesvernietigende kernramp als een onverbrekelijk deel van de
echte wereld is bij alle volwassenen sterk aanwezig. Niet als een onvermijdelijk
proces, maar als een mogelijke ontwikkeling van onze tijd. Dit idee heeft het denken
van de mens de afgelopen dertig jaar beheerst. Het denkbeeld van continuïteit, van
symbolische onsterfelijkheid, zoals het voortleven in zijn kinderen, in zijn werk, of
in de invloed die men op anderen heeft uitgeoefend, en zelfs de godsdienstige
vormen of het idee dat de mens in een eeuwige natuur leeft, zijn daardoor op losse
schroeven komen te staan. Met onze wapens kunnen wij de natuur grotendeels
vernietigen, met onze wapens en onze verontrei-
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niging kunnen wij een eind maken aan ons milieu, kortom, praktisch al onze vormen
van symbolische onsterfelijkheid staan onder ernstige bedreiging. Zij zijn nog niet
verdwenen, maar psychologisch gezien staan zij onder enige druk. Dat is volgens
mij een van de voornaamste oorzaken voor die radicaal nieuwe belangstelling voor
wat ik transcendentale ervaringen zou willen noemen. Deze kunnen worden
gevonden in intense psychische ervaringen, voortkomende uit de zogenaamde
‘drugrevolutie’, uit bewustzijnsexperimenten zonder drugs, en zelfs uit politieke
activiteiten. De jongeren zijn op zoek naar opwindende momenten en opwindende
ervaringen. Veel van wat er bij de jongeren leeft, vooral in hun experimenten en het
soort experimenten waar zij toe overgaan, staat in direct verband met de twijfels
aan de bestaande vormen van symbolische onsterfelijkheid die het idee van een
allesvernietigende ramp heeft gewekt.

Leidt deze ontwikkeling niet naar een verdoving van de geest, naar een deprivatie
van gevoelens?
Het is mogelijk dat de dreigende doorbreking van de menselijke continuïteit een
uitdoving van reacties tot gevolg heeft. Het is niet zozeer de dreiging van de dood.
Het is de dreiging van een onaanvaardbare dood. Het is de dreiging van een ontijdige
dood. Een ontijdige dood betekent in feite dat men plotseling wordt afgesneden van
al de elementen die iemands onsterfelijkheid zouden kunnen symboliseren. In dat
opzicht zet men door zo te spreken een groot aantal psychologische ideeën op hun
kop. In ieder geval zijn vele reacties mogelijk.
Soms wordt er zeer creatief op gereageerd, zoals wij gezien hebben bij de
experimenten met verschillende radicale instellingen, bijvoorbeeld de experimenten
van jongeren waar wij zojuist over spraken. Sommige reacties zijn creatief, sommige
destructief, en sommige liggen er tussenin. Maar er zijn ook reacties die tot extreme
vormen van verdoving leiden; ik schrijf daar in mijn werk over. Ik ben op 't ogenblik
met een boek bezig waarin ik deze reacties op een systematischer manier probeer
te behandelen. De oorsprong van deze gevoelsdeprivatie ligt, volgens mij, in wat
wij een desymbolisering zouden kunnen noemen, een verlies van de symboliserende
of formatieve functie die de kern vormt van het menselijk bestaan. Met andere
woorden: er is van werkelijke verdoving sprake wanneer men niet meer in staat is
om een soort zinvolle verbinding tussen zichzelf en de wereld te vinden, wanneer
de kloof psychisch gezien te groot wordt.
De vervolmaking van kernenergie, en kernwapens - zou dat zo'n reactie kunnen
zijn die tussen creatief en destructief in ligt, een verkapte poging om naar nieuwe
grenzen, naar nieuwe betekenissen te zoeken?
Het woord ‘grenzen’ kan in dit verband tot verwarring leiden, hoewel het toch wel
enigszins op zijn plaats is. Ik zei dat er vele reacties mogelijk waren op deze situatie
die gekenmerkt wordt, om een groot woord te gebruiken, door een psycho-historische
ontwrichting of door
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zo'n radicaal verlies aan vitale bindingen met symbolen en symbolische vormen.
Bij alles waar wij zojuist over spraken speelt dit rampidee een rol. De meest extreem
negatieve reactie is wat ik ‘nuclearisme’ noem. Dit is een uiting van het
verschrikkelijke raffinement van de mens. Hij slaagt er zelfs in om het ding dat hem
bedreigt te aanbidden - hij weet de bewapening, het instrument van zijn potentiële
vernietiging, nog te vergoddelijken. Maar in zekere zin is dat natuurlijk niets nieuws,
omdat wij onze goden altijd al als groter dan de basis voor de capaciteit tot
vernietiging hebben beschouwd. Maar in dit geval - laten wij eens kijken hoe het
vanuit de psychische processen van de mens in zijn werk is gegaan.
Wij voelen ons bedreigd door de vernietigingstechnologie die wij geschapen
hebben. Daarop draaien wij honderdtachtig graden om, gaan het ding dat wij zelf
geschapen hebben vereren en kennen het zoals bij alle goden creatieve vermogens
toe. De goden kunnen zowel creëren als vernietigen. Daarom construeren wij - met
enorme fantasie volgens mij - een weloverwogen systeem van veiligheid en
zekerheid, dat ik nuclearisme noem, en dat een grote psychische afhankelijkheid
van deze wapens en hun vergoddelijking met zich meebrengt. Wij verwachten er
allerlei dingen van, ook dingen waar zij eenvoudigweg niet toe in staat zijn. Dit komt
voort uit een bepaalde halve waarheid - wanneer men kernwapens bezit, beschikt
men over een zekere macht in de wereld. Iedereen schijnt deze te willen bezitten,
al zijn er gelukkig een aantal landen die ten opzichte van het hele proces
bedenkingen koesteren. Maar deze halve waarheid is de basis voor een enorme
12
bewapeningsfantasie, waarin het mogelijk is om zich te verzekeren van ‘security,’ ,
het lievelingswoord van het Pentagon hier in de Verenigde Staten, met waarschijnlijk
equivalenten in landen als Rusland, China en Frankrijk. De aanleg voor deze ziekte
is niet tot een bepaald land beperkt. De bewapeningsfantasie bevat een idee van
zekerheid en veiligheid, en zelfs een zekere suggestie van een realisering of een
bepaalde vorm van transfiguratie via de bewapening, omdat wij op een bepaalde
manier aan al deze machtige entiteiten gehecht en verbonden zijn. Dit is - voorzichtig
uitgedrukt - uiteraard een uiterst gevaarlijk soort afhankelijkheid, of zoals ik het in
mijn werk formuleer, het is een moderne machtsziekte. Het staat in verband met
onze pogingen om een situatie, die in onze ogen steeds erger is geworden of die
ons hulpeloos heeft gemaakt, weer onder controle te krijgen, met vertwijfelde
pogingen om de psychische grenzen of de zinvolle psychische vormen weer te
herstellen.
Deze neiging tot nuclearisme kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de mens zelfs de
idee van een vreedzaam gebruik van de kernenergie gaat aanbidden. Ik wil mij
zeker niet zonder meer tegen het gebruik van kernenergie uitspreken. Ik mis de
competentie om over dingen als aandrijving en energietoevoer te spreken. Maar ik
zie hoe elke toepassing die het vreedzaam gebruik van kernenergie ons maar kan
bieden, kritiekloos aanvaard wordt, terwijl daarbij tevens uit alle macht gevochten
wordt tegen de erkenning van de potentiële gevaren die kernenergie kan hebben,
zelfs wanneer deze voor zogenaamd vreedzame doeleinden
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gebruikt wordt. Als men bijvoorbeeld een boek als Edward Keller's Legacy of
Hiroshima leest, - en ik noem dit als symptoom van een proces, het is allerminst
mijn bedoeling om bepaalde mensen te treffen - ziet men een voorbeeld van zo'n
kritiekloos aanvaarden van zowel de wapens als een eventueel vreedzaam gebruik
van kernenergie. Dit lijkt mij een overduidelijk en gevaarlijk voorbeeld van
nuclearisme.

Eindnoten:
1 Grenzen. De Mens op zoek naar onsterfelijkheid. In Nederlandse vertaling verschenen bij Ambo,
Bilthoven. Pag. 13.
2 Ibid. Hoofdstuk ‘Het zelf’, pag. 38 tot 62.
3 Jean-Paul Sartre (geboren 1905), Franse existentialistische filosoof en schrijver.
4 Grenzen. Pag. 46 tot 48.
5 Engelse vertaling: The Words. George Braziller, New York, 1964.
6 Grenzen. Pag. 86.
7 Professor Jay W. Forrester van het M.I.T.
8 Zie het gesprek met Dennis Gabor.
9 Otto Rank (1884-1939), leerling, collega en vroege volgeling van Sigmund Freud, later een van
zijn belangrijke wetenschappelijke tegenstanders.
10 Charles Darwin (1809-1882). Zijn biologische leer over het ontstaan der soorten verklaart dit
ontstaan als een gevolg van overerving, waarbij varianten van de eigenschappen van het
voorgeslacht optreden, en - door de natuurlijke selectie - de voor de strijd om het bestaan best
aangepaste vormen zich in stand houden.
11 Grenzen. Pag. 34.
12 Security: veiligheid.
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Claude Lévi-Strauss
Professor Claude Lévi-Strauss doceerde als antropoloog in de jaren 1935
tot 1939 aan de universiteit van Sao Paulo, Brazilië. Hij leidde tal van
expedities in het Amazone-gebied.
Hij werd in België geboren (1908) en studeerde filosofie, rechten en
letteren aan de universiteit van Parijs. Hij bekleedt een titulaire leerstoel
in de antropologie aan het Collège de France.

Heeft u kennis genomen van het Rapport van de Club van Rome?
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het Rapport in een Franse vertaling heb
1
gelezen. Ik ben er niet zeker van of het daarin wel helemaal tot zijn recht kwam.
Mijn mening erover is zeer verdeeld. Aan de ene kant ben ik het volledig eens met
het doel, de strekking en de geest van het Rapport. Maar de manier waarop het
gepresenteerd wordt is volgens mij te breedsprakig en tamelijk primitief. Misschien
is dit woord te sterk, maar ik zou zo gauw geen ander weten te vinden. Ik zou liever
hebben gezien dat het Rapport zich beperkt had tot de cijfers en diagrammen die
naar mijn mening even treffend als beangstigend zijn, en de daaromheen liggende
tekst die te vaag geformuleerd is en aan overgesimplificeerde denkbeelden lijdt zou
zijn weggelaten.
Wilt u daarmee zeggen dat de filosofie van het Rapport niet van het allerhoogste
niveau is?
Nee, het gaat niet zozeer om het niveau van de filosofie, want die is gezond
genoeg. Het is meer de kwestie van formulering.
Critici hebben gezegd dat het Rapport te veel als een ‘Einstein-brief’, als een
onheilsboodschap gebracht is.
Voor zover ik begrepen heb, zijn er twee soorten kritiek geweest. Het Rapport is
bekritiseerd door economen en statistici die beweren dat de gebruikte modellen te
sterk gesimplificeerd zijn, dat er met te weinig variabelen rekening is gehouden,
enzovoort. Zelf ben ik van mening - maar het is natuurlijk de mening van een leek,
ik ben volstrekt niet competent op het gebied van economie en statistiek - dat er
niet uit het oog moet worden verloren dat wij hier met modellen te maken hebben.
De Club van Rome beweert helemaal niet dat een nauwkeurig beeld wordt gegeven
van de tegenwoordige en toekomstige ontwikkelingen. Het betreft hier een model
dat in een laboratorium geconstrueerd is om gebeurtenissen in de concrete
werkelijkheid beter te kunnen begrijpen. Dat is bijvoorbeeld precies dezelfde methode
die Karl Marx bij het schrijven van Het Kapitaal gehanteerd heeft. Het is de methode
die wij in de sociale wetenschappen altijd hanteren. Vanuit dat gezichtspunt bezien
moet de aard van het model waartoe het boek concludeert, niet verkeerd begrepen
worden. Dit soort kritiek maakt op mij dan ook geen enkele indruk. Aan de andere
kant is er een tweede vorm van kritiek waarop u zoëven doelde, de
onheilsboodschap. Wat dat betreft geloof
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ik dat de mensen van het M.I.T. alleen maar te veel aarzeling en voorzichtigheid
verweten kan worden. De situatie is veel tragischer, zelfs nóg veel tragischer dan
uit hun verslagen zou blijken. Om dit te verduidelijken: toen ik, nu bijna twintig jaar
2
geleden, Tristes Tropiques schreef, probeerde ik uiting te geven aan precies dezelfde
ideeën, angsten en waarschuwingen, ook al werd Tristes Tropiques uiteraard niet
in de zelfde strikte vorm gegoten als het Rapport van de Club van Rome. Nu ik het
Rapport gelezen heb kan ik alleen maar tot de slotsom komen dat de situatie al
geen hoop meer toelaat, dat de remedies die door het Rapport worden aangegeven
veel eerder in de categorie wensdromen thuishoren dan in die van de praktisch
uitvoerbare mogelijkheden. Mijn eigen visie op de wereld is dat de situatie aanzienlijk
veel somberder is dan het Rapport van de Club van Rome stelt.

U schreef in Het trieste van de tropen ook: ‘De wereld begon zonder een mensheid
3
en zal ook zonder haar eindigen ’. Dat was twintig jaar geleden. Als de huidige
situatie nu nog erger is, wat onze kinderen te vertellen?
Wij moeten twee totaal verschillende dingen onderscheiden. Toen ik die zin schreef
dacht ik niet speciaal aan de beproevingen en problemen van de huidige wereld,
maar aan het zeer voor de hand liggende feit dat geen enkele levende soort eeuwig
is, dat elke levende soort een begin had en een eind zal hebben, en dat de mensheid
natuurlijk ook zal verdwijnen, al was het alleen maar omdat de aarde zelf eens zijn
einde zal vinden.
U bedoelt dat de zon de aarde eens zal verbranden.
Ja, over een tijd, over een heel lange tijd. Het hoeft onze kinderen niet meer te
verontrusten dan onszelf, dat er over ik weet niet hoeveel miljard jaar geen aarde
en geen mensheid meer is. Dat is alleen maar een wijsgerige overweging die ons
kan helpen om ons een bepaalde voorstelling te maken. Dat is echter heel iets
anders dan het feit dat de menselijke soort op het ogenblik een weg volgt die kan,
en hoogst waarschijnlijk zal leiden, niet tot het verdwijnen van de soort, maar naar
tragedies en rampen van enorme omvang.
Onvergelijkbaar verontrustender dan Hirosjima?
Misschien niet zo plotseling of zo hevig, maar veel erger omdat het leven in een
wereld met een steeds talrijker bevolking - wij hoeven maar naar de cijfers in het
Rapport te kijken om ons ervan te overtuigen - alleen al door het áantal mensen
ondraaglijk zal worden, zoals het dat op sommige plaatsen thans reeds is. Ik geloof
niet dat dat alleen een kwestie is van menselijke hulpbronnen, of hoe wij genoeg
voedsel moeten vinden om ik weet niet hoeveel miljard mensen te eten te geven.
Zelfs wanneer dit probleem opgelost zou worden - al geloof ik niet dat het oplosbaar
is - maar zelfs wanneer dat wel het geval zou zijn, doet dat nog niets af aan het feit
dat er voor de mens, evenals voor elke andere levende soort, een optimale
bevolkingsdichtheid is. Natuur-
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lijk moet deze ook niet te laag zijn, omdat er dan geen communicatie mogelijk is,
wat tot stilstand zou leiden -

De behoefte is: evenwicht Inderdaad. Wij hebben behoefte aan een optimale graad van bevolkingsdichtheid
in verscheidenheid. Wat er op het ogenblik gebeurt, zelfs wanneer wij de kwestie
van natuurlijke hulpbronnen buiten beschouwing laten, is, dat zoals wij in de grote
steden en in ontwikkelingslanden en overbevolkte gebieden kunnen zien, dat de
mensen zo dicht op elkaar kruipen dat zij, eenvoudig gezegd, een bedreiging en
een belemmering voor elkaar gaan vormen.
Professor Lifton zegt dat de oude gedragspatronen die honderden jaren lang door
4
de maatschappij versterkt zijn, ons zullen vernietigen wanneer wij zo doorgaan.
Met andere woorden, dat wij het menselijk gedrag zullen moeten omvormen. Skinner
meent dat wij de omgeving moeten herstructueren om het leven leefbaar te houden.
Maar is dat mogelijk? Kunnen wij dat? Is dat niet alleen maar Utopia? Kan
menselijk gedrag worden omgevormd? Wij kunnen natuurlijk hopen dat dit spontaan
tot stand komt, door een of ander natuurlijk proces, door een soort natuurlijke
behoefte aan evenwicht die onzichtbaar te werk gaat, zonder dat wij ons ervan
bewust zijn. Maar ik twijfel er sterk aan of wij een dergelijk plan van tevoren kunnen
opstellen, daarna kunnen besluiten het ten uitvoer te brengen, om het tenslotte met
succes tot een goed einde te voeren. Daarbij zou men zich een wereld moeten
voorstellen met voldoende begrip en goede wil of een soort oppergezag dat in staat
zou zijn om de hele wereld te regeren wat uiteraard tot geweldige resultaten zou
leiden, of misschien ook wel tot slechte, dat weet ik niet. Dat ligt in ieder geval eerder
op het terrein van de wensdroom dan op dat van een voorspelbare werkelijkheid.
Heeft u de indruk dat Mau Tse-toeng erin geslaagd is de achthonderd miljoen
Chinezen op een of andere manier te programmeren op basis van een acceptabele
infrastructurele sociale orde in de maatschappij?
Ik weet het niet, want ik ben slecht op de hoogte van Chinese aangelegenheden.
Het is best mogelijk. Het is ook mogelijk dat velen onder ons niet zo erg graag het
leven zouden willen leiden dat in China voor de mens wordt geprogrammeerd.
5

Moravia zei mij dat er in China nog steeds ongelooflijke armoede heerst. Zou China
deze autoritaire programmering niet broodnodig hebben gehad?
Misschien had China het nodig. Misschien heeft de wereld in haar geheel het
binnenkort eveneens nodig, maar dat wil nog niet zeggen dat de wereld er dan als
een prettige wereld uit zal zien. Misschien dat het harde noodzaak zal zijn. Het is
zeker niet iets om naar te verlangen of om op te hopen.
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Professor Toynbee heeft mij gezegd dat de Romeinen in tijden van nood hun
toevlucht namen tot de dictatuur, en dat er op den duur misschien een verlichte
vorm van wereldomvattende dictatuur nodig zal zijn.
Maar dat neemt niet weg dat een of andere vorm van dictatuur, een dictatuur van
links of van rechts, - vanuit het standpunt van waaruit wij op het ogenblik praten
maakt dat geen verschil - binnen de traditionele grenzen denkbaar is. Maar is het
dat ook op een wereldomvattende schaal, wat toch nodig zou zijn om het probleem
op te lossen? Wanneer een groot aantal verschillende landen in een crisis van rechts
komt, wat tot een dictatuur leidt, loopt het er waarschijnlijk op uit dat deze dictaturen
met elkaar in botsing komen. Ik zie absoluut niet in hoe dat tot een algemeen
wederzijds begrip zou kunnen leiden.
Wat leerde u het meest van uw bestudering van de Latijns-Amerikaanse autochtonen;
nederigheid?
Nederigheid? Nee, dat woord zou ik niet kiezen. Bescheidenheid waarschijnlijk.
Inderdaad, dit zijn groepen mensen die gelukkig leven omdat zij zeer beperkte
behoeften hebben die ten koste van een zeer beperkte hoeveelheid arbeid kunnen
worden bevredigd, met aanzienlijk meer vrije tijd dan in onze moderne maatschappij.
Dit zijn vooral ook gebieden waar de mens of de mensheid zich niet als heer en
meester van de aarde beschouwt, maar als een wezen dat een beperkt aandeel
heeft in de wereldorde, dat hij alleen kan behouden wanneer hij dat aandeel van
de andere vormen van dierlijk leven, van plantaardig leven, enzovoort, respecteert.
Dat is gematigd humanisme. Ons humanisme is onmatig en buiten elke proportie,
omdat het alleen rekening houdt met de mensheid, en het de belangen van alle
andere vormen van leven aan de belangen van deze mensheid opoffert.
U hebt de mens de ergste vijand van zichzelf genoemd. Hoe kan de rest van de
natuur, van de schepping deze onmenselijkheid overleven?
Ik ben bang dat de natuur niet zal voortbestaan, uitgezonderd een paar
plantaardige of dierlijke soorten die wij nodig hebben. Muizen hebben wij niet nodig.
Vee wel. Wij hebben koren en graan nodig - behalve wanneer wij, zoals bij de
zogenaamde Groene Revolutie, bepaalde soorten selecteren die bij uitstek gevoelig
zijn voor meeldauw en andere ziektes die op den duur tot hun ondergang zullen
leiden.
Zullen uw studies van de uitgestorven samenlevingen ons helpen een beter inzicht
in de menselijke geest te krijgen? Want wij kunnen alleen maar blijven voortbestaan
wanneer wij zouden leren, de menselijke psyche werkelijk te hanteren.
Ik weet het niet, maar het is zeker de enige manier, of de belangrijkste manier.
Er is een groot verschil tussen de sociale en geesteswetenschappen aan de ene
kant, en de natuurwetenschappen aan de andere kant. De natuurwetenschappen
kunnen proeven in laboratoria nemen, terwijl wij niet met een menselijke samenleving
kunnen experimen-
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teren. Het zou te kostbaar zijn. Het zou ook te lang duren. Er zijn ook nog andere
redenen waarop ik verder niet in wil gaan.
Daarom moeten wij naar kant-en-klare experimenten zoeken, omdat dat de enige
wetenschappelijke manier is om menselijke problemen te benaderen. Pasklare
experimenten kunnen wij vinden in deze zogenaamd primitieve maatschappijen,
wat wil zeggen: totaal verschillend van onze samenleving. Wij kunnen erheen gaan
en onze hypotheses testen. Wanneer deze maatschappijen geheel verdwijnen, wat
niet lang meer zal duren, rest ons nog maar éen soort experimenten met mensen,
namelijk die wij in onze eigen maatschappij kunnen vinden. Dan zal het niet meer
mogelijk zijn om vergelijkingen te trekken, en het gehele bestek van menselijke
ervaringen en vermogens in kaart te brengen.

Gaf uw werk met de Braziliaanse Indianen u het gevoel dat u experimenten
uitvoerde?
Het is moeilijk daarop te antwoorden, want het hangt er werkelijk helemaal van
af. Ik moet zeggen dat er groepen waren die geheel onverschillig tegen de
bedoelingen en oogmerken van de antropoloog stonden, en die hem ternauwernood
tolereerden, misschien alleen als een bezoeker van wie zij geschenken of bepaalde
voordelen verwachtten. Maar ik heb verschillende malen autochtonen, zoals men
ze noemt, ontmoet die zich volledig bewust waren van de doelstellingen van het
antropologische veldwerk, omdat zij zelf in het leven en de gewoonten van hun
eigen maatschappij geïnteresseerd waren. Dat is aan het einde van de negentiende
eeuw ook vaak voorgekomen onder Noordamerikaanse Indianen, die volledig
beseften dat hun cultuur ten dode was opgeschreven. De enige manier om er een
herinnering aan over te houden lag in samenwerking met de antropologen zodat
niet alleen materiele voorwerpen, maar ook opvattingen, gewoonten, enzovoort,
bewaard konden blijven. Er is in de literatuur een geval bekend van oude priesters
die wisten dat zij de laatsten van hun ambt zouden zijn. Zij probeerden om de musea
zowel voor hun kennis als voor de attributen van hun eredienst, te interesseren,
zodat deze voor volgende generaties bewaard konden blijven. Er is daarom geen
eenvoudig antwoord op uw vraag te geven.
In Stockholm werd gezegd dat de manier waarop de Braziliaanse regering de wouden
van het Amazone-gebied omhakt, een ecologisch Hirosjima inhoudt. Zullen de
Indianen de eerste slachtoffers zijn?
Ik ben bang dat deze bewering maar al te waar is. De weinige stammen die nog
een betrekkelijk ongerepte cultuur bezitten - betrekkelijk, want stammen die niet
met de buitenwereld in aanraking zijn gekomen, zijn er in de huidige wereld niet
meer - zijn zeker gedoemd om uit te sterven. Te meer door het nieuwe wegenbeleid.
Voor het overgrote deel zijn deze Indianen nog halfnomaden en jagers-verzamelaars.
Daarom hebben zij een enorm gebied nodig om in leven te blijven. Wanneer zij in
hun bewegingen worden belemmerd, zijn zij gedoemd te verdwijnen. Maar het beleid
is niet alleen voor de Indianen gevaarlijk.
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Het is voor de hele mensheid gevaarlijk want wij moeten niet vergeten dat het
tropische woud niet tot nieuw leven gewekt kan worden, zodra het eenmaal vernietigd
is. Wanneer het eenmaal vernietigd is, is dat voor eens en altijd. Terugkomen doet
het niet. Wanneer ik mij niet vergis wordt een aanzienlijke hoeveelheid van de
zuurstof in de atmosfeer door de wouden van het Amazonegebied voortgebracht
zodat de vernietiging van de Braziliaanse wouden de zuurstofvoorziening van de
hele mensheid bedreigt.

Hoe kunnen de wetenschapsmensen deze situatie beïnvloeden? Brazilië wil zijn
economische groei niet aan ecologische overwegingen ondergeschikt maken.
Ik betwijfel ten sterkste of mensen van de wetenschap wel iets kunnen doen. Het
is volkomen begrijpelijk dat Brazilië geen onderontwikkeld land wil blijven en probeert
zich tot een hooggeïndustrialiseerde natie te ontwikkelen. Ik heb daar volledig begrip
voor. Ik kan het niet eens veroordelen. Het is alleen maar de tragedie van de
moderne wereld, dat de huidige en de toekomstige ontwikkelingen ons aan de rand
van de afgrond brengen.
Stendhal schreef over Napoleon dat hij voor zijn grootheid van geest gestraft werd
7
met volstrekte eenzaamheid. Wanneer u op uw leven en werk terugblikt, op uw
liefde voor de volkeren in deze laatste wouden van onze planeet, wat gaat er dan
in u om?
Ik betreur het dat ik in deze eeuw geboren ben en moet leven. Ik zou veel liever
een of twee eeuwen hebben willen teruggaan, of nog verder, naar de late steentijd.
Maar dat is een biografische bijzonderheid.
In die revolutionaire tijd werd de Bastille bestormd of Marie-Antoinette eindigde haar
leven onder het mes van de guillotine.
Goed, laat ik dan zeggen dat ik graag net vóor of net ná de Franse revolutie
geleefd zou willen hebben.

Eindnoten:
1 Het Rapport is door Jaques Delauny in het Frans vertaald onder de titel Halte à la Croissance?
Fayard, ‘Collection Ecologie’, Parijs.
2 Tristes Tropiques, een antropologische studie van primitieve gemeenschappen in Brazilië,
Atheneum, New York, 1971.
3 Tristes tropiques, pag. 397.
4 Boundaries. Random House, New York. Nederlandse vertaling: Grenzen. Ambo, Bilthoven, pag.
25.
5 Alberto Moravia, Italiaans schrijver.
6 Zie interview met professor Arnold Toynbee.
7 Stendhal, De l'Amour. Editions de Cluny, Parijs, 1938, pag. 108: ‘il est puni de sa grandeur par
la solitude de l'âme.’
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Sir Julian S. Huxley
De Britse bioloog Sir Julian S. Huxley geniet wereldvermaardheid als
schrijver van talloze boeken, als Executive Secretary van de U.N.E.S.C.O.
en zijn bemoeienissen met het behoud van de Afrikaanse natuur.
Huxley werd in 1887 geboren. Hij studeerde aan Eton en Oxford. Hij
vertelde mij indertijd een studiebeurs gewonnen te hebben met een opstel
over de vraag ‘Wat zou u doen als u éen miljoen pond mocht uitgeven’.
Sir Julian schreef erover hoe hij met dit geld natuurreservaten in Engeland
zou willen aankopen.
Onder zijn bekende boeken zijn: Problems of Relative Growth, Evolution,
the Modern Synthesis, Soviet Genetics and World Science, en in 1970
publiceerde hij Memories.

Sir Julian, vond u bij het lezen van het Rapport van de Club van Rome dit een
belangrijk document?
Het duidelijkste en belangrijkste aspect van dit Rapport is, dat het aantoont dat
bevolkingsgroei meer vuil, meer afval, meer technologie en meer verontreiniging
betekent. Dat lijkt mij het meest essentiële punt. Er worden een aantal suggesties
op economisch gebied gedaan waarover ik niet kan oordelen omdat ik geen econoom
ben. Maar ik geloof dat het allerbelangrijkste element uit het Rapport is dat het het
onderlinge verband aantoont tussen bevolkingsgroei en het felt dat exponentiële
groei uiteindelijk altijd tot verdubbeling en verdriedubbeling leidt. Dit staat
onvermijdelijk in verband met verontreiniging en schade aan het milieu en de
niet-menselijke bewoners daarvan, de planten en de dieren. Bevolkingsaanwas leidt
bovendien onvermijdelijk tot uitbreiding van de steden, wat in de moderne wereld
altijd het ontstaan van krottenwijken schijnt te impliceren. Wanneer deze krottenwijken
eenmaal overbevolkt raken neemt daarmee ook de kans op geweld aanzienlijk toe.
Ziet u, bij dieren is ruimtegebrek op zichzelf al een voldoende voorwaarde voor
het ontstaan van geweld. Muizen, kleine onschadelijke muisjes, worden uiterst
agressief wanneer zij met te grote aantallen bij elkaar moeten leven. Voor mensen
geldt hetzelfde zolang de omstandigheden waarover de Club van Rome schrijft
blijven bestaan. Zolang de economie blijft groeien zullen wij om onze middelen van
bestaan blijven vechten, vooral waar dat onvervangbare hulpstoffen betreft. Het lijkt
zeer wel mogelijk dat dit tot oorlog zal leiden, vooral zolang wij in termen van macht
blijven denken, in plaats van in termen van de kwaliteit van het leven of van een
verdere verbetering van het menselijk bestaan. Er is van sommige kanten kritiek op
het Rapport geleverd, onder andere door mijn oude vriend lord Zuckermann. Hij
bekritiseert het boek omdat er volgens hem te veel aandacht is besteed aan
problemen op langere termijn, zoals de bevolkingsgroei. Volgens mij is dat echter
een probleem, niet op langere, maar op zeer korte termijn. Hij is van mening dat wij
ons meer moeten concentreren op de bestrijding van armoede en ziekten. Uiteraard
zijn dat urgente kwesties, maar toch geloof ik dat wij deze moeten zien tegen de
achtergrond van fundamentele problemen

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

171
als bevolkingsgroei en de daaruit voortvloeiende vervuiling.

Maar hebben wij geen economische groei nodig om juist aan problemen als honger,
chaos en woningnood een eind te maken?
Uiteraard hebben wij economische groei nodig om onze levensstandaard te
handhaven, maar dit wordt voortdurend moeilijker wanneer het aantal mensen dat
van die standaard moet genieten groter wordt. Zo worden er in India moedige
pogingen gedaan om het land te industrialiseren, maar dat betekent niet dat het
gevaar van overbevolking daarmee bezworen is. Het schijnt zelfs dat het
bevolkingsprobleem in India ernstiger is dan ooit tevoren.
Als de bevolking toeneemt, neemt het aantal beschikbare arbeidsplaatsen op het
platteland af, waardoor er een neiging ontstaat om naar de steden te trekken. Een
stad als Calcutta maakt op mij een absoluut afschuwelijke indruk. Uiteraard zijn de
omstandigheden door het Pakistaanse vluchtelingenprobleem nog verslechterd
maar ook vóor de kwestie Bangla Desh waren de toestanden daar verschrikkelijk er lagen honderden mensen op straat te slapen, die geen werk konden vinden. En
alle ziekten! Dat is namelijk nog een ander punt. Als medische voorzieningen zouden
worden uitgebreid zal het bevolkingsaantal verder toenemen, evenals het percentage
ouden van dagen. Deze laatsten verrichten geen produktieve arbeid meer. Wij zien
hier een wanhopige vicieuze cirkel.
1

In uw essay over bevolking schrijft u: ‘Een traditionele cultuur is evenals een wilde
dierensoort een levend iets’, en daaraan voegt u toe: ‘De vernietiging maakt de
wereld alleen maar armer.’
Gelukkig is het in Europa nog niet helemaal zo ver. Tenslotte hebben wij in
Engeland nu een minister voor Milieuzaken, terwijl er tevens een aantal nationale
en internationale verenigingen tot instandhouding van het milieu zijn, die steeds
sterker op geboortenbeperking aandringen.
Er zijn mensen die het bevolkingsvraagstuk met krachtige middelen willen
aanpakken, en daarom alle gezinnen met meer dan twee kinderen extra zouden
willen belasten. Ik geloof niet dat dergelijke maatregelen kans van slagen hebben
zolang de situatie nog niet volmaakt ondraaglijk is geworden. Het lijkt mij dat de
publieke opinie en het politieke klimaat dergelijke methoden op het ogenblik nog
zouden afwijzen. Wat de regering echter wel zou kunnen doen, is de kinderbijslag
voor gezinnen met meer dan twee kinderen drastisch verlagen. Het is tegenwoordig
voor een Engels gezin - en voor een Frans gezin geldt dat in nog sterkere mate nog steeds mogelijk om van de kinderbijslag te leven. Hoe kinderrijker een gezin
is, des te meer luxe kan het zich permitteren. Aan deze toestand moet een eind
worden gemaakt. Het is duidelijk dat men de mensen moet helpen, maar wanneer
men zijn plicht niet naleeft en te grote gezinnen sticht behoeft men hen daarvoor
tenminste niet nog extra te honoreren!
Denkt u dat men meer van zijn vrijheid moet opgeven, wanneer bereikt
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zou worden dat de planeet als een management van een multinationale onderneming
werd beheerd?
Wat voor soort vrijheid?
Ik denk daarbij aan wat professor Skinner in Beyond Freedom and Dignity schrijft,
namelijk dat de mens zijn individualiteit misschien voor een dictatorialer
regeringsvorm zal moeten opgeven.
Wat bedoelt u met ‘individualiteit’? Ik denk dat de mens bepaalde activiteiten zal
moeten opgeven, zodat hij samen met andere mensen aan andere activiteiten mee
kan werken. Bijvoorbeeld: vervuiling kan voor een aanzienlijk deel vermeden worden
wanneer bepaalde afvalprodukten opnieuw verwerkt worden en er werkelijk effectieve
rioleringsinstallaties worden geconstrueerd. Ik zie niet hoe onze vrijheid daardoor
in het gedrang zou kunnen komen. Tenslotte is vrijheid altijd betrekkelijk. Wij zijn
niet vrij om alles te doen wat wij willen. Ik ben niet vrij om naar buiten te gaan en
een revolver voor mijn huis af te vuren, of om te gaan schreeuwen en de orde te
verstoren. Ik zou direct gearresteerd worden. Uiteraard is men in dit land vrij om te
protesteren. Maar wanneer massaprotesten tot ordeverstoring en geweld leiden,
komt de politie tussenbeide. Ik zie niet in waarom iemand die de huidige toestand
wil verbeteren daarvoor de vrijheid van het individu zou moeten inperken.
Ongetwijfeld zullen fabrikanten niet meer vrij hun gang kunnen gaan om hun
afvalprodukten in onze rivieren te storten, maar dat is tenslotte een heel andere
kwestie.
Gelooft u dat het Rapport van de Club van Rome en de massa-oplaag ervan zullen
bijdragen tot een bewuster aanvaarden van de mondiale problematiek?
Hoe zou ik daarop kunnen antwoorden. Ik weet niets over de oplage.
In Nederland werden binnen een half jaar een kwart miljoen exemplaren verkocht.
Dat is niet slecht. Maar ik weet niet hoe het in landen als Amerika of Duitsland is
gegaan.
Gelooft u dat de studie waardevol is?
Als geheel genomen: ja. Het lijkt mij dat bepaalde diagrammen en tabellen voor
de gemiddelde lezer wel te ingewikkeld zullen zijn, maar voor vakmensen, sociologen,
economen zijn zij uiteraard belangrijk, ja noodzakelijk. Maar het is tamelijk taaie
lectuur. Het betoog is soms moeilijk te volgen. In het algemeen ben ik ervan overtuigd
dat het Rapport uiterst aantrekkelijk is omdat het laat zien op welke manier de
verschillende feiten met elkaar in verband staan. Dan is er uiteraard nog iets wat in
aanmerking moet worden genomen, iets waarvan wij dachten dat het werkelijk veilig
2
was, namelijk de oceaan. Hier had Heyerdahl in zijn rapporten over de vervuilde
toestand van de Atlantische Oceaan ook al op gewezen. Hetzelfde schijnt ook voor
de Stille Oceaan te gelden. Onlangs las ik zelfs dat de zuidelijke IJszee verontreinigd
wordt
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door verschillende metalen die helemaal van het Noordpoolijs afkomstig zijn. De
oceanen vormen een eenheid. Het is al zover dat er mensen vergiftigd worden door
het eten van vis en andere zeedieren die een te hoog gehalte bevatten van een
aantal gevaarlijke metalen, zoals kwik, die afkomstig zijn van in zee gestort
industrieafval. Dit geldt vooral voor Japan, maar ook voor andere gebieden.
Daar staat echter tegenover dat de campagne om het milieu te beschermen in
Engeland tot goede resultaten heeft geleid. De zalm is niet naar de Theems
teruggekeerd, maar een groot aantal kleinere vissen wel, misschien nog niet naar
het centrum van Londen zelf, maar wel er al dicht bij. Vele andere rivieren worden
eveneens schoongemaakt. Er moet echter nog heel wat worden gedaan om onze
binnenwateren werkelijk helemaal te zuiveren.

U heeft zich altijd het meest zorgen gemaakt over het bevolkingscijfer. Bent u wat
de toekomst betreft optimistisch?
Hoe kan je optimistisch zijn nu het bevolkingscijfer nog steeds zo snel stijgt? Het
enige bemoedigende waarop ik kan wijzen is dat de Verenigde Naties, de
Wereldbank en de U.N.E.S.C.O. alle drie commissies in het leven hebben geroepen
om het bevolkingsvraagstuk aan te pakken. Dat is een volstrekt nieuwe ontwikkeling.
Zoals ik in mijn memoires heb geschreven, lanceerde ik al in 1931 het idee dat de
radio meer aandacht moest besteden aan onderwerpen als geboortenbeperking en
bevolkingsgroei in het algemeen. Ik werd toen ernstig onder handen genomen door
het toenmalige hoofd van de B.B.C., sir John Reith, die mij ervan beschuldigde dat
ik met dergelijke walgelijke ideeën ‘de ether bevuilde’. Sinds die tijd heeft ons denken
evenals onze activiteiten op dit gebied grote veranderingen ondergaan. De
moeilijkheid is dat alle remedies zware eisen stellen, in de eerste plaats op het
terrein van opvoeding en voorlichting - over de noodzaak van gezinsplanning
bijvoorbeeld, of over goedkope methoden om de milieuverontreiniging tegen te
gaan, zoals een goed afvoersysteem en efficiënte verwerkingsprocessen. Neem
bijvoorbeeld het feit dat wij tekort aan water zullen krijgen als wij er niet in zouden
slagen water op grote schaal te leren zuiveren. Onze planeet zou in dat geval
gedoemd zijn.
(In aansluiting van het interview merkte sir Julian op:)
Ik ben zeer geïnteresseerd om te horen wat Toynbee zei. Was hij enigszins
optimistisch?

Nee, niet erg.
Tenslotte is hij een groot historicus. Hij heeft al zovele beschavingen gezien en
bestudeerd, hun opkomst en hun ondergang - als gevolg van een invasie, een oorlog
of doordat zij slechts in verval raakten. Het valt nauwelijks te verwonderen dat hij
niet zo optimistisch is. Hoe zou ik optimistisch kunnen zijn? Het enige dat ik zeggen
kan is dat de situatie op het ogenblik meer hoop biedt dan enige tijd geleden, omdat
er steeds meer mensen zijn die zich van de problemen bewust worden.
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Gelooft u niet dat hier een belangrijke taak voor de media ligt?
Ja, inderdaad.
Natuurlijk zijn er een aantal mensen die zeggen dat zij al die onheilsvoorspellingen
verschrikkelijk vervelend beginnen te vinden. Maar als wij de gevaren op de juiste
manier aanpakken hoeft er van onheil geen sprake te zijn.
Wij gaan een moeilijke tijd tegemoet, maar ik zie niet in dat wij tot verdwijnen
gedoemd behoeven te zijn. Het is onzin om te beweren dat de menselijke soort zal
uitsterven. De mensheid zal zonder enige twijfel blijven voortbestaan. Misschien in
een onvolmaakte vorm met te weinig voedsel en te veel verontreiniging, maar
voortbestaan zal zij zeker. Tenslotte schuilt het karakteristieke kenmerk van de
mens in zijn vermogen om te denken, plannen te maken en zijn ideeën aan anderen
mede te delen of aan latere generaties over te dragen. Ik geloof dat er genoeg
intelligente en weldenkende mensen zijn om ervoor te zorgen dat al die problemen
die de natuur en de kwaliteit van het leven bedreigen, op een afdoende wijze worden
opgelost.

Eindnoten:
1 Thomas Malthus, Julian Huxley, Frederic Osborn, On Population - Three Essays. A Mentor
Book, 1960. pag. 76.
2 Zie gesprek met Thor Heyerdahl, pagina 414.
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Barry Commoner
Professor Barry Commoner is een der bekendste ecologen in de wereld.
Hij studeerde aan de Harvard-universiteit alwaar hij (1941) promoveerde
in de biologie. Sedert 1947 is hij verbonden als hoogleraar aan de
Washington-universiteit in St. Louis, Missouri. Hij bekleedde alhier de
volgende functies: professor in de plantenfysiologie en directeur van de
afdeling plantkunde. In 1965 werd hij directeur van het Center for the
Biology of Natural Systems.
Professor Commoner werd in Brooklyn, New York, geboren (1917), is
gehuwd en heeft twee kinderen. Reeds in 1966 trok zijn boek Science
and Survival (Viking Press, New York) sterk de aandacht.

Wat was uw reactie op het Rapport van de Club van Rome?
Ik heb het Rapport bestudeerd en ik vind het, wetenschappelijk gesproken, uiterst
gebrekkig. De benadering waar het Rapport gebruik van maakt is het verzamelen
van gegevens, het bestuderen van de historische trends van diverse parameters
die betrekking hebben op de grondstoffen- en milieucrisis van de wereld, om deze
curven vervolgens wiskundig te projecteren, om ze dan in de computer op elkaar
te kunnen laten inwerken. De wijze waarop verschillende parameters op elkaar
inwerken, zoals bijvoorbeeld bevolkingsgroei, beschikbaarheid van voedsel,
technologische ontwikkeling, de wijze waarop ze op elkaar inwerken vormt natuurlijk
het wezenlijke van een computerprogramma. Het is van het grootste belang te weten
welke inwerkingsmechanismen gekozen werden om het computerprogramma op
te stellen. Als men het rapport van de Club van Rome bestudeert, dan ontdekt men
dat daar in uiterst korte bewoordingen vermeld wordt dat de interactie onder meer
bepaald werd aan de hand van discussies met vooraanstaande autoriteiten en door
het bestuderen van de literatuur. De gekozen interacties hebben éen set van
parameters volledig geëlimineerd, namelijk de economische en de sociale factoren.
Het weglaten van deze factoren heeft de ‘soft ware’ van de computer vastgelegd:
het programma zodanig vastgelegd dat het de mogelijkheid, de verhoudingen door
economische maatstaven te wijzigen, heeft uitgeschakeld.
Om het maar heel simpel te stellen. Als er geen economische informatie in de
computer komt, dan geeft de computerg antwoorden die niet in relatie staan tot de
economie. Dat is in het kort wat ik wilde zeggen. Dat is gewoon feitelijk. Zo is dat
ding nu eenmaal ontworpen. De benadering is dan extrapolatie, interacties
enzovoorts. De benadering waarvan ik gebruik heb gemaakt is daar precies aan
tegenovergesteld. Ik heb naar historische trends in vervuilingsniveaus,
bevolkingsomvang enzovoorts gekeken en heb mij vervolgens afgevraagd welke
interacties tussen deze factoren onthuld worden door deze trends. Dit wordt voor
1
het grootste gedeelte beschreven in mijn boek The Closing Circle. Zoals u weet
kwam ik tot de conclusie dat in een land als de Verenigde Staten de hoofdoorzaak
van een snelle vervuilingstoename niet de bevolkingsgroei, niet de
consumptietoename per hoofd is, maar de ver-
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andering in produktieve technologie die gedicteerd wordt door economische
oorzaken, door het verlangen de produktiviteit en de winst te doen toenemen.
Daarom moet de voornaamste geneeswijze gezocht worden op het terrein van de
economie. Dit is precies het gebied waarop het M.I.T.-ontwerp ons een conclusie
ontzegt. Met andere woorden, in de hele wiskundige opvatting van het
Meadows-ontwerp is de uitschakeling ingebouwd van wat, naar mijn gegevens
aanwijzen, de belangrijkste factor is als men met vervuiling te maken heeft, namelijk
de economische krachten. En dus moet ik op wetenschappelijke gronden tot de
conclusie komen dat de door Meadows gebruikte analytische techniek een
onvermijdelijke fout heeft ingebouwd.

Het M.I.T.-rapport zal volgens de cirkel dus niet sluiten. Gelooft u in een
computermodel als een middel om...
Nee. Ik geloof dat computermodellen op het moment misleidend zijn omdat zij
willen dwingen de gegevens zodanig te selecteren, dat men iedere informatie die
niet in strikt wiskundige termen kan worden gesteld buiten beschouwing moet laten.
Het is voor ons veel beter gegevens te verzamelen en er over na te denken dan de
gegevens aan de computer, over te geven. Naar mijn ervaring is een computermodel
dat gebouwd is op een niet-toereikend begrip voor de theoretische basis van het
probleem niet alleen nutteloos maar ook misleidend. De Meadowsstudie betekende
een stap achteruit. Laat u mij uitleggen waarom.
In de eerste plaats heeft men, om te stellen dat er een grens aan de groei is, geen
computer nodig. Vele ecologen, ikzelf inbegrepen, hebben herhaaldelijk gezegd
dat, als men naar de theoretische basis van de ecologie kijkt of de karakteristieken
van de biosfeer, dat het dan absoluut duidelijk is dat er een grens is aan de groei
van de exploitatie van deze biosfeer. Daarom is de belangrijkste conclusie van het
rapport, dat er grenzen zijn aan de groei, een overbodige. Zij is zelfs volslagen
overbodig. De basis voor die conclusie ligt vermoedelijk in de computeranalyse.
Terwijl de computeranalyse zo verkeerd en misleidend is dat men nu aan dit oude
idee een hele reeks misleidende conclusies heeft toegevoegd. Bijvoorbeeld dat de
enige manier waarop wij het milieu zouden kunnen beschermen, het laten dalen
van het bevolkingscijfer is. Dat is gewoon niet waar. Zo geloof ik dat wat Meadows
gedaan heeft in zekere zin werkelijk een stap achteruit is, omdat het een oud idee
opneemt en er een misleidende betekenis aan geeft, een misleidend vernisje.
Het publiek het gevoel geven dat de belangrijkste kwestie bij het oplossen van
de wereldproblemen het controleren van de groei is, is volgens mij fout, hoewel het
duidelijk is dat wij niet eeuwig kunnen blijven groeien. De vraag die gesteld zou
moeten worden is de volgende: wat is de reden van onze huidige moeilijkheden?
Als wij willen dat mensen handelend optreden, dan moeten zij begrijpen waarom
zij in moeilijkheden verkeren en wat er aan gedaan moet worden. Er is geen bewijs
voorhanden dat de reden van onze huidige milieuproblemen is dat wij grenzen van
de groei hebben bereikt. Dat is de reden niet. Met an-
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dere woorden, als er, zoals wij allen weten, een grens is aan de produktiegroei in
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dan is het duidelijk dat men in milieumoeilijkheden
raakt als we tot dat punt zouden zijn gegroeid waar wij aan de grens zitten. Dat is
niet de reden van de milieuproblemen in de Verenigde Staten. Waarom zijn wij
bijvoorbeeld in moeilijkheden geraakt met de energieproduktie? Laat ik daarvoor
even terug gaan. Energieproduktie neemt in hoog tempo toe en is de oorzaak van
vervuiling. Een van de redenen is dat wij voortdurend metalen zoals staal hebben
verwisseld voor aluminium. Bij de produktie van aluminium is veel meer elektriciteit
vereist. Maar waarom hebben wij staal voor aluminium verwisseld? Omdat wij zonder
staal komen te zitten? Nee, omdat er meer winst steekt in het maken van aluminium
dan van staal en in een hevige concurrentiemaatschappij schakelen de mensen
over op datgene waar meer winst in zit.
Wat ik zeggen wil is dat de reden voor onze moeilijkheden niet ligt in het feit dat
wij de groeigrens naderen. De reden voor de moeilijkheden is dat wij technologieën
hebben ontwikkeld die op waanzinnige wijze contra-ecologisch zijn. Ik beschik over
geen enkel bewijs als het bijvoorbeeld over voedsel gaat. Ik ken de overeenkomstige
gegevens niet, maar ik stel mij zo voor dat als wij al het voedsel ter wereld namen
en het gelijkelijk onder de wereldbevolking zouden verdelen dat dan niemand van
honger zou omkomen. Wat ons zonder meer leert dat de reden van de hongerdood
niet is dat er niet voldoende voedsel is. De reden is dat wij het voedsel niet gelijkelijk
verdelen. Het wordt een economische en politieke zaak. Daarom beschouw ik het
M.I.T.-rapport als een stap achteruit, omdat het het abstracte en algemeen aanvaarde
idee dat er grenzen zijn aan de groei, op een foutieve wijze toepast op een
onmiddellijke situatie. Ik geloof dat het de mensen een misleidend idee geeft als
het gaat om het waarom ze in de moeilijkheden verkeren waarin zij zich nu bevinden.
Ik geloof ook dat het een ongelukkige zaak is dat de Club van Rome besloten heeft
het rapport dat politieke gewicht te geven dat het nu heeft, met als resultaat dat vele
mensen de ideeën accepteren zonder kans te hebben naar de wetenschappelijke
achtergrond te kijken.

U ziet ook een politiek gevaar, zo heeft u geschreven, dat de milieucrisis 's werelds
2
meest gevaarlijke politieke kwestie is.
Ja, ik geloof dat de geschiedenis van het Rapport van de Club van Rome een
voorbeeld is van wat ik bedoelde met de opmerking, dat de milieukwestie een
politieke kwestie aan het worden is. Het komt mij voor dat als men tot aan de basis
van deze studie doordringt, men tot de conclusie komt dat de enige manier om de
milieucrisis op te lossen het inperken van de consumptie en de bevolkingsgroei is.
Dan is men bovendien al dicht bij de volgende stap die geïllustreerd wordt door de
Blueprint for Survival in Engeland, die een autoritair regime voor Engeland schetst
en waarin wordt voorgeschreven waar mensen zouden moeten leven, wat men zou
moeten bouwen, enzovoorts. Met andere woorden, een in hoge mate georganiseerd,
georkestreerd regime, dat
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op zich wel te aanvaarden valt. Het is duidelijk noodzakelijk dat beslist wordt welke
dingen gedaan moeten worden, maar wat politiek zo gevaarlijk is, is dat dat schema
verder wordt doorgetrokken en een enorm rigoureuze controle over het leven van
het land beschrijft, zonder met éen woord te reppen over wie die controle uitvoert.
Volgens mij geeft die benadering de ecologische opvatting vrij voor, laat ik het maar
zeggen, fascistisch gebruik.

Heeft u de idee dat voor een juist en rationeel gebruik van grondstoffen in de
Verenigde Staten, een socialisering in de klassieke marxistische zin van de economie
van het land essentieel is, wat professor Peter L. Berger een geheime agenda voor
3
socialisme heeft genoemd?
De belangrijkste les voor de milieucrisis is dat de biosfeer een essentieel produktief
kapitaal, zowel in industriële als in agriculturele produktiesector, vertegenwoordigt.
Ook is het duidelijk dat de biosfeer sociaal gesproken onbezitbaar is. Niemand kan
stellen dat wij het water en de lucht kunnen verdelen en aan privé-bezitters toewijzen.
Wij worden nu eenmaal geconfronteerd met wat ik als een tamelijk belangrijk nieuw
idee beschouw. Het is namelijk voor de eerste keer aan alle economische theorieën,
of deze kapitalistisch of socialistisch zijn, duidelijk geworden, dat men een belangrijke
factor van de produktie, namelijk de biosfeer, heeft genegeerd. In zekere zin missen
zowel de kapitalistische als de communistische theorieën dit bestanddeel. Als men
de zaak omkeert en dit bestanddeel in deze twee theorieën inbouwt, dan kom ik tot
de ontdekking dat de opvatting van de vrije ondernemingseconomie hevig botst met
ecologische onverenigbaarheden. Want het heeft duidelijk steeds minder zin
bezitterschap op privé-basis te organiseren, als niet alleen de menselijke
produktieorganisatie in de klassieke marxistische zin gesocialiseerd is, maar als
tevens niet een deel van het kapitaal, de biosfeer, sociaal bezit is. Met andere
woorden, zoals ik in The Closing Circle heb gezegd, privé-ondernemingen, de vrije
onderneming mag dan vrij zijn, maar helemaal privé kan hij niet zijn, omdat iedere
privé-onderneming gebruik maakt van een sociaal goed, de biosfeer. Het is duidelijk
dat een produktiesysteem dat gebaseerd is op sociaal bezit van de
produktiemiddelen, veel zinniger is dan privé-bezit. In die zin geloof ik dat de
klassieke marxistische opvatting van gesocialiseerd bezit van de produktiemiddelen,
namelijk socialisme, duidelijk beter past bij de behoeften van de biosfeer, dan een
systeem dat privé-bezit inhoudt. De mensen zeggen altijd, hoe komt het dat er in
de Sowjet-Unie vervuiling is. De reden is dat de biosfeer in de Sowjet-Unie, evenals
in de Verenigde Staten, is genegeerd. In plaats van naar winst te zoeken, zochten
managers naar mogelijkheden om hun plannen ten uitvoer te brengen. Zij brachten
hun produktieplannen ten uitvoer zonder zich zorgen te maken om de daaruit
voortvloeiende vervuiling. Nu in beide landen de behoefte aan het voorkomen van
milieuvervuiling is ontstaan, geloof ik dat, gegeven de sociale controle, dit veel
gemakkelijker in de Sowjet-Unie te verwezenlijken is dan in de Verenigde Staten,
waar al duidelijk sprake is van een ernstige botsing tussen het industriële verlangen
naar
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winst, het verlangen van de arbeider naar een baan en het verlangen van de mens
naar een schoon milieu. Op vele plaatsen heeft de druk die werd uitgeoefend ter
beperking van de industriële vervuiling mensen hun baan gekost. De kwestie van
de botsing tussen het verlangen naar winst en wat de arbeiders willen zal, geloof
ik, nog verhevigd worden, als wij het milieu trachten te reinigen. De klassieke
economie zal geïntensiveerd worden als wij tegemoet proberen te komen aan de
eisen van het eco-systeem.

Hoe tot die nodige actie te komen?
Wel, voor mij is het gewoon een kwestie van geloofsbelijdenis. Zoals ik
4
gedetailleerd in mijn beide boeken beschrijf, zijn de onderhavige kwesties niet
wetenschappelijk. Zij zijn politiek, het zijn waardeoordelen. Men zal moeten kiezen
tussen de waarde die een kerncentrale oplevert en het risico van de radioactiviteit.
Dat is geen wetenschappelijke kwestie. Daar behoeft men geen doctor in de
wijsbegeerte voor te zijn. Daar behoeft men geen bepaald beroep voor te hebben.
Men moet er de feiten voor begrijpen en over een menselijk geweten beschikken.
Wat mij betreft heeft iedereen op de wereld het recht zijn geweten te doen gelden.
Ik geloof dat het enige dat bij de mensen tussen het nemen van een beslissing en
de huidige situatie in de weg staat is, dat zij de feiten niet kennen. Volgens mij is
de rol van de wetenschapsman, de professioneel betrokkene, ervoor te zorgen dat
de mensen op deze wereld de noodzakelijke feiten krijgen en dan ben ik bereid mij
bij hun beslissing neer te leggen. Ik ben niet bereid mij neer te leggen bij de beslissing
van meneer Peccei en zijn vrienden onder de eerste ministers. Volgens mij is hun
niet het goddelijk recht gegeven om het geweten van de wereld te leiden. Wat wij
moeten inzien is dat we geconfronteerd worden met een nieuwe politieke situatie.
Wij hebben een belangrijk aspect van ons leven genegeerd, dat nu opnieuw in ons
denken wordt geïntroduceerd. Ik geloof dat het oordeel zou moeten worden gevestigd
op basis van een wereldwijd algemeen begrip en opinie. U zult zeggen, hoe zullen
de mensen gaan ageren. Ik weet niet hoe zij zullen gaan ageren. De mensen
bedenken wel een manier van ageren als zij de situatie maar begrijpen. In het debat
dat ik met Peccei heb gevoerd wees ik erop dat hij vertrouwen stelt in de eerste
ministers en wetenschapsmensen en dat ik mijn vertrouwen stel in de wijsheid van
de gewone mensen. Wij zullen zien wie er gelijk heeft.
Peccei stelt ook vertrouwen in journalisten en de media. Zou u aan de groep werkers
die het menselijk geweten helpen opwekken de journalisten willen toevoegen?
Ja. Dat aanvaard ik in veel gevallen. Het is duidelijk. In de Verenigde Staten is
dat zeer evident gebleken. Onder de wetenschapsmensen hebben we een beweging,
het Scientist Institute for Public Information, die zich ten doel stelt deze informatie
onder het publiek te brengen. Dat doen wij via de enorme hulp die wij ondervinden
van journalisten en de media. Dat is uiterst belangrijk. De politieke kwestie is of men
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de mensen vertrouwt of dat men de idee heeft dat men de opinie van de politici
moet manipuleren. Ik vertrouw liever de mensen.

Eindnoten:
1 The Closing Circle. Alfred A. Knopf, New York, 1972.
2 ‘Man's debt to nature must be paid in more than recycled beer cans.’ International Herald Tribune.
5 juni 1972, pag. 8.
3 Professor in de sociologie aan de Rutgers-universiteit, New Jersey, in Fortune Magazine. Oktober
1972, pag. 154, in een bespreking van: Bertrand de Jouvenel, The Ethics of Redistribution. 1952.
4 The Closing Circle en Science and Survival. Ballantine Books, New York, 1970.
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Edward Goldsmith
Edward Goldsmith is hoofdredacteur van het Britse tijdschrift The Ecologist
sedert de oprichting in 1970.
Hij werd in Parijs geboren (1928). Hij studeerde politieke wetenschappen
en economie aan het Magdalen College van de Oxford-universiteit. Hij is
medeauteur van het in 1972 gepubliceerde geruchtmakende stuk Blueprint
for Survival, samengesteld door 43 Britse geleerden. Ook schreef hij Can
Britain Survive? Hij publiceerde tal van artikelen betreffende kubernetica
en gedragswetenschappen. Hij werkt aan een Theory for Unified Science.
1

Blueprint for Survival verscheen bijna tegelijk met het Rapport van de Club van
Rome. Waren het concurrerende documenten?
Nee, ik geloof dat zij elkaar eerder aanvulden. Het Rapport van de Club van Rome
biedt een uiterst verfijnde analyse van de toestand van de wereld en geeft een
aanduiding van de veranderingen die noodzakelijk zijn om onze samenleving te
stabiliseren. Onze analyse volgde, zij het op een aanzienlijk elementairder manier,
dezelfde lijn, maar legde aan de andere kant meer nadruk op de procedure die tot
het doorvoeren van veranderingen moet leiden.
2

Uit uw publikaties leidde ik af dat er goed gecoördineerde veranderingen op diverse
niveaus moeten komen. In hoeverre dragen Blueprint for Survival en het Rapport
van de Club van Rome daartoe bij?
Er moeten op alle niveaus veranderingen komen en deze zullen nationaal en
internationaal gecoördineerd moeten worden. Het is echter onwaarschijnlijk dat er
politieke actie zal worden ondernomen vóordat de veranderingen ook ‘politiek
haalbaar’ zijn. Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat zij pas tot stand kunnen
komen wanneer het de politici geen stemmen zal kosten. Daarom is het eerste
element waar wijziging in moet komen: de publieke opinie! De noodzakelijke
veranderingen zijn zo radicaal dat zij zich zo ongeveer uitstrekken tot alle
fundamentele waarden die ons in de industriële samenleving dierbaar zijn. Het is
nauwelijks nodig om daarbij op te merken dat deze veranderingen niet van de ene
dag op de andere zullen kunnen worden gerealiseerd.
Zowel Blueprint for Survival als het Rapport van de Club van Rome hebben
algemeen de aandacht getrokken. Zij zijn in een vijftien talen verschenen. Zij worden
al op vele scholen en universiteiten tot de verplichte literatuur gerekend. Zij zijn ook
3
op politiek niveau van invloed geweest. Mansholt vertelde mij bijvoorbeeld dat beide
rapporten de Nederlandse regering in hoge mate hebben beïnvloed. In
Nieuw-Zeeland is er een nieuwe partij, de Values-Party, die uitgaat van een document
dat Blueprint for New Zealand heet, en dat in wezen de Blueprint for Survival is,
aangepast aan plaatselijke omstandigheden. Ik geloof dat beide rapporten een
bepaalde bijdrage hebben geleverd, maar zoals ik al eerder zei, een waardensysteem
kan niet van de ene dag op de andere worden veranderd.
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Gelooft u dat de huidige expansie in de geïndustrialiseerde landen ten koste gaat
van de Derde Wereld?
Ongetwijfeld. Economische groei is in het Westen en elders alleen mogelijk als
wij de Derde Wereld zo gek kunnen krijgen om voedsel en grondstoffen tegenover
in het geheel genomen nutteloze fabrieksgoederen te ruilen. In Engeland importeren
wij aan veevoer per jaar 1,7 miljoen ton geconcentreerde hogere eiwitten, uit landen
die deze eiwitten hard nodig hebben voor hun eigen, grotendeels ondervoede
bevolking. Tegelijkertijd wordt de Derde Wereld misleid met de idee dat zij hun
problemen zouden kunnen oplossen door eveneens tot economische groei over te
gaan.
Om kosten voor nieuwe ziekenhuizen te kunnen dragen heeft India economische
groei nódig.
Nieuwe ziekenhuizen kunnen India's problemen niet oplossen. India lijdt niet aan
een gebrek aan ziekenhuizen, maar aan een steeds groter wordende discrepantie
tussen bevolking en voedselvoorziening en tevens aan ontelbare sociale en materiële
problemen, veroorzaakt door de massale urbanisatie, die op haar beurt een direct
gevolg is van de eerste bescheiden economische groei die inmiddels heeft
plaatsgevonden.
Wordt discrepantie niet alleen maar groter?
Inderdaad. Het bevolkingsaantal, dat de 500 miljoen al is gepasseerd, zal tegen
het einde van deze eeuw verdubbeld zijn, tenzij de bevolkingsgroei door
hongersnood, oorlog of epidemieën tot staan wordt gebracht. Het is in ieder geval
zeker, dat de huidige geboortenbeperkingsprojecten daar niet toe in staat zijn. Er
zijn eenvoudigweg geen gegevens die de veronderstelling zouden wettigen dat
technologische middelen als de pil of het spiraaltje een effect van betekenis op de
verlaging van het bevolkingsniveau zou hebben. Het teruglopen van het
geboortencijfer in de Verenigde Staten blijkt voornamelijk het gevolg te zijn van een
veranderde houding ten opzichte van het krijgen van kinderen. En wat het produceren
van meer voedsel betreft: de industrialisatie van de landbouw kan slechts voor een
zeer korte tijd en tegen aanzienlijke maatschappelijke en ecologische kosten in de
4
noden voorzien. Zelfs Norman Borlaug, die voor zijn fundamentele werk op het
gebied van hybride graansoorten de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, en die als de
vader van de Groene Revolutie kan worden beschouwd, geeft toe dat hij er alleen
maar in geslaagd is om de verhongering een jaar of twintig uit te stellen. Ik ben bang
dat wij het trieste feit onder ogen zullen moeten zien, dat de mens niet zo vernuftig
is als hij zelf denkt, en dat de fundamentele menselijke problemen niet door middel
van wetenschap, technologie en industrie zullen kunnen worden opgelost.
Misschien liggen onze aspiraties te hoog?
Nee, onze aspiraties zijn niet te hoog. Zij zijn verkeerd gericht. Onze
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industriële samenleving is ingesteld op het tot stand brengen van een materialistisch
paradijs, waaruit alle kwalen die de mensheid sinds haar ontstaan gekend moet
hebben, zoals geestdodende arbeid, werkeloosheid, armoede, ziekte en honger,
verdwenen zullen zijn. De constructie van dit paradijs heet ‘vooruitgang’. Dit komt
er voornamelijk op neer, dat de normale processen van de natuur vervangen worden
5
door kunstmatige substituten, of zoals Max Nicholson het formuleert, de ‘technosfeer’
komt in de plaats van de ‘biosfeer’. Helaas is de technosfeer naar de normen van
de natuur gemeten, uiterst grof. Zij verbruikt veel meer hulpbronnen dan de biosfeer,
en produceert daarom ook veel meer afvalprodukten. Bovendien is de technosfeer
niet zelfregulerend, maar moet zij door menselijke ingrepen worden bestuurd,
waardoor zij veel kwetsbaarder en onstabieler is. Kunstmatige produkten als
pesticiden en kunstmest zijn ook veel eenvoudiger dan de middelen die de natuur
voor dezelfde doeleinden gebruikt. Daarom zijn zij veel labieler, omdat complexiteit
stabiliteit immers in de hand werkt. Terwijl de verschillende componenten van de
biosfeer overhellen naar algemene stabiliteit, moet de technosfeer ertoe dienen om
in onbelangrijke menselijke behoeften op korte termijn te voorzien, zonder dat daarbij
rekening wordt gehouden met consequenties op langere termijn. Om al deze redenen
kan de substitutie die wij ‘vooruitgang’ noemen, er alleen maar toe leiden dat de
wereld waarin wij leven systematisch wordt vernietigd.
6

Professor Tinbergen was van mening dat de Blueprint for Survival te utopisch was.
Ik neem aan dat hij daarmee bedoelde dat het onwaarschijnlijk was dat de hierin
voorgestelde veranderingen door politici van tegenwoordig zouden worden
doorgevoerd, dus dat zij vooral politiek ‘niet haalbaar’ zullen zijn. Daar heeft
Tinbergen trouwens volledig gelijk in. Maar dat zie ik niet als een onvolkomenheid,
behalve misschien vanuit een zuiver tactisch gezichtspunt. De ecosfeer is een
uitgebreid systeem, en is evenals alle andere systemen hiërarchisch geregeld,
waarbij het gedrag op ieder niveau aan een ander complex van beperkingen is
onderworpen. Deze beperkingen zijn cumulatief. Een biologische organisatie moet
aan allerlei biologische beperkingen gehoorzamen, maar in de allereerste plaats
aan beperkingen van chemische en natuurkundige aard. Een samenleving kan niet
blijven voortbestaan als zij zich niet aan biologische beperkingen onderwerpt. Zo
zou een maatschappij waarin op eten en drinken de doodstraf werd gesteld, gedoemd
zijn te verdwijnen. Dit was de fout die de befaamde Amerikaanse godsdienstige
sekte de Shakers maakte. Zij verboden seksuele gemeenschap en konden daarom
ook niet blijven voortbestaan. Als onze politici ons nu een maatschappijvorm
opleggen die biologische, chemische en natuurkundige wetten duidelijk geweld
aandoen, zijn wij even zeker tot verdwijnen gedoemd als de Shakers. Toch is dit
precies de situatie waarin wij ons op 't ogenblik bevinden. Als een ecologische
noodzaak politiek niet haalbaar is, moeten wij onze normen van politieke
haalbaarheid veranderen, en niet andersom.
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John R. Platt zei mij dat de mens zich in feite in een oorlogstoestand bevindt, en
dat wij daarom evenals in de Tweede Wereldoorlog, de mensen van de wetenschap
zouden moeten mobiliseren.
Het is ongetwijfeld waar dat wij ons op 't ogenblik in een nog veel ernstiger
noodsituatie bevinden dan in 1940. Wanneer wij het ergste willen voorkomen dienen
wij de huidige toestand ook als een noodsituatie te hanteren. Maar dat betekent
nog niet dat wij daarom ook maar simpelweg tot een mobilisatie van
wetenschapsmensen over zouden moeten gaan. Aan de andere kant geloof ik niet
dat wetenschappelijke onderzoekingen veel tot de oplossing van de problemen
zullen kunnen bijdragen. Wij hebben geen behoefte aan nieuwe uitvindingen. Stelt
u zich eens voor dat men een toverstaf zou krijgen waarmee men elk procédé dat
men zich maar zou wensen zou kunnen te voorschijn toveren, wanneer dit de
fundamentele natuurwetten zoals de wet van de thermodynamica, geen geweld zou
aandoen, wat zou u dan kiezen?
Er bestaat geen uitvinding waarmee wij de problemen zouden kunnen oplossen.
Er wordt weleens beweerd dat er wetenschapsmensen nodig zijn om de
vervuilingsniveaus onder controle te brengen, maar zo'n uitspraak berust zuiver op
fantasie. Het in toom houden van vijfhonderdduizend vervuilers in ons milieu en de
drieduizend die daar jaarlijks nog bijkomen, of het registreren van het effect dat
deze vervuilers in verschillende combinaties op de ontelbare levensvormen van
onze planeet hebben, is een taak die onze capaciteiten ver te boven gaat.
Waarschijnlijk zou de aarde het gewicht van de witte muizen die voor deze
experimenten nodig zijn, niet kunnen torsen. Bovendien hebben wij geen behoefte
aan een betere documentatie over de wijze waarop de situatie van het leven op
onze planeet verslechtert. Wat wij nodig hebben zijn activiteiten die het proces tot
8
staan kunnen brengen. Zoals Robert Allen heeft gezegd: ‘Als je uit een vliegtuig
springt, heb je meer aan een parachute dan aan een hoogtemeter.’
9

Professor Barry Commoner noemde de Blueprint for Survival een stap in de richting
van het fascisme, want wie zou het toezicht op noodzakelijke veranderingen moeten
houden?
Ik geloof dat het autoritaire element in een samenleving voor een groot deel uit
maatschappelijke instabiliteit en spanningen voortkomt. Het doel van de Blueprint
for Survival was, een overgang tot stand te helpen brengen naar een levensstijl die
de mens de komende honderd jaar als soort zou doen laten voortbestaan. Het stuk
dient er tevens toe om de spanningen en instabiliteit van de uiterst moeilijke periode
die wij zullen moeten doormaken, tot een minimum te helpen beperken. Barry
Commoner is een onverantwoordelijk man. Dat is trouwens niet zo verwonderlijk,
want hij is in veel van zijn uitspraken onverantwoordelijk. Zijn twee favoriete thema's
zijn bijvoorbeeld dat de wereld niet overbevolkt is, en dat geboortenbeperkende
maatregelen overbodig zijn. Dit standpunt is juist nu zo belachelijk omdat grote delen
van de Aziatische bevolking dreigen van honger om te komen, niet over een jaar of
tien, maar nu, op dit ogenblik. Zo werd er bijvoorbeeld bericht dat
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kort geleden nog een kwart miljoen Indiërs als gevolg van de droogte verhongerden.
Barry Commoner beweert tevens dat de groei van de wereldbevolking alleen tot
staan kan worden gebracht, wanneer de ontwikkelingslanden in staat worden gesteld
om hun industrie te ontwikkelen en de levensstandaard van het Westen te bereiken.
Hij gaat daarbij uit van het principe dat de groeivoet van de bevolking in de
geïndustrialiseerde landen eveneens verminderd is. Barry Commoner weet heel
goed dat de beperkte grondstoffenvoorraad van onze planeet en de beperkte
capaciteit om nog meer afvalprodukten te absorberen, het volstrekt onmogelijk
maken dat de wereld in haar geheel ooit in staat zou zijn om ‘de levensstandaard
van het Westen’ te bereiken. En zelfs wanneer dat wél het geval zou zijn, bood dat
nog geen enkele garantie dat het geboortencijfer inderdaad zou dalen omdat het
aantal kinderen dat een gezin krijgt grotendeels cultureel bepaald wordt, en niemand
weet wat voor invloed industrialisatie op Amerikaanse of Aziatische landen zal
hebben. Barry Commoner heeft een opmerkelijk talent om op basis van de best
mogelijke informatie tot diametraal verkeerde conclusies te komen.

Professor Jay W. Forrester legt op 't ogenblik de laatste hand aan een model van
de Verenigde Staten. U ontwerpt een computermodel van Engeland. Werkt u samen
met het M.I.T.?
Nee. Wij zijn van plan om maatschappelijke factoren in ons model op te nemen,
en zodra men zich daarmee bezighoudt, stuit men op allerlei soorten bezwaren. Wij
hebben nu een team dat al drie jaar lang met elkaar samenwerkt, en er ongeveer
dezelfde opvattingen op na houdt als het M.I.T. Hierdoor kunnen wij bij ons project
een hoge mate van coördinatie bereiken.
Negentig procent van alle wetenschapsmensen die ooit geleefd hebben werken op
het ogenblik. Wat is uw mening over de communicatie tussen geleerden?
De communicatie is erg slecht. Ik heb dit op alle wetenschappelijke conferenties
die ik ooit heb bijgewoond kunnen waarnemen. De voornaamste oorzaak daarvan
is dat zij het niet over algemene principes eens zijn. Voor een groot deel hebben zij
zich zelfs nooit met algemene principes beziggehouden. Vele termen die zij gebruiken
zijn nooit gedefinieerd. Er zijn zelfs geleerden die zo ver gaan om te beweren dat
definities niet noodzakelijk zijn. Mensen houden vrolijke betogen over economie,
leven, gedrag, bewustzijn, verstand en dergelijke, zonder dat zij in feite weten wat
deze termen inhouden. Zolang de algemene principes niet juist zijn is een eenduidige
terminologie onmogelijk. De wetenschap heeft duidelijk een eenduidige terminologie
nodig. Het is een belachelijke zaak dat de wetenschap door een groot aantal
waterdichte schotten verdeeld zou moeten zijn. De wereld die wij proberen te
begrijpen is allerminst op dezelfde wijze onderverdeeld. Zij heeft zich als éen enkel
proces ontwikkeld en bestaat uit een aantal nauw met elkaar verweven delen. De
wereld kan alleen in éen enkele terminologie be-
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schreven worden.

Met andere woorden, wetenschapsmensen begrijpen elkaar niet, omdat zij niet
weten wat mensen uit andere vakgebieden precies zeggen?
Zij begrijpen niet wat zich afspeelt in andere compartimenten - het vakgebied van
andere disciplines - omdat zij daar niets van weten. Maar daarnaast weten zij
evenmin wat zich op hun eigen gebied afspeelt, omdat dit voortdurend door de
ontwikkelingen op andere terreinen beïnvloed wordt.
Antropologen hebben waargenomen dat er in sommige zelfregulerende
gemeenschappen geen individuele geldingsdrang bestaat. Blijkbaar worden
eventuele individuele aspiraties onderdruk of gewijzigd ten behoeve van het welzijn
van de gemeenschap. Hoe kunnen wij onze superconsumptiemaatschappij
veranderen in een samenleving waarbij elk gezin maar éen of twee kinderen, éen
auto of helemaal geen auto heeft - wie weet moeten wij wel terug naar de fiets. Is
daar dan eerst een catastrofe voor nodig?
U stelt in feite twee vragen: ten eerste de kwestie van een individualisme. Zoals
u zelf kunt waarnemen is de publieke opinie in een klein Europees dorpje veel sterker
voelbaar dan in een grote stad. Dat wil dus zeggen dat gedrag aan bepaalde, door
de publieke opinie gestelde beperkingen onderhevig is. In dat opzicht wordt
individualisme gereduceerd. Waarom zou individualisme zo belangrijk moeten zijn?
Ik weet het echt niet. Creativiteit? Wat creëren wij dan voor dingen? Kunst of muziek
van primitieve culturen kan prachtig zijn. Misschien zijn er geen Mozarts of
Beethovens in primitieve samenlevingen, maar daar staat tegenover dat er ook
geen Hitlers of Mussolini's zijn. Wat men aan de ene kant verliest, wint men weer
aan de andere. Een van de fundamentele principes van de industriële maatschappij
is de soevereiniteit van de consument. Mensen willen iets, en daarom moeten zij
het ook krijgen. Dit principe moet volledig worden verworpen. Mensen kunnen nooit
alles krijgen wat zij willen, omdat het benodigde materiaal daarvoor eenvoudig
ontbreekt. Moet er eerst een catastrofe komen voordat zij dat kunnen inzien? Voor
snelle veranderingen is er waarschijnlijk inderdaad een ramp nodig, omdat onze
samenleving gebukt gaat onder een enorme ingebouwde traagheid op alle niveaus:
overheid, industrie, vakbonden, en het individu zelf. Aan de andere kant wijzigen
de opvattingen zich snel, vooral bij jongeren in de industriële maatschappijen.
Wat zouden media, kranten en televisie, volgens u moeten doen om de noodzakelijke
processen te helpen versnellen?
Het is een kwestie van prioriteiten. De meeste kranten zijn louter zakelijke
ondernemingen. Zij interesseren zich alleen maar voor artikelen waarmee zij de
oplaag of de advertentieopbrengst denken te vergroten. Er zijn echter kranten die
zich in de eerste plaats met politieke kwesties bezighouden. Met andere woorden,
zij zijn van mening dat zij een missie te vervullen hebben. Wij zouden nog veel meer
van dit
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soort kranten kunnen gebruiken. De pers zou moeten inzien dat de punten, waar
de politieke partijen op 't ogenblik over twisten, voor de toekomst van de mensheid
op deze planeet volstrekt irrelevant zijn. Onze politici zijn als kinderen die om een
stuk chocola vechten, terwijl er een tijdbom in de kelder ligt. Het eerste wat zij moeten
doen is die tijdbom onschadelijk maken, met andere woorden, zij moeten het
ecologische vraagstuk aanpakken, omdat dit de enige wezenlijke kwestie van 't
ogenblik is.

Via welke tactieken kunnen de mensen overreed worden?
Omdat mensen zich voor politiek interesseren en politiek altijd nieuws is geweest,
moet de ecologische beweging politiek worden. Op die manier zal zij veel meer
aandacht trekken dan op 't ogenblik. Zoals ik in het begin van dit interview heb
gezegd is dit in Nieuw-Zeeland reeds het geval. Bij de komende verkiezingen in
Frankrijk is er een milieukandidaat benoemd in de Elzas. Ongetwijfeld zullen wij in
Engeland binnenkort eveneens zo ver zijn. Volgens mij is dit de richting waarin wij
onze activiteiten moeten richten.

Eindnoten:
1 Een document, opgesteld door 43 vooraanstaande Britse geleerden, dat in januari 1972 in The
Ecologist is gepubliceerd.
2 Voornamelijk in The Ecologist, tijdschrift voor milieubescherming, Londen.
3 Zie gesprek met Sicco Mansholt, pagina 131.
4 Norman E. Borlaug, geboren in Cresco, Iowa (1914), ontving de Nobelprijs voor de Vrede in
1970.
5 Max Nicholson is een Britse schrijver over milieukwesties. Zijn bekendste werk is Environmental
Revolution. Hij is tevens directeur van het Institute for Nature Conservancy in Londen.
6 Zie gesprek met Jan Tinbergen, pagina 22.
7 Zie gesprek met John R. Platt, pagina 60.
8 Adjunct-hoofdredacteur van The Ecologist.
9 Zie gesprek met Barry Commoner, pagina 175.
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Roger Revelle
Professor Roger Revelle is directeur van het Population Institute aan de
Harvard-universiteit in Cambridge, Massachusetts.
Hij werd in Seattle in de staat Washington geboren (1909). Hij
promoveerde in de oceanografie aan de universiteit van Californië in
1936. Na tal van professoraten en regeringsfuncties kwam hij in 1964
naar Harvard.
1

In een gesprek, dat ik onlangs met dr. Philip Handler heb gevoerd, meende hij dat
het bevolkingsvraagstuk het ernstigste probleem was, waar de wereld van vandaag
mee worstelde.
Ik zou willen zeggen, dat de twee belangrijkste gebeurtenissen van deze tijd zijn,
ten eerste de zeer snelle groei van de wereldbevolking, die na de Tweede
Wereldoorlog op gang is gekomen, en ten tweede, een even opvallend verschijnsel
is dat van de urbanisatie, de massale opeenhoping van de bevolking in de steden.
Terwijl in het begin van de twintigste eeuw, zeventig jaar geleden, minder dan een
kwart van de wereldbevolking in steden woonde, zal dit aantal tegen het eind van
deze eeuw zeker meer dan vijftig procent bedragen, misschien zal zelfs wel zestig
procent van de wereldbevolking in grote en kleinere steden wonen. Deze twee
verschijnselen te zamen vormen ongetwijfeld de opmerkelijkste verandering in de
2
levensomstandigheden van de mensen van de laatste tijd. De meeste
3
natuurkundigen huldigen de Malthusiaanse opvatting over het bevolkingsvraagstuk:
dat de mensen exponentieel in aantal toenemen tot aan de grenzen, die door de
voedselvoorziening of een andere natuurlijke hulpbron gesteld worden. Dat is dan
ook de reden dat zij zeer verontrust zijn over het huidige tempo van de
bevolkingsgroei. In de eerste plaats moeten wij ons afvragen, wat is waarschijnlijk
het maximum aantal mensen, dat de aarde bij onze tegenwoordige technologie en
landbouw kan onderhouden, als wij er tenminste van uitgaan dat het voornaamste
probleem de voedselvoorziening is, hoewel er natuurlijk ook andere problemen zijn.
Als wij alleen naar de mogelijkheden van voedselvoorziening kijken, is de aarde
vermoedelijk wel in staat bijna dertigmaal de tegenwoordige bevolking te
onderhouden. Het zou mogelijk zijn al die mensen met een fysiologisch voldoend,
maar geen erg bevredigend dieet te voeden. Hiermee bedoelen wij, dat, als wij
aannemen dat ieder mens tussen de 2000 en 3000 calorieën aan hoofdzakelijk
plantaardig voedsel nodig heeft, het ongetwijfeld denkbaar is dat die voedselproduktie
kan worden verkregen uit het nu bebouwbare land. Het hoeft niet noodzakelijk
gecultiveerd te zijn als het maar in cultuur kan worden gebracht. De totale
hoeveelheid grond die wij nu bebouwen is ongeveer 1,75 miljard ha. Deze
hoeveelheid kan waarschijnlijk tot 4 miljard ha worden uitgebreid. Niet dat het ‘goed’
zou zijn, maar het zou wel mogelijk zijn.
Waarom zou het niet ‘goed’ zijn?
Omdat bijna al het land dat nu nog niet gecultiveerd is, alleen met veel moeite en
hoge kosten in cultuur kan worden gebracht.
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Dit zou enorme investeringen vergen.
Inderdaad, zeer grote investeringen.
En bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daar zou de aarde nog meer door vervuild
raken.
Juist, ja. En water, grote hoeveelheden water. Bij de huidige bevolkingstoename
duurt het ongeveer honderdvijftig jaar, voor wij dertigmaal de bevolking van nu
hebben bereikt. De wereldbevolking verdubbelt nu iedere dertig jaar. Bij dit tempo
zou de bevolking in negentig jaar achtmaal groter worden, in honderdtwintig jaar
zestien maal en in honderdvijftig jaar tweeëndertigmaal. Voor zover wij kunnen
nagaan, zou dit bij onze hedendaagse landbouwtechniek en methoden van
voedselproduktie, ongeveer de grens zijn van wat de aarde kan onderhouden. Men
kan hiertegen inbrengen en dat doet men ook, dat de voedselproduktietechnieken
verbeteren. Wij behoeven niet tot in lengte van dagen van de landbouw afhankelijk
te zijn, als wij maar genoeg energie hebben. Dit voert ons naar het dieper liggende
probleem, is er genoeg energie beschikbaar? De totale hoeveelheid energie die in
fossiele brandstoffen zit zal, bij het thans te schatten energieverbruik, na hoogstens
een paar honderd jaar uitgeput zijn. Onder fossiele brandstoffen versta ik steenkool,
olie en aardgas. Olieleisteen en oliehoudend zand zijn eveneens vormen van
geconcentreerde organische stof in afzettingsgesteenten. Zolang wij van dit soort
energiebronnen afhankelijk zijn, zal de beschikbare energie nog maar een paar
honderd jaar toereikend zijn. Zowel wat de voedselvoorziening als wat de
energiewinning uit fossiele brandstoffen - organische stof in gesteenten - betreft,
tekent zich duidelijk een grens af.
De andere twee zaken waar de mensen zich zorgen over maken, zijn de voorraad
van andere natuurlijke hulpbronnen, zoals ijzer, aluminium, koper, zink, chroom,
lood, helium en kwik, en vooral ook over de vervuiling. Als de mensen in de wereld
van de toekomst vrijwel allemaal op hetzelfde welvaartspeil zouden leven als dat
van West-Europa of van de Verenigde Staten, zou de afvalproduktie van de
beschaving zo groot zijn dat wij in ons eigen vuil zouden omkomen.
Als men een machinaal of deterministisch model gebruikt kan men daarmee
aantonen dat, als de bevolking met een verdubbelingstijd van dertig tot vijfendertig
jaar door blijft groeien, er uiteindelijk een grens komt. Op den duur wordt aan de
bevolkingsgroei een limiet gesteld door de voedselvoorziening of door de energie
of door andere natuurlijke hulpbronnen of door vervuiling. Dit is in wezen de stelling
van degenen, die het Rapport van de Club van Rome hebben geschreven en van
professor Forrester, die ook het basismodel World Dynamics heeft ontwikkeld. Het
komt mij voor dat men zich een paar ernstige vragen moet stellen over deze serie
modellen van de aarde.
De eerste en meest belangrijke, geloof ik, is deze. Is er enig historisch bewijs,
aan de hand van wat we over het menselijk gedrag weten, om aan te nemen dat
Malthus werkelijk gelijk had en dat de wereldbevolking door blijft groeien tot aan de
grenzen van de voedselvoorziening?
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Het Malthusiaanse Principle on Population is een werktuiglijk begrip. Het komt erop
neer dat mensen niet in hun eigen belang handelen, dat mensen automaten zijn en
dat zij geen enkele handelingsvrijheid hebben en hulpeloos staan tegenover hun
eigen biologische eigenschappen en hun eigen omgeving. Daar is heel weinig
historisch bewijs voor aan te voeren. Er zijn daarentegen een heleboel aanwijzingen,
dat mensen wel degelijk hun eigen vruchtbaarheid regelen, hun eigen bevolkingsgroei
regelen, als zij daar een reden voor zien. Het is nog niet precies bekend door welke
krachten of onder welke voorwaarden ze daartoe bewogen worden, maar toch is
er het historisch bewijs dat dit het geval is. Uit de jongste geschiedenis blijkt dat in
veel van de zogenaamde ontwikkelde landen, niet allemaal, maar vele, waaronder
de meeste socialistische landen van Oost-Europa, het Russische en het Oekraïnische
deel van de Sowjet-Unie, Noord-Italië, de Scandinavische landen, de Verenigde
Staten en Japan, het geboortencijfer in de laatste dertig tot veertig jaar sterk is
gedaald. Het geboortencijfer in de Verenigde Staten is nu waarschijnlijk ongeveer
gelijk aan het vervangingscijfer, dat betekent dat elke vrouw net genoeg kinderen
krijgt om zich voort te planten. Volgens Amerikaanse normen betekent dit, dat zij
ongeveer 2,1 of 2,2 kinderen krijgt. Meer dan de helft hiervan zijn jongens. (Er
worden 3 tot 5 procent meer jongens dan meisjes geboren.) Heel weinig kinderen
in de rijke landen sterven voor ze volwassen worden en in staat zijn zich voort te
planten. Ongeveer twee procent van de kinderen die geboren worden, sterft voor
het eerste jaar en nog eens minder dan éen procent voor ze in staat zijn zich voort
te planten. Omstreeks 2,2 levend geborenen per vrouw noemen de demografen
dan ook een netto vervangingscijfer van éen, en dit is juist ongeveer het aantal
kinderen, dat vrouwen in de Verenigde Staten ook werkelijk krijgen. Neemt men nu
het vruchtbaarheidscijfer verspreid over de voortplantingsperiode van de vrouwen
in de Verenigde Staten, dan komt men hierop uit. Het geboortencijfer is in de laatste
zeven tot acht jaar zeer snel gedaald, zowel onder de blanke als onder de
negerbevolking in de Verenigde Staten. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat wij in
de komende tien jaar in alle ontwikkelde landen zullen zien, dat vrouwen niet genoeg
kinderen krijgen om zich voort te planten. Hoe dit komt is niet duidelijk, maar er zijn
verschillende verklaringen mogelijk. De meest algemene verklaring is misschien,
dat de materiële, economische en sociale voordelen die kinderen aan de mensen,
aan potentiële ouders, bieden, niet meer zo groot zijn als vroeger. In de Verenigde
Staten had de gemiddelde vrouw honderdzeventig jaar geleden zeven kinderen.
Het aantal kinderen per vrouw is door al die honderdzeventig jaar heen steeds
gedaald. Het bereikte een dieptepunt in de jaren 1930 en ging weer omhoog met
de ‘baby-boom’ in de jaren 1950, maar nu daalt het weer.
Nu zullen veel mensen zeggen, dat is allemaal goed en wel, maar het grootste
deel van de wereldbevolking woont niet in de ontwikkelde landen, de rijke,
welvarende landen, maar in de arme landen. En in de arme landen zijn de
geboortencijfers nog niet gedaald, terwijl de sterftecij-
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fers in de arme landen ongeveer net zo laag zijn als in de rijke landen. De enorme
bevolkingsgroei in de Derde Wereld is een gevolg van het feit, dat de geboortencijfers
niet gedaald zijn maar de sterftecijfers wel. Zo lag bijvoorbeeld in 1920 de gemiddelde
verwachte levensduur in India, Pakistan en Bangla-Desj tussen de twintig en
vijfentwintig jaar. Dat betekent, dat een baby bij de geboorte een levensduur
tegemoet kon zien van ongeveer tweeëntwintig tot drieëntwintig jaar. Dat betekent
niet, dat de gemiddelde pasgeborene die de eerste jaren bleef leven, slechts
tweeëntwintig of drieëntwintig jaar oud werd. Ongeveer de helft van de kinderen
stierf onder het tiende jaar. Nu is de verwachte levensduur in India, Bangla-Desj en
Pakistan omstreeks vijftig jaar. In Zuid-Amerika is het nog hoger, in Afrika is het
lager, maar in de Derde Wereld in totaal is de laatste vijftig jaar de verwachte
levensduur misschien twee en een half maal zo lang geworden. Het geboortencijfer
is in die periode maar weinig gedaald, en daardoor zijn de zogenaamde
bevolkingsexplosies ontstaan, het enorme snelle tempo van de bevolkingsgroei. De
gemiddelde vrouw in een ontwikkelingsland baart vier of vijf kinderen, vaak zes of
zeven kinderen. Deze kinderen blijven nu leven, niet allemaal, maar tachtig procent
blijft na de adolescentie in leven. In de ontwikkelde landen heeft de gemiddelde
vrouw iets meer dan twee kinderen, maar bijna alle kinderen blijven leven en worden
volwassen.

Venezuela heeft een bevolkingsgroeicijfer van ruim drie percent en toch heeft dit
land een gemiddeld hoog inkomen, evenals Brazilië en Mexico. Hun inkomen per
hoofd van de bevolking stijgt snel en toch neemt de bevolking ook snel toe. Is daar
een verklaring voor?
De verklaring is misschien, dat een heleboel mensen in Brazilië en Mexico niet
delen in de kennelijke welvaart van het land als geheel. Deze landen hebben, wat
men wel eens noemt, een maatschappij van twee volken, dat is een maatschappij
waarin de armen arm blijven, terwijl de rijken rijker worden.
De kloof wordt breder Er is een moderne sector waarin de mensen rijk worden en een traditionele sector,
waarin de mensen er in sommige opzichten nog slechter afkomen dan ze al waren.
Dat lijkt voor Mexico en Brazilië te gelden en het geldt zeker voor Venezuela.
Nu is er nog een ander land, dat uit bevolkingsoogpunt misschien het belangrijkste
van allemaal is, en dat is China.
Een van de vier mensen op aarde is een Chinees. Er is over dat enorme land
heel weinig bekend. Zij hebben in de moderne tijd maar éen volkstelling gehouden,
dat was in 1953. Wij weten niet precies wat het Chinese geboortencijfer is, wat het
sterftecijfer is, of hoe deze cijfers veranderd zijn. Wij weten niet eens hoeveel mensen
er in China wonen. Het kan misschien een of twee miljard meer zijn dat wij denken.
Er zijn niet veel statistieken. De Chinezen hebben nooit erg veel belangstel-
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ling voor statistieken gehad. Zij verzamelen deze niet en zij publiceren ze ook niet.
Het enige wat wij met China kunnen doen, is trachten ons er een bepaalde indruk
van te vormen.

Het Rapport was bedoeld als een bijdrage aan de studie, hoe men na een tijdperk
van volslagen onbegrensde expansie en groei weer een evenwicht kan bereiken.
Ja, het staat als een paal boven water dat wij tot een toestand van evenwicht in
de wereld moeten komen. De wereld kan namelijk onmogelijk met zijn exponentiële
groei door blijven gaan. Het gevolg van exponentiële groei is dat de zaak vroeg of
laat uit elkaar barst. Mijn voornaamste kritiek op het Rapport van de Club van Rome
is, dat de auteurs ervan uitgaan dat de exponentiële groei zal blijven doorgaan tot
het eindigt in een catastrofe, maar het hoeft helemaal niet te blijven doorgaan.
Exponentiële groei treedt gewoonlijk alleen op in een overgangsperiode. Wij leven
nu in een van de grootste overgangstijden in de geschiedenis van de mensheid.
4
Toynbee heeft gezegd, dat wij op het scharnier van de geschiedenis leven. Wij zijn
bezig van het ene type wereld naar een ander over te gaan. Het type wereld dat er
in de toekomst moet komen, niet dat er zou behoren te komen, maar dat er móet
komen, moet een min of meer evenwichtige wereld zijn. De vraag is, wat voor soort
evenwicht zal er in die wereld zijn? De ene mogelijkheid is een wereld met een
bevolking van omstreeks twaalf miljard mensen, tien tot twaalf miljard, met voldoende
voedsel voor iedereen, voldoende hulpbronnen voor iedereen, een in materiaal
opzicht goed leven voor iedereen en zonder vervuilingsproblemen. Het andere
uiterste is een evenwichtstoestand, waarin wij ergens tussen de vijftig en honderd
miljard mensen hebben, waarin het sterftecijfer net zo hoog gestegen is als het
geboortencijfer, waarin de meeste mensen nooit genoeg te eten krijgen (daarom is
dan ook het sterftecijfer net zo hoog geworden als het geboortencijfer), waarin
armoede een bijna universele bestaansvorm is en de toekomst in wezen uitzichtsloos,
omdat wij bijna al onze grondstoffen hebben verbruikt. De mensheid zal op een
uiterst beperkte schaal leven; de meesten hebben nog maar net een schamel
bestaan onder ellendige omstandigheden.
Het probleem waar het om gaat is, welk soort evenwicht in de wereld hebben wij
voor ogen. Maar in het Rapport staat iets veel ergers. Zij zeggen dat de loop van
de geschiedenis in de toekomst een voortdurende stijging te zien zal geven, gevolgd
door een ineenstorting; niet het geleidelijk bereiken van een evenwichtstoestand,
hoe slecht die ook mag zijn, maar een limietsoverschrijding van de bevolking, de
produktie en de economische groei, gevolgd door een snelle, rampzalige daling van
de produktie, de bevolking en de beschikbare grondstoffen. De redenering staat en
valt met het model dat men bouwt. Het door het M.I.T. gebouwde model berust op
een voortgezette exponentiële groei, maar ten eerste kan de exponentiële groei niet
doorgaan en ten tweede hóeft deze niet door te gaan. In plaats van voortgezette
exponentiële groei, kan men evengoed een S-vormige curve verwachten, waarbij
de groei
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vertraagt naarmate een grens wordt bereikt. De economie en de bevolking groeien
dan steeds langzamer in plaats van steeds sneller om daarna in elkaar te storten.
Wij zijn nu hier beneden en gaan zo omhoog, maar tenslotte kan de groei vertragen
en vanzelf ophouden.

Het Meadows-team heeft gepoogd aan te tonen dat er een breekpunt optreedt als
wij niet snel iets doen - als wij de curven niet ombuigen en de tendensen niet wijzigen.
Hun hoofdargument is dat, als wij niet onmiddellijk iets doen, wij met de ondergang
bedreigd worden. Wat ik hiertegen in zou willen brengen, is dat zij de verkeerde
prioriteiten stellen.
Om het geboortencijfer omlaag te krijgen en de omstandigheden te scheppen,
waarin de mensen het als hun eigen belang zien om kleine gezinnen te hebben,
moeten wij een voortzetting van de economische ontwikkeling hebben, vooral in de
ontwikkelingslanden. Naar mijn mening is het op grond van de tot nu toe opgedane
ervaring volslagen onmogelijk van de mensen in deze landen te verwachten, dat
ze voor een gestabiliseerde bevolking zorgen, de bevolking op een vaststaand peil
brengen, voordat ze voldoende economische ontwikkeling hebben om daar de reden
van te kunnen inzien. Het is wel een heel gemakkelijke oplossing van ons
Westerlingen, van de kant van de rijke landen, om tegen de mensen van de arme
landen te zeggen: ‘Jullie kunnen je onmogelijk ontwikkelen, want daar zijn niet
genoeg hulpbronnen voor en anders komt er te veel vervuiling.’
Als de mensen hun eigen vruchtbaarheid willen gaan beperken en als wij allemaal
zover willen komen, dat wij in een evenwichtige, vreedzame, betrekkelijk gelukkige
wereld leven, dan moeten wij meer wereldwijde economische en sociale ontwikkeling
hebben. De vraag is, zullen de hulpbronnen toereikend zijn en kan de vervuiling in
bedwang worden gehouden? Is het mogelijk economische groei te hebben zonder
te veel vervuiling? Ik geloof, dat wij dit vraagstuk meer diepgaand moeten
onderzoeken dan de mensen van het Rapport in deze eerste studie hebben gedaan.

Eindnoten:
1 President van de National Academy of Science in Washington D.C.
2 Zie gesprek met Paolo Soleri, pagina 68.
3 Thomas R. Malthus (1766-1S34). Britse politiek-econoom, die meende dat de bevolking sneller
zou groeien dan de bestaansmogelijkheden, welke groei zou moeten worden afgeremd door
sociale en morele beperkingen.
4 Zie gesprek met Arnold Toynbee, pagina 34.
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Edward T. Hall
Edward T. Hall is professor in de antropologie aan de North
Western-universiteit in Evanston, Illinois, waar hij tevens doceert aan de
Graduate School of Management, in de theorie van organisatie. Hij is
gastdocent geweest aan de Harvard-universiteit, de Washington School
voor Psychiatrie en was van 1950 tot 1955 directeur van het Point Four
Training Program van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hij leidde toekomstige Amerikaanse ambtenaren en technici op om in het
buitenland positieve contacten te kunnen leggen.
Hij werd in Webster Groves, Missouri geboren. Hij werkte met tal van
primitieve volkeren en culturen, zoals de Navajo- en Hopi-Indianen, en
reisde in alle werelddelen. Ik ontmoette professor Hall in zijn buitenhuis
in Santa Fe, New Mexico, waar hij zich terugtrekt om, bijgestaan door
zijn vrouw, die eveneens omvangrijk wetenschappelijk werk verricht, te
studeren en te werken.
1

U heeft in The Silent Language geschreven dat elk levend wezen, van de bacterie
tot de mens zelf, een fysieke grens bezit die het van de externe omgeving afscheidt.
U legde er de nadruk op dat van elk organisme kan worden vastgesteld waar het
2
begint en waar het eindigt . Het Rapport van de Club van Rome is een poging om
te ontdekken tot welk punt de mens de omgeving kan exploreren, kan vernietigen,
tot hoever hij de hulpbronnen kan uitputten - met andere woorden, een poging om
een begin te maken met een rationeel beheer van de aardbol.
Zeker, ook van onze planeet kan de grens worden vastgesteld. In The Silent
Language had ik het over de verhoudingen tussen culturen, niet over de aardbol
als geheel. Het ligt volkomen voor de hand dat men moet zeggen dat men met
bacteriën begint, en met de aarde eindigt. De reden waarom ik bacteriën en mensen
in éen adem noemde, was dat de mensen weleens vergeten dat zij altijd in de eerste
en laatste plaats levende biologische organismen zijn, en dat zij uiteindelijk moeten
gehoorzamen aan de wetten van het universum. Wanneer men de wetten van het
universum overtreedt, doet men dat op eigen risico. Het probleem waarmee de
mens op het ogenblik geconfronteerd wordt, is dat hij onvermijdelijk geneigd is om
zijn bereik te verwarren met hetgeen bereikt wordt, anders gezegd. Hij verwart zijn
bereik met de werkelijkheid. Daarom moet men de mens terugbrengen naar het
punt waarop hij zichzelf als levend wezen begint te ervaren. Wat wij op 't ogenblik
met het milieu doen zou onmogelijk zijn, als wij niet iets van onze menselijkheid
hadden prijsgegeven. Wat het Rapport van de Club van Rome betreft: het idee om
vast te stellen waar die grenzen liggen is duidelijk niet alleen nuttig, het is van
essentieel belang. Jammer genoeg is het Rapport bekritiseerd omdat het aantal
afhankelijkheden dat er in werkelijkheid bij betrokken is, complexer is dan uit de
studie zou blijken. Voor zover ik weet zullen de mensen van M.I.T. de eersten zijn
om dat toe te geven. Maar men moet ergens een begin maken. Ondanks dat
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moeten wij ook het brein van de mens onderzoeken, want dat is nog steeds verreweg
de beste computer die er ooit geconstrueerd is.

De mens heeft zijn territorialiteit tot een bijna ongelooflijke omvang uitgebreid. Wij
staan tegenover ruimte ongeveer op dezelfde manier als tegenover sex: wij praten
er niet over. Ik heb de indruk dat u zou willen dat de mens, nu hij naar de ruimte
vlucht, zichzelf, zijn menselijkheid herondekt.
Dat is erg belangrijk wat u daar zegt. Wij kunnen ontsnappen in de ruimte. Wij
kunnen ook met dingen, met speelgoed spelen. Daarin steekt op zichzelf niets
kwaads. Maar de mens is een complex wezen. Zoals u al suggereerde, gebruikt hij
dat speelgoed soms om de fundamentele menselijke vraagstukken hier op aarde
uit de weg te gaan. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn. Een van de neveneffecten
van de reis naar de maan was, dat de mens voor de eerste keer een blik op de
aarde sloeg en besefte hoe klein deze wel was. Wat ons weer brengt naar het punt
waarover wij het zoëven al hadden: de aarde is begrensd. Het is voor de mens
moeilijk om in te zien dat het systeem waarmee hij te maken heeft niet oneindig is,
dat het een teer en broos ding is, waarmee hij uiterst voorzichtig moet omgaan. In
zekere zin is het net een bloem. Ik bedoel daarmee dat het met zorg en met veel
liefde gekoesterd moet worden. Helaas zijn wij nog niet zover. Laten wij hopen dat
daar verandering in zal komen voordat wij het ecosysteem van de aarde vernietigd
zullen hebben.
U kent Thomas Wolfe's beroemde uitspraak: ‘het zekerste middel tegen ijdelheid is
eenzaamheid’. Niemand zou willen ontkennen dat het waarde heeft om alleen te
kunnen zijn, maar de mens krijgt steeds minder kans om het ooit zover te brengen.
Om dat onderwerp te behandelen heb je een heel boek nodig. Mijn boek The
Hidden Dimension behandelt éen aspect van dit uiterst complexe onderwerp.
Uiteraard heeft de mens er behoefte aan om van tijd tot tijd alleen te zijn. Maar er
zijn verschillenen in de manier waarop mensen die behoefte tot uiting brengen, iets
wat niet altijd overal wordt begrepen. Wil een upper-class Engelsman bijvoorbeeld
alleen zijn, dan houdt hij gewoon op met praten. De medebewoners van zijn huis
worden geacht te begrijpen dat hij niet gestoord wenst te worden. Een Duitser trekt
zich daarentegen terug, en doet de deur achter zich dicht, een dikke deur, een
dubbele deur zelfs. Een Duitser heeft deuren en muren nodig om het geluid buiten
te houden.
Deze twee typen mensen heb ik ‘screen dependent’ en ‘screen independent’
genoemd. Sommige mensen hebben een ‘screen’ nodig. Zo zijn ze grootgebracht.
Dat geldt ook voor uw landgenoten. Vandaar het probleem van de moderne
architectuur en de manier waarop men tegenwoordig huizen bouwt. Deze zijn te
goedkoop, zij zijn niet solide genoeg. Geluid dringt door de muren heen, en de
mensen zijn niet meer alleen in hun eigen huis. Dit kan een ernstig probleem vormen,
en tot grote spanningen leiden.
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Een landgenoot van u, de kinderarts Ph. H. Fiedeldij Dop, heeft zich verdiept in de
ontwikkeling van de kinderen, grootgebracht in moderne flats.
3
Uit een onderzoek onder leiding van prof. W.J. Bladergroen was gebleken dat
ouders, in de hogere lagen van de hoogbouw, hun kinderen niet meer met blokken
lieten spelen omdat de benedenburen hinder konden ondervinden van de vallende
blokken. Zelf had hij opgemerkt dat kinderen, door de slechte geluidsisolatie, hun
boosheid niet mochten uiten en geen lawaai mochten veroorzaken. Aldus ingeperkt
kunnen jonge kinderen zich niet ontwikkelen: zij moeten te veel verboden worden.
De oorzaak ligt in de constructie van de flatwoning.
Is dit niet een nare zaak, die, eigenlijk gemakkelijk te voorkomen is?
Dr. Fiedeldij Dop bleef van mening dat de motorische ontwikkeling de basis is
waarop verdere ontwikkeling mogelijk wordt. Jonge kinderen moeten kunnen springen
en klimmen. Bij het leren gebruiken van de spieren leer je afstanden vast te leggen,
ontwikkel je een ruimtelijk beleven. Daarop berust - in combinatie met het stapelen
van blokken - de basis voor het rekenen.
4
Bij een onderzoek, eveneens op initiatief van professor Bladergroen, werd in de
eerste vier klassen van de lagere scholen een rekenonrijpheid vastgesteld van 30%
van de leerlingen. Hierbij ging het niet alleen om kinderen uit de hoogbouw: ook
kinderen uit de oude buurten krijgen tegenwoordig te weinig kans om te spelen.
Bij een telefonisch contact met de schrijver van dit boek antwoordde dr. Fiedeldij
5
Dop dat hij kort geleden een scriptie ontving van de Rijksuniversiteit van Utrecht ,
waaruit bleek, dat in een zorgvuldig ontworpen nieuwe wijk van Utrecht - waarin
ook goede hoogbouw was toegepast - de moeders verklaard hadden dat zij, zonder
enig bezwaar, hun kinderen met blokkendozen lieten spelen. Het kan dus beter en
het hoeft geen kapitalen te kosten, mits men tijdig - dus bij de bouw - ervoor zorgt
dat wij niet meer bij elkaar op schoot wonen.
Maar het alleen-zijn is een gecompliceerde zaak. In de eerste plaats is het cultureel
gebonden. In een Arabisch land wordt iemand die alleen wil zijn voor krankzinnig
gehouden. Wanneer een Arabier naar zijn kamer gaat en de deur afsluit, vragen de
anderen zich af of zij geen psychiater moeten laten halen. Er is een Arabisch gezegde
dat stelt, dat een paradijs zonder mensen een hel is. Ik nam Arabieren een keer
interviews af over het gebruik dat zij van hun leefruimte maakten. Ik vroeg: ‘Waar
gaat u heen wanneer u alleen wilt zijn?’ waarop ik antwoorden kreeg als: ‘Wie wil
er nou alleen zijn?’ of ‘Wie wil er nou gek zijn?’ Het is dan ook afhankelijk van de
cultuur, en van wie men is.
Ik denk aan een uitspraak van Nietzsche: ‘Wij bezitten kunst om niet aan de waarheid
te sterven.’ U hecht veel belang aan kunstenaars. U schreef trouwens dat de
kunstgeschiedenis tien keer zo long is als de geschreven geschiedenis. U bent van
oordeel dat men veel kan leren van de manier waarop kunstenaars de wereld zien.
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Dat is evenmin een eenvoudige kwestie. De eerste rotsschildering was kunst. De
eerste kunst dateert van tenminste veertigduizend jaar geleden, terwijl de vroegste
geschriften ongeveer vier- of vijfduizend jaar oud zijn. Ik kan mij een wereld zonder
kunst niet voorstellen. Ik kan mij niet voorstellen hoe ik zonder kunst zou kunnen
leven. De reden waarom ik mij met kunst bezighoud is dat ik het prettig vind, en
daarnaast, omdat ik zoveel van mijn schilderijen heb geleerd. Rembrandt was in
zijn tijd een revolutionair schilder. Omdat waarneming in verband staat met de manier
waarop de mens ruimte ervaart, heb ik een studie gemaakt van een aantal
kunstenaars, waaronder Rembrandt. Wanneer men Rembrandt's schilderijen
bestudeert, kan men zien hoe het netvlies de wereld waarneemt. Zoals u ongetwijfeld
weet zijn er in zijn schilderijen meestal een, twee of drie plaatsen die erg scherp en
duidelijk zijn. Wanneer men zijn oog op een van die plaatsen vestigt en de juiste
afstand van het schilderij weet te vinden, vervagen de contouren op precies dezelfde
manier als waarop de scherpte van het gezichtsveld vervaagt als men van het
middelpunt naar de rand gaat. Wanneer men de juiste manier heeft gevonden om
naar Rembrandt's schilderijen te kijken, worden zij driedimensionaal. Het lijkt alsof
zij echt zijn. Wanneer men zijn oog op zo'n scherpe plaats vestigt, en men zijn blik
niet laat afdwalen, lijkt het of het tafereel dat Rembrandt schilderde bij u in de kamer
is. Zoals men daaruit kan concluderen, had Rembrandt een diepgaande
belangstelling voor de manier waarop de mens ziet. De andere schilders van zijn
tijd gehoorzaamden veel meer aan de heersende regels.
Neem Mondriaan. Men krijgt een totaal ander beeld. Men zou denken dat een
werk van Mondriaan alleen maar een reeks lijnen bevat, maar de zaak ligt dieper.
Mondriaan draagt ertoe bij om het visuele deel van de hersens in kaart te brengen.
Wij hebben dat ontdekt uit recente studies over de visuele hersenschors. Deze ziet
in de allereerste plaats contouren. Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn wanneer
men geen contouren zou kunnen zien. Men zou overal tegenaan lopen, over randen
vallen, men zou dingen niet van elkaar kunnen onderscheiden. De visuele
hersenschors structureert deze contouren op zo'n manier dat zij als het ware vergroot
worden, zodat de mens de geringste beweging in de natuur kan waarnemen. Wat
Mondriaan deed zonder iets van hersens af te weten, was het accentueren van
contouren.
Een andere favoriet van mij is Picasso. Hij was werkelijk een pionier. Wij hebben
op het ogenblik een strip in de Verenigde Staten, Miss Peach; zij wordt getekend
met beide ogen aan éen kant van haar gezicht, en niemand kijkt er vreemd van op.
Het maakt zo'n natuurlijke indruk. Picasso was zijn tijd alleen maar vooruit. Wanneer
men alleen maar naar zijn tekeningen en schilderijen kijkt, weet men meestal al hoe
hij zich tijdens zijn werk voelde. Hij is zo duidelijk, zo natuurlijk, zo ongedwongen.
Hij is als een skiër die zijn hele leven geskied heeft. De ski's zijn geen afzonderlijke
voorwerpen meer, zij maken deel uit van zijn lichaam. Hij skiet zonder zich er nog
van bewust te zijn wat hij aan het doen is. Hij skiet op dezelfde manier waarop wij
praten, voor honderd procent natuurlijk.
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U heeft geschreven dat verschillende rassen en culturen, Arabieren en Amerikanen,
verschillende zintuiglijke werelden hebben, verschillende manieren van doen,
6
verschillende gevoelens. Hoe kunnen wij bij het tot stand brengen van een
wereldomvattende organisatie, zoals de Club van Rome wil, het model verbeteren
in termen van de totaal verschillende culturen die er op de aardbol bestaan? Hoe
kunnen deze worden ondergebracht in een studie die zich met de organisatie van
een wereldomvattend bestuur bezighoudt?
Dat is hetzelfde probleem als dat waarmee het onderwijs tegenwoordig wordt
geconfronteerd. Hoe moeten kinderen die ‘anders’ zijn worden aangepakt? Wij
hebben ontdekt dat zij bijna allemaal ‘anders’ zijn. Deze kwestie geldt ook voor
stadsplanners. Mensen met verschillende zintuiglijke behoeften beginnen dezelfde
steden te bevolken. Het probleem dat u opwerpt is, hoe men de planning op
verschillende soorten mensen kan afstemmen.
Hoe kunnen systeemdynamici samen met sociale wetenschappers nieuwe variabelen
in hun modellen opnemen? Zoals de zaken op het ogenblik staan, schijnt de
beroepsnaijver tussen verschillende wetenschapsgebieden, gecombineerd onderzoek
naar alle aspecten die de wereld omvat vooralsnog onmogelijk te maken.
Ik weet niet hoe men wetenschapsmensen zou moeten aanpakken.
U, antropologen, zouden in het model moeten worden opgenomen.
Wij zouden zeker in het model moeten worden opgenomen. Wij zouden met de
mensen van M.I.T. moeten samenwerken.
De Nederlander Tinbergen is op het ogenblik aan een tweede model bezig. Maar
het is hoogst noodzakelijk dat mensen zoals u bijdragen leveren die in het model
zouden kunnen worden opgenomen.
Tinbergen zou bijvoorbeeld een van de eersten zijn die in het model zou kunnen
worden opgenomen, omdat Forrester en de computerspecialisten van M.I.T.
Tinbergen's systemen gemakkelijk kunnen begrijpen. Zijn systemen zijn eenvoudig,
en voor alles menselijk. Tinbergen is een prachtig wetenschapsman. Zijn werk is
vlekkeloos.
Ik had het over de econoom Tinbergen.
Nee, ik bedoel de etholoog Nico Tinbergen. Hij is ook van Nederlandse afkomst,
nietwaar? Hij werkt met systemen, met levende systemen. En wanneer wij de
ethologen ertoe zouden kunnen brengen met de systeemmensen samen te werken,
daarna de psychologen, de sociologen, enzovoortMoet het op die manier gedaan worden?
Ik zou willen voorstellen om in fases te werken. Men begint altijd met datgene
waar men al toe in staat is. Daarna neemt men iets dat een beetje moeilijker is, een
beetje ingewikkelder. Wij hebben twee dingen nodig, ideeën en mensen. Wie kan
deze samenbrengen? Het is werkelijk
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niet eenvoudig om te zeggen wat het belangrijkste is, omdat op het ogenblik het
cliché heer en meester is. Dat is alles wat ik erover wou zeggen.

Ja, maar de wereld wordt geregeerd door politici en zogenaamde staatslieden. Hoe
kunnen de wetenschapsmensen, de deskundigen, enige invloed krijgen? Want de
wereld heeft mobilisatie van kennis nodig, en geen onzinnige propaganda of botte
leugens om aan stemmen te komen.
Nu praten wij over de toekomst en over McLuhan's verlengstukken van de mens.
Het verlengstuk is de vijand van synthetisch denken. Wij moeten de lineaire functies
van de verlengstukken op een of andere manier weten te overwinnen en teruggaan
naar de synthese. Dat is de fundamentele revolutie. Wij zijn van een lineair type
van denken op weg naar een synthetisch type van denken.
U bent van mening dat het asociale gedrag dat wij om ons heen zien voor het
grootste deel niet noodzakelijkerwijs uit kwaadaardigheid, maar uit onwetendheid
7
voortkomt. Wij moeten het hele onderwijssysteem herstructureren, het moet
revolutionaire veranderingen ondergaan.
Inderdaad, de scholen moeten opgelapt worden. In vele gevallen zal het nodig
zijn ze neer te halen, opnieuw op te bouwen en ze in te richten met nieuwe ideeën.
Dat zal enige tijd vergen. Wij zouden echter kunnen beginnen met de categorie
wetenschapsmensen die bruggen tussen de verschillende disciplines bouwen.
Misschien zouden zij een aantal andere geleerden mee kunnen slepen. Ik bedoel,
laten wij beginnen met de mensen die verbanden leggen, syntheses tot stand
brengen, bereid zijn zich buiten hun eigen vakgebied te begeven. Zelf moet ik mij
in de diverse stadia van mijn leven met bijna een dozijn verschillende gebieden
bezig hebben gehouden.

Eindnoten:
1
2
3
4

Fawcett Premier Book, Greenwich, Connecticut, 1959.
Ibid., hoofdstuk 10: Space speaks, pag. 146.
Een onderzoek van The International Council of Childrensplay in een groot aantal landen.)
W.J. Bladergroen en anderen: Verslagen onderzoek Twente naar het voorkomen van
leerstoornissen in de 1ste tot de 4de klas van het basisonderwijs. Instituut Heymans, afdeling
Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit van Groningen.
5 Heeft het wonen in hoog- of laagbouw invloed op het jonge schoolkind? Supervisie drs. H.
Tielens; scriptie T. van der Grinten, Fennix.
6 The Hidden Dimension. Doubleday Anchor Book, 1969. Hoofdstuk 1: Culture as communication,
pag. 3.
7 Silent Language. Inleiding, pag. 9.
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Maurice Strong
Maurice Strong werd door de voormalige secretaris-generaal van de
U.N.O. U Thant in november 1970 benoemd tot secretaris-generaal van
de U.N.C.H.E (United Nations Conference on the Human Environment)
benoemd. Hij leidde de eerste wereldconferentie over het milieu in
Stockholm van 5 tot 16 juni 1972.
Strong werd geboren in Manitoba, Canada (1929). Hij doceerde enige
tijd aan de York-universiteit in Toronto. In 1957 richtte hij een
oliemaatschappij op, terwijl hij sedert 1962 het in een snelle carrière bracht
tot president van de Power Corporation of Canada Ltd.
Op 1 oktober 1966 trad hij in dienst bij de Canadese regering als
onderminister, en directeur-generaal van de buitenlandse hulpprogramma's
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarop volgde zijn benoeming
als president en voorzitter van de CIDB (Canadian International
Development Board.)
Strong is getrouwd en heeft 5 kinderen.

Bent u het met het Rapport van de Club van Rome eens dat de regeling van de
mondiale groei het dringendste probleem van onze tijd is?
Dat is inderdaad een van de fundamentele aspecten van het probleem waar de
mensheid op het ogenblik mee geconfronteerd wordt. Volgens mij niet alleen om
een aantal van de redenen die in het Rapport van de Club van Rome worden
besproken, maar waarschijnlijk en in de allereerste plaats omdat de mens een
belangrijke tweesprong in zijn ontwikkeling heeft bereikt. De toekomst van de
mensheid is thans afhankelijk van de acties die de mens zelf onderneemt.
Gelooft u niet dat het absoluut van essentieel belang is dat de regeringen hun
verantwoordelijkheden jegens het milieu politiek erkennen?
Ik geloof dat het Rapport van de Club van Rome zijn belang niet in de eerste
plaats ontleent aan de specifieke conclusies waartoe het besluit, maar aan de wijze
waarop het ons ertoe aanzet om meer na te denken over de problemen die erin
worden behandeld. Het Rapport van de Club van Rome heeft een belangrijke bijdrage
geleverd, juist omdat het vele mensen, en met name leidende figuren, ertoe heeft
gebracht om zich bezig te houden met het fundamentele probleem van deze tijd,
namelijk hoe de mens de eerste hoogontwikkelde technologische beschaving en
de vermenigvuldiging van complexe onderlinge afhankelijkheden gaat bestuderen.
Het Rapport heeft ons er in uiterst simpele bewoordingen op gewezen dat dit fysische
systeem van afhankelijkheden werkelijk mondiaal is, dat het ook mondiaal gezien
moet worden, en als een mondiale eenheid benaderd en bestuurd moet worden.
Vergelijkt u dat eens met de instellingen waarmee de mens de processen van
zijn ontwikkeling in feite probeert te beheersen! Deze zijn duidelijk fragmentarisch,
duidelijk nationaal, en duidelijk ongeschikt voor het beheer van de wereld als geheel.
Anders gezegd: het feit dat
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het Rapport van de Club van Rome de mensen ertoe heeft gebracht om deze
problemen te bestuderen, is een van de belangrijkste bijdragen van het boek. Het
1
hele idee van grenzen aan de groei ondersteunt het denkbeeld van Stockholm ,
namelijk dat de mens in toenemende mate behoefte heeft aan economische, sociale
en politieke instrumenten om de nieuwe vormen van onderlinge afhankelijkheid aan
te pakken. Een tweede punt waarop het Rapport van de Club van Rome volgens
mij een belangrijke bijdrage heeft geleverd, is dat van de methodologie, vooral door
het feit dat de hierin beschreven studies gebaseerd zijn op de nogal eenvoudige
premisse dat deze nieuw ontdekte onderlinge afhankelijkheden gecompliceerd zijn.
Zonder het modernste technologische instrumentarium, zoals bijvoorbeeld computer
en computer-modeltechnieken, is het uiterst moeilijk om inzicht te krijgen in de
manier waarop deze afhankelijkheden te werk gaan; hoe oorzaken en gevolgen die
in vele gevallen door dimensies van ruimte en tijd gescheiden zijn en niet met onze
normale meetinstrumenten onderzocht kunnen worden, nu precies met elkaar in
verband staan, en hoe wij dergelijke uitkomsten kunnen gebruiken om de loop van
onze toekomstige ontwikkeling te bepalen. De samenstellers van het Rapport van
de Club van Rome waren bovendien zelf de eersten om te erkennen hoe primitief
het begin was wat zij hadden gemaakt.

U weet dat Tinbergen en Linnemann in Rotterdam aan een tweede model bezig
zijn.
Inderdaad. Dat is eveneens een uitbreiding van het oorspronkelijke model van
professor Forrester en Dennis Meadows. Ik heb het genoegen gehad dat model
vanaf het allereerste begin te volgen. Ik vond het zeer intrigrerend en uitermate
interessant en nuttig. Zelfs de ontwerpers ervan erkenden dat het niet meer dan
een begin was.
Gelooft u op grond van uw ervaringen in Stockholm dat de ontwikkelingslanden
Japans waarschuwing nodig hebben: doe niet wat wij hebben gedaan, groei niet
zonder planning, laat zo'n krankzinnige en overmatige explosie van technologische
en economische groei niet zonder grondig overleg toe.
Ik geloof dat wij ons in Stockholm voor het eerst bezig zijn gaan houden met een
aantal zéer fundamentele vraagstukken op langere termijn, waarnaar studies als
het Rapport van de Club van Rome ook verwijzen. Bijvoorbeeld: hoe kunnen wij
onze aanpak van de mondiale groei min of meer in evenwicht brengen. Hoe kunnen
wij een situatie scheppen waarin twee derde van de wereldbevolking, welke over
een groot deel van het totale aardoppervlak en de natuurlijke hulpbronnen beschikt,
in de technologische beschaving zal worden opgenomen. Op het ogenblik lijdt het
geen twijfel dat de technologie, die de mens niet alleen een nieuw vermogen tot
creatieve groei heeft gegeven, maar ook enorme potentiële mogelijkheid tot
zelfvernietiging, voornamelijk in handen is van hooggeïndustrialiseerde
mogendheden. Omdat de beheersing van technologie en wetenschappelijke kennis
in de huidige
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wereld het belangrijkste machtsmiddel vormt, moeten wij een aanzienlijk betere
methode vinden om die macht te gebruiken en te verdelen. Wij moeten een veel
rationelere basis zoeken voor het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in de
wereld.

Gelooft u werkelijk in de mogelijkheid dat de industriestaten ooit de rijkdommen en
de hulpbronnen van de wereld op een rechtvaardige manier met de
ontwikkelingslanden zullen delen?
Ik geloof niet dat wij de illusie moeten koesteren dat zoiets uit een of ander
mondiaal meesterplan of uit de creatie van supranationale organen kan voortkomen.
Als het Rapport van de Club van Rome, wat het groeiend tekort aan natuurlijke
hulpbronnen betreft, gelijk heeft, krijgen de ontwikkelingslanden die over een groot
deel van de hulpbronnen beschikken, bij hun onderhandelingen met de rijke naties
sterke troeven in handen. De olieproducerende landen die in de O.P.E.C. zijn
samengevoegd, hebben aangetoond dat de beschikking over een steeds schaarser
wordend artikel tegenover de afnemers van hun produkten inderdaad een zeer
sterke troef kan zijn. Ik zie mijzelf graag als een idealist, maar ik geloof daarom nog
niet dat de wereld hervormd kan worden via simpele supranationale processen en
langs de weg van een plotselinge, algemene bekering tot een idealistische opvatting
zal komen over de relaties die de mens met zijn medemens moet onderhouden. Ik
geloof dat zo'n hervorming in de allereerste plaats voort moet vloeien uit een besef,
dat de nieuwe onderlinge afhankelijkheden die de hoogontwikkelde technologische
beschaving gecreëerd heeft, het eenvoudigweg noodzakelijk maken dat wij meer
met elkaar gaan samenwerken, ons meer om elkaar gaan bekommeren en meer
met elkaar zullen delen dan wij vroeger ooit hebben gedaan. Dat zal voor het
voortbestaan van ons allen absoluut een vereiste zijn. Dat moet ons fundamentele
gemeenschappelijke uitgangspunt zijn. In de tweede plaats zijn er de steeds groter
wordende problemen van rijke landen en het groeiend tekort aan natuurlijke
hulpbronnen, waardoor de ontwikkelingslanden een nieuwe mogelijkheid krijgen
om hun invloed te versterken. Zij kunnen deze situatie op een creatieve en
constructieve manier benutten om hun onderhandelingspositie verder te versterken,
zodat de verschrikkelijke wanverhouding van op het ogenblik tot op zekere hoogte
kunnen worden rechtgetrokken.
Geen van de rijke landen is nog aan éen procent van het bruto nationaal produkt
voor hulp aan arme landen toegekomen.
Wij zullen moeten leren inzien dat de traditionele aanpak van de ontwikkelingshulp
voor een deel belangrijker zal moeten worden gewijzigd. Als wij naar de samenleving
op nationaal niveau kijken, zien wij dat liefdadigheid nooit een duurzame basis voor
de verhouding tussen arm en rijk is geweest. Op nationaal niveau zijn de projecten
die op een al of niet verplichte vorm van filantropie gebaseerd waren, dan ook snel
vervangen door een aanzienlijk objectiever en onpersoonlijker systeem van
welvaartsverdeling. De projecten voor ontwikkelingshulp vormen slechts
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een eerste begin van een zelfde proces op internationale schaal. Wij moeten daarom
dan ook naar een internationaal systeem toe dat overeenkomt met het soort systeem
dat vele landen al op nationale schaal bezitten, en dat een veel onpersoonlijker en
objectiever mechanisme bevat om iedereen gelijke kansen te geven en de welvaart
op een rechtvaardiger manier te verdelen. Projecten voor internationale hulpverlening
moeten wij zien als een eerste begin van een dergelijke ontwikkeling op wereldschaal.
Dat is de reden waarom ik zo sterk geloof dat de politieke en economische invloed
die ontwikkelingslanden kunnen laten gelden, een van de sleutels is die tot een
evenwichtiger ontwikkelingspatroon en een rechtvaardiger verdeling van de kansen
en de rijkdommen in de wereld kunnen leiden. Ik bedoel daarmee niet dat dit
noodzakelijkerwijs tot een open conflict moet leiden. Maar als men weer aan de
nationale samenleving denkt: pas toen de armen zich door het kiesrecht en andere
middelen, zoals sociale en politieke actie, bewust werden van hun eigen macht en
leerden hoe zij die moesten gebruiken, konden zij enige werkelijke en duurzame
verbetering in hun maatschappelijke positie brengen. Hetzelfde geldt voor elke
andere samenleving. Pas wanneer de arme naties een beter inzicht in hun eigen
mogelijkheden hebben gekregen, niet alleen inzicht in hun eigen macht, maar ook
in hun eigen verantwoordelijkheden, zullen zij in staat zijn om met de industriestaten
aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en hun voordelen maximaal uit te buiten.
Alleen door dergelijke processen kunnen wij tot een betere verdeling van kansen
en rijkdommen komen.

Welke ontwikkeling is er sedert de Conferentie van Stockholm met Earth Watch,
uw lievelingsproject geweest?
Earth Watch bevindt zich in zijn allereerste stadium. Earth Watch zal een groot
aantal instellingen overal ter wereld samenvoegen, zoals instellingen en
wetenschappelijke centra die gegevens, die informatie en evaluaties zullen
verschaffen, waardoor niet alleen de mensen die de beslissingen van mondiaal
belang nemen, maar ook de mensen die deze beslissingen moeten ondergaan, een
beter inzicht kunnen krijgen in de belangrijke consequenties die deze besluitvorming
voor de wereld heeft. De conferentie in Stockholm heeft ons opdracht gegeven om
Earth Watch op te richten. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(1972-1973) heeft ons de fondsen verschaft waarmee wij ons werk kunnen verrichten.
U zei zojuist: ‘Ik ben een idealist.’ Toen u dertien jaar oud was, liep u van huis weg.
U bent een tijdlang pelsjager geweest. Daarna bent u in snel tempo opgeklommen
tot president-directeur van een van de grootste Canadese ondernemingen. Nu
verricht u deze zuiver humanitaire taak in het belang van de mensheid in haar
geheel. Wat bracht u ertoe om uw machtige positie in de financiële wereld op te
geven en u verder aan het belang van de wereld te gaan wijden?
In de allereerste plaats moet ik zeggen dat ik mijn huidige werk om
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een nogal egoïstische reden verricht, namelijk omdat ik het prettig vind. Het geeft
mij véel voldoening om op een terrein te werken dat ik uitermate belangrijk vind.
Toen ik nog aan het bedrijfsleven verbonden was, maakte ik eens een analyse. Ik
keek om mij heen, en kwam tot de conclusie dat succes in zuiver materieel opzicht,
in zuiver economisch opzicht, alleen bepaalde personen voldoening kan geven,
maar de maatschappij als geheel absoluut niet. Het helpen van zo'n groot aantal
maatschappijen is een veel opwindender taak. Het is een oneindig veel grotere
uitdaging. In laatste instantie is het misschien wel veel nuttger dan het besturen van
een klein deel van de maatschappij dat zich dikwijls uitsluitend bezighoudt met het
streven naar materiële verworvenheden. Ik moet zeggen dat ik deze taak aanvaard
heb omdat ik er zeer veel genoegen aan beleef. Waarschijnlijk is dat de meest
zelfzuchtige reden die men zich kan bedenken.

Het zou te hopen zijn dat andere industriëlen in de wereld uw voorbeeld zullen
volgen, en materiële voordelen doortrekken naar maatschappelijke voordelen, naar
voordelen die de maatschappij en de wereld in haar geheel ten goede zullen komen.
Dank u. Ik ben inderdaad ook sterk beïnvloed door het voorbeeld van anderen.
Ik zou daarbij nog willen aantekenen dat er veel mensen in de zakenwereld zijn van
wie ik weet dat zij er net zo over denken als ik, die mij benijden omdat ik de kans
heb gekregen om mijn belangstelling ook tot uiting te brengen, een kans die vele
anderen nooit hebben gehad. In dat opzicht heb ik geluk gehad. Maar, bekijkt u het
eens op een heel eenvoudige manier. Ik heb vijf kinderen. Op een gegeven moment
bereikt men in zijn leven een punt waarop men naar de toekomst kijkt en zich afvraagt
of men zijn kinderen iets nuttigs en duurzaams kan nalaten. Als men daarbij alleen
in termen van bankrekeningen en aandelenbezit denkt, bouwt men zich een huis
op drijfzand. Als men zijn kinderen iets in die zin nalaat, vertrouwt men hen
tegelijkertijd toe aan een maatschappij, waarin materiële zaken langzaam maar
zeker, of misschien zelfs wel heel snel, in een diep moeras van sociaal verval en
degeneratie verzinken. Wij kunnen er niet meer van uitgaan dat wij onze gezinnen
welverzorgd achterlaten, als zij een vette bankrekening op hun naam hebben staan.
Wij zijn verplicht een vitaler, een veel dynamischer samenleving voor de komende
generaties op te bouwen.

Eindnoten:
1 1972.
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Carl R. Rogers
Carl R. Rogers is verbonden aan het Center for Studies of the Person in
La Jolla, Californië.
Hij werd in Oak Park, Illinois geboren (1902). Hij promoveerde in de
psychologie aan de Columbia-universiteit in New York en werkte allereerst
bij de Society for the Prevention of Cruelty to Children in Rochester, New
York. Na psychologie en psychiatrie gedoceerd te hebben aan de
Universiteiten van Chicago en Wisconsin kwam hij in 1957 naar La Jolla,
waar hij werkzaam werd bij het Western Behavioral Sciences Institute.
Onder zijn voornaamste boeken rekent men Measuring Personality
Adjustment in Children (1931) en vooral Client-Centered Therapy
(Houghton Mifflin Company, (1951) en On Becoming a Person (Houghton
Mifflin Company, 1961). In 1969 verscheen Freedom to learn en in 1970
On Encounter Groups.

Uit uw verleden leid ik af, dat u, gezien uw oorspronkelijke liefde voor de natuur, de
biologie, de landbouw, wel waardering zult hebben voor een onderneming als die
van de Club van Rome. Dit heeft namelijk veel met uw eigen liefde voor de aarde
te maken.
Ja, ik geloof dat de aarde in groot gevaar is. Het komt inderdaad zowel door mijn
liefde voor de natuur zelf als door mijn liefde voor de natuur, zoals die in de mensen
tot uiting komt, dat ik zo'n grote belangstelling heb voor de vraag hoe wij deze aarde
voor de ondergang kunnen behoeden.
U stelt hoofdzakelijk belang in het individu. Hoe kan men het individu redden, want
het valt immers te verwachten, dat deze wereld steeds meer bestuurd, steeds meer
1
geprogrammeerd zal gaan worden. Wat professor Skinner in feite zegt, namelijk
dat wij de slachtoffers zijn van deze omgeving; wij moeten de omgeving opnieuw
ontwerpen. Gelooft u dat er nog steeds plaats is voor het individu ook als de ruimte
blijft krimpen?
Ja, als wij steeds meer geprogrammeerd worden, dan moet er iemand zijn die
programmeert. Daar spreekt Skinner liever niet over. Iemand moet de programmeur
zijn, met andere woorden, er moeten een paar mensen zijn die vrij zijn, om de
plannen te kunnen maken waardoor wij allemaal bestuurd worden. Ik geloof dat
deze weg naar de ondergang van de individualiteit voert. Ik hecht veel waarde aan
de individuele mens, omdat de individuele mens de bron van de scheppingskracht
is. Onze inspanning moet erop gericht zijn het individu vrij te maken, zodat hij
volkomen zichzelf kan zijn, in plaats van hem te beheersen. Door mijn geloof in de
natuur meen ik ook dat de menselijke soort sociaal van aard is. Niet alle soorten
zijn sociaal. De kattenfamilie is niet erg sociaal, de meeste zijn eenlingen van aanleg.
Maar de mens, die van de apen afstamt, is van nature sociaal. Daarom geloof ik
dat, indien individuen waarlijk zichzelf kunnen zijn, zich bewust kunnen zijn van wat
er in henzelf omgaat en ook van hun onderlinge relaties, ze de voor-
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keur geven aan harmonie boven conflict en dat ze liever opbouwend dan afbrekend
te werk gaan.

Ja, maar de ruimte voor de mensen wordt steeds kleiner. In het jaar tweeduizend
zullen er zeven miljard mensen zijn. Welke institutionele en organisatorische middelen
zouden er nodig zijn voor een autoriteit die het gedrag zou moeten programmeren.
U zegt ergens, dat niet ons gedrag uiteindelijk bestuurd zal worden, maar de neiging
2
tot een bepaald gedrag . Gelooft u niet dat men het gedrag kan programmeren?
Ik geloof dat men het gedrag wel tijdelijk of tot op zekere hoogte kan
programmeren, maar dat de vrije menselijke geest dit zal doorbreken. Dit gebeurt
bijvoorbeeld in Rusland en elders. Maar om eerst op uw voornaamste vraag terug
te komen, ik geef toe dat de fysieke ruimte slinkt naarmate onze snelheid toeneemt.
De feitelijke fysieke ruimte voor elk individu slinkt zolang wij de bevolkingstoename
uit de hand laten lopen. Dat zijn afschuwelijk ernstige problemen. Mijn ervaring met
individuen en met kleine groepen, geeft me enige reden tot optimisme. Individuen
kunnen met elkaar communiceren op een diepgaand niveau en dan kunnen zij
beginnen de problemen op te lossen die zich voordoen. Wat gaan wij aan de
bevolking doen? Wat gaan wij aan de vervuiling doen? De vervuiling is een goed
voorbeeld. Ik geloof dat het Amerikaanse volk op vrij diepgaand niveau de keus
gemaakt heeft dat zij iets aan de vervuiling gaan doen. Het kan nog tientallen jaren
duren, misschien ook slagen zij er niet in, maar het begin is er tenminste. Het besluit
is genomen. Wat betreft de bevolkingsexplosie staat het nog niet vast of de mensen
in het algemeen werkelijk tot een besluit zijn gekomen. In sommige landen
waarschijnlijk wel. India heeft misschien het feit onderkend dat het zijn bevolking
moet beperken. Er hangt veel af van de besluiten die op zeer diepgaand niveau
door de gehele bevolking genomen worden.
Hoe kan men de besluitvormers beïnvloeden? Hoe kan men de mensen ervan
doordringen dat er een noodtoestand is, dat wij in staat van oorlog verkeren?
Ik geef de voorkeur aan uw tweede zin, niet hoe wij de besluitvormers dwingen,
maar hoe wij hen ertoe brengen verstandige beslissingen te nemen. Ik zou mijn
fantasie even willen laten gaan.
Tot nu toe vindt het contact tussen de landen altijd op een zeer formele basis
plaats. Als u de afgezant van een land bent, hebt u van uw regering nauwkeurig
instructies ontvangen welk standpunt u moet innemen, Daar kunt u niet van afwijken.
Ik ben door míjn regering geïnstrueerd en ik kan daar evenmin van afwijken. Die
aanpak staat er borg voor dat er geen wezenlijke oplossing van de problemen komt.
Ik stel mij weleens voor, dat als wij, tegelijkertijd met een conferentie - zoals de
3
conferentie die nu tussen de oorlogvoerende machten over Vietnam in Parijs
plaatsvindt - als er naast de officiële diplomatieke delegatie een andere groep werd
gekozen van even vooraanstaande burgers van beide partijen, die niet gedwongen
zijn uit naam van hun regering
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te spreken, maar gewoon voor zichzelf, dan geloof ik, dat die twee groepen zouden
bemerken, dat ze geleidelijk tot gezamenlijke overeenstemming zouden komen en
dat die gezamenlijke overeenstemming dan misschien aan de veel stroevere
diplomaten en regeringen overgebracht of doorgegeven zou kunnen worden. Het
doet er niet toe hoe vijandig zij in het begin misschien ook zijn, als zij elkaar
ontmoeten samen met een psycholoog, die opgeleid is in het leiden van
gespreksgroepen, ben ik ervan overtuigd dat burgers van Noord-Vietnam samen
met burgers uit naam van de Vietcong en burgers uit naam van de Verenigde Staten
met burgers uit Zuid-Vietnam, tot een of andere oplossing zouden komen.

Zouden wij misschien ook geen psychologen nodig hebben om de communicatie
tussen de politici en hun eigen kiezers te verbeteren, want de hoeveelheid leugens
en bedrog die nu wordt verspreid om massa's kiezers te winnen onder valse
voorwendsels en valse voorstelling van zaken is hemeltergend en leidt tot ons aller
nederlaag. Kunnen psychologen niet beter eerst dicht bij huis beginnen?
Ik zou niets liever willen. Ik ken maar een paar politici, die zich hier werkelijk voor
inspannen. Er is iemand van de wetgevende macht in de staat Californië, die tracht
met zijn kiezers eerlijke gesprekken te voeren. Over andere landen kan ik niet
oordelen, maar in ons land heeft de huichelachtigheid zulke monsterlijke vormen
aangenomen, dat er een bovenmenselijke inspanning nodig zou zijn om daar
verandering in te brengen. In de eerste plaats zou hiervoor de bereidheid van de
kant van de politici vereist zijn om echt met de mensen te praten en op hun beurt
naar de mensen te luisteren. Ik twijfel eraan of die bereidheid aanwezig is.
Wat kunnen behaviouristen en psychologen van hun kant doen om een spoedige
verandering in de politici te helpen bevorderen?
Daar zijn wij al op verschillende manieren mee bezig. Zo is er bijvoorbeeld een
zeer bemoedigende poging geweest tot het instellen van wat ik zou willen noemen
encountergroepen of laboratoria voor menselijke relaties met leden van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, ambassadeurs en hun stafleden. Zij waren er enthousiast
over. Zij wilden het in het buitenland overnemen en daar soortgelijke groepen
opzetten met de Amerikaanse vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van
het land waarheen zij gezonden werden. Later is het hele project wegens gebrek
aan fondsen opgeheven. Dit was een enkel klein begin. Maar er zullen er meer
komen. Mijn enige vraag is, zullen zij op tijd plaatsvinden? Wij hebben op zeer kleine
schaal een heleboel gedaan. Er zijn fantastische resultaten geboekt in het
verminderen van de rassentegenstellingen door het verbeteren van de communicatie
tussen zwarte groepen en de gevestigde orde en tussen Mexicaanse groepen en
de gevestigde orde. Ik geloof niet dat het hopeloos is. De gedragswetenschappers
staan op hetzelfde punt als de gebroeders Wright toen ze voor het eerst in hun
primitieve vliegtuigje opstegen. Niemand geloofde
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erin. Niemand begreep dat het van enige betekenis was. Het publiek was er nog
niet rijp voor. Wij hebben ook een paar van die proefvluchten gemaakt maar tot nu
toe heeft het publiek over het algemeen nog niet het vertrouwen in de
gedragswetenschap dat het bijvoorbeeld in de natuurwetenschap heeft.

Hoe staat het met de communicatie tussen de rijke Westerse wereld en de rest van
de wereld? Waar kan men beginnen met het bouwen van werkelijke bruggen met
China, Afrika of Latijns-Amerika, uitgaande, zoals u het zou uitdrukken, van wat
men is?
Door mijn ervaring in die landen ben ik vrij optimistisch, zolang de groepen zich
maar niet aan strenge opgelegde instructies hoeven te houden. Ik heb in Frankrijk
met groepen gewerkt, ik heb in Japan gewerkt, in Australië en in andere landen. De
gewoonten waren natuurlijk steeds anders, de tradities verschilden, maar wanneer
individuen, buiten gewoonten en tradities om, vrijuit kunnen praten, met bovendien
iemand aanwezig die beide partijen helpt bij het begrijpen van elkaar, dan begint
men meer diepgaand persoonlijk contact te krijgen. In al die culturen waarmee ik in
aanraking ben gekomen, is er een grote overeenkomst.
Als wij nu uitgaan van het principe van individuele vrijheid: achttien jaar geleden
hebt u een discussie gevoerd met uw college in Harvard, Skinner. Als u daarop
terug kijkt, gelooft u dan dat de wereld meer neigt naar een Skinneriaanse opvatting
of naar een Rogersiaanse opvatting?
Het was geloof ik zestien jaar geleden, niet achttien. Ik denk, dat de academische
psychologie in dit land duidelijk in de Skinneriaanse richting gaat, daar twijfel ik geen
moment aan. Aan de andere kant geloof ik niet, dat de Skinneriaanse opvatting
grote aantrekkingskracht heeft op het intellectuele buitenland. Volgens mij gaan er
steeds meer stemmen op van de kant van het menselijk individu in de richting van
wat naar mijn mening de grootste kracht in de psychologie is, namelijk de
humanistische tendens. Het Freudianisme is dood, al liet de begrafenis lang op zich
wachten. Het behaviourisme, het Skinneriaanse standpunt, is zeer aanlokkelijk voor
de Amerikaanse cultuur, omdat het goed bij onze voorliefde voor de techniek past.
Hier hebben wij nu een techniek waarmee wij het gedrag kunnen regelen, dus dat
moet wel de beste manier zijn. Maar in wezen denk ik dat er in deze tijd juist een
neiging is naar het geloof in het individu.
U hecht kennelijk grote waarde aan het voorrecht om in uw leven veel alleen te
kunnen zijn en u noemt dit uw vruchtbaarste periode. Is er in onze moderne wereld
wel voldoende ruimte om alleen te zijn, bij de bevolkingsgroei en de steeds sneller
toenemende richtlijnen, steeds intensievere programmering van ons leven?
Studenten in Nederland kunnen niet meer studeren wat zij willen. Zij kunnen niet
meer kiezen. Soms moesten zij hun studie zelfs helemaal opgeven, omdat er in
bepaalde vakken al te veel studenten waren. Waar blijft de hoop voor het indi-
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vidu?
Daar heb ik een heel radicaal antwoord op. De meeste gevestigde instituten in
onze maatschappij verstikken de hoop voor de toekomst. Ik geloof dat dit voor het
onderwijs geldt; ik geloof dat dit voor de kerk geldt; ik geloof dat dit voor het huwelijk
geldt, als men dit tenminste als een instituut beschouwt. Daarom heb ik mijn laatste
boek dan ook Becoming Partners genoemd en niet Becoming Married. Ik vind dat
de regering vooral in ons land, het krachtigste van allemaal de hoop voor de toekomst
in de kiem smoort. Daarom vestig ik dan ook mijn hoop op de jongeren, omdat een
van hun belangrijkste waarden is, de waarde om zichzelf te zijn. Zij zijn niet meer
bereid te zeggen: ‘Natuurlijk moet ik van negen tot vijf uur een baantje nemen en
mijn hele verdere leven voor die firma werken.’ Dat vertikken zij. Zij zijn niet eens
bereid te zeggen: ‘Ja, ik moet in militaire dienst voor mijn vaderland, ook al geloof
ik niet in oorlog.’ Steeds meer van hen zeggen: ‘Nee, dat doe ik niet. Ik moet mijn
eigen leven leiden. Ik laat mij niet door allerlei instellingen aan banden leggen.’ Een
aantal van de beste studenten verlaten onze universiteiten, niet omdat zij die niet
kunnen volbrengen, maar omdat zij weigeren zich te onderwerpen aan de
programmering die wij hun voorschrijven. Wat daar precies uit zal volgen - ik ben
echt geen profeet - dat weet ik niet. Het zal iets zijn dat vrijer, losser en echter is,
met meer communicatie. Dat geloof ik zeker.
4

Gabriel Marcel heeft eens gezegd dat wij door onze bezittingen verslonden worden.
Hoe moet men nu in plaats van de massa of de jongeren te programmeren, het getij
van deze krankzinnige wedloop naar materieel bezit keren?
Ik geloof niet dat het de taak van de psycholoog is om als een missionaris het
getij van materieel bezit af te wenden. Dat getij is al aan het opkomen en de
psychologen moesten dat inzien, evenals zij moeten inzien dat het getij zich afwendt
van starheid in het onderwijs. De jongeren zijn gewend materiële zaken te gebruiken
en zij doen dat achteloos, zonder erbij na te denken. Maar als het erop aankomt
een keuze te doen tussen materieel bezit en zichzelf te zijn, dan neigen zij tot het
het laatste. Ik denk niet dat de jongeren weer terug zullen vallen en
effectenmakelaars worden vol kleinburgerlijke ideeën. Sommigen natuurlijk wel, dat
ligt voor de hand. Maar ik geloof dat wij een werkelijke omwenteling van
doelstellingen zien van de jongeren in ons land.
Wat zou u kunnen bijdragen tot de verbetering van een wereldmodel ter bestudering
wat er gedaan moet worden om te kunnen overleven?
Ik zou in de eerste plaats graag nog iets meer duidelijkheid willen hebben ten
aanzien van uw vraag.
De vraag is deze. Het model is door systeemanalisten gemaakt. Vele economen
hadden bezwaren. Er is een tweede model in voorbereiding en nu vraag ik mij af,
wat is de bijdrage van de psychologen en de behaviouristen? Kunnen en moeten
zij hieraan bijdragen, en staat u achter
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de poging om dit te bestuderen. Bent u er ook voor bij deze studie computers te
gebruiken?
Ik vind dat behaviouristen, waaronder ook psychologen, een zeer wezenlijk aandeel
moeten hebben bij de ontwikkeling van de factoren die aan een model van hoe de
planeet eruit zal gaan zien te pas komen. Het is herhaaldelijk gebleken dat
psychologische factoren van veel groter belang zijn dan de factoren waaraan dikwijls
zoveel waarde wordt gehecht. Waarom gaat de aandelenmarkt omhoog en omlaag?
Zelfs de economen hebben moeten erkennen, dat dit voor een groot deel aan
psychologische factoren te wijten is en dat de economische factoren in de ene
richting kunnen wijzen en de aandelenmarkt de andere richting uitgaat. Hetzelfde
geldt op vele andere gebieden. De ontevredenheid en zelfs de wanhoop van de
mensen over hun eigen onmacht is een veel grotere factor in de politiek dan wie
ook van de politici ooit heeft ingezien. Grote lagen van de bevolking hebben het
gevoel dat het hopeloos is te trachten het resultaat van de gang van zaken te
beïnvloeden. ‘Ik sta volkomen machteloos tegenover mijn regering.’ Hier liggen de
kiemen van de revolutie. Dat hoeft geen gewelddadige revolutie te betekenen. Ik
hoop vurig dat dit niet het geval is. Maar het kan een revolutie van het denken zijn
en van de wijze van functioneren die de politiek in de toekomst sterk zullen
beïnvloeden.
Dan, wat het gebruik van computers betreft, ik ben geen deskundige op dat gebied.
Ik maak er zelf geen gebruik van. Ik heb ontzag voor wat zij kunnen presteren,
zolang men ze tenminste uitsluitend als hulpmiddel en verlengstuk van de menselijke
geest beschouwt en er niet een mystieke waarde aan toekent omdat zij zo
ingewikkeld zijn. Ik acht het hoogst onwaarschijnlijk dat er ooit een volmaakt
computermodel ontworpen zal worden.
Wat is uw hoop ten aanzien van de toekomst van onze planeet?
Dat is me al heel dikwijls gevraagd. Mijn antwoord is tweeledig. Ik werk
tegenwoordig hoofdzakelijk met kleine groepen, maar ik heb gedurende het grootste
deel van mijn loopbaan met individuen gewerkt en door al die ervaring ben ik
bijzonder optimistisch geworden. Het menselijk organisme is een opbouwend
organisme. Als het de vrije keus heeft en alle omstandigheden kent, schijnt het
vrijwel onvermijdelijk een creatieve en constructieve weg te kiezen. Als wij over de
mens spreken, over de mens die in kleine groepjes bijeenkomt, dan ben ik overtuigd
optimistisch. Ik geloof zelfs, zoals ik al eerder heb gezegd, dat wij nu beginnen te
leren hoe wij met veel grotere groepen en eenheden te werk moeten gaan. Maar
of die kennis op tijd zal worden toegepast weet ik niet. Daarom zijn mijn gevoelens
ten aanzien van onze cultuur en ten aanzien van de planeet als geheel, zeer
gemengd. Óf wij kunnen onszelf vernietigen óf wij slagen erin onszelf op tijd te
redden. De menselijke natuur heeft vooral in democratische samenlevingen al vaak
bewezen zich op het laatste nippertje te kunnen redden. Dat kan met de aarde ook
weer gebeuren, maar in het algemeen ben ik ten aanzien van de aarde niet
overdreven optimistisch.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met professor B.F. Skinner, pagina 47.
2 On Becoming a Person. Hoofdstuk 7: ‘A process conception of psychotherapy’. Houghton Mifflin
Company, 1961, pag. 157.
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Ivan Illich
Ivan Illich is directeur van het CIDOC (Center for Intercultural
Documentation in Cuernavaca, Mexico. Hij werd in 1907 in Wenen
geboren en studeerde onder meer in Salzburg en Rome. Hij werd
aanvankelijk tot priester gewijd. Na als priester gewerkt te hebben onder
de Puertoricaanse kolonie in New York City was hij enige tijd verbonden
aan de Katholieke universiteit van Puerto Rico.

Een recente studie aan Harvard, door Christopher Jencks en anderen, toonde aan
dat ongelijkheid op scholen geen hoofdoorzaak was van economische ongelijkheid
onder volwassenen. Met andere woorden, om armoede in rijke landen te bestrijden
(de studie hield zich bezig met de Verenigde Staten) zouden er om deze problemen
op te lossen eerder fundamentele veranderingen moeten worden bewerkstelligd in
de economie dan op scholen.
Ik heb nooit beweerd dat ongelijkheid op scholen een voorname oorzaak voor de
economische ongelijkheid onder volwassenen is. Mijn voornaamste belangstelling
is eerder op het ritueel dan op het causale effect van scholen gericht. Leest u hiervoor
1
maar het hoofdstuk ‘Ritualization of Progress ’.
Zoals in ieder gedwongen mytho-poëtisch ritueel houdt het leerproces voor hen
die er aan deelhebben het verschil verborgen tussen de mythe waarin zij geloven
en de sociale structuur waaraan zij zijn onderworpen. Scholen voeden de mythe
van de gelijkheid. Zij injecteren hen, die die mythe zijn toegedaan, onvermijdelijk
met het gevoel tot een gegeven leeftijds- en klassegraad te behoren. Het voeden
van de idee van gelijkheid van kansen en van het gelijkelijk deelhebben aan de
vorm van sociale produkten is een van de voornaamste doelstellingen van alle
maatschappijen die het schoolsysteem hebben aangenomen. Zij schrijven alle hun
burgers een gedwongen competitie voor in het beklimmen van een
educatief-consumptionele ladder zonder einde. Hoe hoger iemand op deze ladder
stijgt - en hoe meer men mag aannemen dat men heeft ‘geleerd te leren’ - hoe
kostbaarder het voor de gemeenschap wordt zijn studie voor een jaar te verlengen.
Alle maatschappijen die de initiatie door middel van de school in hun systeem hebben
opgenomen, creëren een piramide van gewaarmerkte klassen of educatieve
consumenten. De vroegere ‘dropout’, die geïdentificeerd wordt als de educatieve
niet-consument, wordt een economische paria. De aanvaarding van het
schoolsysteem is dan ook gelijk aan de erkenning van een maatschappij waarin de
mensen geklassificeerd worden overeenkomstig de economische kracht of educatie
waarover zij beschikken. Zo lang zij in de waarde van gestandaardiseerde educatie,
manipulatie, sociale conditionering of socialisering geloven, blijven zij blind voor de
tegenstelling tussen mythe en socio-economische structuur.
Natuurlijk (1) weerspiegelen, (2) versterken en (3) reproduceren scholen de
specifieke klassemaatschappij waarin zij tot stand zijn ge-
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bracht. Zij doen dit onafhankelijk van wat zich afspeelt tussen onderwijzer en leerling,
2
geheel bij de gratie van wat ik hun ‘verborgen leerplan’ heb genoemd . Maar wat
belangrijker is, is dat zij die geloven in de noodzaak van gespecialiseerd en
geïnstitutionaliseerd onderwijs voor iedereen, door het leerproces blind zijn gemaakt
voor de onvermijdelijke klassekenmerken van iedere zich uitbreidende industriële
maatschappij.
Wat dit betreft zijn al mijn pogingen om de door u genoemde Jencks en zijn
collega's (met name Herbert Gintis) in een dialoog te betrekken, tot nu toe vruchteloos
geweest.

William I. Thompson (York-Universiteit) heeft het idee dat uw studie De-schooling
3
schools, meer gericht is op het afbreken van de autoriteit van scholen of onderwijzers
als vervanging van ouders, dan dat u zich hierin regelrecht bezig houdt met hoe het
realiteitsbewustzijn te wijzigen of eerder te versterken.
Ik ben niet op de hoogte van Thompson's kritiek. Ik beantwoord uw vragen nadat
4
ik vier maanden lang geen contact heb gehad met Westerse publikaties . Ik kan
daarom ook slechts ingaan op wat in uw vraag besloten ligt. Het gaat mij juist om
die niet vertroebelde visie op de werkelijkheid. Ik heb mij op scholen geconcentreerd
omdat van de verschillende industriële produktiesystemen het onderwijssysteem
het beste voorbeeld bood om die illusies te ontmaskeren die wij er met betrekking
tot andere werkende krachten op na houden. Dit is zo omdat zij tot voor kort dienst
deden als de heilige koeien van de geïndustrialiseerde maatschappij. Ik betoogde
dat als het mogelijk zou zijn het brandpunt op de illusies over het onderwijs te richten,
het eveneens mogelijk moest zijn de illusies over vervoer, huisvesting of medische
zorg uit de blinde vlek van de geïndustrialiseerde verbeelding te halen.
In 1970 zijn we bij CIDOC in staat geweest aan te tonen dat:
1. Universele vorming door gedwongen onderwijs niet uitvoerbaar is.
2. Alternatieve methoden voor het bevorderen van universele vorming meer
uitvoerbaar en minder acceptabel zijn. Op vele gebieden staan nieuwe
onderwijssystemen op het punt traditionele scholen te vervangen. Nieuwe systemen
die in potentie effectiever zijn in het manipuleren, conditioneren en uitbuiten van
mensen, dan de traditionele schoolsystemen van de laatste veertig jaar zijn geweest.
Zij zijn ook betrouwbaarder wanneer het gaat om het conditioneren van mensen
voor een leven in een kapitalistische economie. Zij zijn dan ook aantrekkelijker voor
de leiding van onze maatschappijvormen, verleidelijker voor de bevolking en inwendig
destructiever voor de fundamentele menselijke waarden.
3. Een maatschappij die een hoog niveau van gedeelde kennis voorstaat (in
tegenstelling tot een hoog niveau van geplande conditionering) moet beslist
pedagogische grenzen stellen aan de fundamentele parameters van de industriële
groei.
Deze analyse van het onderwijs leidde ons tot het inzicht dat de massa-produktie
van onderwijs een voorbeeld stelde voor andere industriële
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ondernemingen: ieder verleent een dienst, ieder is georganiseerd als een openbaar
nutsbedrijf, en ieder beperkt resultaten tot het fundamenteel noodzakelijke. Onze
aandacht ging in de eerste plaats uit naar gedwongen ziekteverzekering en naar
openbare transportsystemen die eveneens de neiging hebben dwingend te worden
als het verkeer boven een bepaalde snelheid uitkomt. Wij ontdekten dat de
industrialisering van ieder willekeurig dienstverlenend bedrijf destructieve
neveneffecten heeft, die analoog zijn aan de ongewenste secundaire resultaten,
die wij immers kennen van de overproduktie van goederen. Wij werden toen dan
ook geconfronteerd met een reeks van niet te ontkomen beperkingen aan de groei
van de dienstverlenende sector, overeenkomend met de beperkingen die inherent
zijn aan de industriële produktie van tastbare goederen. Wij kwamen tot de conclusie
dat de grenzen aan de groei slechts juist geformuleerd kunnen worden als zij zowel
toepasbaar zijn op goederen als op diensten, wanneer deze tenminste op industriële
wijze worden geproduceerd.
Verre van mij in de eerste plaats bezig te houden met het afbreken van de autoriteit
van scholen of onderwijzers als surrogaatouders, heb ik consequent het voorbeeld
van de scholen gehanteerd om een nieuw bewustzijn met betrekking tot de
tegenstrijdigheden van iedere vorm van gedwongen consumptie van industriële
produkten aan te kweken.

Jean Piaget en B.F. Skinner schijnen ernstig van mening te verschillen over het
programmering van kinderen, Piaget verwerpt Skinner's controlemaatregel als middel
om het kind voor de toekomst te conditioneren. Piaget meent dat achtergrond en
milieu in hoge mate het tempo bepalen waarin het kind leert; vorderingen zouden
niet te snel moeten worden gemaakt; alle kinderen moeten begripsfasen doormaken;
het vermogen tot ontwikkelen zou voortdurend benut en getest moeten worden om
te voorkomen dat de intellectuele groei geblokkeerd wordt.
Onderwijspsychologen concentreren zich gewoonlijk op de processen die ten
doel hebben jonge mensen in te wijden in de maatschappij waarin wij leven. Het
ging mij erom het evidente te onderstrepen. Het is onmogelijk mensen voor een
menselijk leven in een onmenselijke maatschappij te conditioneren. Mijn voornaamste
zorg geldt niet het nieuwe ‘onderwijs’ maar de noodzakelijkheid van negatieve
planningscriteria die een wereld binden waarin mensen effectief zullen kunnen leren.
Ik houd mij meer en meer bezig met het ontwerpen van het concept van een
multimensionaal evenwicht van het menselijk leven, dat zou kunnen dienen als een
raamwerk voor het evalueren van de relatie van de mens tot zijn werktuigen. Ik
geloof dat het in meerdere van de vele dimensies van dit evenwicht mogelijk is een
natuurlijke schaal te onderscheiden. Als een onderneming voorbij een bepaald punt
op deze schaal groeit, frustreert hij eerst het bereiken van het doel waarvoor hij
ontworpen was, om vervolgens al gauw een bedreiging voor de maatschappij zelf
te worden. Deze schalen moeten geïdentificeerd worden, en de parameters van het
menselijk streven, waarbinnen het menselijk leven mogelijk blijft, moeten worden
onderzocht. Ik geloof dat de onderwijs-
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psychologie ons richtlijnen kan verschaffen voor het identificeren van enkele van
deze schalen, en bovendien concepties kan leveren die van nut kunnen zijn voor
het in de ban doen van organisatie-, produktievormen en werktuigen die het
psychologisch milieu ondoordringbaar, geheim en verboden houden.

Zou men kunnen zeggen dat, waar Aurelio Peccei en de Club van Rome pogingen
in het werk stellen om de top van de maatschappij te hervormen, om leiders en
wetenschapsmensen te laten inzien dat vanwege de grenzen aan de groei de planeet
in gevaar is, uw werk gericht is op pogingen revolutionaire veranderingen te
bewerkstelligen aan de basis van de bourgeoismaatschappij zélf?
Peccei, Forrester en Meadows hebben een belangrijke dienst verleend door via
hun inspanningen een groot aantal mensen in te lichten over de onvermijdelijke
grenzen aan de groei van de goederenproduktie. Zij hebben het klaarblijkelijke
aangetoond. Ik zou hun inzicht graag willen helpen complementeren door het
onderstrepen dat een analoge inherente grenzen-aan-de-groei ook in de
dienstensector bestaan. (Zie tweede vraag.)
Naar mijn mening vormen de specifiek ecologische grenzen aan de groei in de
goederensector slechts een onderdeel in een bredere reeks van multidimensionale
grenzen aan de allesomvattende institutionalisering van waarden.
De maatschappij kan vernietigd worden als verdere groei het milieu vijandig maakt,
als hij het vrije gebruik van de natuurlijke vermogens van de leden van de
maatschappij vernietigt, als hij mensen van elkaar isoleert en ze in een door
mensenhand vervaardigde schelp opsluit, als hij het weefsel van de gemeenschap
ondermijnt door sociale polarisatie en versplinterende specialisatie te bevorderen,
of als een kankerachtige acceleratie sociale veranderingen afdwingt in een tempo,
dat wettelijke, politieke en culturele precedenten als leidraad voor algemeen erkende
procedures in het heden onmogelijk maakt. Werktuigen die een dergelijk effect
hebben kunnen niet getolereerd worden. In dit stadium van groei is het voor iedere
inspanning irrelevant of een onderneming in naam bezit is van individuen,
maatschappijen of staten, omdat geen leiding in staat is een dergelijke onderneming
dienstbaar te maken aan een sociale doelstelling.
Hoe ziet u de toekomst in de komende twintig jaar? Met name met het oog op de
schijnbaar steeds breder wordende kloof tussen de rijke en de arme volkeren.
Ik geloof dat alleen de demythologisering van de wetenschap, het in ere herstellen
van de normale taal en het herstel van de fundamentele procedures ons kunnen
helpen bij het inperken van de institutionele groei. Dit kan alleen bereikt worden
door een omkering van de huidige politieke doelstellingen. Deze zijn gewoonlijk
gericht op het doen toenemen van de totale produktie van een sociaal systeem en
op de gelijke verdeling van het produkt. Deze bezorgdheid om de gerechtvaardigde
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verdeling moet gecomplementeerd worden met inzicht in de noodzaak van een
gerechtvaardigde inspraak. Een gelijke claim op de produkten van de maatschappij
zal gecomplementeerd moeten worden door de zorg om een gelijke distributie van
de controlemiddelen over de nieuwe energieën waarover wij nu kunnen beschikken.
Zelfs als dit tot het besef zou leiden dat een gerechtvaardigde inspraak een
maatschappij noodzakelijk zou maken met een radicaal beperkte energieconsumptie.
In mijn volgende boek, Tools for conviviality tracht ik op dit probleem nader in te
gaan.

Eindnoten:
1
2
3
4

Deschooling Society. Harrow Books, Harper and Row, pag. 49-75.
‘Alternatives to Schooling’ in Saturday Review. 19 juni 1971.
‘The Individuals as Institution’ in Harpers' Magazine. September 1972, Pag. 55.
Dr. Illich was die tijd in India.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

217

Erza Mishan
Professor dr. Erza Mishan doceert economie aan de London School of
Economics, sedert 1956. Tot zijn bekendste boeken behoren Welfare
Economics: Ten Introductory Essays (1969), Welfare Economics: An
Assessment (1969) en Twenty-one Popular Economic Fallacies.
Erza Mishan werd in 1917 geboren in Manchester.

Wat is uw reactie op de publikatie van het Rapport van de Club van Rome?
Men kon voorzien dat het rapport van het M.I.T. door de meeste economen niet
zou worden toegejuicht. Dit komt omdat slechts zeer weinigen onder hen zich serieus
hebben beziggehouden met de idee van voortschrijdende economische groei als
een wettig middel voor sociale politiek. Sinds de oorlog heeft het accent altijd gelegen
op het doen toenemen van snelheid bij de economische groei. Generaliserend, kan
men zich negatieve reacties in de Verenigde Staten wel voorstellen, omdat een
dergelijk stuk veroordelingen uitlokt. Allereerst ontlaadt zich de rituele hoon op de
onheilsprofeten. Men graaft prompt zieners van een wereldcatastrofe tot aan het
oude Egypte toe op. Ook Malthus wordt immers nog steeds als een valse profeet
afgedaan? En ouderwets denkende economen herinneren ons er dadelijk aan dat,
wanneer traditionele grondstoffen uitgeput beginnen te raken, ongetwijfeld nieuwe
materialen zullen opduiken en nieuwe technologie ons, althans in het Westen, in
staat zal stellen de werkelijke standaarden blijvend te verhogen. Want de grenzen
van de wetenschap, zo zullen zij zeggen, verruimen zich tegenwoordig sneller dan
in welke periode van de geschiedenis ook. Economen zullen beklemtonen dat het
M.I.T.-model veel te eenvoudig is om de werkelijkheid uit te drukken en dat het geen
rekening houdt met vernuft en vindingrijkheid van de mens. Toch zal het boek
ongetwijfeld zijn invloed hebben, evenals de, een paar maanden eerder verschenen,
1
Blueprint . Het door Forrester en Meadows gebruikte model is relatief complex van
structuur. De wiskundige vergelijkingen die de verbanden tussen de variabelen
beschrijven, kunnen natuurlijk niet in een populaire rekensom worden aangetoond,
en de gemiddelde lezer zal zich tevreden moeten stellen met een paar eenvoudige
verbale en grafische illustraties over de aard van de onderlinge verbanden. Of met
de beschrijvingen en grafieken (niet zo helder getekend als ze hadden kunnen zijn)
van de door de computer geproduceerde tijdsverlopen in reactie op de zich
wijzigende oorspronkelijke veronderstellingen en parameters. Wat de meest serieuze
criticus echter zal willen bestuderen is niet alleen de informatie waarmee het model
gevoed werd, maar de structuur van het vergelijkingssysteem. Leveren wijzigingen
in de structuur van het vergelijkingssysteem belangrijke verschillen op voor de
resultaten? In ieder geval is er een begin gemaakt. Er is een globaal model expliciet
gemaakt dat dan ook beschikbaar is voor wijziging en verdere experimenten en
verfijning. Het zou zowel voor voor- als tegenstanders
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van de groei-idee toe te juichen zijn wanneer zij enkele heldere ideeën ontwikkelden
over de omvang van technische verworvenheden die te zijner tijd noodzakelijk als
positieve groeinormen dienen te worden gehandhaafd.

U heeft geschreven dat de technologische produktievoorwaarden niet gekozen
worden met een oog op de vergroting van 's mensen levenservaring, de sociale
wetenschappen zijn daar niet bij betrokken; ‘ze schijnen zich uitsluitend te
ontwikkelen als een beantwoording van de eisen zoals deze door industriële
2
efficiency en profijtbeginsel gesteld worden.’ Het proces wordt incidenteel opgewekt .
Hoe kan deze trend tot staan gebracht worden? Hoe kunnen de sociale factoren,
de belangen van het overgrote deel der mensheid in het model gebracht worden?
Eerlijk gezegd weet ik niet hoe deze trend tot staan kan worden gebracht. Maar
wat ik zeggen wil lijkt mij niettemin tamelijk duidelijk. Neem bijvoorbeeld de
luchtvervuiling. Er is een studie geschreven door Lave en Seskin, die schijnt aan te
tonen dat voor bepaalde leeftijdsgroepen ziekten als astma, bronchitis en emfysema
verdubbelen, als wij ons van gebieden met weinig vervuiling naar gebieden met een
hoge graad van vervuiling verplaatsen. Dit schept werkgelegenheid onder de medici
en het biedt natuurlijk toenemende mogelijkheden voor onderzoek. Dit lijkt mij de
typerende manier waarop de wetenschap een probleem benadert. Eerst doet zij
een uitvinding, die later onvoorziene consequenties, goede en kwade, blijkt te
hebben. De kwade consequenties vinden een welkome plaats in het systeem omdat
mensen moeten worden aangenomen om onderzoek te doen. Wat ik eigenlijk wil
zeggen is, dat er geen allesoverheersend goedertieren Wezen is dat zich bij
voortduring bezighoudt met de pro's en contra's van iedere uitvinding. Het proces
vindt min of meer blindelings voortgang op deze wijze, slechts geleid door directe
commerciële verwachtingen.
‘Economische groei is oorzaak van de veroudering van veel zaken, de economische
3
theorie is er daar éen van. Hoe past men het economisch denken aan de zich snel
wijzigende patronen op deze planeet aan, als het gaat om bevolkingsvraagstukken,
vervuiling, ecologie - en holt de economische theorie niet achter de feiten en
realiteiten van onze situatie aan?
Ja, economische theorie komt er altijd achteraan. Ik ben er echter van overtuigd
dat dit evenzeer voor andere wetenschappen geldt. Maar jonge mensen beginnen
tegenwoordig in ecologie geïnteresseerd te raken. Zij werden misschien
oorspronkelijk opgeleid in de economie. Nu beginnen zij een aantal andere problemen
te attaqueren, en problemen die zij kunnen attaqueren zijn gewoonlijk die welke
direct met het milieu of de ecologie te maken hebben. Resources for the Future
(Grondstoffen voor de toekomst) is een bekende organisatie in Amerika, die een
aantal zeer competente economen aan het werk heeft, die niet alleen geïnteresseerd
zijn in het maken van modellen, maar ook in het opstellen van kwantitatieve
ramingen. Hun belangstelling geldt het behoud
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van natuurlijke grondstoffen en milieu. De bredere sociale consequenties zijn ze
niet te lijf gegaan. Ik veronderstel dat de reden daarvoor is dat deze op vele manieren
ongrijpbaar zijn. Hier is immers heel wat speculatie en sociale probleemstelling voor
vereist. Het soort vragen waar zelfs sociologen zich op richten is inderdaad dikwijls
zeer beperkt. Ik geloof dat het in de natuur der dingen besloten ligt dat zij vele van
de sociale consequenties op lange termijn niet kunnen overzien. Tegenwoordig
bediscussiëren de mensen bijvoorbeeld de vraagstukken van de pornografie, de
mogelijke effecten van geweld op de televisie, dikwijls sadistisch geweld, op jonge
mensen of zelfs volwassenen. Maar het soort studies dat door sociologen wordt
uitgevoerd is dikwijls zo beperkt van visie. Er wordt hoofdzakelijk getracht te
ontdekken of het zien van deze dingen een onmiddellijk effect op de mensen heeft;
of, bijvoorbeeld, het kijken naar geweld onmiddellijk tot meer misdadigheid leidt, of
het kijken naar seksuele promiscuïteit tot verhoogde seksuele promiscuïteit leidt. Ik
geloof dat de resultaten statistisch gezien niet erg waardevol zijn. Maar zij richten
zich dan ook niet op de juiste vragen, zoals wat bijvoorbeeld dat uiteindelijke effect
op het karakter van de mens zal zijn. Want het soort leven dat wij nastreven zal
uiteindelijk afhangen van de waarden van de mensen, en hoe zij over elkaar denken.
De vraag die ik mijzelf stel luidt: als men naar de televisie kijkt en ziet hoe mensen
door andere mensen mishandeld en gewelddadig bejegend worden, zonder dat er
een moraal op volgt; dat een slechterik die maar zijn gang kan gaan met geweld of
die maar zijn gang kan gaan met seksuele promiscuïteit hoogtij viert; zullen jonge
mensen deze dingen niet als een sociale norm gaan opvatten, als een aanvaardbaar
deel van het leven gaan zien, om vervolgens te trachten zich dienovereenkomstig
aan te passen? Tot wat voor een toekomst zal dit leiden? Met dit soort vragen loop
ik rond, maar ik zie sociologen niets meten dat ons zal kunnen helpen bij het
beantwoorden.

Ik was zeer geïnteresseerd toen u in uw boek sprak over teenagers tussen de dertien
en zeventien die gemiddeld zo'n zevenhonderd dollar besteedden aan luxe goederen
4
op weg naar hun dolce vita . Zou u willen stellen dat deze cultuur corrupt is? Skinner
stelt dat de cultuur fout is, en niet de mensen; ofwel: verander het milieu en men
krijgt betere mensen. Zou u het daarmee eens zijn? En welke rol zouden economen
kunnen spelen, of sociologen en psychologen, om het milieu zodanig te wijzigen
dat de mensen zich anders zullen gedragen?
Dit lijkt inderdaad op het spelletje van de kip of het ei. Want om het milieu te
wijzigen om er vervolgens door veranderd te worden, moeten de mensen het initiatief
nemen. Het milieu verandert niet vanzelf. Eerst moeten de mensen het milieu
veranderen. En in dit land, de Verenigde Staten, dat verondersteld wordt een soort
democratische traditie te hebben, kan het milieu alleen maar veranderen als, in de
eerste plaats, de meerderheid van de mensen een dergelijke verandering voorstaat.
Daaruit volgt dus dat er eerst sprake moet zijn van een verandering van
geestesgesteldheid, voortkomend uit een nieuw inzicht of een nieuw be-
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wustzijn bij vele mensen alvorens dit doel bewerkstelligd zou kunnen worden. Het
is duidelijk dat als men het milieu eenmaal veranderd heeft, men ook de mensen
verandert. Zoals Winston Churchill heeft gezegd: ‘Wij maken gebouwen en dan
vormen de gebouwen ons.’ Zo'n soort proces is het.

Maar staan wij eigenlijk in een zogenaamde vrije democratische maatschappij niet
constant onder controle? Worden wij niet gevormd door leraren, professoren,
ambtenaren, overheidsinstellingen? Wij worden van top tot teen geprogrammeerd.
Moet niet die controle veranderd worden teneinde ...
Ik ben het in zekere zin met u eens. Wij worden om te beginnen al aan een aantal
5
politieke en institutionele beperkingen onderworpen. Madison Avenue is inderdaad
erg machtig. Gevestigde belangen hebben grote macht. Gevestigde materiële en
intellectuele belangen zijn sterk. Dat weten wij. Toch berust de enige hoop op radicale
veranderingen op het inzicht dat essentiële veranderingen niet spontaan tot stand
zullen kunnen komen. De laatste hoop is dat de massa van het volk ervan overtuigd
zal raken dat de bestaande manier van leven, als bijprodukt van de economische
groei, niet het leven is dat zij willen. Men zou zich een nieuw geheel van
mogelijkheden moeten wensen om uit te kunnen kiezen, en als men eenmaal ziet
dat dit inderdaad voorhanden zou kunnen zijn, dan kunnen wij serieus een begin
maken met veranderingen in het milieu.
Acht u het haalbaar om de planeet aarde als een multinationaal bedrijf te besturen?
Volgens sommigen zou de aarde reeds op weg zijn om als éen gigantische firma
bestuurd te worden. Als dat zo is, dan zou het spenderen van zo'n tweehonderd
miljard dollar per jaar aan militaire budgetten voor de wereld in haar geheel, door
ieder efficiënt management als verspilling van de hand worden gewezen.
Natuurlijk. Als er een universele regering bestond, zou deze verspilling niet
bestaan. Maar men heeft er geen verbeeldingskracht voor nodig om de vrees te
begrijpen waarmee de nu zwaarbewapende landen elkaar in het oog houden. Iedere
geringe toename van wapenbezit in het ene land wordt overtroffen door die in een
ander land. Ieder probeert zelfs vooruit te schatten en te bepalen welke wapens het
andere land zal uitvinden, teneinde over een wapen te kunnen beschikken dat
daartegen op zou wegen. Het is in feite juist die bewapeningswedloop tussen de
naties die de economische groei voor een groot gedeelte zijn huidige motivatie
verschaft. Als er geen sprake was van een bewapeningswedloop en de daarmee
gepaard gaande argumenten met betrekking tot het afnemen van de industriële en
economische groei, dan zou de politieke mogelijkheid van het weloverwogen
vertragen van de groei om een stabiele situatie te bereiken immers veel gemakkelijker
zijn.
Ziet u überhaupt de mogelijkheid om de planeet op een wereldomvatend niveau te
besturen?
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Niet in de nabije toekomst. Dat zie ik niet gebeuren. Ik sta daar pessimistisch
tegenover. Als u mij vraagt hoe lang de beschaafde wereld nog zal voortbestaan,
dan schat ik dat dat nog zo'n jaar of tien, vijftien zal zijn. Als zij veel langer zal blijven
voortbestaan zal dat een vorm van een wonder zijn. Tegelijkertijd geloof ik niettemin,
dat de mens over een vrije wil beschikt, en dat soms wonderen gebeuren. Dus
ploeter ik zelf ook verder, het beste hopend, maar het ergste verwachtend.

Zal men ooit de kloof tussen arme en rijke landen overbruggen? Als wij op een
wereldomvattend bestuur mikken, wat op de lange duur onvermijdelijk lijkt te zijn,
hoe moeten wij dat dan klaarspelen als er zo'n diepe kloof gaapt tussen de rijke en
de arme landen?
U tast mij nu in het diepst van mijn ziel. Ik heb mij uitvoerig beziggehouden met
welvaartsmaatschappijen en betoogd dat verdere economische groei geen zinnig
doel dient. Het is gewoon een slechte gewoonte geworden, of, zoals men ook zou
kunnen zeggen, de machine is niet meer te stoppen. Nu vraagt u mij wat wij aan al
die arme landen zouden moeten doen. Op dit punt steek ik echt niet graag mijn nek
uit, omdat ik toevallig van mening ben dat deze landen de door Gandhi aangewezen
weg hadden moeten volgen. Dat wil zeggen, zij zouden de kleine technologie, een
tussenvorm van technologie, hebben moeten benutten en zich op een bescheiden
maar redelijk bevredigende materiële standaard hebben moeten richten. Die weg
hebben zij uiteraard niet gevolgd. Een kleine groep in ieder van die landen houdt
de blik voortdurend op het Westen gericht, in de hoop hun landen tot die standaard
te kunnen opvoeren. Dit nu lijkt mij, volgens de aard der dingen, onmogelijk. Zeker
onmogelijk binnen enkele jaren, want het lijkt mij duidelijk dat als al deze landen
binnen een paar jaar een materiële standaard, vergelijkbaar met die van de
Verenigde Staten, zouden kunnen krijgen, de wereld dan niet veel meer dan tien of
twintig jaar zou kunnen voortbestaan. De omvang van het grondstoffenverbruik en
de omvang van de vervuiling zouden gigantisch zijn.
Iedere Chinees met twee auto's in zijn garage ...
Ja, zoiets. Als u mij vraagt wat, in zekere zin, ideaal is, en u vraagt mij niet hoe
dat gerealiseerd zou moeten worden, gewoon van de veronderstelling uitgaande
dat een almachtige dictator de wereld bestuurde ...
Ook Toynbee heeft zich in die termen uitgelaten.
Tja, dat is soms de enige manier om zinnig te kunnen praten, want men raakt
voortdurend in de knoei met wat haalbaar of onmiddellijk realiseerbaar is, en wat
er in een verder gelegen toekomst waarin, naar wij menen, minder beperkingen
zullen zijn, zou kunnen gebeuren. Wanneer er over de hele wereld een verlichte
dictatuur zou heersen, dan is het duidelijk dat het eerste wat er zou moeten gebeuren
is dat alle pogingen in het werk moeten worden gesteld om de bevolkingsgroei te
reduceren. De totale bevolking zou gestabiliseerd moeten worden en,
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indien mogelijk, sterk teruggebogen. En ten tweede zou men natuurlijk de rijkdommen
van de wereld evenwichtiger moeten gaan verdelen, in welk geval wij zeker niet de
Amerikaanse levensstandaard zouden kunnen aanhouden zoals deze nu is.

Eindnoten:
1 ‘Blueprint for Survival’, voor het eerst gepubliceerd in de Ecologist of Britain, januari 1972,
samengesteld door drieëndertig Britse wetenschapsmensen.
2 The Costs of Economic Growth. Pelican Books, 1967. Hoofdstuk: Salvation by science. More
intimate reflections on the unmeasurable consequences of economic growth, pag. 85.
3 Uitspraak van John Kenneth Galbraith, econoom aan de Harvard-universiteit.
4 The Costs of Economic Growth, pag. 195.
5 Madison Avenue in New York City betekent in de wereld van public relations wat Wall Street is
voor de financiële wereld.
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Jay W. Forrester
Professor Jay W. Forrester is de man, die de computermodellen heeft
ontworpen waarbij de grenzen van de groei werd bestudeerd door een
team van door hem opgeleide dynamische-systeemingenieurs onder
leiding van professor Dennis Meadows.
Professor Forrester werd in Anselmo, Nebraska geboren (1918). Hij
stichtte in 1949 samen met collega's het servo-mechanische laboratorium
van het Massachusetts Institute of Technology. Vanaf 1940 had hij zich
reeds aan het M.I.T. geconcentreerd op de ontwikkeling van elektrische
en hydrolische servo-mechanismen voor vuurmonden en radarsystemen.
In 1950 stichtte hij bij het M.I.T. het zogenaamde Digital Computer
Laboratory op. Hij is bovendien aan het M.I.T. verbonden als Alfred P.
Sloan, professor aan de faculteit van het Management.
1

Professor Skinner beklaagde zich er over dat 90 procent van de kritieken op zijn
2
boek Beyond Freedom and Dignity gebaseerd waren op misverstanden of op een
niet bereid zijn de door hem gestelde problemen onder ogen te zien. Misschien
waren de mentale modellen via welke de mensen van zijn boek kennis namen niet
toereikend?
Ik denk er net zo over. Na het lezen van de kritieken op Skinner's boek zag ik
zelfs een dermate grote overeenkomst met de kritieken op World Dynamics en op
3
het Rapport van de Club van Rome , dat ik er zeker van was dat ik zijn boek moest
lezen, al was het maar om de werkelijke betekenis er zelf van te kunnen vaststellen.
Geconfronteerd met een boek dat de conventionele wetenschap geweld aandoet
of dat gebruik maakt van een onbekende methodiek, misvormt een criticus dikwijls
een boek of hij keert de bedoeling ervan om. In dit verband moet men de aard van
het kritisch proces begrijpen. Mensen met negatieve reacties grijpen veel eerder
naar de pen dan mensen met positieve reacties. Bovendien voelt een criticus dikwijls
de verplichting, met een auteur van mening te verschillen; anders zou het kunnen
lijken of hij zelf geen intellectuele bijdrage leverde. Ik geloof dat wij in de reacties
op World Dynamics en het Rapport echter dezelfde trends zullen zien optreden als
waarvan sprake was in de eerdere boeken over systeemdynamiek. De eerste
kritieken zijn negatief. Maar dan beginnen nadenkende lieden die in het onderwerp
geïnteresseerd zijn dieper op de problemen in te gaan en deze te bestuderen. Na
de eerste stroom van negatieve kritieken begint zich een geheel andere toonaard
te ontwikkelen. Zelfs in de uiterst korte bestaansgeschiedenis van deze twee recente
boeken begint zich al een wijziging in de reacties voor te doen.
Hoe zou u de systeemdynamiek, die de methodiek achter deze twee boeken vormt,
willen omschrijven? Waar vindt de systeemdynamiek zijn oorsprong?
Wij hebben de systeemdynamiek sinds 1956 bij het M.I.T. ontwikkeld. Hij komt
voort uit de samenloop van drie oudere stromingen van onderzoek - de klassieke
of beschrijvende benadering van sociale systemen,
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de theorie van feedbackstructuren en dynamisch gedrag, en de ontwikkeling van
computers. De eerstgenoemde onderstroming, de beschrijvende benadering van
sociaal gedrag, ligt ten grondslag aan de ‘liberal arts’ en de klassieke benadering
van het onderwijs. Het is de methode van de historische en sociale commentator het rapporteren, evalueren en voorspellen. De klassieke methode van beschrijving
en verbale analyse komt in zijn meest formele uitingsvorm naar voren in de
‘case-study’-benadering van het onderwijs, zoals die in medische en rechtskundige
opleidingen gehanteerd wordt en zoals die in de casy-study-methode voor de
management opleiding aan de Harvard Business School gepopulariseerd is. Deze
klassieke traditie die gebruik maakt van beschrijving, analyse, argumentatie en
intuïtieve beoordeling, vormt ook op het moment de basis voor alle politieke
beslissingen, voor invoering van alle wetten en voor het nemen van alle beslissingen
op bestuurlijk niveau. De klassieke besluitvormingsprocedure kent zijn zeer sterke,
maar ook zijn zeer zwakke kanten. De sterke kanten zijn het gevolg van de directe
menselijke observatie van krachten, pressies en reacties binnen onze sociale
systemen. Ieder mens beschikt over een rijke voorraad informatie, verkregen uit de
observering van de mens en zijn instituten. Ieder mens filtert zijn observaties door
de bediscussiëring van pressies, menselijke reacties, en veronderstelde
consequenties. Ieder mens beschikt over kostbare hoeveelheden verkregen kennis
over de afzonderlijke facetten en componenten van sociale systemen. De observaties
beantwoorden grotendeels aan de feiten, juist op het elementaire niveau van
individuele pressies en reacties binnen het systeem. De klassieke benadering van
sociale systemen kent twee ernstige zwakheden. Het ene zwakke punt is dat de
klassieke traditie slechts een geringe leidraad verschaft bij het scheiden van de
belangrijke informatie van een gigantische hoeveelheid irrelevante informatie. Een
ander zwak punt is, dat de klassieke traditie niet voorziet in een methodiek voor het
met elkaar in relatie en verband brengen van een gegeven geheel van
onderstellingen, om vervolgens met zekerheid tot die consequenties te komen die
door die onderstellingen geïmpliceerd worden. De klassieke procedure van het
beheersen van sociale systemen beschikt dus over een gigantische voorraad aan
waardevolle informatie over de delen van het systeem, maar niet over een adequate
manier om de belangrijke informatie van de overdaad aan informatie te scheiden,
en evenmin over een methode om met zekerheid de consequenties te voorzien die
getrokken kunnen worden uit de geselecteerde informatie over individuele pressies
en menselijke reacties. Vandaar dan ook dat de klassieke traditie de mensen
blootstelt aan een overlast aan informatie, en in zeer hoge mate aan interne
tegenspraak, omdat verschillende mensen verschillende conclusies trekken uit
dezelfde aangegeven feiten. De aanvaarde conclusies vormen dikwijls geen
samenhang met de aanvaarde onderstellingen, en deze discrepanties worden niet
aangetoond, omdat de systemen dermate ingewikkeld zijn dat de menselijke geest
niet in staat is om de veelvoudigheid van zaken op juiste wijze te relateren aan de
grote verscheidenheid van mogelijke consequenties.
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De tweede draad die de achtergrond vormt voor de systeemdynamiek is zo'n honderd
jaar al in formeel-theoretische ontwikkeling. Ik doel hier op een gebied dat
afwisselend cybernetica, servo-mechanica, of feedback-systeemtheorie genoemd
wordt. Feedbacktheorie houdt zich bezig met het functioneren van de gesloten
kringloop waarin een controleactie (beslissing) de toestand van een systeem (de
niveaus in de systeemdynamiek) wijzigt en nieuwe informatievoorwaarden opzet
als leidraad voor toekomstige beslissingen. Iedere beslissing, of deze nu openbaar
of privé, bewust of onbewust is, wordt genomen binnen de context van zo'n
feedback-kringloopstructuur. Alle aan groei, doelbepaling, evenwicht, schommeling
en verval ten grondslag liggende processen worden opgewekt door het onderlinge
samenspel van krachten binnen de feedbackkringlopen. Het eerste professionele
artikel over feedback-dynamiek dat mij bekend is, werd in 1867 aan de Royal Society
in Londen voorgedragen door James Maxwell, die meer bekend is vanwege zijn
ontdekking van Maxwell's vergelijkingen voor de voortplanting van radiogolven door
de ruimte. Zijn artikel On Governors (regulateurs) leverde een mathematische
4
analyse van stabiliteit en werking van de excentriek zoals die bij James Watt's
stoommachines werd gebruikt. De Bell Telephone Laboratories brachten de
feedbacktheorie weer tot leven en pasten deze toe bij de ontwikkeling van
feedbackversterkers ten dienste van het transcontinentale telefoonverkeer.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden ideeën hierover verbeterd en toegepast
op militaire apparatuur. Meer recentelijk hebben afleidingen van de theorie als
leidraad gediend bij het ontwerpen van chemische bedrijven, olieraffinaderijen en
controlesystemen voor luchtvaart en ruimtesatellieten. Wij hebben de ontwikkeling
van deze principes voortgezet waar zij van toepassing zijn op zeer non-lineaire,
meer-kringlopige systemen, die zowel positieve als negatieve feedback bevatten.
De uit de feedbacktheorie voortkomende principes dienen als leidraad voor het
ordenen en organiseren van de informatie die uit de klassieke traditie of uit directe
observatie van het werkelijke leven beschikbaar komt. De principes van de
feedbacktheorie leren ons welke stukken informatie uit het moeras van de directe
observaties relevant zouden kunnen zijn bij het creëren van een gegeven
geobserveerde wijze van werkelijk gedrag. De principes van het feedbacksysteem
worden een zeef voor het scheiden van belangrijke van nutteloze gegevens.
Bovendien leveren de principes van het systeem een leidraad voor de wijze, waarop
de geselecteerde informatie tot een interactief systeem gestructureerd dient te
worden. De principes van structuur en werking van de feedbacktheorie helpen ons
ontsnappen aan de informatieoverdaad die inherent is aan de klassieke traditie van
de beschrijvende analyse. Maar dan nog zou men blijven zitten met meer informatie
en een grotere structurele complexiteit dan de menselijke geest kan verwerken.
De derde ontwikkeling op de achtergrond, de high-speed elektronische computer,
lost het probleem op met betrekking tot de vraag hoe men juiste dynamische
conclusies kan trekken uit een gegeven geheel van onderstellingen. Aan de computer
wordt een simulatiemodel voor-
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gezet dat een opsomming vormt van de motivationele onderstellingen en
informatiestromen voor ieder punt in het systeem en een specificatie van hoe de
krachten op ieder punt in het systeem onderling samenspelen. De computer simuleert
dan, of gaat stap voor stap na, wat er zal gebeuren als de afzonderlijke elementen
van het systeem op elkaar botsen.
Uit de klassieke traditie komt dus een teveel aan informatie voort. Uit de
feedbacktheorie komt een leidraad voor het ordenen en structureren van die
informatie voort, terwijl uit de ontwikkeling van de computers de mogelijkheid
voortkomt om de consequenties van gestructureerde observaties aangaande sociale
systemen te analyseren.
5

6

In een televisie-interview stelde dr. Dzjerman M. Gvishiani dat dikwijls het belang
van computers werd overschat, en dat men bij computerstudies als de uwe, vooral
ook sociologische en psychologische factoren in overweging dient te nemen. Hij
meende zelfs dat dergelijke variabelen nauwelijks in een computer gestopt zouden
kunnen worden.
Ik ben het ermee eens dat de pers in het algemeen en ook anderen te veel nadruk
leggen op het computeraspect van ons werk. De belangrijkste ‘input’ van een
dynamische-systeemmodel is de beschrijvende informatie die men erin stopt, evenals
onze opvattingen en begrippen ten aanzien van invloeden en reacties op
verschillende momenten in de werking van een sociaal systeem. De tweede
voornaamste begrips-‘input’ is afkomstig uit grondbeginselen van het
feedbacksysteem, die ons toestaan om te selecteren uit een overvloed van
beschrijvende informatie en ons de kans geven de betrekkingen die wij willen
bestuderen onderling te organiseren. De computer is noodzakelijk als een
economisch werktuig. Zij is geen deel van een begrips- of theoretische structuur
van systeemdynamiek.
Mijn enige verschil van inzicht met dr. Gvishiani zou zijn, wanneer hij werkelijk
van mening is dat psychologische en sociale aspecten niet in een
computersimulatiemodel zouden kunnen worden opgenomen. Tenslotte kan men
ieder soort van onderlinge betrekkingen, die men in staat is te beschrijven, in een
computermodel verwerken. Zelfs ontastbare zaken kunnen in een model worden
opgenomen. Hiervoor moet men eerst een schaal van meting vaststellen (die
willekeurig is). Maar men dient die schaal af te stemmen op actuele situaties, en
men dient vooral logisch te werk te gaan bij het gebruik van deze schaal. Wanneer
men dan ontastbaarheden uit het verleden dwingt om toekomstige ontastbaarheden
te worden, benadert men geleidelijk de noodzakelijke precisie. Gedachten en
discussies zullen op die wijze ook meer geordend en doordringend worden. De
psychologische en sociale kanten van onze systeemstudies zijn juist van
doorslaggevend belang. Zij kunnen en moeten worden verwerkt in formele modellen.
U spreekt ook over sociale systemen als zijnde meer-kringlopige systemen. Het is
mij niet duidelijk wat u bedoelt met een gesloten kringloop die een handeling met
zijn effect verbindt.
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Overal waar de omringende situatie van het systeem de actie bepaalt die de situatie
van het systeem beïnvloedt, is sprake van een feedbackkringloop.
Dit is een volmaakt verstrekkende definitie die alles omvat wat zich wijzigt in de
tijd. Men kan de dynamiek van een eenvoudige heen en weer bewegende slinger
structureren als een feedbackproces waarin de positie van de slinger de acceleratie
bepaalt, die op zijn beurt achtereenvolgens de snelheid en de positie bepaalt. Men
kan de processen van de evolutie beschouwen als een voortdurende aanpassing
tussen een soort en zijn omgeving waarbij de biologische verandering de geschiktheid
van de soort voor zijn omstandigheden wijzigt en nieuwe pressiemiddelen oproept
om die leden van de soort te begunstigen die daar het beste tegen zijn bestand.
Directie, administratie of politieke besluitvorming worden uitgeoefend in de context
van een feedbackstructuur waarin de beslissingen bedoeld zijn om de omringende
socio-economische omstandigheden te wijzigen en waarin de gewijzigde
omstandigheden een geheel van nieuwe informatie bieden, welke de basis vormt
van toekomstige beslissingen.
Maar de gesloten-kringloopopvatting staat in sterk contrast tot de wijze waarop
de meeste mensen oorzaak-en-gevolgrelaties zien. De meeste mensen zien niet
het hele cirkelvormige proces, maar slechts een in éen richting gaand fragment van
het gehele proces. Gewoonlijk concentreren discussies en debatten zich rond de
vraag hoe actie A resultaat R zal veroorzaken, zonder zich verder af te vragen hoe
resultaat R tot een nieuw patroon van actie A zal leiden. Ook de meeste artikelen
in de algemene pers concentreren zich op het eenvoudige unidirectionele
uitgangspunt en negeren de werkelijke cirkelvormige dynamische structuur die
sociale veranderingen veroorzaakt.
Misschien dat een eenvoudig voorbeeld van dienst kan zijn. Als iemand een glas
met water uit de kraan vult, dan ziet hij het gewoonlijk zo dat de straal water het
glas vult. De beschrijving blijft dan verder in die unidirectionele fase steken zonder
dat hij het resterende gedeelte van de causale gesloten kringloopstructuur
identificeert. Maar het is even waar, dat het water in het glas de kraan afzet. De
desbetreffende persoon kijkt naar het water en sluit de kraan als het juiste waterpeil
is bereikt. Het hele systeem is een systeem waarin de waterstraal het glas vult,
maar evenzeer een systeem waarin het water in het glas de straal bestuurt. Het
proces is cirkelvormig en vertoont een gesloten kringloop; actie wijzigt de situatie
van het systeem en de nieuwe situatie regelt de actie. Alle dynamisch gedrag wordt
door deze gesloten feedbackkringlopen opgewekt. Er zijn twee onderscheiden
soorten van feedbackkringlopen. Positieve feedbackkringlopen produceren alle
groeiprocessen; negatieve feedbackkringlopen produceren alle doelbepalingen,
evenwicht en fluctuatie.

Verschillende personen die ik voor dit boek interviewde hebben gezegd: ‘Wij hebben
geen computers nodig om dergelijke zaken op te lossen.’
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Dat is in zekere zin waar; maar in een andere en veel belangrijkere zin is het
volslagen onwaar. Het zou eerlijk zijn om te bekennen dat wij in de vijftien jaar dat
wij sociale systemen analyseren, nooit iets hebben ontdekt waarvan een ander niet
naar alle eerlijkheid kon zeggen dat hij het al wist en al beweerd had. Maar over
ieder onderwerp van belang bestaat een gescheiden mening. Mensen opteren voor
beide zijden van iedere kwestie. Bij belangrijke onderwerpen heeft de verdeeldheid
van mening de neiging tussen de 40 en 60 procent schommelen, zonder dat er een
zekerheid bestaat dat de meerderheid het bij het rechte eind zal blijken te hebben.
Maar bij een dergelijke controverse is het bijna onmogelijk te veronderstellen dat
iemand met een antwoord komt dat nooit eerder onder woorden is gebracht.
Verwarring allerwege, want tegenover iedere juiste bewering staat iemand wiens
geloofsbrieven even goed zijn en die juist het tegendeel heeft beweerd.
Als de controverse over het loutere gebruik van simulatiemodellen voor computers
is opgelost, dan zullen wij zien dat formele modellen de controverse over het wezen
van de sociale kwesties zullen reduceren. De reductie van de controverse zal op
twee niveaus plaatsvinden. Ten eerste dwingt de methode tot een concentratie op
fundamentele onderstellingen zonder tegelijkertijd met de consequenties van die
onderstellingen rekening te houden. De fundamentele onderstellingen dienen op
hun eigen gezag onder ogen te worden gezien zonder dat er van een beoordeling
vooraf sprake is en ook zonder dat men zich afvraagt of zij al of niet tot de gewenste
conclusies zullen leiden. In de klassieke methode van het politieke debat zijn
onderstellingen en consequenties op hopeloze wijze met elkaar vermengd. Men
heeft de neiging te beginnen met een uitkomst die men op het oog heeft om
vervolgens een geheel van onderstellingen aangaande de huidige omstandigheden
te verdedigen, dat dan tot de gewenste uitkomst moet leiden. Andere onderstellingen
worden niet expliciet gesteld en niet individueel bediscussieerd om
meningsverschillen op te lossen. Als onderstellingen reeds expliciet gesteld worden,
zoals dat in een computermodel dient te gebeuren, dan gaat veel van de onenigheid
in rook op. Dikwijls zijn het slechts gebrek aan helderheid en semantische
moeilijkheden die aan verschillen van mening ten grondslag liggen.
Op het tweede niveau brengt de klassieke debatprocedure eindeloze verschillen
van mening teweeg over welke consequenties zich in de toekomst zouden voordoen
naar aanleiding van een aanvaard stelsel van actuele onderstellingen. Dit
conflictniveau kan volledig geëlimineerd worden tussen hen die de methode van de
systeemdynamiek aanvaarden, omdat er geen twijfel over bestaat dat de computer
de juiste consequenties trekt uit de onderstellingen en onderlinge betrekkingen, die
men erin heeft gestopt.

Tijdens deze interviews over het Rapport verbaasde het mij dat de mensen uit
bepaalde disciplines, ik denk hierbij vooral aan de economie, die aan eenzelfde
soort planetaire modellen werken, schenen te aarzelen om in contact te treden met
deskundigen op het gebied van sys-
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teemdynamica.
U trekt mogelijk onjuiste generaliserende conclusies uit uw ervaringen met enkele
personen. Uw opmerking geldt zeker niet alle economen. Ons werk heeft in het
verleden relevante mensen aangetrokken die vele standpunten vertegenwoordigen.
Het M.I.T.-team stond in breed contact met allerlei mensen van vele verschillende
disciplines die ons voor de diverse aspecten van ons werk hebben geïnformeerd.
Ik zelf begin nu aan een nieuw programma dat zich zal bezighouden met de sociale
en economische verandering op nationaal niveau, en dus op de Verenigde Staten
geconcentreerd zal zijn. Het is nu reeds duidelijk dat wij hierin uitmuntende
samenwerking zullen hebben met mensen op alle gebieden van onderzoek. Er zijn
altijd mensen die contact en participatie vermijden maar dat is allerminst typerend
voor wetenschapslieden in het algemeen of voor een bepaalde discipline in het
bijzonder.
7

Niettemin vertelde professor William Nordhaus, econoom van de Yale Universiteit
mij dat hij een kritiek over uw werk World Dynamics had geschreven waarin hij
beweert dat uw boek onderstellingen bevat die volledig in tegenspraak zouden zijn
met beschikbare empirische gegevens.
Ja. De kritiek van Nordhaus is niet gepubliceerd maar heeft op privébasis wel
uitvoerig de ronde gedaan, zowel in Europa als in Noord-Afrika. Deze kritiek vormt
een voorbeeld van de vergissingen en drogredenen die in het leven kunnen worden
geroepen door iemand die een nieuw gebied niet begrijpt, maar zichzelf wel als een
onmiddellijke expert opwerpt. De kritiek voert drie belangrijke en drie minder
belangrijke vergissingen in World Dynamics aan. In feite toont een zorgvuldige
analyse van de Nordhaus-kritiek aan, dat ieder van die punten op een duidelijke
vergissing van deze criticus zelf berust of misschien wel op zijn verkeerd lezen van
het boek. Zaken zoals een functie abusievelijk voor zijn derivaat aanzien; het lezen
van een verkeerde meeteenheid voor een variabele; het creëren van variabelen die
niet in het boek staan om deze vervolgens wel aan het boek toe te schrijven; of het
verkeerd gebruik van gegevens van de werkelijke wereld als hij deze vergelijkt met
oppervlakkig overeenkomstige maar in wezen geheel andere concepties in het
model. De kritiek toont aan hoe arbarmelijk een klassieke statische opleiding in
traditionele economie een mens voorbereidt op het begrijpen van aard en werking
van non-lineaire meer-kringlopige feedbackstructuren waaruit onze sociale systemen
zijn samengesteld.
Ik heb een analyse over en een antwoord op die recensie geschreven. Deze is
beschikbaar voor ieder die ernaar vraagt. Eigenlijk toont mijn antwoord aan dat de
door de criticus gepresenteerde gegevens in sterke mate de veronderstellingen in
World Dynamics ondersteunen, wanneer de fouten in deze kritiek gecorrigeerd
zouden worden.
Eén van de kritische opmerkingen op World Dynamics luidde dat de grondstoffen
in economische en niet in fysieke termen gemeten hadden moeten worden, dat
daardoor het model misleidend is omdat er geen
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prijssysteem bij in is begrepen.
Zij die suggereren dat de oplossing voor tekorten in het prijssysteem ligt, spreken
vanuit een visie op korte termijn en denken daarbij aan relatieve en niet aan absolute
tekorten. Zij spreken kennelijk uit de economische beroepstraditie, waarin alles de
neiging heeft in termen van geld vertaald te worden voor het ter discussie wordt
gesteld. Maar een prijsmechanisme bevat niets dat fysieke ruimte schept, of
grondstoffen die niet reeds in de aardkorst aanwezig zijn. Prijs bepalen is een wijze
van opnieuw richten van inspanningen en van vaststellen wie resterende geringe
voorraden zou gebruiken. Zij die zich hoge prijzen kunnen veroorloven zullen van
de grondstoffen gebruik blijven maken nadat anderen, die zich die hoge prijzen niet
kunnen veroorloven, de toegang tot de markt is ontzegd. Het prijsmechanisme is
geenszins een oplossing voor de in World Dynamics aangevoerde problemen.
Realistische twijfels over de betekenis van het prijsmechanisme worden door
8
professor Wallich van Yale in Fortune uiteengezet. Wallich schreef onder meer:
‘Wij weten natuurlijk dat de prijzen van de meeste natuurlijke grondstoffen op het
moment geen weerspiegeling zijn van de te verwachten toekomstige tekorten ... Wij
kunnen er niet van overtuigd zijn dat, gegeven het vooruitzicht van toekomstige
tekorten, het prijssysteem met voldoende vooruitziendheid zal reageren. Afgezien
van het menselijk falen, zijn er diverse factoren die erop duiden dat dat wel eens
niet het geval zou kunnen zijn.’ Dan gaat hij van de grondstoffen over op een van
de duidelijk beperkte aspecten van het milieu, namelijk land: ‘De economie en politiek
van grond (land) vertegenwoordigen een speciaal aspect van het probleem van de
natuurlijke grondstoffen. De voorradigheid van grond ligt grotendeels vast ... Ook
hier weer biedt het prijssysteem niet voldoende verzekering dat het in staat zou zijn
de situatie in de hand te houden ... Er heeft zich heel wat bewijsmateriaal opgehoopt
waaruit blijkt dat het prijssysteem, zo het al niet intrinsiek ondergeschik is, op zijn
minst wezenlijk inefficiënt is als het erom gaat het probleem van de regionale
overbevolking op te lossen. Het blijkt dat verschuivingen in woonplaats van de
bevolking een reactie is op stijgende huren en toenemende opeenhoping die pas
na zéer lang tijdsverloop hun weerslag aanduidt.’ Hier zien wij dus een erkenning
van het belang van langdurig uitstel. Wij nemen de suggestie waar dat prijzen slechts
gehanteerd kunnen worden om te bepalen wie zal consumeren als de
beschikbaarheid terugvalt, in plaats van dat zij een voorraad aankweken. Om het
anders te stellen, ik zie prijzen als intermediaire variabelen die zullen bepalen wie
een toewijzing zullen ontvangen van een beperkte grondstoffenvoorraad. Velen
hebben betoogd dat hogere kosten de mensen er toe zullen brengen gebruik te
maken van grondstoffen van lagere kwaliteit en dat dit proces de voorraad langer
zal doen voortbestaan door een groter gebruik van kapitaal, energie en mankracht.
Dat is waar en die opvatting is in mijn World Dynamics-model verwerkt. Zij is ook
in het model voor het Rapport verwerkt, niet als een prijssysteem, maar door een
fysiek uitpersend efficiëntiesysteem. Men moet beseffen dat de dalende kwaliteit
van de grondstoffen een
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hogere efficiëntie om eruit te halen wat eruit te halen valt impliceert. Dit houdt een
werkelijke inflatie in, niet te verwarren met een monetaire inflatie. De stijgende prijs
impliceert een dalende produktiviteit. Dit heeft een lagere levensstandaard tot gevolg
omdat het betekent dat er een grotere inspanning geleverd moet worden voor het
produceren van dezelfde eenheid goederen. Er zóu nog heel wat meer gedaan
kunnen worden aan het vaststellen van wie wat zou moeten krijgen. Ik zeg dus niet
dat onze werkwijze volledig of definitief is geweest. Ik wil slechts stellen, dat dergelijke
kwesties niet over het hoofd zijn gezien. Sommige mensen hebben beweerd dat
groei-en-ineenstortingspatronen die in de boeken getoond worden, zich voordoen
omdat prijs- en financiële processen eerder impliciet dan expliciet zijn in de in hoge
mate opgevoerde modellen. Ik zelf geloof dat het effect van het toevoegen van
prijzen en financiële stromingen in tegengestelde richting zal plaats vinden. Nieuwe
patronen van systeeminstabiliteit zullen in het model mogelijk worden als de
additionele systeemniveaus en interacties tussen geld en materiaal worden
ingevoegd. Ik ben van mening dat wanneer de volledige werking van het
socio-economische systeem duidelijk zal worden het eveneens duidelijk zal worden
dat de prijs en het monetaire systeem evenzeer het slachtoffer kunnen worden van
verkeerd bestuur als de fysiek-demografische en fysiek-kapitale aspecten, en dat
de prijs- en financiële stromingen, in plaats van een probleemloze overgang te
verzekeren, nieuwe hindernissen langs de weg van groei naar evenwicht zullen
opwerpen.

Sommige lezers van World Dynamics hebben het gevoel dat ook de groei van de
technologie verwaarloosd werd.
Die reactie op het boek heb ik gewoon niet voorzien. Anders had de wijze van
aanpak van de technologische verandering vollediger kunnen worden verklaard.
Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat, gezien het aantal jaren dat ik met technologie
en wetenschap te maken heb gehad, er critici zouden zijn die geloven dat ik mij niet
bewust zou zijn geweest van de snelle vorderingen van de wetenschappelijke
vooruitgang. Deze kwestie wordt niet gedetailleerd in World Dynamics behandeld,
maar wel expliciet op pagina 53 vermeld: ‘Onder kapitaal worden ook wegen,
gebouwen en fabrieken begrepen. Het houdt ook onderwijs en de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek in, want de laatstgenoemde zijn niet elders in het
modelsysteem vertegenwoordigd en de investering in deze loopt in ongeveer dezelfde
mate terug als die voor het fysieke kapitaal geldt.’ Het gaat hier om het juiste gebruik
van opeenhoping van variabelen in een model van redelijk eenvoudige structuur.
Men kan in éen enkele variabele die zaken samenbrengen die een gelijksoortig
dynamisch gedrag vertonen. Onderzoek en technologische verandering vertonen
een dynamisch gedrag dat sterk gelijkt op dat van de fysieke kapitaalaccumulatie.
Beide vertonen, onder voor de groei gunstige omstandigheden, een positief
feedbackkarakter. Kapitaal produceert meer kapitaal; kennis vormt de basis voor
de produktie van nog meer kennis. Het belangrijkste gedeelte van onze technische
know-how bevindt zich
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in de hoofden van mensen en moet bij iedere menselijke generatie opnieuw worden
opgebouwd door een kostbare investering in onderwijs. De tijdconstanten van
veroudering en verdwijning van die kennis gelijken op die van de tijdconstanten voor
fysiek kapitaal. Bovendien is het veelbetekenende nut van beide hetzelfde; kennis
en fysiek kapitaal verhogen beide de levensstandaard, maken de kapitaalaccumulatie
efficiënter, en verhogen de opbrengst van de landbouw. Dit zijn de drie voordelen
van de gecombineerde kapitaal kennis-variabele in het World Dynamics-model.
Kapitaal en wetenschappelijke kennis vermeerderen dus samen, omdat zij op een
zelfde wijze worden opgewekt, een gelijksoortig leven leiden en voor hetzelfde doel
worden gebruikt.

Sommigen hebben kritiek geuit op het feit dat het Rapport werd gepubliceerd zonder
voorafgaande publikatie van de details van het computermodel waaraan de resultaten
ontleend werden.
Dat was een onverwacht resultaat van financiële en organisatorische
moeilijkheden. Niettemin is die kritiek slechts gedeeltelijk gerechtvaardigd. In de
eerste plaats werd het ontwerp van het model voor het Rapport in de lente van 1972,
bij de verschijning van het boek, ter beschikking gesteld aan diverse researchgroepen
die het tot in details wilden bestuderen, die daartoe een groep mensen moesten
aanwijzen, en zodoende onze computerkennis kregen overgedragen om met het
model te werken. In de tweede plaats in de boodschap van het Rapport in wezen
dezelfde als die van World Dynamics en zijn de details van het model van World
Dynamics via het eerstgenoemde boek beschikbaar. Het tamelijk omvangrijke boek
met details en de rechtvaardiging van het model voor het Rapport zal in 1973
9
verschijnen.
Dit brengt ons op het vraagstuk van waarden en prioriteiten. Sommige deskundigen
zijn van mening dat de arme landen er een hele andere mening over de groei op
na zullen houden dan de rijke landen.
Uw vraag impliceert dat de rijke landen een beëindiging van de exponentiële groei
zouden voorstaan terwijl dat met de arme landen niet het geval zou zijn. Maar er is
geen sprake van een eensluidend standpunt in de ontwikkelde landen. Evenmin
geloof ik dat er in de onderontwikkelde landen sprake is van éen enkel standpunt.
Misschien moet de terminologie van ontwikkelde en onderontwikkelde landen wel
gewijzigd worden in ‘overontwikkelde’ en ‘evenwichtige’ landen. De onderontwikkelde
landen zijn misschien beter in staat hun traditionele doelstellingen en waarden te
ondersteunen dan de ontwikkelde (overontwikkelde) landen. Ik geloof dat wij twee
denkrichtingen in de minder ontwikkelde landen zullen gaan onderscheiden. Politieke
leiders die opgeleid zijn in de ontwikkelde landen en die de academische en politieke
waarden van de geïndustrialiseerde landen hebben aanvaard, zullen de groei
bevorderen tot de door de groei opgewekte spanningen hun toekomstige en politieke
geloofwaardigheid zullen overschaduwen. Maar de traditionalisten en filosofen in
deze landen zullen inzien dat de oude waarden meer in overeenstemming zijn met
de toekomst op lange termijn en zij
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zullen eerder de voorkeur geven aan het vasthouden aan het verleden dan dat zij
de snelle opeenvolging van waardeomwenteling - naar groei en terug naar evenwicht
- zouden willen doormaken - om slechts terug te keren naar een maatschappij die
meer op die van hun eigen verleden lijkt dan die volgens het overgeïndustrialiseerde
patroon. De minder ontwikkelde landen zullen wellicht een rationeler standpunt
innemen dan de hoogontwikkelde landen - en wel om reden dat zij meer tijd hebben
om maatregelen te nemen. Wij zouden erg voorzichtig moeten zijn met het overijld
trekken van conclusies over hoe andere groepen zullen reageren. In ons vroegere
werk zijn wij tot de ontdekking gekomen dat sociale en politieke groeperingen geheel
verschillend op bepaalde verwachtingen reageren. Soms zijn het juist die groepen,
die het meest direct en nadelig getroffen lijken, die geprikkeld worden om op de
meest verstandige wijze op lange termijn te handelen. Wij zouden wel eens tot de
ontdekking kunnen komen dat de veronderstelde overgave van onderontwikkelde
landen aan economische groei, grotendeels slechts bestaat in de hoofden van
economen, overheidsbureaucraten en zakenlieden in de ontwikkelde landen die
getracht hebben hun eigen waarden en doelstellingen de minder ontwikkelde landen
aan te praten. Als deze groeiwaarden betwijfeld worden en slechts van voorbijgaand
voordeel blijken te zijn, dan is het zeer goed mogelijk dat de minder ontwikkelde
landen zich zullen keren tegen hen die zij ervan beginnen te verdenken valse hoop
en valse waarden in het vooruitzicht te hebben gesteld. Omdat de ethiek van de
economische groei in de onderontwikkelde landen niet zo wijdverbreid aanvaard is
als in de ontwikkelde landen, zouden wij wel eens tot de conclusie kunnen komen
dat het trauma van het in het gerede komen met de toekomst minder ernstig is voor
de arme landen dan voor de rijke landen.

Eén van de kritieken op uw World Dynamics luidde dat een verschuiving naar de
nul-groei een destructieve oplossing voor onze huidige problemen zou zijn.
Sommige critici van de huidige wereldstudies schijnen te denken dat wij het
onmogelijke aanbevelen, dat wij suggereren dat de groei onmiddellijk tot staan kan
worden gebracht. Misschien dat die reactie is gebaseerd op sommige
computerreeksen die aantonen wat er zou gebeuren als er onmiddellijke actie werd
ondernomen. Maar natuurlijk doen belangrijke veranderingen in waarden en het
politieke bedrijf zich niet zo snel voor. Onze computerreeksen zijn bedoeld om aan
te tonen dat zelfs onmiddellijke actie tot grote spanningen zal leiden en dat
uitgestelde actie tot nog grotere spanningen in het sociale systeem van de wereld
zal leiden. De tijd dringt, maar er is nog steeds tijd om een keuze te doen, tijd om
een politiek te bediscussiëren, te aanvaarden en ten uitvoer te brengen die de
voorkeur geniet boven het voortgaan op de huidige voet.
Wij moeten twee grote dilemma's onder ogen zien. Een verder voortsnellen van
de groei zal vernietigender voor de huidige menselijke waarden en instellingen zijn
dan een snelle vertraging van de groei. Maar
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het tot staan brengen van de groei zal zijn eigen geheel van spanningen in het leven
roepen - die minder ernstig zijn, dan de groei onbelemmerd en steeds substantieel
voort te laten gaan. Het ziet er niet naar uit dat ons spanningvrije utopia's te wachten
staan, maar er bestaat een grote keuze aan alternatieve toekomstmogelijkheden.
De uitdaging geldt het bestuderen van de aard van de alternatieven om daar dat
geheel van spanningen uit te kiezen die tot een levensvatbare en draaglijke toekomst
zouden leiden. De boodschap van World Dynamics en het Rapport van de Club van
Rome luidt: het negeren van spanningen nú zal tot nog grotere spanningen in de
toekomst leiden. Als wij zo spoedig mogelijk tot actie overgaan, dan mag die actie
moeilijk zijn en leiden tot spanningen en controversen op korte termijn, maar dan
zal die actie in ieder geval de spanningen reduceren waarmee wij anders in de
relatief nabije toekomst geconfronteerd zouden worden. Het gaat er niet om de
spanningen te ontwijken, de beslissing ligt juist in termen van welke spanningen,
wanneer en met welk doel.
10

Carl Kaysen van het Institute for Advanced Study heeft het gevoel dat het
groeimechanisme veel dieper in ons sociale systeem verankerd ligt dan in de door
u en Dennis Meadows geleverde modellen wordt aangetoond.
De in een systeemdynamisch model bespeurde diepte vormt in grote mate een
weerspiegeling van wat de lezer erin wil zien. Als hij er de geringst mogelijke inhoud
in wil zien komt hij tot geheel andere conclusies dan wanneer hij er de grootst
mogelijke inhoud in wil zien. In een hoogopgevoerd model is vanzelfsprekend ruimte
voor verschillende interpretaties. Het is mogelijk dat beide interpretaties juist zijn,
afhankelijk van wat het individu met het model doet. De wereldmodellen in hun
huidige hoge mate van opgevoerdheid tonen de volledige gedetailleerdheid van de
psychologische en sociologische krachten, die fysieke variabelen met menselijke
reacties verbinden, niet expliciet aan. De methodiek van de systeemdynamiek kan
gemakkelijk het volledige gezichtsveld van iedere psychologische, morele,
sociologische of waardestructuur opnemen die men er bij wil insluiten. Het zal van
belang zijn dit te doen bij het toekomstige modelleren van wereld- en nationale
dynamieken. Maar voor World Dynamics hield het verlangen om het brandpunt
slechts op de belangrijkste intersectorale krachten tussen bevolking, kapitaal,
voedsel, grondstoffen en vervuiling te richten, in, dat uit eenvoudigheidsoverwegingen
vele tussenkomende variabelen, zoals prijzen en psychologische reacties, op
passende wijze werden ondergebracht bij meer grijpbare variabelen waar zij uit
voortkomen en waarin zij hun effect hebben.
Heeft u ooit ook meer ongrijpbare variabelen in modellen opgenomen?
Ja, wij weten dat dat kan. Een voorbeeld daarvan was een model van de dynamiek
van totale groei, waarvan slechts summiere beschrijvingen gepubliceerd zijn. Dat
model bevatte ongeveer 250 variabelen die samenspelen bij het veroorzaken van
groei en crisis van een nieuwe, op techniek gebaseerde handel en maatschappij.
Dat totale model bevatte
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de psychologische en leiderskarakteristieken van de managers van grote bedrijven,
riep de wijze op waarop traditie en historie van de organisatie zelf zetelen en
uitgangspunten beïnvloeden, en het hield zich bezig met de sociologie en de
psychologie van het totale proces van grondstoffentoewijzing. Maar een dergelijk
model is uitermate complex en gedetailleerd. Het beschikt niet over de eenvoud en
helderheid die noodzakelijk zijn in een boek als World Dynamics, waar het model
begrijpelijk moet zijn in de tijd die de gemiddelde lezer beschikbaar heeft. Bovendien
moeten wij voor ogen houden dat de mentale modellen die nu bij nationale en
wereldwijde besluitvorming gebruikt worden, vermoedelijk niet meer omvattend zijn
dan die welke in World Dynamics en in het Rapport gepresenteerd worden.

Zouden wereldmodellen verder moeten worden uitgebreid om ook sociale en
psychologische invloeden te kunnen omvatten?
Een model van aanzienlijk grotere complexiteit zal te zijner tijn wenselijk zijn,
gedeeltelijk ook om de geschiktheid van eenvoudiger modellen te verifiëren.
Anderzijds, omdat het toevoegen van over het hoofd geziene variabelen het model
de kans zal geven extra werkwijzen te leveren die in feitelijke sociale systemen
mogelijk zijn. Er zijn extra soorten van spanning en extra wijzen van
bevolkingsevenwicht en verstoring die eenvoudigere modellen niet kunnen
uitbeelden. Maar het insluiten van extra variabelen zal de belangrijkste boodschap
van de twee boeken vermoedelijk niet veranderen.
En die boodschap luidt?
De op dit moment op de wereld geldende waarden en de daaruit resulterende
groeitrends op het gebied van bevolking en industrialisatie kunnen niet langer dan
enkele tientallen jaren voortgaan. Vele verschillende spanningen kunnen de toekomst
hervormen. Sommige aanloopwegen naar de toekomst verdienen in hoge mate de
voorkeur boven andere. Hoe harder wij ernaar streven de huidige politiek voort te
zetten, des te heviger zullen tegenwerkende spanningen vanuit het natuurlijke en
het sociale milieu zich voordoen. Wij hebben nog steeds de tijd om keuzen te doen
11
die de toekomst zullen beïnvloeden. In tegenstelling tot hen die een doomsday -etiket
op de twee boeken hebben geplakt, zie ik deze als hoopvolle boodschappen. Wij
zouden een aanzienlijk betere toekomst kunnen hebben, dan die welke blinde
toewijding aan voorbije waarden en tradities ons zou opleveren.
Maar denkt u dat u, gezien het feit dat de tijd dringt, voldoende specialisten in de
systeemdynamiek kunt opleiden om de grote hoeveelheid onderzoek en onderwijs
te laten verrichten die noodzakelijk is?
Er is grote haast. De opleiding en het onderzoek zullen worden vertraagd door
de hoge mate van tegenstrijdigheid die nu rond het werk en de opgeroepen
problemen bestaan. De tegenstrijdigheid is vermoedelijk onvermijdelijk omdat hij
deel uitmaakt van een overgangsperiode tussen een voorbije zekerheid, dat de
oude tradities bevredigend en voldoende
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waren, en de nieuwe methodes van denken, onderwijs, analyse en sociaal
systeem-ontwerpen waar u naar informeerde. Het is op het moment niet waarschijnlijk
dat iemand het soort financiële steun zou kunnen organiseren die nodig is om de
universitaire ontwikkeling op gang te brengen die noodzakelijk is om een volledig
nieuw onderwijssysteem vanaf het middelbaar onderwijs in het leven te roepen. Ik
denk dat de twijfels op den duur zullen verdwijnen. Dan zal het mogelijk zijn om
onze taak voort te zetten. Deze periode moeten wij doormaken. Iedere wezenlijke
breuk met de voorbije traditie brengt onvermijdelijk een controverse teweeg terwijl
nieuwe ideeën slechts traag geaccepteerd worden.

Hoe groot is uw hoop dat deze ‘Umwertung aller Werte’ in een relatief korte tijd
bereikt kan worden? Zouden de Chinezen of de Sowjets in uw benadering betrokken
kunnen worden, zoals dat, bijvoorbeeld, met de Japanners het geval is geweest?
Ik ontvang post en brieven uit praktisch alle landen. De post van buiten de
Verenigde Staten evenaart die van binnen het land. De brieven bevatten vragen,
commentaren, verzoeken om voordrachten en verzoeken van mensen uit allerlei
soorten landen, de socialistische landen inbegrepen, om bij ons te mogen komen
studeren. Er bestaat een wijdverbreide kennis over waar wij hier op het M.I.T. mee
bezig zijn. De ideeën zijn nog niet diep doorgedrongen maar hebben wel al een
wijde vlucht genomen. De mensen beginnen overal veel actiever na te denken over
systemen die de toekomst van de maatschappij beïnvloeden.
Als men naar de reacties over de hele wereld, sinds de publikatie van World
Dynamics en het Rapport kijkt, dan ziet men dat er een enorme discussie aangaande
de opgeworpen kwesties op gang is gekomen. Bent u hoopvol dat de reacties
voldoende mensen zullen bereiken om een groep leiders te creëren die de
toekomstige vooruitzichten voor de mensheid kunnen analyseren en de huidige
gedragingen en gevoerde politiek metterdaad zullen wijzigen?
De problemen zijn dermate substantieel en de nieuwe richtingen dienen in zulk
een mate van de oude te verschillen, dat het oude politieke leiderschap alléen niet
voldoende zal zijn. Er moet ook wijdverbreide publieke ondersteuning en begrip
komen. Om dat te bereiken zou ons onderwijssysteem veel effectiever moeten
worden in het overzien en begrijpen van hoe het
socio-economisch-technisch-milieusysteem functioneert. Ik geloof dat de opvattingen
verweven in wat wij systeemdynamiek noemen, deze ontwikkeling mogelijk zullen
maken.
Systeemdynamiek is een werkwijze van het op een gemeenschappelijke basis
met elkaar in verband brengen van verschillende intellectuele disciplines en de
verschillende facetten van het bestaan, zodat men de technologische, economische,
ethische, psychologische, politieke en natuurlijke aspecten van onze samenleving
in éen enkele structuur kan onderbrengen. Men kan ze allemaal onder éen noemer
met elkaar in verband brengen om te zien hoe zij onderling samenspelen in het
voortbrengen van sociale en economische veranderingen. De problemen van de
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wereld komen niet voort uit kwesties die binnen éen enkele intellectuele discipline
of welke willekeurige subsector van het ons omringende dan ook besloten liggen.
Problemen en spanningen worden opgewekt door de interactie tussen vele
subsectoren. Nergens in ons onderwijssysteem en nergens in ons politieke systeem
worden deze interacties op de juiste wijze aangepakt - niet in de Verenigde Staten,
niet door regeringen en niet bij grote bedrijven.
Een volslagen revolutie in ons begrip voor de wereld om ons heen ligt in het
verschiet. Dit nieuwe begrip zal ontwikkeld worden op een algemene basis van
dynamisch gedrag die op ieder gebied of combinatie van gebieden kan worden
toegepast. Bij deze nieuwe soort van opvoeding en onderwijs zal een student zich
concentreren op structuren, die op verschillende gebieden weer te voorschijn zullen
komen. Er bestaan dynamische structuren in de fysica die weer op zullen duiken in
bestuur, politiek en ecologie. Als een structuur en zijn mogelijke werking gekend
worden, dan herkent men die structuur ook wanneer men hem in de medische
wetenschap, bedrijfspolitiek, of in de demografie tegenkomt. Dit zijn ideeën die al
in de laatste klassen van het middelbaar onderwijs onderwezen zouden kunnen
worden.
De wereld heeft behoefte aan een nieuwe versie van de ‘renaissancemens’,
waarmee individuen bedoeld worden die in staat zijn zich te bewegen tussen
intellectuele disciplines, die elk van de vele gebieden kunnen begrijpen en hun
significante onderlinge relaties kunnen vatten. Volkomen onnodig hebben opvoeders
de hoop laten varen, ooit weer het soort mens te kunnen klaarstomen dat zou kunnen
doordringen in de klaarblijkelijke complexiteiten van de veelvoudige facetten van
het menselijk bedrijf. Wij mogen niet wanhopen bij het zoeken naar een nieuwe
fundamentele grondslag die ten grondslag ligt aan de proliferatie van academische
verscheidenheid. Die ligt nu binnen het bereik. Het zal mogelijk zijn om bruggen
van algemene dynamische structuren en werkingen te slaan tussen de
alfawetenschappen, bètawetenschappen, biologie en sociale aangelegenheden.
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Bibliografie van systeemdynamische publikaties
Jay W. Forrester, Industrial Dynamics. M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts,
1961.
Het eerste boek over systeemdynamiek illustreert het gebruik van de methodiek
door analyse van de problemen van een industrieel bedrijf.
-, Principles of Systems. Wright-Allen Press, Cambridge, Massachusetts, 1968.
Inleidende tekst over de gedachtengang achter en de methodiek van
systeemdynamiek.
-, Urban Dynamics. M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1969.
Een toepassing van systeemdynamiek op stedelijke problemen.
-, World Dynamics. Wright-Allen Press, Cambridge, Massachusetts, 1971.
Een uiteenzetting over Forrester's aanvankelijke wereldmodel, waarop de studie
van de Club van Rome, neergelegd in het Rapport, is gebaseerd.
Nathan B. Forrester, The Life Cycle of Economic Development. Wright-Allen
Press, Cambridge, Massachusetts, 1972.
Toont een systeemdynamisch model van nationale economische ontwikkeling.
Dennis L. Meadows en Donella H. Meadows (red.), Toward Global Equilibrium:
Collected Papers. Wright-Allen Press, Cambridge, Massachusetts, 1973.
Een verzameling van dertien scripties betreffende individueel onderzoek met
betrekking tot onderwerpen, die uit de studie van de Club van Rome
voortkwamen.
Dennis L. Meadows e.a., Dynamics of Growth in a Finite World. Wright-Allen
Press, Cambridge, Massachusetts, 1973.
Het technisch rapport over de studie van de Club van Rome, met een complete
beschrijving van het model, het doel en de methodiek.
Dennis L. Meadows, Dynamics of Commodity Production Cycles. Wright-Allen
Press, Cambridge, Massachusetts, 1970.
Bevat een algemeen dynamisch model van de produktiecyclus van
consumptiegoederen op lange termijn.
Dennis L. Meadows e.a., The Limits to Growth. Universe Books for Potomac
Associates, New York, 1972.
Het algemeen rapport over de studie van de Club van Rome, waarin de tendens
tot exponentiële groei, welke de wereldmaatschappij beheerst, wordt
beschreven.
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Zie interview met B.F. Skinner, pagina 47.
B.F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity. Alfred A. Knopf, New York, 1971.
Zie de bibliografie aan het eind van dit interview.
James Watt (1736-1819), Britse ingenieur en uitvinder van de stoommachine.
In de N.O.S.-uitzending Panoramiek van 26 September 1971.
Vice-voorzitter van de Sowjet-raad van ministers van Wetenschap en Technologie.
Zie gesprek met William D. Nordhaus, pagina 125.
Fortune Magazine van oktober 1972.
Dennis L. Meadows en Donella H. Meadows, Toward Global Equilibrium. Wright-Allen Press,
Cambridge, Massachusetts, 1973.
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Dennis L. Meadows, Introduction to the project.
Jørgen Randers, DDT Movement in the Global Environment.
Alison A. Anderson en Jay M. Anderson, System Simulation to Identify Environmental Research
Needs: Mercury Contamination.
Jay M. Anderson, The Eutrophication of Lakes.
William W. Behrens III, The Dynamics of Natural Resource Utilization.
Jørgen Randers en Dennis L. Meadows, The Dynamics of Solid Waste Generation.
Roger F. Nail, The Discovery Life Cycle of a Finite Resource: A Case Study of U.S. Natural Gas.
Steven B. Shantzis en William W. Behrens III, Population Control Mechanisms in a Primitive
Agricultural Society.
William W. Behrens III en Dennis L. Meadows, Determinants of Long-Term Resource Availability.
Dennis L. Meadows, Adding the Time Dimension to Environmental Policy.
Jørgen Randers en Donella H. Meadows, The Carrying Capacity of Our Global Environment: A
Look at the Ethical Alternatives.
Jay W. Forrester, Churches at the Transition Between Growth and World Equilibrium.
Alle verschenen bij Wright-Allen Press, Cambridge, Massachusetts.
10 Zie gesprek met Carl Kaysen, pagina 73.
11 Rampdag, bijvoorbeeld door H-bomexplosies.
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Gunnar Myrdal
Professor Gunnar Myrdal doceert economie aan de universiteit van
Stockholm sedert 1960.
Hij werd in Gustafs, Dalecarlia in Zweden geboren (1898). Van 1945 tot
1947 was hij Zweeds minister van Handel. Zijn echtgenote, Alva Myrdal
is momenteel minister van Wetenschapsbeleid en Kerkelijke
1
aangelegenheden. Van 1947 tot 1957 heeft professor Myrdal de
Economische commissie voor Europa van de Verenigde Naties in Genève
voorgezeten.
Tot zijn voornaamste werken rekent men Monetary Equilibrium (1939),
Population, a Problem for Democracy (1944), Economic Theory in
Under-Developed Regions (1957), Beyond the Welfare-State (1969) en
zijn gigantische studie over ontwikkelingslanden Asian Drama kreeg
wereldbekendheid. Ook schreef hij nog onlangs een studie over
Amerikaanse rassenproblemen, An American Dilemma Revisited: a Racial
Crisis in Perspective (1970).

Tijdens de milieuconferentie in Stockholm in 1972 heeft u erop gewezen, dat de
mens eindelijk zou moeten inzien dat er grenzen aan de groei zijn.
Het probleem is veel ingewikkelder dan de meesten denken, waaronder ook uw
2
Hollandse vriend, Sicco Mansholt. Al dat geklets over oplossingen op planetair en
wereldniveau is flauwekul, beste vriend. Als wij de ongelijkheid in de hele wereld
zien en als wij zien dat de Amerikanen veertig procent van alle grondstoffen die wij
hebben opgebruiken, dan is het volslagen onzin om over wereldproblemen en de
oplossingen te praten.
Dat is misschien wel zo, maar u hebt een ernstige waarschuwing over die grenzen
laten horen.
Natuurlijk, er zijn ook grenzen, maar niemand weet precies waar die liggen. Al
die zogenaamde feiten zijn heel erg twijfelachtig. Waar ik vooral tegen ben is dat er
met die zogenaamde grenzen wordt gedaan alsof het een vaststaand feit voor de
wereld is, terwijl men op geen enkele manier op het veel nijpender vraagstuk van
gelijkheid tussen de staten en in de landen zelf ingaat.
U bent er voorstander van dat alle menselijke en economische activiteit vanuit éen
3
centraal punt dwingend wordt opgelegd. Maar hoe doet men dat ?
Dat probeer ik nu juist uit te leggen. Wij zien ons voor een zeer ernstig
bestuursprobleem geplaatst. En dan is er natuurlijk het politieke vraagstuk. Maar ik
heb over deze problemen een hele serie artikelen geschreven. U kunt met alle
genoegen uit mijn werk citeren. Ik zet deze zaken uiteen in een boek, dat ik aan het
voltooien ben en dat zal heten: Critical Essays on Economics.
Ja, maar ik ben niet naar Stockholm komen vliegen om klakkeloos woorden te
citeren die u vroeger al hebt geschreven. Laten wij er een persoonlijke noot aan
toevoegen.
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Ik ben ook met een tweede boek bezig, dat heet Economic Theory in Underdeveloped
Regions. Maar goed, ik zal u vertellen hoe ik over abstracte modellen denk. De
laatste tientallen jaren heeft de overgrote meerderheid van mijn collega's-economen
zich ontzaglijk veel moeite en inspanning getroost om wat zij onder de
natuurwetenschappelijke methoden verstonden na te streven, door uiterst
vereenvoudigde modellen te construeren, vaak met een dun wiskundig sausje
overgoten. Deze modelbouwerij heeft zich de laatste tijd ook snel over de andere
sociale wetenschappen verspreid, waarbij de onderzoekers op hun beurt blijkbaar
trachten de economen na te volgen.
Het is echter duidelijk dat de sociale wetenschappen door het overnemen van de
vorm in wezen niet ‘wetenschappelijker’ worden, als die vorm niet aan de sociale
werkelijkheid is aangepast en dus onbruikbaar is om deze te analyseren. Het is juist
op grond van het feit dat zij tot de bodem van de werkelijkheid zijn gegaan, dat het
voor natuurkundigen vaak mogelijk is geweest om aan de schrijftafel fundamentele
ontdekkingen te doen, door eenvoudigweg wiskundige redeneringen op vaststaande
feiten en verbanden toe te passen. In ons vak wisselt de mode als in een kringloop.
Zo is er de laatste tijd weer een stroming op komen zetten om abstracte modellen
te bouwen niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de wereld.
Ik voorzie echter dat over een jaar of tien, vijftien, de oude vertrouwde werkwijze
weer de nieuwe mode zal worden. Men zal dan erkennen dat de pogingen van de
laatste tijd om de methoden, of liever de vorm, van de eenvoudiger
natuurwetenschappen over te nemen, voor een groot deel een tijdelijke afdwaling
in de richting van oppervlakkige en niet toepasselijke gegevens is geweest. Ik waag
mij aan deze voorspelling, omdat de studie van sociale feiten en verbanden in feite
betrekking moet hebben op zaken, die veel gecompliceerder, verscheidener en
beweeglijker zijn, dan die welke in uiterst abstracte modellen door parameters en
variabelen worden voorgesteld en waarin het gedrag, slechts opgenomen in termen
van totaal en gemiddelden, onverklaard blijft. Hier moet ik nog een en ander aan
toevoegen om niet verkeerd begrepen te worden.
Ik heb beslist geen kritiek op modellen als zodanig. Al het wetenschappelijk
onderzoek behoort te generaliseren en dus te vereenvoudigen. Het komt er slechts
op aan dat de selectie van de op te nemen factoren moet voldoen aan het criterium
dat ze ter zake zijn. Als de bouwers van abstracte economische modellen hun
methoden kenschetsen als ‘kwantitatief’, in tegenstelling tot de officiële methode,
die zij geneigd zijn ‘kwalitatief’ te noemen, dan is dit natuurlijk een foutieve benaming.
Kwantitatieve kennis is een vanzelfsprekend doel van onderzoek en de econoom
van de gevestigde school is, als de veel kritischer onderzoeker, geneigd veel meer
waarde te hechten aan empirische gegevens. Als hij vaak minder cijfers kan
overleggen dan de conventionele economen, vooral als het om onderontwikkelde
landen gaat, dan komt dit doordat hij voorzichtiger is bij de vaststelling ervan.
Mijn derde punt is een erkenning. Ondanks het zo vaak achterwege
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blijven van grondig kritisch onderzoek naar de juistheid van de ten grondslag liggende
abstracte veronderstellingen en gebruikte begrippen, is het een feit, dat
econometrische modellen, zelfs van het macrotype, die betrekking hebben op een
heel land, toch vaak tot juiste conclusies leiden en bruikbaarder zijn dan in de tijd,
toen Alfred Marshall deze methode als onrealistisch verwierp. In ontwikkelde landen
is het statistische materiaal nu vollediger en betrouwbaarder, hoewel ik er niet van
overtuigd ben dat de statistieken die het M.I.T.-team voor het Rapport heeft gebruikt,
wel reëel en juist waren.

In het Rapport van de Club van Rome wordt beoogd tot een berekening van de
gehele wereld te komen. Aangezien twee derde van de planeet in staat van
ontwikkeling kan worden beschouwd, om het voorzichtig uit te drukken, in hoeverre
acht u dan de ingevoerde gegevens met betrekking tot de Derde Wereld
betrouwbaar?
In de eerste plaats is onze kennis van de omstandigheden in deze
onderontwikkelde landen nog buitengewoon schaars. Ik vrees, dat veel van de
verzamelde gegevens en bergen cijfers geen enkele betekenis hebben voor de
analyse van de economische werkelijkheid, terwijl de ontoereikendheid van de
gebruikte begripscategorieën tegelijkertijd zeker hebben bijgedragen tot de grove
gebreken ten aanzien van elementaire waarnemingen. Zelfs in ontwikkelde landen
beginnen wij in te zien dat begrippen als bruto nationaal produkt of inkomensgroei
op zijn zachtst gezegd ondeugdelijk zijn. Zij houden geen rekening met de
distributiefactor. Er heerst grote onduidelijkheid over wat er nu zou groeien en of
het werkelijk groei is, in welke zin ook, of slechts de verklaring van kosten tengevolge
van allerlei onvoorziene ontwikkelingen. Er wordt vrijwel nooit rekening gehouden
met de absolute of betrekkelijke onbruikbaarheid van opvallende, particuliere of
openbare consumptie en investering. In onderontwikkelde landen zijn het ontbreken
van doeltreffende markten over een breed terrein van hun economie en vele andere
begripsmoeilijkheden, deze landen eigen, extra bijkomende factoren. Om al deze
redenen en ook vanwege het bijzonder gebrekkig functioneren van de
statistiekdiensten, moeten de cijfers over nationaal inkomen of produkt die met
zoveel gemak in de literatuur worden opgegeven, als vrijwel waardeloos worden
beschouwd, zeker waar het om ontwikkelingslanden gaat.
Laat ik dit zeggen. Het oertype van een theoretisch groeimodel is dat, waarin de
totale opbrengst in verband staat met fysieke investering door de verhouding
kapitaal/opbrengst. Oorspronkelijk ontworpen als een theoretisch hulpmiddel om
problemen van economische stagnatie en instabiliteit in ontwikkelde landen mee te
behandelen, werd dit éenfactormodel op volkomen andere ontwikkelingsproblemen
van onderontwikkelde landen toegepast.
De kapitaal/opbrengst-benadering werd na de oorlog onder economen populair
ten gevolge van een aantal studies in Westerse landen, die een nauwe relatie tussen
fysieke investering en economische groei zouden hebben aangetoond. De
kapitaal/opbrengst-verhouding werd

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

243
zelfs een tijdlang als gelijkwaardig beschouwd aan de constanten die het mogelijk
hebben gemaakt door zuiver abstracte wiskundige redenering de kennis van het
fysieke heelal te vergroten. De laatste jaren hebben meer gedegen studies van
economische groei in een aantal hoogontwikkelde Westerse landen echter te zien
gegeven, dat hier zelfs de groei slechts gedeeltelijk verklaard kon worden door de
hoeveelheid investering in fysiek kapitaal. Hoewel schattingen van de onverklaarbare
rest ver uiteenlopen, ondersteunen zij in het algemeen de mening dat deze aanzienlijk
groter is dat dat deel van de economische groei dat verklaard kan worden uit
kapitaalinvestering.

Bent u het ermee eens, dat het gebruik van computers bij de Forrester methode
veelbelovend is?
Voor de planeet als geheel geloof ik niet dat de computermethode zo'n bruikbare
methode is, omdat, zoals ik al eerder heb gezegd, onze problemen niet wereldwijd
zijn in de eenvoudige zin die de mensen van de M.I.T. daaronder verstaan. Wij
moeten de grote voordelen van moderne rekenmachines bij de bestudering van al
onze crises en raadsels natuurlijk niet onderschatten, maar de vragen en problemen
moeten duidelijk omschreven worden. Zij moeten helder omlijnd zijn en geen woorden
bevatten die onzeker of zelfs volkomen fout zijn. Men zal nooit meer uit deze
toverdoos kunnen halen dan men erin stopt. Het enige waar ik sterk tegen gekant
ben is het naïeve geloof in de mogelijkheid, dat men problemen kan oplossen op
grond van dwaze en verkeerde veronderstellingen en dat men met foutieve begrippen
of waardeloos materiaal iets kan bereiken.
Gelooft u, dat bijvoorbeeld natuurkundigen bereid zouden zijn grotere druk uit te
oefenen op politici en de openbare mening, ten behoeve van een verstandiger
gebruik van het milieu?
Ik hoop dat zij dit zullen doen. Alle geleerden zouden dit natuurlijk moeten doen.
Internationale vakverenigingen zijn nu wegen aan het verkennen om de onbeperkte
macht van werkgevers met vestigingen in de hele wereld ongedaan te maken. Met
andere woorden, men wil af van besluiten met het oog op het maken van particuliere
winsten en in plaats daarvan de belangen behartigen van de gemeenschap en de
mensheid als geheel, daaronder begrepen het milieu.
Ik ben op dit gebied niet voldoende op de hoogte van de bijzonderheden. In theorie
moet het antwoord natuurlijk luiden, dat men van een wereldregering dezelfde
controle kan verwachten als wij op het nationale vlak van onze regeringen en
parlementen hebben.
4

Marx waarschuwde dat naarmate er meer nutteloze produktie geschapen wordt,
er meer nutteloze mensen rond zullen lopen.
De openbare debatten worden vaak door langharige jongelui met baarden
georganiseerd. Ik vind het een waanidee dat wij met te veel

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

244
werkloze arbeiders komen te zitten. Wij hebben immers zoveel mensen nodig om
te werken en te zorgen voor bejaarden, voor kinderen, voor gezondheidszorg,
enzovoort.

Maar de arbeiders in de moderne industriefabrieken worden dikwijls toch ziek en
overwerkt, vooral van het ondraaglijk monotone werk dat hun wordt opgedragen.
Ja, dat is zo. Nu is er natuurlijk toch nog wel arbeidsvreugde. Maar wat gebeurt
is dat zowel de looneisen als de technologie bij de arbeiders in de moderne industrie
spanningen van geheel andere aard veroorzaken. Hier moet verandering in komen.
5
Zo zal bij Volvo bijvoorbeeld de lopende band gaan verdwijnen.
In feite komen wij er eindelijk achter, dat er geen tegenstelling bestaat tussen de
hervormingen voor gelijkheid in de moderne welvaartsstaat en economische groei.
Enkele tientallen jaren geleden hingen de meeste economen - en sommigen nu ook
nog - de theorie aan, dat gelijkmaking geld kostte, niet alleen aan de hogere
inkomensklassen, maar ook nationaal gezien in termen van economische groei.
Maar onderzoek heeft overduidelijk aangetoond, dat welzijnshervormingen in
werkelijkheid produktief zijn geweest. Het feit, dat de economische groei niet
vertraagd maar eerder versneld is in dit tijdperk van grondige maatschappelijke
hervormingen, bijvoorbeeld hier in Zweden, bevestigt ruimschoots die conclusies.
Hervormingen op het gebied van de herverdeling hebben het inkomen van de
laagstbetaalden verhoogd en in het algemeen het inkomen of de inkomensstijging
in de hogere klassen zelfs niet verminderd. Over het algemeen gesproken heeft de
relatieve inkomensverdeling, in het bijzonder van rijkdom, niet veel veranderd,
ondanks de verhoogde progressiebelasting en kostbare herverdelingsherzieningen
ten gunste van de lagere inkomensklassen. Wij zien nu dat een groot aantal
hervormingen, bijvoorbeeld stappen in de richting van nationalisatie van de medische
zorg en kinderwelzijnszorg, een bijzonder sterke invloed op de verhoging van de
produktiviteit hebben gehad. Maar een zeer belangrijk element bij de ontwikkeling
van de moderne welvaartsstaat is bovendien de uitbreiding van de kansen voor de
jeugd op onderwijsgebied. De oude maatschappij van ongelijkheid was stevig
gegrondvest op het monopolie van de hogere klassen op al het hoger onderwijs.
Dit monopolie is nu in alle rijke democratische welvaartsstaten op weg, doorbroken
te worden. Deze ontwikkeling loopt precies evenwijdig aan de belangen in het nieuwe
technologische tijdperk om de produktiviteit te verhogen. Dit politieke, sociale en
economische proces schijnt met steeds toenemende snelheid in alle rijke landen
voortgang te vinden.
Uit uw werk zou ik opmaken, dat u noch optimistisch, noch pessimistisch bent, maar
vrij dicht een middenweg naar het realisme gericht volgt.
Dat is geen middenweg. Zowel optimisme als pessimisme zijn vooroordelen.
Realisme is het ware. Dat is ook geen vechten tegen de bierkaai, want als de zaak
er duister uitziet moet men juist de moed heb-
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ben om de wereld te helpen veranderen. Dat moet de grondslag voor iedere geleerde
zijn. Waarom zou ik in vredesnaam aan mijn boeken werken, terwijl ik een heerlijk
leven zou kunnen leiden met wijn en overvloed. Ik ga door met werken en schrijven,
omdat ik het vertrouwen bezit dat dat de grondslag is van alle wetenschappelijke
arbeid. Kennis is uiteindelijk een bevrijdende kracht. Illusies, vooral opportunistische
illusies, zijn altijd gevaarlijk. Dat is het vertrouwen dat een geleerde bezit.

Maar om scheppend werkzaam te zijn moet men vertrouwen in de mensheid hebben.
Precies, dat probeerde ik u ook uit te leggen. Dat is het vertrouwen van alle
wetenschappelijke arbeid.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met Alva Myrdal, pagina 246.
2 In het op de band opgenomen gesprek liet professor Myrdal zich zowel over de heer Mansholt
als over professor Tinbergen laatdunkend uit; over Tinbergen ‘omdat hij nooit iets leest’.
3 Economics of an Improved Environment. Oratie voor het International Institute for Environmental
Affairs, Stockholm, 8 juni 1972. Pag. 9.
4 Karl Marx (1818-1883), grondlegger van het socialisme/communisme.
5 Zweedse automobielfabriek.
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Alva Myrdal
Mevrouw Alva Myrdal, echtgenote van professor K. Gunnar Myrdal, is
Zweeds minister voor Ontwapeningszaken en Kerkelijke
aangelegenheden.
Zij werd in Uppasala, Zweden geboren (1902). Zij heeft twee dochters en
een zoon Jan, die onlangs de aandacht trok met zijn studie Report from
a Chinese Village, (Vintage Books, Random House, 1972).
Mevrouw Myrdal studeerde in Stockholm, Leipzig en London. In 1949
was zij directrice van het Department of Social Affairs van de Verenigde
Naties in New York. Van 1955 tot 1961 was zij Zweeds ambassadrice in
India en sedert 1962 leidt zij de Zweedse delegatie bij de
ontwapeningsconferentie in Geneve. Zij is lid van de Eerste Kamer in het
Zweedse parlement. In 1935 publiceerde zij, samen met professor Myrdal,
Crisis in the Population Question. In 1961 Our Responsability for the Poor
Peoples, en naast andere werken in 1965, Disarmament - reality or utopia?
1

Als afgevaardigde naar de ontwapeningsconferentie in Genève waarschuwde u
dat de wereld in achttien maanden zesenzestig kernproeven had moeten verduren,
3 in China, 5 in Frankrijk, 16 in de Verenigde Staten en 42 in de Sowjet-Unie.
Dat is een van de ontwikkelingen waar een einde aan moet komen. De werkelijke
boosdoeners zijn maar een vijftal mogenheden. Ik geloof niet dat het risico erg groot
is. Maar aan de andere kant nemen zij die proeven om de vernietigende kracht van
hun kernwapens nog hoger op te voeren. Dat betekent uiteraard dat zij met elkaar
wedijveren. Bovendien mobiliseren zij de hulpbronnen van hun eigen landen. Dat
houdt dus in dat een groot deel van de hulpstoffenreserve in de wereld gebruikt
wordt om vernietigingswapens te vervolmaken. Zelfs als er geen kernoorlog
plaatsvindt, en zelfs als kernproeven geen schade aan de gezondheid van de
mensen toebrengen, tast de weg die men gedwongen is in te slaan de belangen
van de mensheid aan, niet alleen die van de rest van de wereldbevolking, maar
evenzogoed die van de mensen in de desbetreffende landen zelf.
Zoals Ivan Illich heeft geschreven, de moderne wapens kunnen de beschaving en
2
de zogenaamde vrijheid alleen verdedigen door ze te vernietigen . Gelooft u ook
3
niet dat bijvoorbeeld S.A.L.T. een verdere uitbreiding van het aantal atoomkoppen
in raketten niet kan tegengaan? Wij hebben een S.A.L.T.-overeenkomst, maar het
4
S.I.P.R.I. heeft in dat verband de term ‘cosmetisch akkoord’ gebruikt. Worden wij op
't ogenblik niet met een zeer ernstige situatie geconfronteerd?
Ja, inderdaad. De S.A.L.T.-akkoorden zijn in zoverre goed dat zij tonen dat twee
partijen het over iets eens kunnen worden. Maar zelfs wat de defensieve wapens
5
betreft betekent het dat zij hun aantal ABM'S vergroten om zover te komen. En wat
de offensieve wapens betreft bestaat er zelfs kwantitatief gezien geen limiet, omdat
zij elke raket met meerdere bommen kunnen laden. Zij kunnen zich kwalitatief
ontwikkelen, ‘verbeteringen’ kunnen eindeloos worden doorgevoerd. Ver-
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der is er geen enkele grens aan een kwantitatieve uitbreiding. Bovendien zijn de
totale voorraden van de Verenigde Staten en Rusland zo groot, dat China er alleen
maar door gestimuleerd kan worden om ook verder te gaan. Deze drie
supermogendheden tonen althans geen enkele aandrang om een einde te maken
aan hun concurrentiestrijd die naar vernietiging moet leiden.

Met andere woorden, zij gaan van kwantiteit naar kwaliteit over en de krankzinnige
race wordt in feite gewoon voortgezet.
Ja. Men is voortdurend doorgegaan met kwaliteitsverbetering. Het enige aspect
waarop men enige neiging vertoont zich te willen beperken is de kwantiteit. Maar
dat is niet het ergste aspect, het kwalitatieve is veel erger. Want wanneer men
grotere hoeveelheden kernwapens produceert, verbruikt men hulpstoffen, materieel,
staal, elektronica en dergelijke. Maar kwalitatieve verbeteringen leggen een veel
zwaardere last op het menselijk vernuft, omdat zij research en nieuwe ontwikkelingen
met zich mee brengen. Ik geloof dat de intellectuele capaciteit een veel schaarser
goed is dan bijvoorbeeld elektriciteit. Waar de arme landen uiteraard het meeste
behoefte aan hebben is, dat al die honderdduizenden wetenschapsmensen en
technici zich met hun problemen bezig gaan houden, met constructieve en niet met
destructieve problemen.
6

Constateert u enige bewustwording, enige positieve verandering? Chroesjtsjow en
7
Kennedy bereikten een akkoord over bovengrondse kernproeven, en wat werd er
mee bereikt?
Het akkoord van Chroesjtsjow en Kennedy over het stopzetten van bovengrondse
kernproeven heeft niets uitgehaald, en heeft zeker niets aan de bewapeningswedloop
weten te veranderen. Absoluut niets. Zij gaan op dezelfde voet verder als vroeger.
Zolang de militairen hun opvattingen niet veranderen, zie ik geen enkele uitweg. Ik
geloof dat er wel enige wijziging in de houding van wetenschapsmensen begint te
komen. Hun onbehagen om bijvoorbeeld aan chemische wapens te werken is veel
groter dan vroeger. De kritische instelling tegenover hun eigen werk groeit. In
wetenschappelijke kringen zijn er altijd grote helden geweest, zelfs onder de
8
kernfysici, mensen als Oppenheimer die zich afvroegen of het wel juist was wat zij
deden.
Of Sakharow in de Sowjet-Unie Ja, Sakharow en een groot aantal anderen in de Sowjet-Unie. Zij kwamen naar
Zweden, naar een congres. Onlangs zeiden zij dat de mensen van de wetenschap
tenminste overeen moesten komen om niet meer aan de ontwikkeling van de
biologische wapens mee te werken. Ik verwacht veel van een opstand van
wetenschapsmensen tegen de huidige situatie. De mensen van de wetenschap
kunnen de publieke opinie daarover veranderen, en dat zal de politici beïnvloeden.
En dan hoop ik dat de politici op hun beurt de macht van de militairen aan banden
zullen leggen.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

248

Met andere woorden: de wetenschapsmensen moeten de mensen ertoe aanzetten
om de politici ertoe te brengen de noodzakelijke maatregelen te treffen.
Ja, precies. De mensen beschikken niet over de fut en de kennis om dat uit zichzelf
te doen, mede omdat zij verdoofd zijn door de massamedia en de televisie. Zij
geloven veel meer in leuzen als superioriteit, nationale eer, wij moeten het machtigste
land zijn, wat louter onzin is. Het is trouwens onmogelijk dat elke natie de grootste
en krachtigste is. Het zou veel beter zijn als wij ons verenigden en probeerden het
beste van onze planeet te maken.
Om die reden hebben de onderzoekers van het M.I.T. in Boston nu voor de eerste
keer een wereldmodel gemaakt zodat zij de onderlinge verbanden en de
noodzakelijke maatregelen kunnen bestuderen.
Ja, als je de nadruk op het woord ‘begin’ legt, is dat volgens mij een voortreffelijke
initiatief. Voor vele mensen opent het nieuwe gezichtspunten, maar het moet in
ieder geval niet gezien worden als een model waarop men een concrete planning
kan gaan baseren, eerder als een beginpunt voor kritische studies van verschillende
soorten toekomstmogelijkheden. In Zweden bestaat op dat gebied erg veel
belangstelling. Als klein land zijn wij uiteraard bang voor de grote naties, voor de
supermogendheden, vooral wat hun militaire planning betreft. De multinationale
ondernemingen en grote firma's zullen de toekomst van de wereld willen plannen
in overeenstemming met hun eigen belangen. In feite maken zij ook voor ónze
toekomst plannen. Wij willen er invloed op hebben. Wij zouden in Zweden erg graag
een aantal werkgroepen willen opzetten die de denkprocessen op planologisch
gebied moeten volgen, en voor zover wij daartoe in staat zijn, op bepaalde gebieden
bijdragen moeten leveren. Onlangs heb ik een officiële commissie op dat gebied
voorgezeten. In ons rapport zijn wij ingegaan op de vraag hoe de toekomst in Zweden
bestudeerd moet worden. Wij moeten daarbij rekening houden met de belangen
van de gewone man, de gemeenten, de provincies en de verschillende groepen in
de samenleving; wij moeten erop toezien dat deze belangen bij het denken over de
toekomst evenwichtig tegen elkaar worden afgewogen, terwijl wij bovendien de
belangen van de komende generaties niet uit het oog mogen verliezen. Wij moeten
niet te veel besluiten nemen. Wij mogen de toekomst niet te veel vastleggen. Wij
moeten sommige beslissingen aan henzelf overlaten. Dat vormt bij elk facet van
planning een uiterst moeilijk aspect.
De New York Times heeft in een artikel van professor Mason Willridge van de
universiteit van Virginia, gewaarschuwd dat er eens een tijd zal komen dat gangsters
of misdadigers de mensheid met een zelfgefabriceerde kernbom zullen kunnen
bedreigen.
Dat is inderdaad niet ondenkbaar. Moordenaars en bandieten beschikken over
veel meer mogelijkheden dat wij gewoonlijk aannemen. Zelfs op het gebied van
chemische wapens en gifgassen. Neem bijvoor-
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beeld die bombrieven. Daarmee bereiken zij weliswaar geen grote aantallen mensen,
maar toch ben ik van mening dat wij veel meer rekening zullen moeten gaan houden
met gewelddadige acties van individuen of misdadige groepen dan vroeger. S.I.P.R.I.
houdt zich bijvoorbeeld juist op 't ogenblik bezig met een omvangrijke en uitputtende
studie over allerlei soorten chemische wapens. U bent ongetwijfeld op de hoogte
van de 900 bladzijden lange studie die het Instituut onlangs over de wapenhandel
met de Derde Wereld gepubliceerd heeft?

Ik heb dr. Frank Barnaby bezocht, en heb over deze uiterst belangrijke studie in de
pers geschreven. Maar heeft u werkelijk hoop dat wetenschapsmensen in staat
zullen blijken om de mensheid wakker te schudden voordat wij ons in een werkelijk
rampzalige situatie bevinden?
Nee, erg veel hoop heb ik niet. Maar om te proberen de komende rampen af te
wenden hoef je niet optimistisch te zijn. In vind dat iedereen die tenminste iets van
deze problemen begrijpt, de plicht heeft zich uit te spreken. Ik geloof bovendien dat
juist wij, in de kleinere neutrale landen die geen verplichtingen tegenover een van
beide blokken hebben, een extra verantwoordelijkheid hebben om de waarheid
zoals wij die zien naar voren te brengen, in de hoop dat wij op de lange duur de
wereld zullen kunnen beïnvloeden. Als je je vertrouwen in de kracht van de rede
opgeeft, heb je niets meer om in te geloven.

Eindnoten:
1
2
3
4

5
6
7
8

Juli 1972.
Deschooling Society. Harrow Books. Harrow & Row, New York, 1970, pag. 158.
S.A.L.T.: Strategic Arms Limitations Talks.
S.I.P.R.I.: Stockholm International Peace Research Institute. Voorzitter: Gunnar Myrdal (Zweden).
Directeur: Dr. Frank Barnaby (Engeland). De Groningse polemoloog professor dr. B.V.A. Röling
is lid van het bestuur. S.I.P.R.I. werd in 1966 opgericht om te gedenken dat Zweden in 150 jaar
niet in oorlog was geweest.
ABM: Anti Ballistic Missile, anti-raket-raket.
Minister-president van de Sowjet-Unie 1958-1964.
President van de Verenigde Staten 1961-1963.
J. Robert Oppenheimer, Amerikaans fysicus, in de Verenigde Staten lange tijd vervolgd om zijn
van de regering afwijkende ideeën betreffende het gebruik van atoomenergie. Zie ook het gesprek
met Robert Jungk, pagina 116.
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Ralph E. Lapp
Ralp E. Lapp is de voornaamste criticus op het gebied van de
atoomenergie in de Verenigde Staten. Hij nam deel aan de zogenaamde
Bikini-atoomproeven in 1945-1946 en heeft tal van functies als adviseur
van de Amerikaanse regering op het gebied van atoomenergie vervuld.
Professor Lapp werd in Buffalo, New York geboren (1917). Hij
promoveerde in de wis- en natuurkunde aan de universiteit van Chicago.
Tot zijn voornaamste boeken rekent men: We Must Hide (1949), Nuclear
Radiation Physics (1954), Atoms and People (1956), Kill and Overkill
(1962) en The Weapons Culture (1968).

Welke opvatting heeft u over de gestadige toename in het gebruik van atoomenergie
met betrekking tot het in gevaar brengen van het milieu of de menselijke
maatschappij?
Mijn standpunt met betrekking tot atoomenergie is, dat wij deze nieuwe energiebron
nodig hebben om in de toekomst van energie te kunnen worden voorzien, aangezien
onze fossiele brandstoffen, en met name de meest gevraagde fossiele brandstoffen,
olie en aardgas, snel uitgeput beginnen te raken. Het is niet zozeer de kwestie dat
we niet meer olie en aardgas kunnen vinden, of kolenvoorraden kunnen exploiteren,
want dat is zeker wel het geval. Maar de aard van onze moderne maatschappij in
de twintigste eeuw is, dat wij allemaal zo snel mogelijk de industriële ladder op
proberen te klauteren. Enkele van de minder ontwikkelde landen klimmen in hun
fase van klauterpartij zelfs sneller dan wij. Dit wil zeggen dat er een enorme aanslag
op de grondstoffen wordt gepleegd, met name op de fossiele brandstoffen, die een
eenmalige erfenis vormen en niet vervangen kunnen worden. De Verenigde Staten
hebben de fossiele brandstoffen, als geen ander land ter wereld, dermate
geëxploiteerd dat zij nu gedwongen zijn vijfentwintig procent van al hun olie te
importeren, en nu importeren ze ook aardgas uit Algerije.
In Japanse tankers.
Ja. De behoefte aan deze belangrijke fossiele brandstoffen is in de Verenigde
Staten zo groot, dat wij nu gas uit de Afrikaanse woestijn moeten halen. Na eerst
naar een haven aan de kust te zijn gepompt wordt het vloeibaar gemaakt om
vervolgens in een speciale tanker te worden overgebracht.
In bevroren toestand?
In vloeibare vorm, en dan wordt het in supergekoelde staat over de oceaan
vervoerd naar een haven, waar het weer als vloeistof aan land wordt gepompt om
daar te worden opgeslagen, tot men het in gasvormige toestand nodig heeft. Dit
gas komt uit de Algerijnse woestijn tegen vermoedelijk een paar cent per drie-,
vierhonderd kubieke meter, maar tegen de tijd dat het de huisvrouw in Boston bereikt
heeft, betaalt deze er twee en een halve dollar voor. Dat is een enorme prijsstijging
voor een verbruiksartikel. Wij zijn zo verknocht geraakt aan de fossiele brand-
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stof en aan de zaken die ermee geproduceerd worden, namelijk elektriciteit, dat als
de brandstof niet bij ons komt, wij wel naar de bron van de brandstof moeten. Nu
ben ik van mening dat de atoomenergie zich als een noodzakelijke uitbreiding van
onze brandstoffenreserves voordoet. Het is natuurlijk een volslagen andere soort
brandstof dan de fossiele brandstoffen, die in aanwezigheid van oxygeen in een
verbrandingstechniek worden verbrand. Dit vormt natuurlijk de belangrijkste bron
van vervuiling die zich in de schoorstenen van de krachtinstallaties bevindt. Dan is
er ook nog sprake van de vervuiling via de meer dan honderd miljoen uitlaten van
de voertuigen in de Verenigde Staten, als de produkten van benzine- en
dieselolieverbranding worden uitgestoten. De Amerikanen hebben dus op hun
ingenieuze wijze een enorme gasmachine gebouwd in de vorm van honderden, ja
duizenden stationaire bronnen die kolen, olie en aardgas verbranden en in de vorm
van zoiets als honderddertien miljoen vierwielige voertuigen die benzine opslorpen.
Nu is het probleem dat wij in de Verenigde Staten onszelf tot een steeds meer
geëlektrificeerd land ombouwen. Rond het midden van deze eeuw werd slechts tien
procent van ons brandstof besteed aan de produktie van elektriciteit. Vandaag de
dag is dat gestegen tot rond de zevenentwintig procent. Tegen het einde van de
eeuw zal vijftig procent van alle brandstof uitsluitend verbrand worden om elektriciteit
te produceren. We worden een geëlektrificeerde maatschappij en de rest van de
wereld volgt ons op de voet.

Men zou energie aan de zon kunnen onttrekken, wat ons een onbeperkte hoeveelheid
energie zou leveren.
Als ik het over atoomenergie heb, dan spreek ik niet alleen over de energie uit
uranium, maar ook over energie uit de fusie van lichtelementen, zoals waterstof,
wat natuurlijk een onbeperkte energiebron voor ons is. Maar ook dit kent zijn
problemen. Niemand durft er een voorspelling aan te wagen. We hebben een vaag
idee hoe zo'n machine, die waterstof in nucleaire zin verbrandt, eruit moet zien.
Maar wij weten niet hoe wij hem moeten maken. Evenmin weten wij hoe we hem
moeten begroten, om te kunnen concluderen tegen welke prijs zo'n apparaat
elektriciteit zou leveren. Maar de brandstof voor een dergelijk apparaat is in feite de
brandstof van de oceaan zelf - de zware waterstof die het water zelf bevat. We
zullen dus inderdaad de oceaan gaan verbranden en gezien de gigantische omvang
van de oceaan hebben we het energieprobleem van deze planeet letterlijk voor
miljarden jaren opgelost.
Mensen zullen zich afvragen waar de nucleaire afval zal blijven.
Het fundamentele probleem bij de energie uit zware metalen, uranium en thorium,
is zeker te stellen dat, bij het vrijkomen van energie, die in machines, bekend onder
de naam kernreactors, tot stand wordt gebracht, het risico in ieder stadium in de
hand zal worden gehouden. Dus vanaf het moment dat je het uraniumerts uit de
grond haalt, het vermaalt, raffineert, omvormt, brandstofelementen fabriceert, tot je
het bin-
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nen de kerncentrales verbrandt, om daarna de radioactieve brandstof nogmaals te
bewerken om nieuwe brandstof te krijgen, en tenslotte eindigt met de residuen. Dit
zijn zeer langdurig werkende radioactieve elementen, die een uniek probleem voor
de mensheid vormen. Wij moeten, en de meeste landen moeten dat op hun eigen
gebied, nog een unieke atoomafval begraafplaats vinden. Een plaats die eeuwenlang
onberoerd zal blijven. Want dát is de tijd die radioactieve elementen nodig hebben
om hun kracht te verliezen. Hiervoor kan men het oog nauwelijks op Afrikaanse
landen richten, in de veronderstelling dat er politieke regimes zullen zijn die in de
komende eeuwen stabiel blijken. Wij in de Verenigde Staten kennen een relatief
jonge democratie. Wij menen politiek stabiel te zijn. Hoe lang dat zal duren weet ik
niet, maar er zijn slechts zeer weinig landen die politiek stabiel zijn, of die om deze
reden geschiedenis hebben gemaakt. De noodzakelijke opslagplaats moet naar
mijn mening een soort zoutmijn zijn, waarin het radioactieve afval tot in eeuwigheid
wordt opgeslagen. Dit is echter geen onoplosbaar probleem. Ik geloof dat op het
moment voldoende onderzoek wordt verricht, zodat wij in staat zullen zijn deze
afvalprodukten ondergronds op te slaan, waar ze dan veilig zullen zijn.

Om in de komende eeuwen, geen gevaar voor de mensheid te vormen? Maar
schreef u niet dat de kerncentrales die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten gebouwd
worden, steeds dichter en dichter bij de steden worden opgezet?
Mijn basisfilosofie met betrekking tot kerncentrales is, dat men deze relatief ver
verwijderd van dichtbevolkte streken moet neerzetten, tenzij men kan aantonen dat
ze veilig en in hoge mate essentieel veilig zijn, of dat ze veilig genoeg zijn om ze
dicht bij een populatie met de omvang van een wereldstad te plaatsen. Mijn reden
hiervoor is niet dat ik geen vertrouwen heb in nucleaire ontwerpen, maar omdat we
te maken hebben met een uniek probleem in de geschiedenis van de mensheid.
Nooit eerder in de geschiedenis van deze planeet hebben we zo'n unieke risicofactor
zo dicht bij een grote bevolkingsconcentratie geplaatst. De enige parallel die ik
misschien kan trekken is het bouwen van een hoge stuwdam met aan de basis
ervan een stad. Dat is nauwelijks gebruikelijk. Zou men het wél doen, dan zouden
de mensen in ieder geval weten dat de dam er was en dat men in de schaduw van
het gevaar woonde. Men zou bovendien enige ervaring hebben met de frequentie
waarmee dammen breken, en of men dan al of niet in moeilijkheden kwam, wanneer
dammen het zouden beginnen te begeven. Ingenieurs zouden dan het water
geleidelijk van de dam weg kunnen leiden, zoals in Los Angeles gebeurd is na de
aardschok van 1972. Dat is ongeveer de enige parallel die ik ken. Maar zestien
kilometer van Philadelphia, bijvoorbeeld, is een kerncentrale opgetrokken in de
onmiddellijke omgeving van een grote bevolkingsconcentratie. Naar mijn mening
hebben wij het publiek er niet van kunnen overtuigen, dat de mate van
betrouwbaarheid van de veiligheidssystemen bij die centrale zo groot is, dat hij geen
ernstig risico oplevert voor de bevolking, als zich een
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ongeluk zou voordoen.

Ja, maar het overtuigen van het publiek is iets anders dan werkelijke veiligheid. Is
hij naar uw mening veilig?
Naar mijn mening is het een twijfelachtige zaak. Het is een twijfelachtige zaak
omdat we met uiterst ingewikkelde systemen te maken hebben. Wij hebben nog
geen krachtcentrales, althans geen nieuwe, op dit krachtniveau in werking gehad.
Wij hebben zeer weinig ervaring met centrales van deze soort. Om bij voorbaat te
zeggen dat een kerncentrale veilig is, staat dan ook gelijk met te zeggen dat men
bij het voorspellen van het gedrag van een systeem afgaat op de geconstrueerde
modellen. Ik weet dat wij ons op modellen moeten verlaten. Maar de vraag is,
wanneer men zich op modellen verlaat, hoe men het publiek dan zo ver krijgt dat
het dit model accepteert? Dit is duidelijk het geval bij de nucleaire veiligheid. Niemand
wenst immers een kerncentrale op ware grootte als een experiment te behandelen?
Het is te kostbaar, veel te duur, zich een experiment van dat soort te veroorloven.
Dus men construeert een model voor deze centrale en onderwerpt het aan een
analyse om te zien hoe het zich gedraagt. Maar men zou bij voorkeur een serie
experimenten op kleine schaal moeten uitvoeren om het model te testen. Enkele
van deze experimenten zijn in de Verenigde Staten inderdaad door de Atomic Energy
Commission uitgevoerd.
Aangezien wij zelfs in de wetenschappelijke wereld niet kunnen bewijzen dat deze
apparaten voldoende veilig zijn, geloof ik dat wij - ten eerste - het
veiligheidsonderzoek moeten intensiveren en - ten tweede - de verbreiding van deze
centrales in het oog moeten houden, zodat deze niet te dicht bij de steden komen.
Sommige centrales, zoals die waar we ons op het moment niet zo ver vandaan
bevinden, namelijk de Calvert Cliffs Plant (zestig kilometer ten oosten van Alexandria,
Virginia) - als daar een ernstig ongeluk zou gebeuren, dan zou dat geen ernstige
consequenties hebben in termen van duizenden mensenlevens, die aan de straling
van de centrale zouden kunnen worden blootgesteld. Want deze centrale is gunstig
gelegen wat betreft het eventuele gevaar dat de bevolking zou kunnen lopen.
In uw artikel in de New York Times noemde u de mogelijkheid om atoomeilanden
1
op zee te bouwen, zoals zestien kilometer buiten Atlantic City New Jersey. Is dat
op officiële niveaus ter sprake gekomen? Wordt dit overwogen?
Sinds ik dit artikel over energie-eilanden voor de New Yorks Times Magazine heb
geschreven, heeft de dienst openbare werken van New Jersey definitieve plannen
aangekondigd om aan een installatie van 1,1 miljard te bouwen, vijf kilometer uit de
kust van New Jersey, ten noordoosten van Atlantic City.
In uw artikel stelde u een afstand van zestien kilometer voor. Is vijf kilometer dan
niet gevaarlijk?
Het energie-eiland zelf ligt vijf kilometer uit de kust, maar meer dan
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vijftien kilometer van Atlantic City. Ik geloof dat we hier in dit speciale geval het
probleem zien van het berekende risico van een staat die niet meer over rivieren
beschikt om centrales te vestigen. Men zit finaal zonder koelwater en al deze
centrales vereisen een grote hoeveelheid hiervan. Wanneer men ermee
geconfronteerd wordt komt men tot de ontdekking dat er voor New Jersey of voor
New York City geen geschikte plaatsen meer te vinden zijn. Het opzoeken van de
oceaan lost dan ook werkelijk het thermisch vervuilingsprobleem, het zogenaamde
heet-waterprobleem, op. Men vernietigt dus niet onnodig het leven in het water. Het
andere probleem, dat van de nucleaire veiligheid, blijft aanwezig. Maar ik geloof dat
als wij in dit geval het gedrag van de wind rond de vestiging zouden bestuderen,
wij tot de ontdekking zouden komen dat het risico dat Atlantic City loopt, niet te
vergelijken is met het risico dat men bijvoorbeeld zou lopen met de centrale die men
in Newbold Island, zestien kilometer van Philadelphia, geprojecteerd zou hebben.
Al deze projecten blijven risico's inhouden.

Voor het beheersen van de problemen van de planeet in de toekomst, hebben de
leerlingen van Jay W. Forrester getracht een model van de planeet te maken, ten
einde een schema op te zetten over het hoe van die beheersing. Gelooft u dat een
model van dit soort waarde heeft, als er geen variabelen in zijn begrepen met
betrekking tot de atoomenergie en het soort energie, dat ons in de toekomst zou
moeten redden?
De afgelopen zeven jaar heb ik zelf heel wat werk verricht met het trachten in de
toekomst te kijken, me met name richtend op het jaar tweeduizend. Maar ik besefte
al gauw dat men niet zo'n korte tijd vooruit kan kijken. Men zou eigenlijk naar het
jaar eenentwintighonderd en verder moeten kijken, om het in het perspectief te zien
van enkele van de problemen waar wij nu mee geconfronteerd worden.
Wat betreft de kwestie van het computermodel van de planeet, ben ik van mening
dat de M.I.T.-benadering een eerste poging was en tevens een gewaagde, volgens
mij. Het gevaar van een dergelijk model is dat de mensen geneigd zijn tot
computeraanbidding. Ze beseffen niet dat al deze computers afhankelijk zijn van
de wijsheid waarmee ze gevoed worden. Ze hebben geen wijsheid van zichzelf. In
deze fase van het spel wordt er binnen een stuk elektrotechniek geen oordeel- of
waardesysteem gekweekt. Als ik zie hoe mensen de levenssituatie in de
eenentwintigste eeuw voorspellen aan de hand van een computermodel dan voel
ik me erg ongelukkig, omdat ik niet geloof dat we de levenssituatie in computertermen
kunnen definiëren. Ik verwacht van de computer dus niet dat hij voorspellingen over
de levenssituatie geeft. Dat is de grootst mogelijke onzin. Ik geloof dat mensen het
recht hebben om kwaad en geïrriteerd te worden als wetenschapsmensen dergelijke
voorspellingen op lange termijn doen. Maar laat ik het zo stellen. Als een model de
mensen uitlokt om realistisch over de toekomst na te denken, en ze inzien dat er
bronnen op deze planeet zijn die eindig zijn, dan zeg ik, halleluja, ik ben ervóor. Tot
op die hoogte wil ik wel meegaan. Ik
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geloof echter niet dat men het lot van de mensheid aan de computer moet
toevertrouwen. Ik geloof dat het menselijk brein - het anderhalf kilo zware stuk
software in mijn schedel - nog steeds een surplus aan capaciteit heeft, en dat het
zélf het probleem kan analyseren, en vele variabelen in zijn berekeningen kan
betrekken, en voorspellingen kan doen die, geloof ik, bepaalde waarden hebben.
Ik geloof bijvoorbeeld dat het heel goed mogelijk is een model te construeren van
de fossiele brandstoffen op deze planeet en tot aan de eenentwintigste eeuw plannen
hoe wij deze fossiele brandstoffen zullen uitputten en hoe we, pas in de volgende
eeuw, voor onze energie van kernkracht afhankelijk zullen worden. De werkelijkheid
is dat onze fossiele brandstoffen nog maar zeer beperkt voorradig zijn. De behoefte
eraan is, met een groeiende bevolking en met een groeiend verbruik per hoofd, zo
groot, dat we onze fossiele brandstofvoorraden er eigenlijk in korte tijd ‘doordraaien’.
De hele fossiele brandstofperiode in de Verenigde Staten of elders op de wereld,
zal een overgangsperiode zijn, die ligt tussen de fase van het hout-stoken en de
nucleaire-verbrandingsperiode. Ons probleem is hoe we van hier tot daar moeten
komen. Benzine, bijvoorbeeld, is voor de Verenigde Staten de meest kritieke
brandstof omdat de economische levensvatbaarheid afhankelijk is van de mobiliteit.
Ik voor mij zie de interne verbrandingsmotor als de meest helse uitvinding die ooit
is gedaan. Voor mij is de interne verbrandingsmotor meer revolutionair voor de
twintigste eeuw en zijn economie dan de atoomenergie. Ik mag dan een beetje uit
de toon vallen als ik als atoomfysicus een dergelijke uitlating doe, maar ik heb goed
naar de twintigste eeuw gekeken.
Ik heb zojuist een boek voltooid, getiteld The Logarithmic Century. Ik noem deze
eeuw logaritmisch, omdat als ik wat dan ook in kaart breng, of het nu de consumptie
van sigaretten betreft of de produktie van kilowatt-uren elektriciteit, of de verbranding
van liters benzine per jaar, alles een logaritmisch oplopende reeks vormt. Wanneer
ik het huidige verloop van de gebeurtenissen in de twintigste eeuw onder de loep
neem, dan zie ik dat de Verenigde Staten aan het hoofd van het peloton der naties
hebben gestaan, met een dermate groot overwicht, dat het ongelooflijk is dat wij in
dit land, met onze hoge graad van technologische verfijning, de tekorten die zich
zeker zullen voordoen, niet hebben voorzien. Wij zijn blind en de reden van onze
blindheid ligt in ons democratisch systeem. Ons democratisch systeem is politiek
gesteld om in periodes van twee, vier en zes jaar te denken. Dat zijn de respectieve
zittingstermijnen van onze vertegenwoordigers in het Congres, de president en de
senatoren. Deze ambtsdragers denken slechts aan hun ambtsperiode als ze
herkozen willen worden. Het is heel moeilijk om hen in tijdseenheden van
vijfentwintig, vijftig en honderd jaar te laten denken, omdat zij menen dat dat niet
van belang is om kiezers te trekken. Dit is een fundamentele fout in ons
democratische systeem die wij moeten zien te overwinnen. Daarom verwelkom ik
studies als die van M.I.T. omdat men ons enigszins wakker schudt. Wij kunnen het
als onaangenaam beleven, maar zij laten ons naar de toekomst kijken, zodat wij
meer op de toekomst georiënteerd zullen zijn.
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Ik heb, bijvoorbeeld, gezegd dat benzine het meest kritieke verbruiksartikel is dat
nodig is om de Verenigde Staten draaiende te houden. Twee derde van de bevolking
van de Verenigde Staten is gevestigd in honderd grootstedelijke concentraties,
nonchalant neergeworpen complexen van centrale steden, dorpen en stadjes, die
met elkaar verbonden zijn door overvolle snelwegen waarop we iedere dag een inen uitwaarts gerichte stroom van tientallen miljoenen voertuigen aantreffen. Deze
in- en uitwaarts gerichte stroom is grotendeels gebaseerd op de bezettingsgraad
van de auto, die gemiddeld 1,2 mensen bedraagt. Ik heb in mijn boek berekend wat
ik de energiekosten van een dergelijke wijze van transport noem. De resultaten zijn
fabelachtig. Overigens heb ik bij het berekenen van de energiekosten veel meer
betrokken dan alleen de benzinekosten. In energie per tijd heb ik de kosten van de
auto, de kosten voor het onderhoud van de auto, de reparatiekosten, etcetera,
berekend.
2

De ‘grond’, zoals Marshall McLuhan dit zou noemen.
Ja. En toen ik dit deed, kwam ik tot de ontdekking dat wij een uitermate
energieopslorpende machinerie gebruiken. Toch hebben wij onszelf in de knel
gewerkt. Ons volk is dermate in amoebeachtige geometrische patronen verspreid,
dat het bijna onmogelijk is een efficiënt en redelijk goedkoop massavervoerssysteem
te ontwerpen, dat bijvoorbeeld mensen zou kunnen bedienen die vijftien kilometer
van de stad wonen.
3

Japan kent soortgelijke problemen. Tsjoe En-lai schijnt de anderhalf miljoen fietsen
in Peking niet graag door auto's vervangen te willen zien. Nederland wordt
langzamerhand overspoeld door auto's. De hele wereld lijdt onder dit verschijnsel.
Hoe dit probleem globaal aan te pakken?
Precies. Ik beschik over een kleine kaart, die we natuurlijk niet zo gemakkelijk in
het gesprek kunnen invoeren, maar een kaart waarop ik de autodichtheid op deze
planeet in het jaar tweeduizend becijferd heb. De koude rillingen lopen mij gewoon
over de rug vanwege het feit dat we zo'n groot aantal auto's bouwen. Wij proberen
deze auto's ook minder vervuilend te maken, maar inmiddels gaan we erop achteruit.
Nieuwe auto's hebben motoren met lage compressie en ze beschikken allemaal
over anti-vervuilingsmiddelen die energie kosten. Het resultaat is dat de wagen, die
op het moment in Amerika de stad binnenrijdt of deze verlaat, éen op drie rijdt, als
het een moderne wagen is. Ik maak me veel grotere zorgen over het behoud van
onze grondstoffen dan over de vervuiling, want het lijkt me, dat als wij onze mensen
niet mobiel kunnen houden, als we hen niet van huis naar werk kunnen krijgen of
naar de winkelcentra, als we dat niet kunnen, dan zal onze economie in elkaar
zakken. Het is gemakkelijk om te zeggen: ‘daar zijn oplossingen voor’. Prachtig. Als
men niet in een Cadillac zou rijden, maar in een Volkswagen, dan zou men twee
keer zo ver kunnen komen op een liter. Maar stelt u zich eens voor wat dat zou
betekenen? Zou men wie dan ook in het Witte Huis zover kunnen krijgen dat tegen
Gene-
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ral Motors zou worden gezegd dat alleen Volkswagens gemaakt zouden mogen
worden? Ik veronderstel dat G.M. best Volkswagens zou willen maken als men deze
zou kunnen verkopen voor de prijs van een Cadillac. Maar als men Volkswagens
tegen Volkswagen-prijzen zou moeten produceren, wat zou er dan met de aandelen
van General Motors gebeuren? Dit is de kern van onze economie. Ongeveer éen
op de zesen-een-halve mensen in de Verenigde Staten heeft een baan die met de
auto verbonden is. Als men zou gaan morrelen aan de economie van de auto, als
de produktie van Detroit gewijzigd wordt, dan zou de hele economie van dit land
worden gewijzigd.
Als wij het dus over het kortwieken van de groei willen hebben dan moeten wij
eerst beseffen dat er ernstige consequenties zijn. Daarom geloof ik ook dat de
economen gelijk hebben als zij zeggen dat, als men projecties in de toekomst maakt,
men daar de hoogte van de kosten van het systeem bij moet insluiten. Bij het
analyseren van vele dingen heb ik dan ook een grote variëteit van beperkingen
ontdekt, waaraan diverse energiesystemen of verbruikssystemen onderworpen zijn.
In het geval van het sigarettenroken is het de feitelijke verzadiging van de markt. Ik
bedoel, misschien zijn er nog wat mensen die zouden willen roken, maar erg veel
kan men de markt niet meer vergroten. Deze is bijna op zijn verzadigingspunt
aangekomen. De biologische schade is nog een extra beperkende factor.
In het geval van krachtcentrales is het ons feilloze vermogen, krachtcentrales te
bouwen en deze te financieren. Ik geloof dat dit een beperkender factor is dan wat
ook. Tegen het einde van deze eeuw zullen wij in Amerika over duizend kerncentrales
beschikken, ieder met een vermogen van éen miljoen kilowatt. Deze centrales zullen
tegen het eind van de eeuw een grote hoeveelheid geld kosten. Dit is zelfs voor de
Verenigde Staten, met al onze rijkdom, een probleem. Maar stelt u zich eens voor
wat het voor een klein land betekent als het de industriële ladder tracht te beklimmen
en het zou dit langs de nucleaire weg moeten doen. Zij zouden bijna dezelfde prijs
moeten betalen, die wij er voor neertellen. Ik ben bijna geneigd te geloven dat éen
van de uitwerkingen van de nucleaire energie is dat de rijke landen steeds rijker en
de arme landen steeds armer zullen worden.
Laten wij enkele van die energieaspecten eens op lange termijn bekijken. In de
Verenigde Staten beschikken wij natuurlijk aan een overdaad aan energie. Wij
consumeren energie of er geen eind aan zou zijn. De Amerikanen kunnen echt niet
geloven, ook al is het hen door een enkele hoge autoriteit verteld, dat er ooit een
einde aan zal komen. Ze zeggen dat energiecrisissen een uitvinding van de
olie-industrie zijn. Die willen alleen maar verkopen, een hogere prijs maken en meer
olie verkopen. Het is zelfs zo dat zelfs de olie-industrie enige tijd nodig had om de
grenzen te beseffen, want normaal gesproken denkt men slechts in termen van
vijftien jaar vooruit. Maar nu hebben wij hier problemen. Vooral als wij naar andere
landen kijken. India bijvoorbeeld. India herbergt vijftien procent van de
wereldbevolking, maar gebruikt op het moment anderhalf procent van de
wereldenergie. Veel van die energie
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wordt nog geleverd door het verbranden van dierlijke mest. Dit is werkelijk een
achtergebleven land. Wat zou er gebeuren als India probeert op te klimmen tot een
industriële staat van ontwikkeling, die hoger is dan de huidige? Dan zou het kapitaal
nodig hebben om deze ontwikkeling te financieren. Waar halen minder ontwikkelde
landen het geld vandaan om deze nieuwe projecten te financieren? Het is prachtig
om tegen een ontwikkelingsland te zeggen: ‘Wij zouden een complex van
kerncentrales kunnen bouwen dat de elektriciteit levert voor de chemie en de
elektriciteit om de pompen voor de landirrigatie te laten draaien,’ maar men moet
tenslotte over het kapitaal beschikken om zo'n complex op te zetten.

Eindnoten:
1 New York Times Magazine. 4 juni 1972, pag. 20 tot 26 en 84 tot 90.
2 Zie het interview met Marshall McLuhan, pagina 79.
3 Premier van de Chinese Volksrepubliek.
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José M.R. Delgado
Professor José Manuel Rodriguez Delgado is als neuro-fysioloog zowel
verbonden aan de Yale-universiteit in New Haven, Connecticut, als aan
de universiteit van Madrid, Spanje. Hij studeerde aanvankelijk medicijnen
in zijn geboorteland, waar hij in de stad Ronda was geboren (1915).
Professor Delgado verwierf enige jaren geleden grote bekendheid met
zijn proeven om geweld via radiogolven te bestrijden. Hij slaagde er
bijvoorbeeld in een aanvallende stier, door bepaalde radiogolven te richten
op een in de hersenen van de stier aangebrachte ontvanger, tot staan te
brengen. Ook bestudeerde hij het sociale gedrag van groepen apen en
chimpansees.
Zijn boek: Towards a Psychocivilized Society Physical Control of the Mind
(Harper and Row, New York, 1971) is in de Verenigde Staten zeer bekend
geworden.
1

Albert Szent-Györgyi, de microbioloog , meent dat de mens de dinosaurus achterna
zal gaan. U hebt eens gezegd, dat de mens ongeveer even dom is als een
2
dinosaurus.
Er is een heel gelukkig verschil tussen de dinosaurus en de mens, en wel dat wij
ons bewust zijn van ons eigen bestaan. Bovendien zijn wij de technologie aan het
ontwikkelen, om de mechanismen van het bewustzijn, van de persoonlijkheid en
aldus van onze eigen toekomst te onderzoeken. De dinosaurus beschikte niet over
de technologie of de intelligentie om de terugkoppeling tot stand te brengen waar
wij nu mee zijn begonnen, namelijk de terugkoppeling van de intelligentie naar de
bestemming van de mens. Tot voor kort was dit nog niet mogelijk, omdat wij niet
over de methodiek beschikten om de gedragsmechanismen binnen in de hersenen
te onderzoeken.
De mens heeft zichzelf altijd vanuit een politiek, economisch en filosofisch
standpunt beschouwd, maar in feite was hij een buitenstaander. Het enige dat wij
vroeger konden doen was vanaf de buitenkant naar elkaar kijken, maar de schakel
tussen alle mensen waar het op aankomt, de processen in hun denkende hersens,
lag volkomen buiten bereik. Dit is de nieuwe poort die de technologie voor ons heeft
geopend. Naast de algemene informatie kunnen wij nu ook kennisnemen van de
werking van de hersenmechanismen. Tot nu toe konden wij de mens alleen informatie
verschaffen in de verwachting, een paar antwoorden uit te lokken; hier is al het
onderwijs op gebaseerd. Omdat wij geen idee hadden van de hersenfuncties, die
de verbindingsschakel vormen tussen zintuiglijke ‘input’ en gedrags-‘output’, konden
wij de mogelijkheden of beperkingen van de informatieverwerking in de hersenen
waaruit de gedragsvormen voortvloeiden, niet begrijpen.
Is het waar, dat de om en nabij tien miljard zenuwcellen in de hersenen
voorgeprogrammeerd zijn en dat zij daarom buitengewoon moeilijk te beïnvloeden
zijn?
Dat is niet het geval. Wij hebben even als andere dieren voorgeprogrammeerde
instincten en zeer elementaire motorische activiteit. Dat-
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gene echter wat het meest wezenlijke van de mens is, is niet zijn elementaire
voorprogrammering, maar is afhankelijk van prikkelingen van buitenaf. Dit is een
van de ontdekkingen van de jongste onderzoekingen van de bouw van de hersenen.

Wat bedoelt u met het uitwendig milieu?
3
Waddington heeft lang geleden eens gezegd, dat wij een tweeledige erfenis
hebben meegekregen, een erfelijke en een culturele. Een van de voornaamste
verschillen tussen mens en dier is, dat het dierlijke gedragspatroon grotendeels van
tevoren gegeven is. Als een kat wordt geboren kan hij lopen. Als een rat wordt
geboren kan hij eten. Deze schepsels hebben al veel ingebouwde programma's die
zij niet meer behoeven te leren. De mens wordt met veel onrijpere hersens geboren.
Tegenwoordig weten wij dat de chemische samenstelling van de hersenen, die
tijdens de jeugdjaren ontwikkeld en gevormd worden, in hoge mate afhankelijk is
van de hoeveelheid en de kwaliteit van de zintuiglijke ‘input’ die hij ontvangt. Als de
‘input’ van de gezichtszintuigen ontbreekt, zullen de gezichtscentra in de hersenen
zich niet behoorlijk ontwikkelen. Bij afwezigheid van gehoors-‘input’ zullen de
gehoorscentra abnormaal zijn. Onze ervaringen hebben aldus een materiële basis.
Boodschappen van de buitenwereld worden, wellicht als symbolische codes van
chemische formules, in de hersenen opgeslagen. De informatie van buitenaf wordt
in de hersenen op de een of andere manier in symbolische materie omgezet. Dit
zijn de feiten die wij tegenwoordig kennen.
Wij moeten ons afvragen wat het meest wezenlijke van het menszijn is. Wat
‘menselijk’ is, is natuurlijk een kwestie van definitie. Laten wij voor onze discussie
nu eens iets heel eenvoudigs nemen, zoals het gesprek, de taal. De mens heeft
voorgeprogrammeerde spraakmechanismen, maar als hij niet met deze vorm van
communicatie in aanraking komt, zal hij nooit leren spreken. Het strottehoofd van
een chimpansee is anatomisch heel anders gebouwd en het is dan ook onmogelijk
voor hem om de klanken te vormen die wij maken. Waarschijnlijk is de slaapkwab
bij de chimpansee ook anders geprogrammeerd, zodat het moeilijk is het dier iets
te leren.
Is het dan onzin dat wij van de apen heten af te stammen?
Nee, dat is geen onzin. Dit hangt af van wat wij er hier in onze discussie onder
verstaan. Het bloed in onze aderen is niet alleen gelijk van samenstelling met dat
van de chimpansees, maar ook met dat van andere zoogdieren en zelfs met dat
van reptielen. Daarom moeten wij die vraag nauwkeuriger formuleren. Wij zijn uit
een lange biologische ontwikkeling voortgekomen, maar wij moeten niet in
algemeenheden spreken. Wij moeten punt voor punt verdergaan. Zo is bijvoorbeeld
chloornatrium, het voornaamste bestanddeel van zeewater, nog steeds in onze
bloedstroom aanwezig als getuigenis van onze ontwikkeling uit zeer verre
voorvaderen, die vele duizenden jaren geleden in de wereldzeeën hebben
gezwommen.
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Als wij het over de menselijke natuur hebben, praten wij over iets heel anders. De
chimpansee heeft in zijn hersens niet het voorgeprogrammeerde mechanisme dat
hem in staat stelt te spreken en woorden te verbinden op de ingewikkelde manier
waarop wij dat doen. Dus om op uw vraag terug te komen, een deel van het menselijk
gedrag is voorgeprogrammeerd, maar het is alleen maar een mogelijkheid, geen
realiteit. Om deze aanwezige mogelijkheden te ontwikkelen, om te praten, moet dit
eerst worden aangeleerd. Als men niet met het Engels of het Chinees in aanraking
komt, leert men die talen ook nooit spreken. Maar in de hersens is wel de gave om
talen te leren aanwezig. De anatomische bouw en de voorprogrammering van
instincten moet men dus wel onderscheiden van het brede scala van verschillende
mogelijkheden in de menselijke ontwikkeling. Wilt u menselijk zijn? Wilt u spreken?
Dan moet u dit leren. Wilt u menselijk zijn? En zedelijke waarden hebben? U kunt
zedelijke waarden verwerven, maar zij zijn niet aangeboren en moeten aangeleerd
worden. De wezenlijkste eigenschappen van de mens komen van buitenaf.
Om de menselijke vermogens te kunnen begrijpen moet men in de mens kruipen.
De uitzonderlijke eigenschappen van het menselijk gedrag vinden hun oorsprong
in de denkende hersenen en de nieuwe technologie stelt ons in staat de
zenuwcellen-in-werking ervan te verkennen. Het enorme verschil tussen dieren en
mensen is, dat wij het bewustzijn en de technologie hebben om ons eigen gedrag
te onderzoeken en te beïnvloeden. Wij beschikken reeds over de enorme
mechanische en atoomkracht, waarmee wij de natuur kunnen veranderen. Wij leven
nu in het kunstmatige klimaat van onze steden. Dit is de situatie van de mens in het
heden. De beschaafde mens leeft niet en zal ook nooit meer in het oerwoud leven,
waar hij op zijn vijfentwintigste of dertigste oud en waarschijnlijk dood zou zijn. Dat
is nu eenmaal erg ongemakkelijk. Het is onpraktisch. Het is niet ‘menselijk’. En
daarom zullen wij in de moderne omgeving van steeds meer uitdijende wereldsteden
blijven leven. Onze enige keus is of wij bij het organiseren van onze steden de
menselijke intelligentie gaan gebruiken of mísbruiken. Als wij niet intelligent zijn,
zullen onze steden niet doelmatig zijn. In plaats van de mens te helpen een gezond,
plezierig leven te leiden, zal zijn omgeving een last blijken te zijn, met vervuiling,
overbevolking en aanverwante problemen. Wij kunnen ons niet veroorloven deze
fout te maken; wij moeten onze omgeving goed organiseren en leren de natuur in
ons eigen voordeel te veranderen. Zo is het eveneens absoluut noodzakelijk de
maatschappelijke betrekkingen van de mens zorgvuldig te regelen.

Vindt u ook dat het noodzakelijk is de planeet in zijn geheel te organiseren? U
spreekt over de sociale organisatie van de planeet aan de hand van een
referentiekader - stammend uit de negentiende eeuw. Dit is ongeschikt voor onze hedendaagse
samenleving, omdat zich nieuwe elementen aan het ontwikkelen zijn. De oude
politieke ideologieën, met inbegrip van het marx-
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isme en het kapitalisme, voldoen niet meer. Dat waren de uitkomsten van
omstandigheden die tot de negentiende-eeuwse werkelijkheid behoorden. Nu hebben
wij behoefte aan nieuwe referentiekaders en die moeten spoedig gevonden worden.
Dit is mijn stokpaardje. Wat wij naar mijn mening nodig hebben is, dat wij de mens
biologisch begrijpen, waarbij wij er nu van uitgaan dat ons probleem niet is, te
ontdekken ‘Wie ben ik?’, of ‘Wat is de mens?’. Dat was de klassieke toestand. Het
was statisch. Wat wij nu moeten doen is de neurofysiologische vermogens van de
mens leren kennen. Wat is het voornaamste orgaan dat de ‘menselijkheid’ bepaalt?
De hersenen. Wij moeten weten waartoe die in staat zijn. Daarna kunnen wij op
grond van de biologische werkelijkheid een plan maken voor het soort mensen dat
we voor de toekomst willen vormen. Daar is vanzelfsprekend een onbegrensde
verbeeldingskracht voor nodig. Er zijn grote gevaren aan verbonden, maar wij
hebben geen keus, want precies zoals wij nu onze steden bouwen, onverschillig
voor de gevolgen, gaan wij ook door met kinderen voort te brengen. Omdat zij niet
geheel geprogrammeerd geboren worden (daarom was uw eerste vraag zo
belangrijk), moet het referentiekader van hun gedrag worden aangeboden. De vraag
is alleen, wie moet dit uitkiezen? Hierover kúnnen wij beslissen. Zullen wij de vorming
van het intellect van toekomstige generaties aan het toeval overlaten? Op die manier
hebben wij misschien enige waarborg dat de mensen geen automaten worden.
Maar beïnvloeden willekeurige prikkels de denkprocessen niet even sterk als vaste
patronen? Wij kunnen mensen programmeren en daarmee de eenvormigheid die
wij nu beleven nog groter maken. Wij moeten voor ogen houden dat de meesten
van ons tegenwoordig voor 99 procent geprogrammeerd zijn door onze cultuur,
door onze beschaving en door de mechanisatie van onze steden. Wij worden
geprogrammeerd door de televisie, door boeken, door informatie die wij van buitenaf
ontvangen. Er zijn maar heel weinig mensen zo sterk, dat zij zelfstandig kunnen
denken, dat ze de lawine van informatie die van buitenaf komt kunnen beoordelen.
Daarom bestaat ons gedrag grotendeels uit het uitvoeren van handelingen die door
de massamedia bedacht zijn. Het gedrag wordt niet door onze genen bepaald maar
door het medium waar wij in leven.
Nu zou onze keus kunnen zijn, deze gedragsprogrammering uit te breiden en
een aantal instituten en hoofdafdelingen op te richten, die krachtig genoeg zijn om
de ontwikkeling van de mens doeltreffend te organiseren.

In de vorm van universiteitenIn de vorm van universiteiten, de regering, wat u maar wilt. Mij staan deze
methoden tegen, ik zou dit persoonlijk niet graag zien.
4

Is er nu een Orwell -achtige nachtmerrie tot leven gekomen?
Precies. Dit beseffen de mensen nu juist niet. Zij maken zich druk dat zij in de
toekomst geprogrammeerd zullen worden, zonder in de gaten te hebben dat dit nu
al gebeurt. De meesten van ons zijn produk-
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ten van bepaalde culturele systemen. Nu kan ‘grote broer ’, de bestuurlijke macht,
ook nog iets anders doen, wat ik wél graag zou zien, namelijk in de opvoeding de
nadruk leggen op de elementen van menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid.
Voor mij is het meest waardevolle aspect van het mens-zijn de kans zijn eigen
ideologische en emotionele kader te gebruiken om iets oorspronkelijks te doen.
Maar ook oorspronkelijkheid moet van buitenaf worden ingeprent, ontwikkeld en
aangemoedigd. Wij zijn wel allemaal unieke personen, maar daarom hoeven wij
nog niet altijd unieke bijdragen te leveren. Wij zijn allemaal verschillend, maar slechts
weinig mensen zijn oorspronkelijk. Als men oorspronkelijke, onafhankelijke mensen
wil voortbrengen, moet men die eigenschappen in de vroegste jeugd aankweken.
Ik ben er sterk voor, de mensen het kunstje te leren waar wij allemaal ingevlogen
zijn, namelijk het feit dat wij in de eerste jaren van ons leven gevormd zijn toen wij
geen keuze of verweer hadden. Wij hebben het kader van onze eigen geest niet
gekozen. Alle ouderparen hebben als afgezanten van hun eigen speciale culturele
klimaat, eigenmachtig en dictatoriaal hun eigen denkbeelden op ons overgebracht.
Het kind moet geleid worden, al voor het keuzemechanisme van zijn hersenen
ontwikkeld is. Wij moeten kleuters een referentiekader aanbieden. Gedurende de
jeugdjaren, als hun hersenen meer volwassen zijn en zij informatie kunnen opdoen
en beslissingen nemen, kunnen wij de ontwikkeling van een nieuw soort mens
bevorderen door hen aan te moedigen hun referentiekader en de zintuiglijke ‘input’
die zij ontvangen, kritisch te toetsen. Dan kunnen wij van hen verlangen, dat zij het
geheel van waardepatronen waaraan zij blootgesteld zijn, zorgvuldig hanteren, en
in plaats van starheid, soepelheid belonen. Zo kunnen wij kinderen ertoe brengen
hun eigen persoonlijkheid uit te drukken, er rekening mee houdend dat zij altijd
zullen handelen met de culturele werktuigen die wij hun gegeven hebben. Met deze
bouwstenen tot hun beschikking, kunnen wij kinderen vragen: wees oorspronkelijk.
Wees niet alleen jezelf maar een ander soort zelf. Tracht voor een doel te leven en
naar een toekomst toe te leven, waarin je een speciale bijdrage kunt leveren. Ouders
moeten de omstandigheden scheppen waarin kinderen zich op deze manier kunnen
ontplooien. De beginkeus is aan hun en de verantwoordelijkheid is aan de
samenleving.
Wij zouden bijvoorbeeld een plan kunnen maken voor de schepping van een
nieuw soort mens, die ik geestesbeschaafd noem. De geestesbeschaafde mens is
zich veel meer bewust van de beslissende factoren van zijn eigen gedrag en kent
nauwkeurig zijn vermogens op grond van de mogelijkheden en beperkingen van
zijn eigen geest. Hij beseft dat wij (zoals mij geleerd werd) geen onafhankelijke
menselijke individuen zijn, maar schepsels die volkomen afhankelijk zijn van een
sociale en culturele wisselwerking. Iemand, die doordrongen is van de
onherroepelijke verbondenheid met zijn omgeving, begrijpt, dat de kwaliteit van zijn
omgeving van doorslaggevend belang is voor het bepalen van de individuele
ontwikkeling. Daardoor krijgt hij de behoefte zijn omgeving te verbeteren om vrijer
‘zichzelf’ te kunnen zijn. Deze nieuwe opvat-
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ting van hoe de mens behoort te zijn heeft ingrijpende sociale gevolgen. Wij kunnen
niet geïsoleerd van ons medium leven en daarom moeten wij het verbeteren. Omdat
wij een onderdeel van het medium zijn, kunnen wij het beste ook onszelf verbeteren
en trachten de mensen om ons heen te helpen.

Is dat niet hetzelfde wat Mau Tse-toeng in China in praktijk brengt?
In feite niet, want opvoeding en indoctrinatie worden in China, net als in de meeste
andere landen, met een vooropgezet doel proefondervindelijk toegepast, zonder
grondige kennis van de werking van de hersenen van de mens. In plaats van
blindelings dogma's te accepteren - of zij nu politiek of godsdienstig gekleurd zijn moeten wij trachten gebruik te maken van de waardevolle menselijke eigenschappen
van bewustzijn en persoonlijkheid. Leiders moeten gerespecteerd maar niet
verafgood worden. De woorden en wensen van een groot man zijn niet altijd juist:
leiders kunnen bezieling wekken maar hoeven nog niet beslissend te zijn voor alle
wetenschappelijke en geestelijke waarden. Ieder persoonlijk moet zijn eigen
intelligentie gebruiken om dogma's en referentiekaders te aanvaarden of te verwerpen
en trachten zo oorspronkelijk mogelijke denkbeelden te ontwikkelen.
6

Toynbee voorziet een verlichte vorm van dictatuur . Skinner is voorstander van
7
positieve versterking .
Mijn mening staat hier lijnrecht tegenover, want wat ik graag zou zien is geen
verlichte dictatuur, maar juist het tegendeel. Als men iemand de steun en de
mogelijkheid verschaft zich als individu te ontplooien, dan zal hij een tamelijk kritische
kijk op een dictator hebben, hoe verlicht deze ook mag zijn. Ik stel mij een
samenleving voor, die het individu geen beperkingen en niet de zeden en moraal
van een dictator oplegt, maar die hem integendeel aanspoort niet voetstoots het uit
het heden of verleden ontvangen referentiekader te accepteren. Iedereen moet de
gelegenheid krijgen die hem verschafte informatie met andere cultuurpatronen te
vergelijken, Dan zie ik in de toekomst een mens met meer zelfvertrouwen en
zelfbeheersing en geen maatschappij van wezens die door een verlicht despoot
geregeerd worden. De geestesbeschaafde mens is vrij en onafhankelijk, omdat hij
de streken van dictators en propagandachefs kent, die zijn eigen gedrag proberen
te besturen; uitgerust met deze kennis kan hij weerstand bieden tegen indoctrinatie.
Maar is het niet onmogelijk om kenmerkende eigenschappen in de wisselwerking
tussen erfelijke verschijnselen en milieu te veranderen?
Nee. Wij veranderen geen karakteristieke eigenschappen, wanneer u daar
genetische erfelijkheid onder verstaat. Wat wij wel kunnen en ook moeten doen is
de mens een ander milieu bieden dat gunstiger is voor zijn ontplooiing.
U bevordert dus eigenlijk de ontwikkeling van reeds aanwezige karakteristieke
eigenschappen, zodat er meer takken aan de boom bijkomen.
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Precies.
8

Proust heeft zijn beroemde poging ondernomen om het verleden terug te roepen.
Wat is het belang van het geheugen bij de uitoefening van de intelligentie?
Het geheugen is het huis waarin al onze referentiekaders zijn opgeslagen. Het
geheugen vormt de grondslag van onze persoonlijkheid.
Is het waar dat de hersenen gedurende een mensenleven 1.000.000.000. 000.000.
9
stukjes informatie in een leven verzamelen?
Ik zou niet weten hoeveel feiten er verzameld kunnen worden, maar zoals
gewoonlijk gaat het niet om de vraag hoeveel geld men heeft, maar wat men ermee
doet.
Zullen computers ooit het geheugen van de mens kunnen aanvullen of vervangen?
Ik denk dat de computer meer de functie zal hebben van taxateur van het
geheugen. Wij gebruiken tegenwoordig computers om informatie op te slaan. Dat
is prachtig, maar er zijn een heleboel andere toepassingen die nog verkend moeten
worden. Zo hebben wij bijvoorbeeld in een van onze pas gepubliceerde
onderzoekingen, voor het eerst een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht van
de hersenen naar de computer en terug naar de hersenen. Dit hebben wij bij een
chimpansee gedaan, waarbij wij elektroden hebben ingeplant en een apparatuur
die informatie van de amygdala, een diep gelegen hersenstructuur, naar de computer
seinde. De computer herkende een bepaald spoelvormig patroon in de weergave
van opgewekte elektrische activiteit uit de amygdala. Steeds als dit verscheen,
produceerde de computer een vierkante golf waardoor een negatief versterkende
streek in een ander deel van de hersenen van de chimpansee draadloos geprikkeld
werd. Het dier ‘leerde’ al gauw geen amygdalaspoelen meer te produceren, want
iedere keer als hij dat deed ontving hij een onaangename prikkel. Met dit experiment
hebben wij aangetoond dat het ene deel van de hersenen door tussenkomst van
de computer een ander deel kan beïnvloeden.
Ons experiment is ondanks dat het nogal omslachtig is, toch vrij eenvoudig en
misschien kan deze techniek op mensen worden toegepast. Dit is maar een idee
en het is misschien niet juist wat ik zeg, maar misschien zou een computer iets dat
duidelijk te constateren is, zoals het begin van een aanval van epilepsie, kunnen
ontdekken en vervolgens een hersenprikkel opwekken waarmee de aanval
onderdrukt kan worden. Dit zou geweldige mogelijkheden in de geneeskunde kunnen
hebben. Wij zijn nog maar net dit opwindende nieuwe tijdperk binnengegaan, omdat
deze apparatuur in de laatste drie jaar vervolmaakt is. De vorderingen hangen
natuurlijk nauw samen met de technologie. Ik kan u ons nieuwe toestel voor de
transdermale prikkeling van de hersenen bij dieren laten zien, dat spoedig bij de
10
behandeling van patiënten zal worden gebruikt. Wij kunnen nu diep in de hersenen
doordringen en deze door de intacte huid heen prikkelen, door dit kleine apparaatje
in
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zijn geheel in te brengen, waarbij geen uitwendige contactdoos nodig is. Het wordt
dagelijks bij onze proefdieren gebruikt, waarbij de mogelijkheid van infectie
uitgeschakeld is en de dieren op elk moment voor elektrische prikkeling beschikbaar
zijn. Wij hebben nog kort geleden het zusterinstrument voor transdermale registratie
uit het binnenste van de hersenen ontwikkeld en als het verkleind zal zijn, hebben
wij een retourverbinding met de hersenen door middel van eenheden die in hun
geheel zijn ingeplant. Nu zouden wij ons kunnen voorstellen, dat wij in de toekomst
in staat zullen zijn deze inkomende en uitgaande informatie op computers aan te
sluiten. De ‘Cyborg’, een combinatie van mens en machine, wordt werkelijkheid. Nu
moet men zich geen overdreven voorstellingen maken van deze techniek - er zijn
grenzen aan. Het enige dat wij in dit experiment van onze verbeelding doen, is
opwekken wat al in de hersenen aanwezig is. Prikkeling kan beslist geen gedachten
overbrengen of een taal onderwijzen. Hiervoor hebben wij gewone zintuiglijke ‘input’
11
nodig. Dit is de beperking van de elektrische prikkeling van de hersenen of ‘E.S.B.’,
dat bij de pers en het grote publiek vaak misverstand heeft gewekt. Men nam ten
onrechte aan, dat wij nu met elektroden iedereen kunnen besturen en dat een
dictator alleen maar op een knop hoeft te drukken om de massa naar zijn hand te
zetten.

Terwijl met E.S.B. in feite alleen maar gedragspatronen kunnen worden opgeroepen
die al aanwezig zijn.
Precies. Dat is een gelukkige omstandigheid. Wij kunnen een punt in de hersenen
prikkelen om een heel knappe armbeweging te laten uitvoeren, als die arm tenminste
van tevoren geoefend is om die beweging goed uit te voeren. Door de prikkeling
van de tweede slaapkronkel kan men een patiënt laten praten, maar hij zal natuurlijk
woorden gebruiken die hij vroeger geleerd heeft. Hersenprikkeling kan geen nieuw
individu scheppen - en kan geen persoonlijkheid veranderen. Een andere mogelijke
toepassing van computers bij het hersenonderzoek, die hoogst theoretisch is, omvat
het overbrengen van een emotionele toestand van de hersenen van de ene persoon
naar een andere door middel van een computer. Hij zou bijvoorbeeld
geprogrammeerd kunnen worden om een elektrisch patroon in de hersenen dat
overeenkomt met een toestand van ‘opwinding’ of ‘geluk’ te herkennen en een
boodschap die een zelfde emotionele toestand verwekt naar een tweede persoon
te zenden. Dit zou met E.S.B. mogelijk zijn, terwijl het niet mogelijk is robotachtig
12
gedrag te veroorzaken of te leiden.
Hoe kunnen wij de dialectische verhouding tussen het bewustzijn en de concrete
werkelijkheid bevorderen?
Waarschijnlijk door deze werkelijkheid bewust te leren begrijpen en inzicht te
verwerven in de hiermee samenhangende mechanismen van het zenuwstelsel,
zonder zich door de verbeelding op een dwaalspoor te laten leiden.
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Net als wanneer men kinderen over Sinterklaas vertelt en hen van jongs af aan
tegen de werkelijkheid in programmeert.
Juist. Daarom ben ik ook vóor de instelling van psychogenese; dat betekent de
schepping, het ontstaan van de geest. In plaats van zoals wij op het ogenblik doen,
in het wilde weg te programmeren, vol tegenstrijdigheden, kunnen wij ook wat
intelligenter te werk gaan. U zult misschien vragen: ‘Met behulp van een “grote
broer”?’ Dan antwoord ik: ‘Misschien.’ Maar anders gericht, met een duidelijk beeld
voor ogen wat voor soort mensen wij zouden willen voortbrengen en op de
onontkoombare biologische realiteit gebaseerd. Zoals ze in de Amerikaanse musical
South Pacific zongen: ‘Haten... moeten ze je leren’. Het is bekend, dat men kleine
kinderen heel doeltreffend agressieve gedragspatronen kan inprenten. In sommige
landen wordt hun geleerd, de vijand met de bajonet te lijf te gaan of overdreven
vaderlandsliefde te hebben en haat tegen andere landen of volken te voelen, als
onderdeel van het officiële staatsonderwijs. In de hele wereld leert men vormen van
agressie en vooroordeel, niet via het officiële onderwijs, maar op straat, in de strijd
voor zelfbehoud. Aan de andere kant kan een klein kind van dezelfde leeftijd met
even groot gemak judo leren, piano leren spelen of leren drie talen te spreken. De
maatschappij stelt de inhoud en de kwaliteit vast van de informatie die aan iedere
nieuwe generatie wordt doorgegeven. Kinderen moeten zelfs leren lopen en praten.
Zij leren een uitgebreid repertoire van diverse gedragsvormen voor alle
omstandigheden en wij kunnen net zo goed patronen trachten te bevorderen die
bijdragen tot het persoonlijk geluk en de wereldvrede.
Wie beslissen hierover, de Japanners, de Chinezen, de Indiërs, wie?
Wij beslissen nu allemaal over deze zaken. Chinezen op een andere manier dan
de Amerikanen. Het ontbreken van gemeenschappelijke doelstellingen voor de
mensheid, die verbonden zijn door hun gezamenlijke bestemming de planeet aarde
te delen, is voor een deel oorzaak van de huidige conflicten. Pogingen om tot
internationale overeenkomst te geraken worden dikwijls bemoeilijkt, omdat de mens
de besluitvormende mechanismen van zijn eigen zenuwstelsel niet kent en doordat
onbeheerste emoties het verstand op een dwaalspoor brengen. Men kan de mens
niet uitsluitend indelen in statistieken en in termen van produktiviteit. Wij moeten
ook rekening houden met het bestaan van gevoelig reagerende hersenen.
Hoe kan men het onderwijs bij het samenstellen van een wereldmodel onderbrengen?
Wij hebben reeds wereldnormen bij de volksgezondheid, het reiswezen en het
internationale recht. Natuurwetenschappelijk onderzoek van atomen of kankercellen
wordt in allerlei landen met soortgelijke instrumenten en vergelijkbare doeleinden
uitgevoerd. De maanlanding van de astronauten is over de hele wereld op de televisie
te zien geweest en heeft de gehele mensheid tot geestdrift gebracht voor een groots
avontuur. Uit dit alles blijkt dat wij over de technologie beschik-
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ken en dat voorlichting op wereldschaal begonnen is. Wat nog ontbreekt is
overeenstemming over gezamenlijke doelstellingen voor het menselijk ras, het besef
dat internationale samenwerking nuttiger is dan egoïstische, economische uitbuiting
en het bewustzijn dat wij op dezelfde manier waarop wij het aardoppervlak met onze
steden en wegen veranderen, ook de hersenen van de mensen veranderen met
kennis en het inprenten van gedrag. De bestemming van de mens in de toekomst
is niet langer afhankelijk van het natuurlijk toeval, maar wordt bepaald door onze
organisatie en intelligentie - of het ontbreken daarvan. Wij moeten onze aandacht
en energie richten op het zenuwmechanisme van het verstand en de ontwikkeling
van de maximale vermogens van de hersenen, zonder uit het oog te verliezen dat
wij midden in een terugkoppeling. zitten; gedachten, emoties, gevoelens en
handelingen zijn in voortdurende wisselwerking met elektrische, chemische en
anatomische verschijnselen, die binnen het bereik van onze wetenschappelijke
nieuwsgierigheid liggen. De mens is niet het eindprodukt van de schepping, maar
een schepsel in ontwikkeling dat zijn eigen ontplooiing leert besturen. De mens
schept de mens van de toekomst.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met Albert Szent-Györgyi, pagina 42.
2 Time Magazine van 19 april 1971, pag. 29. ‘Yale physiologist José Delgado likens the human
animal to the dinosaur: insufficiently intelligent to adapt to his changing environment.’
3 Zie gesprek met C.H. Waddington, pagina 16.
4 George Orwell (1903-1950), Britse essayist.
5 In George Orwell's 1984 figureert ‘big brother’ als personificatie van een overheid, die tot in de
details een volstrekte heerschappij over de onderdanen uitoefent.
6 Zie gesprek met Arnold Toynbee, pagina 34.
7 Zie gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
8 Marcel Proust (1871-1922), A la recherche du temps perdu. Bibliothèque de la Pléiade.
9 Zie ‘The Human Brain’, Isaac Asimov, New American Library, New York (1963) pag. 338.
10 Het gesprek met professor Delgado vond in oktober 1972 plaats in diens laboratorium in de
Yale-universiteit, New Haven, Connecticut.
11 E.S.B.: Electrical stimulation of the brain.
12 Physical Control of the Mind. Deel 3: ‘Experimental control of brain functions in behaving subjects’.
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Elisabeth Mann-Borgese
Elisabeth Mann-Borgese, een dochter van Thomas Mann, werd geboren
in München en studeerde in Zürich en Chicago. Zij huwde een Italiaanse
schrijver en professor in de letteren en heeft twee dochters en twee
kleinkinderen. Mevrouw Borgese, thans weduwe, is verbonden aan het
Center for the Study of Democratic Institutions in Santa Barbara, Californië.

U houdt zich voornamelijk bezig met Internationale organisaties. Beschouwt u het
Rapport van de Club van Rome als een belangrijke eerste stap naar een ontwerp
voor planning op wereldschaal?
Als u de vraag zo stelt, moet ik hem negatief beantwoorden. Ik geloof niet dat dit
boek als zodanig een, laten wij zeggen, geordende Internationale samenleving
inluidt. Ik stel mijzelf op aan de kant van de zeventig vertegenwoordigers van de
ontwikkelingslanden en socialistische staten die u in uw tweede boek zult interviewen,
en waar ik naar mijn eigen overtuiging eerder bij hoor. Dat doet niets af aan het
belang van het Rapport van de Club van Rome. Ik geloof dat het een belangrijk stuk
is, ook al ben ik het niet eens met de meeste uitgangspunten. Het boek legt nog
eens de nadruk op het belang van een wereldomvattende beheersing van de
natuurlijke hulpbronnen. Daar ben ik het honderd procent mee eens.
Deze noodzaak wordt overtuigend aangetoond en dat is zeer belangrijk.
Wat ontbreekt er volgens u aan?
Naar mijn mening kleven er verschillende tekortkomingen aan. Bij de berekeningen
ontbreken een paar absoluut onontbeerlijke gegevens. Ik bedoel: een economische
uiteenzetting waaruit de sociale kant van het probleem is weggelaten, heeft voor
mijn gevoel niets met de realiteit te maken. Ik geloof dat ik het in dit opzicht eens
1
ben met de kritiek van mijn vriend Gunnar Myrdal . Een ander punt dat natuurlijk
onvermijdelijk is, bijna intrinsiek is aan deze methode, is dat de voorspellingen zijn
gebaseerd op hedendaagse trends, hedendaagse technische verworvenheden. Als
er iets zeker is, is het dat juist deze dingen dramatisch zullen veranderen. Als men
dus bijvoorbeeld spreekt over de grenzen, niet van de groei van nu, maar van de
hulpbronnen, dan zijn de voorspellingen volgens mij waarschijnlijk onjuist omdat de
technieken die wij ontwikkelen, laten wij zeggen voor het opwekken van energie,
voortdurend veranderen. Juist dit probleem zal volgens mij in de komende vijftig
jaar helemaal kunnen veranderen.
Door zonne-energie te gebruiken en een verdere expansie van atoomenergie?
Ik denk vooral aan atoomenergie. Daarmee zullen wij beschikken over een
energiebron die zeker goedkoper is dan alles wat de mens tot nu toe heeft gebruikt.
Wij zullen er onbeperkt over kunnen beschikken omdat de voorraad oceaandeuterium
onbeperkt is. Wat energiebronnen
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betreft zullen wij bevrijd zijn van geopolitieke begrenzingen. Dat zal volgens mij
aanleiding zijn voor wat men een energierevolutie zou kunnen noemen. En als men
de beschikking heeft over onbeperkte energie, heeft men, om mijn collega professor
2
Roger Revelle te citeren, theoretisch gesproken de beschikking over onbeperkte
hulpbronnen.

En de voedselsituatie?
Zelfs voedsel. De hoeveelheid proteïne die men uit olie kan halen, is theoretisch
gezien voldoende om een tweemaal zo grote wereldbevolking te voeden. Ik zeg
niet dat het zo zal gaan. Ik zeg niet dat wij niet regelrecht aanstormen op
hongersnood, crisis en rampen, want ik geloof dat wij dat wél doen. Ik wil alleen
maar aangeven dat men een andere voorspelling kan doen, die even geldig is als
die van professor Meadows, of even ongeldig.
Maar als men tot een wereldordening wil komen, betekent dat dan niet dat men
eerst een inventaris moet maken, zoals de Club van Rome heeft getracht te
bevorderen?
Ongetwijfeld; inventarisering en controle zijn twee onmisbare voorwaarden. Daar
moet men mee beginnen, wat men verder ook van plan is. Ik geloof dat de methodiek
van net M.I.T. heel erg belangrijk is en zeer veel invloed zal gaan uitoefenen. Maar
dit is maar éen ontwerp. Het is heel interessant maar ik hoef het niet te accepteren
als de enige mogelijkheid. Ik geloof dat de nadruk op de groeigrenzen erg eenzijdig
is. Als u naar de ontwikkelingslanden gaat, zult u merken dat men er daar niet erg
verrukt van is. Daar is het Rapport niet zo best gevallen, omdat in die landen juist
de economie nog moet groeien en zich uitbreiden. Men moet hen ervan zien te
overtuigen dat het niet de bedoeling is dat zij hun ontwikkeling stopzetten, maar dat
wat wij in gedachten hebben een herverdeling van de hulpbronnen is, een
herverdeling van de welvaart. Als zij er zeker van kunnen zijn dat wij dat serieus
menen, veranderen zij misschien van opvatting. Met andere woorden ‘grenzen aan
de groei’ is voor mij een andere term voor socialisme. Als men bereid is,
wereldsocialisme te accepteren, kan men het Rapport ook accepteren, anders niet.
Hebt u Robert S. McNamara's toespraak gezien voor de Wereldbank in september
1972? Daarin zei hij bijvoorbeeld dat de Wereldbank de geboortenbeperking in
Indonesië zou gaan financieren, waardoor het inwonertal van Indonesië in het jaar
tweeduizend vijftig miljoen zielen lager zou komen te liggen.
Och, ik heb het gevoel dat hij zichzelf een beetje voor de gek houdt.
Waarom?
Net als de problemen van de vervuiling en het milieu, hangt het
bevolkingsvraagstuk met zoveel andere dingen samen dat men zichzelf wel voor
de gek moet houden, als men denkt dat men het los zou kunnen maken van de rest
en het op zou kunnen lossen door de nadruk te leg-
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gen op geboortenbeperkende technieken.

Wat zou er gedaan moeten worden om aan de ongelooflijke afstand die er tussen
de wetenschapsmensen van verschillende richtingen bestaat, die nu elkaar blijven
beconcurreren in plaats van met elkaar samen te werken, een einde te maken zodat
werkelijke oplossingen gezamenlijk gevonden zouden kunnen worden, waarmee
men de planeet zou kunnen redden?
Die situatie kan men ook aantreffen in het vredesonderzoek. Kijkt u maar naar
die tientallen organisaties. Zij spreken niet eens met elkaar zodat hun hele streven
zinloos wordt. Natuurlijk moeten systeemanalisten, economen, en dergelijke met
elkaar samenwerken. Eén van de fundamentele lessen van de afgelopen twintig tot
vijfentwintig jaar is toch wel, dat al deze aanvallen op de wereldproblemen
internationaal en interdisciplinair moeten zijn, anders bereiken wij niets. Maar het
is een feit dat men, als men deze problemen te lijf gaat, op enorme moeilijkheden
stuit: nationalisme, chauvinisme, departementalisme, en dat niet alleen tussen de
mensen onderling maar ook tussen de financierende organisaties. Gewoonlijk valt
het project waar men mee bezig is, tussen alle stoelen. Als men bijvoorbeeld iets
doet aan milieu krijgt men te horen, onze fondsen zijn er alleen maar voor om
nationale acties te financieren. Als men zich bezighoudt met Internationale aspecten
van een probleem, dan moet men geld zien te krijgen van Internationale relaties.
Deze dingen moeten samen gedaan worden en mogen niet langer worden
3
gescheiden door de hoop dat het nieuwe bureau van Maurice Strong een nieuwe
koers zal gaan varen. De filantropische instellingen, de financierende organisaties,
hebben de veranderingen van de afgelopen vijfentwintig jaar niet bijgehouden. De
financiële infrastructuur ligt mijlen achter, wat het werken erg moeilijk maakt.
Van de twaalf jaren dat ik de arbeid van de Verenigde Naties in New York gevolgd
en erover geschreven heb herinner ik mij dat er altijd werd gesteld: ‘wacht maar tot
China erbij komt, dan zal er een echte internationale samenwerking komen’. Het
eerste wat Peking deed, was een veto uitspreken over Bangla-Desh. Wat denkt u
over de toekomst van internationale organisaties in het algemeen?
Volgens mij ontplooit de internationale organisatie zich met grote snelheid. Pure
diplomatie oude stijl heeft geen toekomst, tenzij men zich eveneens aanpast aan
de tendens tot internationale aanpak van de problemen.
Wat bedoelt u met interdisciplinaire orde?
Dat het internationale leven van vandaag niet alleen meer bestaat uit betrekkingen
tussen regeringen. Het is niet langer uitsluitend een politieke zaak. Er zijn veel
andere belangen en veel andere krachten aan het werk die niets te maken hebben
met regeringen of politiek en die onder het staatsniveau liggen of er bovenuit gaan.
Als wij tot enig praktisch resultaat willen komen, zullen internationale organisaties
zich
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op de juiste wijze tegenover de politieke factoren moeten opstellen. De Verenigde
Naties weerspiegelen de wereld van vijfendertig jaar geleden. Zij is niet opgezet om
de problemen van vandaag op te lossen. In sommige opzichten zijn de
4
gespecialiseerde organisaties, zoals de W.H.O. , enzovoort gelukkiger vondsten.
Maar zelfs zij blijven zéer beperkt. Naar mijn vaste overtuiging is het tijdstip
aangebroken om nieuwe modellen te ontwikkelen. Ik ben zéer hoopvol gestemd.
De afgelopen vier jaar heb ik gewerkt aan het vraagstuk van de oceaan en de
oceaanbodem. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Seabed Committee
van de Verenigde Staten. Ik denk dat de nieuwe internationale organisatie die zal
ontstaan voor het beheer van de hulpbronnen van de oceaan, een doorbraak zal
betekenen naar een nieuwe vorm van internationale organisatie, die aan de ene
kant de economie en de Industrie zou moeten omvatten en de wetenschap en de
politiek aan de andere kant. Een nieuwe vorm van internationale organisatie dus,
die misschien zou kunnen worden toegepast op het beheer van hulpbronnen of van
transnationale activiteiten in het algemeen.
5

Hoe denkt u dat Thomas Mann het Rapport zou hebben bekeken? Hij was nogal
pessimistisch over de toekomst van de mensheid, geloof ik.
Mijn vader was zeker niet erg geïnteresseerd in economie; hij was ook geen
materialist. Beslist niet. Hij was door en door een humanist. Ik denk niet dat het
vraagstuk van de economische groei hem erg zou hebben. beziggehouden. Maar
tegenwoordig hebben veel mensen de neiging het kind met het badwater weg te
gooien. Natuurlijk ben ik het eens met de opvatting die door veel ontwikkelingslanden,
zoals China, aan de ene kant, en de humanisten aan de andere kant (en de Chinezen
zijn humanisten, heel diepgaand en met grote overtuiging), dat er in het leven andere
waarden zijn dan economische groei. Maar dat betekent niet, gooi maar weg. Het
betekent dat men het probleem in zijn juiste perspectief moet kunnen zien. Met dit
aspect van de stellingen van het M.I.T. ben ik het eens. Maar als men de nadruk
gaat leggen op het afremmen van de groei en het proces gaat verlangzamen voor
volkeren die een snellere en snellere groei nódig hebben, dan zal ik mij ervan
distantiëren.
Maar Aurelio Peccei werkt toch naar een menselijk evenwicht toe, nietwaar?
Ik geloof dat wat ik vandaag gezegd heb, in overeenstemming is met wat Aurelio
denkt. In de afgelopen jaren heb ik veel met hem gepraat en er is niets waarin ik
het met hem oneens ben. Hij is een humanist in de beste zin van het woord. Ik
geloof niet dat men tegenwoordig kan zeggen, vooral niet voor wat de internationale
betrekkingen betreft met de volkeren uit de Derde Wereld, dat economische factoren
van secundair belang zijn. Zij zijn niet secundair. Zij zijn net zo belangrijk als de
rest. Daarmee is niet gezegd dat het het enige is dat er is. Overwegingen van
evenwicht, van distributie, van sociale rechtvaardigheid, kunnen
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ongetwijfeld niet van economische overwegingen gescheiden worden. Eerlijk gezegd
vind ik het ouderwets om met betrekking tot een wereldadministratie alleen maar
de economie te bekijken, net zo ouderwets als het zou zijn om de economie te
verwaarlozen of te negeren.

U weet dat ik mij voorbereid op een tweede bundel interviews, die voornamelijk uit
de Derde Wereld zullen komen, Denkt u dat het een positieve bijdrage zou kunnen
6
zijn om in 1975 een conferentie van het type ‘Bandung’ te organiseren en de zeventig
kopstukken uit de eerste bundel met de zeventig uit de tweede met elkaar te
confronteren?
Dat is een geweldig idee. Er is nog tijd genoeg om dit te organiseren. Ik vind het
een geweldig goed idee. Ik verheug mij erop. Ik wil erbij zijn.
Werkt u aan een boek?
Ik werk helaas aan ongeveer drie boeken. Eén ervan komt nog in 1972 uit, Pacem
in maribus, en gaat over de activiteiten die verband houden met het ontwerpen van
een internationaal regime voor de oceaan.
U hebt die titel van paus Johannes geleend?
Ja.
Welke belangen kunnen wij hechten aan de conventie van de 91 landen die in
november 1971 in Londen werd ondertekend en waarin werd besloten geen giftig
afval meer in zee te gooien?
Het is een stap in de goede richting. Er zijn nn een aantal stappen in die richting
gezet. Maar op zichzelf in het niet voldoende. Ten eerste is die afvallozing in zee
maar een klein onderdeel van de vervuiling. De belangrijkste bronnen van vervuiling
bevinden zich op het vasteland. De vervuiling van de wereldzeeën is alleen maar
een symptoom van de ineenstorting van ons hele industriële systeem met
bijbehorende verstedelijking. Dit brengt mij op het tweede punt: men kan de vervuiling
niet aanpakken als een op zichzelf staand probleem. Men kan niet alleen maar
aanpakken als men begint bij de wortel van de beheersing van hulpbronnen en de
ontwikkeling daarvan. De nadruk op vervuilingscontrole verraadt een op het Westen
georiënteerde benadering. Wat niet per se wil zeggen dat die verkeerd is. Maar wel
dat die te beperkt is.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6

Zie gesprek met Gunnar Myrdal, pagina 240.
Zie gesprek met Roger Revelle, pagina 188.
Zie gesprek met Maurice Strong, pagina 200.
W.H.O.: World Health Organisation van de Verenigde Naties.
Thomas Mann (1875-1955), Duitse schrijver en vader van mevrouw Mann-Borgese.
Eerste Afro-Aziatische conferentie, in 1955 georganiseerd door Sukarno en diens toenmalige
premier Sastroamidjojo in Bandung, Indonesië.
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Rt.Revd. Hugh S. Montefiore
Rt. Revd. Hugh S. Montefiore is Bisschop van Kingston in Londen. Hij
werd eveneens te Londen geboren (1920). Hij studeerde aan St. John's
College in Oxford en Westcott House in Cambridge. Van 1954 tot 1963
was hij rector van Gonville en Caius College in Cambridge. In 1970 werd
hij tot bisschop van Kingston-on-Thames benoemd.
Tot zijn meest bekende werken rekent men The Question Mark: Can Man
Survive? en Doom or Deliverance.

In 1971 hebt u in een lezing in het Rutherford-programma gesproken over ‘De mens
die de grenzen van de wereld nadert’. Dat is precies waar het Rapport van de Club
van Rome ons voor waarschuwt.
Ja, de mens nadert de grenzen van de wereld. Hij nádert deze alleen nog maar.
Hij heeft ze nog niet helemaal bereikt, Maar als de mens doorgaat met het verbruik
van grondstoffen, en dus in eenzelfde tempo afval produceert, water en lucht vervuilt
en biologisch evenwicht verstoort, zal hij die grenzen zeer snel bereikt hebben. Ik
hoop dat het niet zal gebeuren.
In zijn encycliek Humanae Vitae heeft paus Paulus de geboortenbeperking
veroordeeld. U hebt dit, ecologisch gezien, het meest rampzalige christelijke
document van deze eeuw genoemd.
Ja, het is ecologisch rampzalig omdat het de aanhangers van de grootste
christelijke Kerk, die miljoenen en miljoenen volgelingen heeft, belet heeft om met
een rein geweten en in goed vertrouwen voorbehoedmiddelen te gebruiken. Daar
heeft de paus beperkingen aan gesteld, terwijl de Kerk volgens mij juist de weg zou
moeten wijzen naar een juist bestuur over de mensheid, evenzeer als naar een juist
beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Dit stuk is in zoverre rampzalig dat het deze
problemen de rug toekeert.
1

Teilhard de Chardin was van mening dat de mensheid niet langer zonder de
wetenschap zou kunnen bestaan, maar dat op zijn beurt de wetenschap behoefte
had aan religie om er zin aan te geven.
We moeten ons afvragen wat wetenschap is. Wetenschap is gewoon kennis van
de natuurlijke wereld, van de natuur en de wijze waarop zij functioneert. Zo bezien
is wetenschap helemaal geen gedragscode. Zij vertelt ons alleen maar hoe de
natuurlijke wereld werkt. In elk geval bevat zij toch bepaalde veronderstellingen over
de manier waarop de wereld werkt, die gebaseerd zijn op empirische waarneming.
Deze veronderstellingen kunnen natuurlijk goed of fout zijn. Maar dat heeft niets
te maken met een bepaalde gedragscode. Er bestaat misschien wel een bepaalde
vorm van religie die ‘wetenschappelijk humanisme’ heet, Maar dat is geen
wetenschap. Dat is alleen maar een reeks waardeoordelen, gebaseerd op wat de
mensen denken dat waardevol voor hen is of in overeenstemming met hun kennis
van de wetenschap. Ik denk dat het een soort geseculariseerde religie zal zijn. De
mens kan
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niet leven zonder een of andere vorm van geloven, omdat hij idealen nodig heeft
die hem moeten inspireren, en waardevolle doelen om naar te streven. Zelf geloof
ik dat een transcendentale religie noodzakelijk is, niet alleen omdat die de waarheid
is maar ook omdat zij tegemoetkomt aan de diepste behoeften van de menselijke
geest.

In uw geschriften hebt u gesteld dat er op een dag een einde zal komen aan de
wereld, maar u hebt tegelijkertijd gesproken van een plicht tegenover onze
nakomelingen.
Dat ouders voor hun kinderen het beste wensen is een heel natuurlijk instinct. De
zorg voor onze nakomelingen werd ons in de loop van de evolutie ingeplant, dus
zijn wij allemaal heel bezorgd over het welzijn van onze kinderen. Ik vind dat het
onze plicht tegenover de na ons komende generaties is, alle mogelijkheden voor
hen open te houden en hun de keuze te laten over de manier waarop zij zouden
willen leven en de manier waarop zij de wereld willen behandelen. Wij moeten en
mogen de aarde niet zodanig misbruiken dat het natuurlijke evenwicht voorgoed
verstoord zal zijn.
Maar de mate van laissez-passez die het privé-kapitaal nu is toegestaan, zal
aanzienlijk moeten worden beperkt. Wie moet dat doen? Een wereldregering?
Ik moet zeggen dat deze vraag niet alleen betrekking heeft op privékapitaal maar
ook op de overheidsbedrijven en regeringsinstellingen, die de hulpbronnen van deze
aarde net zo goed kunnen misbruiken als particulieren. Ook hun zal beperkingen
moeten worden opgelegd, allereerst door nationale regeringen. Dat kan alleen maar
gebeuren met toestemming van het volk. Vandaar dat de instelling van de gewone
man van het grootste belang is. Wij zouden ook moeten streven naar internationale
overeenkomsten, vooral omdat de multinationale onderneming op dit vlak zoveel
macht bezit. Multinationale ondernemingen kunnen alleen maar door internationale
overeenkomsten aan banden worden gelegd.
2

Bij verschillende gelegenheden hebt u Maurice Strong geciteerd, maar hij gelooft
voorlopig nog niet in een verenigde wereldregering.
Ik heb niet gezegd ‘door een wereldregering’. Ik heb gezegd ‘door internationale
overeenkomsten’. Dat is iets heel anders. Zelf geloof ik dat de wereld van morgen,
wil de beschaving zoals wij die kennen blijven bestaan, veel meer in kleine regio's
zou moeten worden verdeeld. Mensen moeten zich kunnen identificeren met steden,
met buurten, met sociale eenheden, met streken, willen zij tenminste het gevoel
hebben dat zij ergens bijhoren en dus met verantwoordelijkheidsgevoel kunnen
handelen. Als men nergens bijhoort, kan men ook geen verantwoordelijkheid voelen.
Maar het feit dat wij behoefte krijgen aan kleinere regio's betekent ook dat er meer
internationale samenwerking moet komen. Internationale samenwerking is niet
hetzelfde als een wereldregering. Het wil zeggen dat landen het eens zijn over
bepaalde tactieken, niet dat
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zij een wereldregering kiezen die hun zal vertellen hoe zij het moeten doen.

Maar wie waarborgt de naleving van de overeenkomsten?
Dat weet ik niet. Ik heb er nog niet voldoende over nagedacht. Ik neem aan dat
er sancties zullen komen. En ik denk dat niemand dit soort regelingen met militaire
middelen zal willen afdwingen, ook niet als je besluit een politiemacht van de
Verenigde Naties in te stellen. Men moet regelingen treffen middels internationale
overeenkomsten, en die landen die de overeenkomst schenden uitsluiten.
Maar hoe een wereldbevolking in toom te houden zonder een wereldorganisatie?
Toch totalitarisme?
3
Ik kan u vertellen dat er vanmiddag , op deze zelfde middag, hier in Londen door
eenennegentig landen een overeenkomst wordt gesloten over het in zee gooien
van giftige afvalstoffen. Als men dit kan bereiken, kan men dit ook tot andere
gebieden uitbreiden.
Ja, zoals de wereld ook door middel van de Verenigde Naties besloot dat de Derde
Wereld geholpen diende te worden. Maar wat gebeurde er tijdens Unctad III in
Santiago in Chili? U weet dat nog steeds niet éen welvaartsstaat meer dan éen
procent van zijn nationale groei aan rechtstreekse hulp heeft besteed.
Ja, dat weet ik. Maar het is wel van belang er de nadruk op te leggen dat het
middel niet erger moet zijn dan de kwaal. Het zou relatief gemakkelijk zijn om de
milieuproblemen op te lossen door een regering die hetzij autoritair is, hetzij
fascistisch of socialistisch is, maar dat middel zou even erg zijn als de kwaal. De
enige mogelijke oplossing die ik zie is, dat het grootste deel van de mensheid, of in
elk geval van de regeringen, instemt met het principe van internationale
samenwerking. Ik geloof niet dat dát onmogelijk is. Toen is zes, zeven jaar geleden
voor het eerst over het milieu begon te schrijven, dachten de mensen dat ik gek
was. Nou, dat ben ik misschien ook wel, maar niet in dit opzicht. Als ik kijk naar de
manier waarop de kennis zich heeft verspreid, houdingen zijn veranderd, actie wordt
ondernomen, zoals wij op de wereld-milieuconferentie in Stockholm hebben kunnen
waarnemen, dan zie ik dat niet als een onmogelijkheid. Wat dat betreft ben ik geen
onheilsprofeet.
4

Sir Julian Huxley heeft mij verteld dat er weer vissen zouden zwemmen in de
Theems. Het Engelse kabinet heeft nu ook een minister van Milieuzaken. Is dit niet
het toppunt van algemene beduvelarij?
Ik word onderhand doodmisselijk van de Theems. Altijd als er sprake is van
nationale vervuiling, krijgen wij weer te horen dat er bij Londen Bridge nog nooit
zoveel vis in de Theems is gevangen als juist nu. In County Hall stopt men ze zelfs
in een aquarium, alsof dat de oplossing is van onze milieuproblemen. Natuurlijk is
het leven in Londen wat de milieuvervuiling betreft er op sommige punten geweldig
op vooruit gegaan. Kijkt u maar naar buiten. Men ziet een prachtige, heldere no-
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vemberdag, terwijl er vijfentwintig jaar geleden waarschijnlijk een soort rijstebrijmist
had gehangen. Nogmaals, de Theems is schoner, ja. Er is iets gedaan, maar dat
verandert niets aan het feit dat er veel meer zou gedaan moeten worden dan het
ingebruiknemen van rookloze brandstof of het vier tot zes keer gebruiken van ons
drinkwater. En wat het ministerie van Milieuzaken betreft, dat is gewoon een
samenvoeging van drie grote ministeries. Zelf geloof ik niet dat dit ministerie al
begonnen is de serieuze problemen aan te pakken. Zoals een nationaal
transportbeleid of het vraagstuk van een selectieve toename van de groei, in plaats
van een algemene groei van vijf percent, aan te moedigen. Zo'n ministerie voor
Milieuzaken kan een steun zijn, maar ik geloof niet dat het al begonnen is de fatale
problemen, die dringend op een oplossing wachten, aan te pakken.

Over jeugd gesproken. U schreef dat de zelfmoordcijfers bij jongeren omhooggaan.
Eigenlijk is de jeugd in dit soort zaken onze enige hoop. Ten eerste omdat zij
binnenkort het bestuur van de wereld in handen zal hebben. Ten tweede omdat zij
over 't algemeen meer dan genoeg heeft van de consumptieve maatschappij. Het
5
is allemaal zo materialistisch, zo geconcentreerd op de rat-race , dat velen van hen
er gewoon uitstappen. Er zijn heel veel jongeren die deze toestand niet kunnen
aanvaarden. Het aantal zelfmoordpogingen is inderdaad omhooggegaan. Er is een
alarmerende stijging van het druggebruik en het alcoholisme te constateren. Dat is
allemaal helaas een onderdeel van de desintegratie van onze cultuur. Dat is een
ingewikkelde materie, maar éen van de oorzaken is de toenemende verstedelijking
en het materialistische aspect van onze cultuur. Dus zijn er de drop-outs. Maar het
grootste deel van de jeugd doet daar niet aan mee en daarin ligt onze hoop voor
de toekomst. Want er zijn nog heel veel jongeren die vastbesloten zijn dat wij niet
moeten doorgaan met deze welvaartsstaat waarin iedereen er alléen maar voor
vecht het net even beter te hebben dan zijn naaste buur. Ik heb negentien jaar
tussen jonge mensen gewerkt en volgens mij zijn zij veel eerlijker en eerder bereid
de problemen onder ogen te zien dan in mijn tijd. Wat ik tragisch vind is dat het de
officiële kerk in hun ogen aan geloofwaardigheid ontbreekt. Want terwijl zij aan de
ene kant heel zeker weten dat het zo niet kan doorgaan, hebben zij anderzijds geen
echte wereldvisie, geen glanzend ideaal waarvoor zij kunnen werken, geen inspiratie
uit een Koninkrijk Gods, aan de opbouw waarvan zij zouden kunnen meehelpen.
Vandaar dat men zo vaak een negatieve houding tegenover de autoriteiten tegenkomt
en een neiging tot anarchie in de zuivere betekenis van het woord. Het ontbreekt
de jeugd niet alléen aan deze visie maar ook aan de zelfdiscipline, die nodig zal zijn
om een betere wereld te kunnen bouwen. Het juiste gebruik van onze natuurlijke
hulpbronnen zal veel zelfdiscipline vergen. De term ‘permissive society’ wordt
gewoonlijk in verband gebracht met sex, maar is wat het milieu betreft geen positieve
factor, omdat deze tolerante houding zich in alle facetten van het leven voortzet.
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Denkt u dat het Rapport ertoe heeft bijgedragen de ogen van de mensen voor deze
problemen te openen?
Ik denk dat het veel goed en ook veel kwaad heeft gedaan. Ik denk dat het veel
goed heeft gedaan omdat het al deze vragen heeft opgeroepen en veel publiciteit
heeft gekregen. Ik denk dat het veel kwaad heeft gedaan omdat het model dat voor
de computer werd gebruikt niet half gevoelig en gedetailleerd genoeg was om het
juiste antwoord te geven. Met deze enorme bevolkingstoename bijvoorbeeld krijgt
men op den duur iets dat de ‘demografische overgang’ wordt genoemd, zodat de
bevolking niet op dezelfde manier blijft toenemen. Als het om natuurlijke hulpbronnen
gaat, krijgt men, als er een tekort komt, een zekere negatieve feedback. Men gaat
andere dingen gebruiken. Er zijn volgens mij veel meer mogelijkheden en
moeilijkheden dan in het model zijn aangegeven. Wat computers betreft ben ik niet
deskundig, maar om geloofwaardig te kunnen zijn moet het model op een veel en
veel hoger plan worden gebracht. Deze kritiek is slechts een eerste indruk.
Het team van het M.I.T. geeft deze kritiek onmiddellijk toe. Het was dan ook een
eerste stap.
Ja, maar het is inderdaad alleen maar een eerste stap omdat het uiteindelijk, door
deze hele materie heen, om onze houding, onze motieven en onze verwachtingen
gaat die aan de meest fundamentele problemen ten grondslag liggen. Om de
mensheid te vertellen wat er gaat gebeuren als zij op deze ruïneuze wijze doorgaat,
komt erop neer een voorspelling van het ongeziene en onbekende te geven, die zij
waarschijnlijk niet zal geloven. Wat de mensheid nodig heeft is een verandering van
mentale instelling.
Hoe moet men die helpen tot stand te brengen?
Naar mijn oordeel zal zo'n fundamentele verandering in diepgewortelde opvattingen
alleen kunnen worden bewerkstelligd door zoiets als een - ik druk mij voorzichtig
uit - godsdienstige bekering, een gevoel van directe verantwoordelijkheid. En ook
door een duidelijker besef omtrent de werkelijke vindplaatsen van geluk en vreugde:
niet in materiële zaken maar in mensen.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

Teilhard de Chardin (1881-1955), Franse priester en filosoof.
Zie gesprek met Maurice Strong, pagina 200.
Dit gesprek vond plaats in de woning van de bisschop in Londen op 11 november 1972.
Zie gesprek met sir Julian Huxley, pagina 170.
Een gevecht op leven en dood, dikwijls met de connotatie van een vuile, oneerlijke strijd.
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Robert M. Fano
Robert M. Fano is Ford-professor aan de faculteit van elektro-ingenieurs
aan het Massachusetts Institute of Technology. In 1971 werd hij tevens
benoemd als directeur van de afdeling computerwetenschappen.
Hij werd in Turijn, Italië geboren (1917). In 1939 vestigde professor Fano
zich in de Verenigde Staten en promoveerde aan het M.I.T. Sedert 1941
doceerde hij in een aantal verschillende functies aldaar. In 1962 werd hij
op de Ford-stoel benoemd. Hij publiceerde tal van werken, waarbij hij
zich de laatste tijd vooral concentreerde op het gebruik van computers
bij het oplossen van sociale problemen.

Mijn ervaring, opgedaan tijdens mijn gesprekken met verschillende
wetenschapsmensen over de gehele wereld is, dat er nogal uiteenlopende
1
opvattingen bestaan over de bruikbaarheid van computers. Herman Kahn zei dat
hij, doordat hij de eerste acht computers in de Verenigde Staten onder zijn beheer
had, genoeg van computers af wist om ervan overtuigd te zijn dat deze
onbetrouwbaar zijn. Het Forrester-team is van mening dat computers het meest
geschikte middel zijn om de problemen van een toekomstig mondiaal bestuur op te
lossen. Wat is uw mening?
Computers spelen een rol zowel bij het besturen van de maatschappijinrichting
als bij het inrichten van de maatschappij zelf. Dit zijn twee tamelijk van elkaar
verschillende rollen. Vooral in het eerste geval zijn computers uitstekende
instrumenten om gestelde vragen te beantwoorden. Het eigenlijke probleem is niet
het beantwoorden, maar het formuleren van de vraag. Dát probleem is de werkelijke
oorzaak van het menigsverschil over het gebruik van computers bij de bestudering
van de economische groei. Die formulering blijft een geheel menselijke
aangelegenheid. De computer beantwoordt de vraag die gesteld is en niet de vraag
die gesteld had moeten worden.
2

Dr. Edward Teller zei mij bijvoorbeeld, dat een computer hem niet kon zeggen wie
zijn vrienden zijn.
Nu komen wij aan een zéer belangrijk aspect van de computers. Als wij problemen
willen oplossen, die voor een mens te ingewikkeld zijn om alleen en zonder hulp op
te lossen, moeten wij beslist een nauwe samenwerking tussen mens en computer
mogelijk maken. Daar staat tegenover dat wij heel goed weten dat, zoals ik in al
mijn publikaties heb gesteld, het proces van het formuleren van een probleem en
het proces van het oplossen van een probleem in wezen gelijk zijn. Men weet nooit
of men een probleem wel juist geformuleerd heeft, wanneer men niet enkele gevolgen
van de formulering onderzoekt, wat in feite inhoudt dat men de oplossing van het
probleem onderzoekt. Het gaat in de eerste plaats om de formulering. Dan bekijkt
men wat de aard van de oplossing is en gaat men na, of er in de formulering iets
weggelaten is. Vervolgens controleert men of er bijvoorbeeld bepaalde menselijke
aspecten zijn, waar geen rekening mee is gehouden, of dat er beperkingen
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zijn die niet in de formulering zijn opgenomen. Daarna formuleert men nog eens en
krijgt weer een oplossing, die men opnieuw controleert. Hiermee gaat men door
totdat men een formulering krijgt die, voor zover men weet, juist lijkt te zijn. Dan zijn
er geen fouten meer waarvan men instinctief weet dat zij in tegenspraak zijn met
de waarheid, en het gevolg zijn van de formulering. Wat ontzettend belangrijk is, is
een nauwe wisselwerking, het vermogen om wat ik de verwerking van menselijke
informatie zou willen noemen, te coördineren met de verwerking van
computerinformatie.
3

Zou de computer, die door Marshall McLuhan ‘de basis van het brein’ genoemd
wordt, beschouwd kunnen worden als een verlengstuk van de hersenen?
Ik ben altijd een beetje huiverig voor deze terminologie, maar ik geloof zeker dat
men de computer in zekere zin een intelligentieversterker zou kunnen noemen,
zoals wij het elektrische gereedschap dat wij tegenwoordig hebben, een elektrische
boor bijvoorbeeld, of een wasmachine, spierversterkers kunnen noemen. Het zijn
instrumenten die onze kracht vergroten, en niet alleen onze kracht maar juist ook
onze nauwkeurigheid en vakkundigheid. Met elektrisch gereedschap kunnen wij
precisiewerk doen, dat met de blote hand onmogelijk zou zijn. Welnu, in die zin kan
men van computers zeggen dat zij de mogelijkheid bezitten de kracht, de precisie,
de kundigheid van onze hersenen te vergroten. Dat is inderdaad het verband waarin
ik dit zie. Maar ik geloof ook dat computers een sociaal aspect hebben, dat nog veel
belangrijker is, namelijk die mogelijkheid om een zinvolle intellectuele communicatie
tussen mensen te vergemakkelijken. Dat zal in de toekomst de belangrijkste
betekenis van de computer voor de maatschappij zijn.
Als wij computers gebruiken in het communicatieproces - ik denk hierbij aan
communicatie in de zin van telefoon en televisie - dan is het enige dat zij doen het
opheffen van de afstand tussen de mensen onderling. Men kan over een afstand
van duizenden kilometers met iemand telefoneren alsof het zijn buurman is, maar
telefoons dragen niets bij tot het intellectuele proces van communicatie. Ze bieden
geen hulp bij het probleem hoe ik datgene wat in mijn geest omgaat over kan dragen
op andermans geest, en juist daarbij hebben wij hulp nodig.
4

U schreef dat een boek kennis bevat, waarover iemand pas kan beschikken als hij
dat ellendig lange en dikwijls lijvige boek leest. Kunnen computers ertoe bijdragen
het proces van lezen en kennis opnemen te versnellen?
Er zitten twee kanten aan die vraag. Ten eerste, bestaat er een manier om kennis
op te slaan in een direct bruikbare vorm, dat wil zeggen, is het mogelijk dat iemand
gebruik maakt van de kennis van het Massachusetts Institute of Technology zonder
dat hijzelf zijn intellectuele capaciteiten behoeft te gebruiken om die kennis in zich
op te nemen? Het antwoord op deze vraag lijkt in eerste instantie ‘ja’ te zijn. Er
bestaan tegenwoordig programma's die kennis zodanig opslaan, dat deze

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

281
direct gebruikt kan worden. Een voorbeeld hiervoor is een bepaald onderzoek, dat
door enkele collega's van mij hier in het M.I.T., in het bijzonder door de professoren
Moses en Martin is verricht. Zij hebben een computersysteem ontworpen, dat de
kennis bezit van een uiterst bekwaam wiskundige. Ik heb zelfs een van hen horen
zeggen, dat er volgens hem geen wiskundige bestaat, die alle kennis bezit die in
die ene computer zit. Het lijkt dus mogelijk te zijn, kennis in computers op te slaan,
die rechtstreeks gebruikt kan worden. Dat is het eerste aspect. Het tweede is de
mogelijkheid die ik reeds noemde, om de menselijke communicatie te
vergemakkelijken. Ik zal u hiervan een voorbeeld geven. Twee mensen zijn in een
bepaalde zaak geïnteresseerd, maar, zoals vaak het geval is, zij bekijken deze
beiden vanuit verschillende gezichtspunten. Wanneer ik een kundige leraar ben,
zal ik proberen uw gezichtspunt te begrijpen en van daaruit die zaak aan u uitleggen.
Zo gaat een kundige leraar te werk. Maar het is niet eenvoudig voor mij om precies
uw zienswijze te weten te komen. Wilt u werkelijk begrijpen wat ik zeg, dan moet er
een vertalingsproces plaatsvinden. Dat wil zeggen: u moet deze kennis inpassen
in uw zienswijze, of, anders gezegd, in uw referentiekader en van daaruit weer een
verband leggen tussen deze kennis en de rest van de kennis die in mijn hoofd zit.
Dit vertalingsproces is ontzettend moeilijk en ingewikkeld en vormt volgens mij een
van de barrières in de menselijke communicatie. Mensen praten wel met elkaar,
maar communiceren niet echt. Ik denk dat computers uiteindelijk in staat zullen zijn
de mens in dit opzicht te helpen. Ik zal u een alledaags voorbeeld hiervan geven.
Stel dat wij een beschrijving van een of ander voorwerp aan de computer
voorleggen. Mijn belangstelling gaat uit naar de voorkant van dit voorwerp. U bekijkt
liever de achterkant. Nu kan een computer heel gemakkelijk dat voorwerp omdraaien,
en de kant die ik bekeken heb aan ú laten zien, dus mijn gezichtspunt voor u vertalen
en andersom. Dit is misschien een erg eenvoudig voorbeeld, maar het geeft wel
ongeveer aan wat ik bedoel. Meer algemeen gesproken kunnen wij ons voorstellen,
dat een computer de kennis die iemand erin gestopt heeft aan iemand anders kan
overdragen, aangepast aan de manier waarop die ander deze kennis nodig heeft.
De computer zou inderdaad contact met mij kunnen hebben en kennis van mij
opnemen. Deze kennis wordt opgeslagen. Iemand anders heeft contact met de
computer en haalt er die kennis weer uit in een vorm en op een manier die hij kan
gebruiken. Dit is nog toekomstmuziek, maar het zal zeker eens mogelijk zijn, als
men ziet wat er vandaag de dag al gebeurt. Voorbeelden hiervan zijn al te vinden,
eenvoudige voorbeelden weliswaar, maar we zijn op de goede weg.
Het tweede aspect is, wat ik communicatie met behulp van het verstrekken van
gegevens zou willen noemen. Als wij een of ander onderwerp met elkaar bespreken,
hebben wij misschien wel vele en vele bladzijden vol gegevens nodig. Dat is lastig.
Computers kunnen dit probleem aanzienlijk vereenvoudigen. Wij kunnen nu alleen
benodigde gegevens in een computer stoppen en er kan dan een wisselwerking
ontstaan
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tussen u, mij en de gegevens in de computer. Laten wij dit in toepassing brengen
op een vergadering, bijvoorbeeld een commissievergadering - en dit experiment is
inderdaad al eens uitgevoerd - waarbij iedereen achter een bedieningspaneel van
een computer zit. De communicatie onderling vindt plaats door middel van de
computer. Dat gaat als volgt: iemand praat ergens over, daar komen gegevens bij
te pas die wij misschien al eerder besproken hebben of die achtergrondinformatie
zijn. Deze gegevens wil ik zien. Terwijl de ander doorpraat, vraag ik ze op aan mijn
computer, en daar komen ze op te voorschijn, uitsluitend en alleen voor mij. De
anderen behoeven niet gestoord te worden, als zij dat niet willen. Op die manier
krijgt men een schat aan informatie tijdens zo'n gesprek.

Op een soort televisiescherm?
Inderdaad. Dit scherm is voor iedereen afzonderlijk binnen handbereik beschikbaar,
en niemand behoeft lastig gevallen te worden. Men vraagt wat men weten wilt, terwijl
iemand anders weer iets anders vraagt.
5

Professor Delgado van de universiteit van Yale sprak in het gesprek dat ik met hem
voerde, over de overdracht, door middel van computers, van emoties uit een bepaald
deel van iemands hersenen naar een bepaald deel van iemand anders' hersenen.
Ik geef hier liever geen commentaar op, omdat ik niet weet wat hij onder emoties
verstaat.
De computers die de Apollo-vaarders de ruimte in moesten sturen veroorzaakten
wat moeilijkheden, en sommige geleerden spraken hierbij van computerhypochondrie.
Dat zijn onbegrijpelijke termen die nergens op slaan. Ik zal deze tot hun juiste
proporties terugbrengen. De zaak zit zo: het menselijk gedrag is een uiterst
gecompliceerd geheel. Wij zien bepaalde gedragskenmerken, waarvan wij geen
notie hebben hoe zij tot stand komen. Wij vragen ons dan ook af welke inwendige
mechanismen dat uiterlijk gedrag veroorzaken. Verschillende karakteristieke
onderdelen van dat gedrag geven wij bepaalde namen, zoals die, welke u zojuist
gebruikte. Nu worden computersystemen zo ingewikkeld, dat het vaak erg moeilijk
is te begrijpen wat de oorzaak is van sommige onverwachte gedragingen. Er bestaat
zeker een computergedrag, maar ook de neiging om algemene vormen van dit
gedrag antropomorfisch te karakteriseren. Het is natuurlijk ook niet onbegrijpelijk
dat men het gedrag van de computer soms associeert met het menselijk gedrag.
He herinner mij bijvoorbeeld, dat er jaren geleden aan mij werd gevraagd of een
computer een voorkeur kan vertonen voor sommige mensen en hun vragen beter
beantwoorden. Oppervlakkig gezien kan men inderdaad bij een computer in het
gevlij komen, net zoals men dat, volgens het aloude verhaal, bij een leraar zou
kunnen. Maar waar het op neerkomt is alleen maar dit: als men weet hoe een
computer zich gedraagt, kan men zijn eigen ge-
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drag aanpassen aan dat van de computer, waardoor de computer datgene wat men
hem wilt laten doen, beslist beter zal doen.

Stel, dat de Chinezen binnen tien jaar in staat zijn computers te ontwerpen. Dan
hebben wij een nieuwe wetenschap nodig, want Chinese computers zullen reageren
op Chinees gedrag. Zouden Chinese computers kunnen praten met Amerikaanse
of Europese computers? Of moeten wij overgaan tot het aanstellen van
gedragspsychologen voor computers?
Laten wij ons alsjeblieft niet op het terrein van de science-fiction begeven! Toch
zit er misschien wel een grond van waarheid in uw opmerking. Omdat computers
ontworpen worden om met mensen samen te werken, zijn zij aan een bepaalde
cultuur aangepast. Chinese computers zullen niet zoveel verschillen van bijvoorbeeld
Amerikaanse, maar zij worden zodanig ontworpen, dat zij beantwoorden aan de
eisen van de Chinese en niet aan die van een andere cultuur. Men zou het kunnen
vergelijken met meubilair. Het meubilair in een Japans huis is anders dan dat in een
Amerikaans huis, omdat Japanners een andere cultuur hebben, een andere manier
van leven en hun meubels zijn daaraan aangepast.
Ja, maar de mensen reageren emotioneel totaal verschillend op elkaar. Dat verschil
is al erg groot tussen Japanners en Indonesiërs, laat staan tussen Japanners en
Fransen. Als er een wisselwerking bestaat tussen het menselijk gedrag en de
computer, dan zou men bijvoorbeeld in het Verre Oosten een andere wisselwerking
krijgen dan in het Westen.
Dat is best mogelijk, maar ik zou liever de kenmerken van dit probleem in het
algemeen willen bespreken. Er bestaat inderdaad een tamelijk sterke wisselwerking
tussen computersystemen en de maatschappij er omheen. Met een sterke
wisselwerking bedoel ik, dat allereerst de eigenschappen van een computersysteem
invloed uitoefenen op de maatschappij waarin de computer gebruikt wordt.
Vervolgens wordt de ontwikkeling van de computer weer door de eigenschappen
van deze maatschappij beïnvloed. Ik wijs u er hierbij op, dat een computersysteem
geen statisch geheel is. Er worden nieuwe programma's geschreven, er wordt van
alles gereorganiseerd. Een computersysteem ontwikkelt zich in de tijd, net zoals de
maatschappij. Deze twee ontwikkelingen beïnvloeden elkaar in hoge mate. Daar
zijn bewijzen voor. Op die manier ziet men dat maatschappelijke verschijnselen
nauw verbonden zijn met de eigenschappen van computersystemen en andersom.
Dat wil zeggen dat de beginvoorwaarden van een computersysteem zeer sterke
invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij er omheen, met inbegrip van de
verhouding tussen de mensen onderling, en zelfs op de waarden van die
maatschappij.
Bestaat er dan niet het gevaar dat boze machten de programmering van computers
in hun greep krijgen en daardoor de maatschappij kunnen programmeren volgens
misschien ontaarde ideologieën? We komen hier-
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mee terecht bij de theorieën van professor Skinner: het programmeren van de
omgeving om het individu te verbeteren.
Daar maak ik mij niet zoveel zorgen over. Het is in zekere zin maar een detail. Ik
heb het over een veel omvangrijker en in bepaald opzicht veel gevaarlijker probleem.
De manier waarop men computers gebruikt bij het inrichten van een maatschappij
hangt fundamenteel af van de computers die men tot zijn beschikking heeft. Er zijn,
om precies te zijn, computers die door veel mensen tegelijk gebruikt kunnen worden,
waarbij er geen rechtstreekse wisselwerking bestaat. Er zijn ook computersystemen,
waardoor men tamelijk gemakkelijk beïnvloed kan worden. Afhankelijk van het type
computersysteem, dat men gebruikt bij een bepaalde maatschappijinrichting, dwingt
men de maatschappij op een speciale manier te functioneren. Een ander voorbeeld,
dat te maken heeft met de plaats waar de besturing gevestigd is, is het volgende:
er zijn computers die dwingen tot, of liever gezegd, leiden tot een steeds grotere
centralisatie van de besturing. Maar er zijn ook computers, die juist de decentralisatie
van de besturing vergemakkelijken, computers die overkoepelend te werk gaan. Dit
alles kan van grote invloed zijn op het hele gedrag van een maatschappij. Er zijn
zulke subtiele dingen als computers die uw persoonlijke vrijheid kunnen beschermen
of computers die dat niet doen.
Bent u van mening dat computers ons van dienst kunnen zijn, wanneer wij het feit
zullen moeten accepteren dat onze planeet grenzen heeft en dat wij tot een vorm
van mondiaal bestuur moeten komen?
Ik twijfel er niet aan of computers kunnen in dat opzicht zeer nuttig zijn. Ik wil zelfs
verder gaan. Ik ben erg bang dat hoogontwikkelde maatschappijen, zoals die van
de Verenigde Staten, aan hun eigen ingewikkeldheid te gronde zullen gaan, wanneer
wij geen computers inschakelen. Computers zullen essentieel zijn voor de
overlevingskansen van een ingewikkelde maatschappij. Het is niet alleen een kwestie
van het maken van plannen, maar vooral van het uitvoeren ervan. Want welke
plannen men kan maken hangt af van wat men feitelijk tot stand kan brengen.
Wanneer men het over een mondiaal bestuur heeft, krijgt men niet alleen te maken
met planning maar ook met het vinden van bruikbare oplossingen. Het vinden van
zulke oplossingen vereist zo'n nauwe wereldomvattende samenwerking, dat ik mij
niet kan voorstellen dat dit mogelijk zou zijn zonder een zeer ver gaand gebruik van
computers. Daarom sprak ik ook over het vergemakkelijken van de communicatie.
Het is niet voldoende om een plan te maken. Men moet het ook kunnen uitvoeren.
Dit vereist een zeer grote mate van samenwerking op verschillende gebieden en
daarom heeft de mensheid betere hulpmiddelen nodig om deze ingewikkelde
problematiek het hoofd te kunnen bieden, anders komt er niets van terecht.
6

Ik zag hier zojuist op de gang verschillende mededelingen van universiteiten en
van de Rand Corporation, die computerexperts vragen. De Universiteit van Yale
leidt nu ook op voor een doctoraal examen com-
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putertechniek. Hoe staan jonge Amerikanen tegenover de computerwetenschap?
De belangstelling van de studenten voor de zogenaamde computerwetenschap
en computertechniek neemt ongetwijfeld sterk toe.
Zowel bij jongens als bij meisjes?
Ikzelf beschouw de computerwetenschap als een onderdeel van de technische
wetenschappen, en juist hiervoor wordt de belangstelling bij meisjes steeds groter.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6

Zie gesprek met Herman Kahn, pagina 313.
Zie gesprek met Edward Teller, pagina 306.
Zie gesprek met Marshall McLuhan, pagina 79.
‘Computers in Human Society - For Good or Ill?’ in Technology Review van maart 1970.
Zie gesprek met José M.R. Delgado. pagina 259.
Het gesprek met professor Fano had plaats in diens kantoor op het M.I.T. in Cambridge,
Massachusetts.
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Noam Chomsky
Professor Noam Chomsky's eerste grote werk, Syntactic Structures, werd
niet in de Verenigde Staten maar in Den Haag, bij Mouton gepubliceerd.
Hij behaalde zijn doctoraal met de scriptie Transformational Analysis aan
de Harvard-universiteit.
Professor Chomsky werd in Philadelphia, in de staat Pennsylvania geboren
(1928). Van 1958 tot 1959 was hij verbonden aan het Institute of Advanced
Study in Princeton, terwijl hij in 1962 bij het Center for Cognitive Studies
aan de Harvard-universiteit verbonden werd. Hij wordt beschouwd als de
belangrijkste linguïst van deze tijd. Zijn formuleringen over
transformationele grammatica worden gezien als een der belangrijkste
ontdekkingen van deze eeuw.
Tot zijn belangrijkste boeken rekent men verder Cartesian Linguistics en
Sound Pattern of English, Language and Mind, Problems of Knowledge
and Freedom en Studies on Semantics in Generative Grammar.

De computers van het M.I.T. hebben met de publikatie van het Rapport van de Club
van Rome een eerste begin gemaakt met het bestuderen van de manier waarop
wij tot een toestand van wereldomvattend evenwicht kunnen komen. Wat kan zo'n
benadering aan de oplossing van de problemen van de wereld bijdragen?
Zonder in te gaan op de empirische merites van Forrester's project en de daaraan
verwante studies, geloof ik dat er geen twijfel over bestaat dat het uitgangspunt
kwalitatief juist is. Met andere woorden: groei is inderdaad door een aantal
natuurwetenschappelijke wetmatigheden aan bepaalde grenzen gebonden. Het zou
van een dwaze vorm van optimisme getuigen om zonder meer aan te nemen, dat
de technologie op een of andere manier wél een oplossing zou vinden voor
problemen, die voortkomen uit de eindigheid van de hulpstoffenreserves en uit de
beperkte capaciteit van het ecosysteem, om vervuiling en andere aan het milieu
toegerichte schade te verwerken. De werkelijkheid ziet er uiteraard heel anders uit.
Men behoeft er nauwelijks aan te twijfelen, dat de economie door haar irrationele
groei op een gegeven moment - waarschijnlijk in de niet zo verre toekomst - de door
de natuurwetten gestelde grenzen zal bereiken. Dit vooruitzicht heeft uiterst
belangrijke maatschappelijke implicaties, Het kernpunt dat, voor zover ik gezien
heb, niet door de studie van Forrester naar voren wordt gebracht, maar dat
desalniettemin centraal staat, is dat het vervagen van het perspectief van onbeperkte
groei tevens een einde maakt aan een uiterst belangrijke sociale-controletechniek.
De idee dat de economie onbeperkt zal blijven groeien is bijvoorbeeld een hoogst
effectief middel geweest om eisen tot herverdeling van de welvaart in toom te houden.
Dit is allerminst aan de aandacht van de machthebbers ontsnapt. Walter Heller,
voorzitter van de economische adviescommissie onder president John F. Kennedy,
liet er geen twijfel aan bestaan dat het idee van onbeperkte groei kon worden
aangewend om tot consensus te komen in een potentiële conflictsituatie, waarin
zeker eisen tot herverdeling van de welvaart naar voren zouden zijn gebracht, als
deze andere weg om
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iets van de goede dingen in het leven te verkrijgen, niet had bestaan. Uiteraard
hebben de bevoorrechte klassen er absoluut niets op tegen dat er over herverdeling
van de welvaart wordt gesproken, zolang dit maar loos gepraat blijft. Zij zullen nooit
toestaan dat deze woorden ook in daden worden omgezet. Dat betekent dat het
naderbijkomen van de grenzen van de groei tot een hevige klassenoorlog kan leiden,
waarbij de bevoorrechte groepen in de samenleving hun enorme
vernietigingscapaciteit zullen aanwenden om elke bedreiging van hun positie de
kop in te drukken, of deze nu voortkomt uit een Derde-Wereldland dat zich aan de
door het Westen gecontroleerde wereldeconomie wil onttrekken, of uit bepaalde
ontevreden groeperingen in de industriële maatschapen zelf.
1

Bertrand Russell heeft eens gezegd dat er in een democratie pas van werkelijke
vrijheid kan worden gesproken wanneer arbeid en beheer van het arbeidsproces
in dezelfde handen zijn. Dat is de soort klassenoorlog waarover u spreekt.
Inderdaad. Het is zelfs niet ondenkbaar dat kapitaalbezitters zullen toestaan dat
arbeiders over hun eigen verzekeringsprogramma's zouden gaan beslissen.
Misschien noemen zij dit dan medezeggenschap, zoals zij dat in Duitsland doen.
Maar zodra het gaat om een werkelijk aandeel in de besluitsvorming, de winst en
het beleid over de ontwikkeling van de onderneming of de aard van het werk, zal
dat natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar worden geacht. Dit is het punt waarop het
tot ernstige conflicten zal komen, conflicten die tot dusver door het vooruitzicht van
een voortdurende, onbeperkte groei verdoezeld zijn.
Zou dat de verklaring kunnen vormen voor het spervuur aan protesten dat economen
2
3
als professor Samuelson en dr. Kaysen tegen het Rapport van de club van Rome
hebben geuit?
Het is zeer frappant dat zogenaamde liberale en progressieve economen over
het algemeen zeer negatief hebben gereageerd op de stelling, dat groei aan bepaalde
beperkingen is gebonden. De reden daarvoor is volgens mij gemakkelijk terug te
vinden in de uitspraak van Walter Heller die ik zojuist aanhaalde. Heller zette volledig
terecht uiteen dat als men, zoals hij het formuleerde, niet van Petrus hoeft te stelen
om Paulus te betalen, met andere woorden, als men iedereen kan bevoordelen, dat
dan een toestand van conflict door een toestand van consensus wordt vervangen.
Dat is volkomen juist. Het is volledig juist dat als men iedereen kan beloven dat hij
er morgen beter aan toe zal zijn dan vandaag, dat dan zelfs de meest misdeelde
en armoedigste groepen in de samenleving redenen hebben om een maatschappij
te aanvaarden waardoor zij sterk benadeeld worden. Maar deze redenen verliezen
hun geldigheid wanneer er geen sprake meer is van een groei die de belofte op een
beter leven gestand moet doen. Dit wordt door Heller en andere liberale economen
heel scherp ingezien.
4

Gelooft u dat de droom van H.G. Wells van een volstrekt verlicht be-
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stuur van voortreffelijke ingenieurs, in plaats van wat u de nieuwe mandarijnen van
5
tegenwoordig noemt eens werkelijkheid zal worden?
Ik neig, zij het met enige bedenkingen, meer naar een veel oudere voorspelling
6
dan die van Wells, namelijk de profetie van Bakoenin en na hem van andere linkse
critici van de maatschappij. Bakoenin beschouwde de wetenschappelijke intelligentsia
als een nieuwe klasse, de meest despotische, meest autoritaire, meest
meedogenloze klasse die de menselijke samenleving ooit regeren zou. Bakoenin
voorspelde dat de intelligentsia macht zou gaan uitoefenen over de bronnen van
alle welvaart en kennis en de onontwikkelde massa's zou dwingen om op de maat
van de trom te werken en te marcheren, of woorden van ongeveer gelijke strekking.
Ik geloof dat in Bakoenin's voorspelling van de opkomst van een nieuwe klasse,
een belangrijke correctie moet worden aangebracht, evenals in de vele latere
7
variaties op dit thema, zoals in onze tijd die van John Kenneth Galbraith en Daniel
8
Bell , die beiden beweren dat de macht hoe langer hoe meer in handen van de
technische intelligentsia komt te liggen. Maar volgens mij is er in het huidige stadium
van de industriële maatschappij veel eerder sprake van, dat de technische
intelligentsia of Galbraith's academische en wetenschappelijke stand, in staat is om
zeer belangrijke diensten te verrichten voor de groep die de centrale instellingen
van onze samenleving in feite bezit en beheert, omdat deze intelligentsia over het
vermogen beschikt, om de heersende elite van de resultaten van het
wetenschappelijk en technologisch onderzoek, de wetenschappelijke bedrijfsvoering,
enzovoort, te voorzien. Nog veel belangrijker is echter dat de intelligentsia in staat
is om het autoritaire beheer van rijkdommen en instellingen door een aureool van
wetenschappelijkheid te rechtvaardigen. Iedereen weet dat wetenschap goed, edel
en waardevol is, en iedereen heeft een heilig ontzag voor technische kennis.
Wanneer de intelligentsia de indruk kan wekken dat de autoritaire controle van
bevoorrechte, en naar men beweert ook van de talentvolle groepen in de
maatschappij, een noodzakelijke conditie van de moderne samenleving is, slaagt
zij erin om een rechtvaardiging voor het instandhouden van haar voorrechten te
vinden. Dit is volgens mij waarschijnlijk de voornaamste bijdrage die de intelligentsia
aan de structuur van macht en voorrechten levert.
Hoe kan het complexe biologisch gegeven systeem van de menselijke geest op
wereldomvattende schaal beïnvloed worden? Waar moeten wij een begin maken?
Ik geloof dat de menselijke geest het best beïnvloed kan worden door feiten en
argumenten, door overreding en verklaring. Dit zijn verreweg de beste technieken
om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen. Ik twijfel er niet aan, dat men
een soort gedragstechnologie zou kunnen ontwerpen om iemand met roken te laten
stoppen. Maar het staat eveneens vast dat een rationele verklaring, waarom men
met roken zou moeten ophouden, tot hetzelfde resultaat zou kunnen leiden. De
beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden is door hem iets uit te leggen.
Dat is zo ongeveer de meest diepgaande uitspraak die
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men in dit verband kan doen. Elke andere beïnvloedingstechniek is uiteindelijk alleen
maar een manier om de groeperingen die absolute macht willen uitoefenen in de
kaart te spelen. Volgens mij ligt er uiteindelijk een maatschappij in 't verschiet waarin
keus en beslissing in handen liggen van individuen die zich op vrijwillige basis met
elkaar verbinden. Wij moeten met name waken tegen de toepassing van de techniek
van de gedragstechnoloog, en vooral van de techniek van de militaire ondervrager
of de gevangenbewaker. Het is van groot belang om niet verstrikt te raken in de
kwade trouw en de pretenties van geleerden die een andere mening verkondigen.
9

Bent u het met professor Skinner eens dat het voortbestaan van de wereld de
belangrijkste waarde van dit ogenblik is?
In feite zegt hij dat het voortbestaan van een cultuur de hoogste waarde van die
cultuur is. Daarmee ben ik het uiteraard niet eens. Ik ben van mening dat culturele
en sociale instellingen zeer aanzienlijk veranderingen moeten ondergaan.
Veranderingen die eerder op een vervanging dan op een voortbestaan van de cultuur
neerkomen. Maar het voortbestaan van de menselijke soort blijft natuurlijk een
belangrijke waarde.
10

Professor Toynbee heeft gewaarschuwd voor de verduitsing van Amerika. De
Verenigde Staten beschikken op 't ogenblik over het op een na grootste
staatsapparaat ter wereld. Hoe ziet u de toekomst van Amerika?
De huidige situatie kan niet door een eenvoudige of zelfs ook een gecompliceerde
hervorming veranderd worden. Wij hebben de kwestie van de onverhulde agressie,
zoals het conflict in Vietnam, dat in feite neerkomt op een traditionele koloniale
oorlog waarin de Verenigde Staten probeert een radicale nationalistische beweging
te vernietigen die vecht voor haar onafhankelijkheid, ook ten opzichte van het door
Amerika beheerste wereldomvattende economische stelsel. Geheel volgens het
traditionele procédé is de Verenigde Staten niet bereid dit te tolereren en probeert
nu met alle middelen die het tot zijn beschikking heeft, de plaatselijke nationalistische
beweging uit te roeien. Op zichzelf is dit niets nieuws. Nieuw is alleen de enorme
schaal waarop dit gebeurt. Maar het verschijnsel op zichzelf is een welbekend
historisch fenomeen.
Maar is er inderdaad van een merkbare verduitsing van Amerika sprake?
Niet omdat zij nazi zijn, maar omdat er geen alternatief is. De enige manier waarop
de regering aan de economie kan deelnemen is door het produceren van nutteloze
zaken. Dit komt voort uit het feit dat de regering niet in conflict mag komen met de
werkelijke machthebbers in de maatschappij. Zo kan de regering bijvoorbeeld niet
in een uitgebreid openbaar vervoer investeren, zolang de winsten van de meeste
topfirma's uit het irrationeel gebruik van de auto voortkomen. De regering kan
evenmin nuttige dingen gaan produceren, omdat zij dan de grote zakenimperia die
de economie beheersen, in de wielen zou rijden. Bo-
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vendien moet overheidsingrijpen in de economie eerst getolereerd worden door de
belastingbetalers die de rekening gepresenteerd krijgen. Tussen twee haakjes, de
zelfde liberale economen waarover wij het zojuist hadden, hebben in de Verenigde
Staten een van de meest regressieve belastingstelsels van de moderne tijd
voorgesteld. Wanneer de belastingbetalers geloven dat hun leven in gevaar is,
staken zij hun protesten en zijn zij bereid om aan de militaire uitgaven bij te dragen.
De religie van de staat is machtig genoeg om de belastingbetalers er een tijd lang
van te overtuigen dat er extra geld moet worden uitgegeven om het nationaal prestige
op te vijzelen, zoals bij de ruimtewedloop. De overheidsdeelname aan de economie
wordt daarom vooral door twee voorwaarden bepaald; ten eerste dat het economisch
beleid de belangen van de heersende groepen niet mag frustreren, en deze in
principe zelfs moet begunstigen; en ten tweede dat het aanvaardbaar moet zijn voor
de staatsburgers die ervoor moeten betalen. Als men deze voorwaarden goed
bestudeert, ziet men dat de overheidsbemoeiing in de economie dan ook bijna
onvermijdelijk moet uitmonden in de produktie van militair materieel, dat van tijd tot
11
tijd gebruikt zal worden, zoals op 't ogenblik in Indo-China .

Dr. Philip Handler, de voorzitter van de National Academy of Science vertelde mij
dat de wetenschapsmensen die aan de Academy of Science deelnemen, zich vaak
niet bewust zijn van de kloof in hun taalgebruik. ‘Zij zouden niet op papier kunnen
zetten wat hen verdeelt,’ zei hij. Zou uw vakgebied, de waarnemingspsychologie
en de linguïstiek, in staat zijn om deze nog steeds aanwezige lacunes tussen politici,
diplomaten en geleerden te helpen overbruggen?
Ik hoop niet dat u denkt dat de waarnemingspsychologie en de linguïstiek op dit
gebied bepaalde bijdragen kunnen leveren, want dat is eenvoudigweg niet waar.
Waarnemingspsychologie en linguïstiek zijn zeer interessante vakken, waarin ik
zoals u weet mijn intellectuele energie aan besteed. Maar aan de problemen
waarover u spreekt zullen wij niets kunnen doen. Het is bepaald misleidend, en in
feite een gevolg van de corruptie van de wetenschap waarover ik het zojuist had,
om te menen dat dit probleem via wetenschappelijke en technische kennis zou
kunnen worden opgelost. In werkelijkheid ligt de oplossing voor dit probleem in
handen van elk individu. Men behoeft niet over een diepgaand inzicht in de mysteriën
van de wetenschap te beschikken om dat in te kunnen zien. Mensen staan onder
druk van ideologieën die zeer expliciet bepaald worden door de structuur van
voorrechten en macht in de desbetreffende samenleving. In de Verenigde Staten
hebben wij een officiële staatsideologie, die dagelijks gepropageerd wordt, en die
elke Amerikaan vanaf zijn vroegste jeugd ingeprent krijgt. Uiteraard hebben de
mensen die niet in staat zijn om zich van deze ideologie te bevrijden, een uiterst
misvormd en verdraaid beeld van het leven van alledag, van de gebeurtenissen in
de wereld en van wat zich voor hun ogen afspeelt. Volgens mij geldt hetzelfde voor
andere maatschappijen. Het antwoord op uw vraag is dan ook dat men moet
proberen inzicht te krijgen in de
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sociale en politieke processen, en met name in de manier waarop de macht wordt
uitgeoefend. De wetenschap is niet in staat om daartoe belangrijke bijdragen te
leveren. De noodzakelijke gegevens staan voor iedereen open. Het enige dat de
mensen behoeven te doen is ertoe te besluiten hun verstand te gaan gebruiken,
zich te ontdoen van hun ideologische boeien, en de dubbele bodem door te prikken
die een intrinsieke component vormt van elk machtssysteem, zowel binnen als
buiten de Verenigde Staten. De mensen moeten zelf gaan onderzoeken wat geen
enkele wetenschapsman hun zou kunnen vertellen, namelijk wat de voorwaarden
voor een behoorlijk bestaan zijn en hoe deze verwezenlijkt kunnen worden.

Maar hoe kan men hier in slagen, nu een derde van de wereldbevolking analfabeet
is, een even groot deel niet over scholen beschikt, en de mensheid tegen het jaar
2000 tot zeven miljard mensen zal zijn uitgegroeid?
Het belangrijkste probleem met betrekking tot de grenzen aan de groei ligt niet
in het onderontwikkelde deel van de wereld, maar in de industriestaten, waar de
bevolking wel kan lezen en schrijven, en waar het enorme materiële en intellectuele
potentieel voor vernietiging en produktie van nutteloze dingen wordt misbruikt. Het
zijn de mensen in de rijke landen die zich moeten bevrijden van de ideologische
druk die hun opvattingen over dit soort zaken misvormen. De verantwoordelijkheid
voor de huidige toestand van de wereld kan niet in handen van de
wetenschapsmensen of de ongeletterde boeren van de Derde Wereld worden
gelegd. De verantwoordelijkheid berust bij elk lid van een hoogontwikkelde industriële
gemeenschap.
Wat is uw visie op de nabije toekomst?
Als de grenzen aan de groei, die er ongetwijfeld zijn, binnen deze periode zichtbaar
worden, zullen er volgens mij belangrijke sociale beroeringen in de industriële
gemeenschap ontstaan, omdat de grote massa's, die in vele opzichten misdeeld
12
en onderdrukt worden , dan zullen inzien dat zij geen enkele reden meer hebben
om een systeem van ongelijkheid en onrechtvaardigheid in stand te houden waarvan
zij zelf de dupe zijn. In dat geval zullen zij zich kritisch opstellen tegenover de
ideologische uitgangspunten van hun maatschappij, en de institutionele structuren
van onderdrukking en ongelijkheid onder vuur gaan nemen. Zodra zij daartoe
overgaan zullen zij op gewelddadig verzet stuiten, omdat de machthebbers geen
enkele aantasting van hun voorrechten kunnen dulden. Waar die strijd tenslotte op
uitloopt, kan ik onmogelijk voorspellen. Dat zal duidelijk afhangen van de graad van
bewustheid en organisatie die de massa's hebben bereikt op het moment, dat de
machthebbers op grote schaal proberen om aan alle vormen van gelijkheid en
rechtvaardigheid een eind te maken. Ik acht het trouwens allerminst uitgesloten dat
er op internationaal niveau iets dergelijks zal gaan gebeuren. Wanneer de
ideologische druksystemen in een bepaalde maatschappij zijn uitgewerkt, zullen de
rijke en bevoorrechte klassen hun voorrechten met
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geweld en terreur proberen te beschermen. Hetzelfde geldt voor de verhouding
tussen de industriestaten en de zogenaamde ontwikkelingslanden, waarin in vele
gevallen trouwens nauwelijks van ontwikkeling sprake is. Als een of ander Derde
Wereld-land besluit zich aan het voor dit land uiterst ongunstige wereldsysteem te
onttrekken, en zijn beperkte voorraad materiële en menselijke hulpbronnen ten
eigen bate te gaan benutten, kan men met een hoge graad van waarschijnlijkheid
voorspellen dat de bevoorrechten op deze aarde dit niet zullen tolereren en er met
geweld een einde aan zullen trachten te maken, zoals zij dat bijvoorbeeld al
vijfentwintig jaar lang in Vietnam hebben proberen te doen. Ik herinner mij een
studie, een van de weinige studies over de politieke economie van de Amerikaanse
buitenlandse politiek, die tussen twee haakjes door een conservatieve groepering
werd uitgevoerd. Deze studie zette uiterst precies uiteen dat de belangrijkste
bedreiging van het communisme schuilt in de onwil of het onvermogen van de
communistische leiders om de industriële maatschappijen van het Westen aan te
vullen, met andere woorden, hun gebrek aan bereidheid om hun rol in het spel van
ongelijke bevoordeling te spelen, hun achterlijke en onderdanige rol. Dat was volgens
deze studie de voornaamste bedreiging van het communisme. Deze conclusie stemt
ongetwijfeld met de feiten overeen. Wat wij communistische maatschappijen noemen,
zijn maatschappijen die proberen een soort doe-het-zelf-ontwikkelingsprogramma
uit te voeren waarbij de hele bevolking betrokken wordt, en die daarbij over het
algemeen een bepaalde autoritaire regeringsvorm bezitten. Onze werkelijke
bezwaren richten zich daarbij tegen het feit dat zij geen aanvulling op het industriële
Westen vormen. Wanneer een land buiten de communistische wereld eveneens
neigingen daartoe gaat vertonen, zal deze bedreiging zo nodig met geweld de kop
worden ingedrukt, waarbij het Westen niet zal schromen om van alle beschikbare
wetenschappelijke en technologische middelen gebruik te maken. Volgens mij zijn
deze speculaties over de gebeurtenissen van de komende vijftig jaar, uiterst
plausibel.

Eindnoten:
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Bertrand Russell, Britse filosoof, mathematicus en schrijver (1872-1970).
Zie gesprek met Paul A. Samuelson, pagina 57.
Zie gesprek met Carl Kaysen, pagina 73.
Herbert George Wells, Britse romancier en schrijver over sociale en politieke problemen
(1866-1946).
American Power and the New Mandarins. Historische en politieke essays. In Nederlandse
vertaling als paperback verschenen bij Bruna, Utrecht.
Michael Aleksandrowitsj Bakoenin, Russische schrijver en anarchist (1814-1876).
Econoom aan de Harvard-universiteit, onder president Kennedy ambassadeur van de Verenigde
Staten in India.
Zie gesprek met Daniel Bell, pagina 430.
In het Engels: ‘survival’. Zie gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
Zie gesprek met Arnold Toynbee, pagina 34.
Dit gesprek vond plaats in november 1972.
Zie het gesprek met Van Gelswijk, Pauli en De Blaauw, pagina 135.
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Kenneth B. Clark
Professor Kenneth B. Clark is Amerika's voornaamste zwarte psycholoog.
Hij was tot voor kort president van de American Psychological Association.
Hij doceert psychologie aan het City College van de City-universiteit van
New York. Bovendien is hij president van het Metropolitan Applied
Research Center.
Professor Clark werd in de Panama-kanaalzone geboren (1914). Hij
promoveerde aan de Columbia-universiteit. Hij doceerde onder meer aan
de Columbia-universiteit, de universiteit van Californië in Berkley en aan
Harvard. Hij is onder meer adviseur van de N.A.A.C.P. (National Association
for the Advancement of Colored People: Blacks) en het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Washington D.C.
Enkele van zijn bekendst geworden boeken zijn Prejudice and Your Child
(1955), Dark Ghetto: Dilemmas of Social Power (Harper and Row
Publishers, New York, 1965) en A Possible Reality (An Emerson Hall
Book, 1972).
1

De psycholoog Rollo May bespreekt in zijn laatste boek Power and Innocence op
een van de eerste bladzijden uw controversiële toespraak tot het congres van de
2
American Psychological Association , waarin u voorstelde dat de mensheid de
Brezhnevs, Nixons en Mau's een ‘vredespil’ zou moeten toedienen.
De term ‘vredespil’ was een uitvinding van de pers en een foutieve interpretatie
van wat ik heb gezegd. Ik kan begrijpen dat het voor de pers noodzakelijk is complexe
ideeën te comprimeren in een vorm die voor het grote publiek onmiddellijk begrijpelijk
is. Dat is tenslotte het soort risico dat een ieder die zich met complexe ideeën
bezighoudt moet nemen. Waar ik over sprak was de noodzaak voor de
psychologische wetenschappen om zich op dit punt van de geschiedenis van de
mensheid te gaan bezighouden met wat ik een systematische psychotechnologie
noemt. Dat wil zeggen, het ontwikkelen van research die gericht is op de beheersing
van de primitieve, barbaarse, tot vernietiging leidende eigenschappen van de mens
en het bevorderen van zijn positieve kwaliteiten. Dit is naar mijn mening noodzakelijk,
omdat het begin van het nucleaire tijdperk de mensheid heeft ingeleid in een fase
van de geschiedenis die niet alleen zonder precedent is, maar waarop wij ook niet
zijn voorbereid. De voorafgaande ontwikkeling van de mens - zijn vroegere ideeën
en concepties - stelt ons niet in voldoende mate in staat de huidige gevaren van
nucleaire vernietiging het hoofd te bieden.
Per slot van rekening werden de Nixons en de Brezhnevs in de eerste helft van
deze eeuw geprogrammeerd.
Inderdaad. Wat de fysici ons in 1945 aandeden was, dat zij het verleden in feite
loskoppelden van de eisen van de toekomst. Mijn gedachtengang is gebaseerd op
de veronderstelling dat de technische prestaties van de fysische wetenschappen,
die resulteerden in het feit dat de mensheid het nucleaire tijdperk werd ingeslingerd,
vroegere veronderstellingen over de aard van de mens en wat van hem kan worden
verwacht in
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termen van maatschappelijke en morele ontwikkeling, vrijwel waardeloos hebben
gemaakt. Dat bracht de mens in een situatie waarin hij niet langer het risico kon
lopen proefondervindelijke methoden te gebruiken bij het vaststellen van zijn
betrekkingen tot zijn medemens, Wat nu voor de psychologische wetenschappen
een gebiedende eis is geworden, is het wetenschappelijk onderzoek naar de aard
van de mens te versnellen, met als onmiddellijk doel het beheersen van de negatieve,
barbaarse eigenschappen die in het prenucleaire tijdperk ongewenst maar tolerabel
waren. Nu, in het atoomtijdperk, is de vernielzucht in de mens zelf waarschijnlijk het
grootste gevaar waarmee hij geconfronteerd wordt. De enig mogelijke beveiliging
hiertegen zie ik in het aanvaarden van de zware en controversiële, maar niettemin
onmiddellijke eis, ingaand tegen vrijwel de gehele vroegere conditionering van de
mens, om het primitieve en het negatieve in menselijke wezens te leren beheersen.
3
Professor B.F. Skinner benadert hetzelfde probleem maar op een manier die van
de mijne verschilt. Hij stelt manipulering van het leefklimaat, de maatschappij, een
conditionering ervan voor. Ik stel manipulering voor van de interne biochemische
processen van de mens als organisch systeem, omdat ik geloof dat die uiteindelijk
de psyche van de mens bepalen. Een ander controversieel probleem dat ik in die
rede heb aangevoerd was, dat naar mijn mening in de allereerste plaats aandacht
zou moeten worden geschonken aan diegenen die met macht bekleed zijn - niet
aan misdadigers, niet aan mensen die binnen de maatschappij een ondergeschikte
plaats innemen, omdat zij niet degenen zijn die het onmiddellijke gevaar voor de
mensheid verpersoonlijken. De lieden die een onmiddellijk gevaar uitmaken zijn de
betrekkelijk weinige menselijke wezens die over een moderne macht kunnen
beschikken, groter dan enig ander mens in de historie van het mensdom ooit heeft
4
bezeten. Ik zeg dat dit de mensen zijn waar we ons mee bezig moeten houden . Dit
zijn de mensen die onvoorwaardelijk - en wij moeten daarop aandringen - onder
toezicht geplaatst dienen te worden ten aanzien van hun optimale lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Ik definieer dit met positieve kenmerken als het vermogen
tot liefde, mededogen, meeleven en gevoeligheid. Mijn stelling is dat zij fysiologisch
gezien onder controle kunnen worden gehouden. Dit is geen ‘vredespil’. Het is een
serieus onderzoek met een zeer serieuze doelstelling.

Hebt u experimenten verricht waarbij positieve resultaten werden verkregen ten
aanzien van biochemische stoornissen bij negatieve neigingen?
Nee, persoonlijk heb ik geen experimenten gedaan.
Daar zou toch een begin mee gemaakt moeten worden.
5
Er is al een begin mee gemaakt. De enorme research die professor Delgado
heeft verricht kan niet genegeerd worden. Delgado heeft naar mijn mening zonder
enige twijfel aangetoond dat bepaalde delen van de hersenen heersen over
specifieke gevoelens; dat er bepaalde delen zijn die negatieve, andere die positieve
gevoelsuitingen besturen. Dat is de
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biochemische basis van gevoelens en emoties, die een mens motiveren.

U sprak zojuist over mensen die aan de macht zijn, Iedereen die hoogleraar wordt
aan een universiteit, of algemeen directeur van de een of andere maatschappij - de
eerste de beste willekeurling die binnen onze moderne maatschappij een positie
van belang inneemt - moet een bepaalde basisopleiding hebben, examens afleggen,
medisch en psychisch getest worden. Maar in het politieke systeem zoals het heden
ten dage werkt komt degeen met de grootste mond, die het publiek het geraffineerdst
bedriegt, aan de macht. Wij gebruiken zestiende-eeuwse methoden om politici te
‘kiezen’.
Ja. Vijfentwintig jaar geleden schreef ik een artikel voor de Association of
Psychiatrists in America, waarin ik de kwestie van de noodzaak ons te gaan
bemoeien met de methoden waardoor leiders gekozen of niet gekozen zouden
worden, aansneed. In die tijd maakte ik mij zorgen over het feit, dat succes in de
strijd om politiek leiderschap bepaald scheen te worden door de mate waarin het
individu over bepaalde concurrerende kwaliteiten beschikte, die naar mijn mening
niet juist waren aangepast aan het punt in de menselijke ontwikkeling waarop wij
ons toen bevonden, die echter nog steeds werden gebruikt, Nadat het atoomtijdperk
boven onze hoofden is losgebarsten ben ik er nog sterker van overtuigd dat de
eigenschappen die in het algemeen als noodzakelijk voor het leiderschap worden
aangemerkt - agressiviteit, hardheid, een zekere mate van ongevoeligheid die zin
voor realiteit genoemd wordt - aan een nieuw onderzoek onderworpen dienden te
worden. Ik veronderstel dat ik in dit stadium onrealistisch genoemd kan worden
wanneer ik er met klem op aandring dat wij deze eigenschappen in de huidige tijd
door andere vervangen. Om het meer specifiek te zeggen: wij moeten ze vervangen
door eigenschappen als gevoeligheid, medeleven, vriendelijkheid en het vermogen
deze te vertalen in politieke begrippen en om te zetten in daden. Dat zijn de
kwaliteiten van het leiderschap die tegenwoordig vereist zijn. Maar nog steeds
gebruiken wij de oude eigenschappen om tot een selectie te komen of toe te staan
dat zij die hunkeren naar macht succes hebben. Ik kan begrijpen dat mijn critici dat
onrealistisch vinden, omdat het in feite een manier is om te vragen om een...
Utopia Ik ben ervan beschuldigd een sentimenteel mens te zijn, een idealistisch utopist.
Maar voor mij is dat het enige toepasbare realisme voor het heden en de toekomst.
Het lijkt naïef, omdat het de mens vraagt te komen tot een nieuwe definitie van de
eigenschappen die voor het voortbestaan essentieel zijn. In een nucleair tijdperk is
de Darwiniaanse conceptie van het voortbestaan tegengesteld aan het begrip
voortbestaan, en men hoopt nu op een omkering van de Darwiniaanse conceptie.
Maar zou u willen zeggen dat zelfs concepties als kapitalisme of marxis-
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me gebaseerd zijn op realiteiten van een ander tijdperk? Is het niet nodig tot een
geheel andere opzet te komen om tot een realistische planning voor de toekomst
te kunnen komen?
Dat lijdt geen twijfel. Ik geloof dat de enige bijdrage die B.F. Skinner en ik leveren
ten overstaan van alle aanvallen die op ons gericht worden, de aanzet is tot een
dialoog die noodzakelijk is om tot die nieuwe noodzakelijke opzet te komen. Ik hoop
dat wij er de tijd voor krijgen.
Dat is waar de computers van het M.I.T. en het Rapport van de Club van Rome, de
studie van de aarde in haar totaliteit, op mikken. Maar het lijkt erop dat wij het altijd
over óns deel van de wereld hebben. Hoe staat het met China, India, Afrika, Azië,
Latijns Amerika?
Ik wil uw vraag in twee delen beantwoorden. In de eerste plaats heb ik het er niet
zo op begrepen ideeën, plannen of ontwerpen door de computer te halen. Ik weet
dat dit in sommige takken van wetenschap de heersende mode is. Mijn mening is
dat de computer niets anders produceert dan wat erin is gestopt en dat de mens de
uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat hij in de computer stopt
wat hij eruit wil krijgen. Ik zal mij onthouden van elke verdere discussie over het met
de computer bewerken van wereldmodellen. Waar ik mij in de eerste plaats bij
betrokken voel zijn individuele menselijke wezens en hun relaties met andere
menselijke wezens en groepen van menselijke wezens. Er bestaat een heel complex
van problemen en variabelen die aan elkaar gepast moeten worden ten einde ten
volle te kunnen begrijpen hoe het menselijk negatief gedrag onder controle gehouden
kan worden. Ik juich het toe dat filosofen aan de poging daartoe deelnemen. Ik
verwelkom de empirische wetenschapsmensen. Ik verwelkom iedere groep mensen
die dit als het hachelijke probleem onderkennen waarvoor menselijke intelligentie
op de een of andere manier een oplossing zal moeten vinden.
In de tweede plaats ben ik het met u eens dat dit niet kan worden bereikt via
inspanningen die niet nauw met elkaar betrokken zijn. Het opbouwen van theorieën
en de research die verricht moet worden, de fouten die ongetwijfeld gemaakt zullen
worden, kunnen niet gevangen worden binnen kunstmatige landsgrenzen. Ik ben
het met sommige van mijn critici eens die zeggen dat het tot vernietiging zou leiden,
als er éen wereldmacht zou zijn die zich volgens dit nieuwe perspectief gespectieven
uit het verleden. Ik geloof dat research over dit probleem, dat ik heb gedefinieerd
als het cruciale probleem van de huidige mensedat ik heb gedefinieerd als het
cruciale probleem van de huidige menselijke samenleving, internationaal aangepakt
zou moeten worden. Het zou niet nationalistisch of geheim moeten zijn zoals het
atoomonderzoek. Dit probleem heeft te maken met het voortbestaan van de
mensheid en de knapste koppen van alle landen zouden erbij betrokken moeten
worden. Dat zou een ingebouwde voorzorgsmaatregel zijn. Ik hoop dat het een
daadwerkelijk research-project van de Verenigde Naties kan worden. Waarschijnlijk
is het belangrijkste dat de Verenigde Naties ann de toekomst van de mensheid
zouden kunnen bijdragen, deel
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te nemen aan dit onderzoek en niet toe te staan dat het door particuliere belangen
wordt overheerst.

Daarvoor is het van essentieel belang dat wij ‘het leven een andere vorm geven,
6
zoals Boris Pasternak heeft gezegd. Hoe kunnen wij dan de directe correlatie tussen
ons bewustzijn en de concrete werkelijkheid verbeteren? Langs biochemische weg?
Een van mijn afgestudeerde leerlingen maakte onlangs een opmerking, en dat
was de eerste keer waarbij ik die gedachte onder woorden hoorde brengen. U komt
er heel dicht bij. Hij zei: ‘Weet u, als ik professor Skinner en u lees, ga ik geloven
dat wat de grondslag is van uw ideeën over de noodzakelijke psychotechnologie in
wezen een conceptie is van de werkelijkheid, en nogal verontrustend.’ Ik vroeg hem
om een nadere verklaring en zijn antwoord was: ‘De meerderheid van uw critici
definiëren het begrip mens-zijn in termen van alles wat in het verleden heeft
plaatsgevonden.’ De bombardementen op Vietnam die tot totale vernietiging leiden
worden als definitie van de werkelijkheid geaccepteerd. En in de middeleeuwen kon
de werkelijkheid op dezelfde manier als het ondergaan van epidemieën worden
aangemerkt.
Amerikaanse B 52-bommenwerpers zijn inderdaad zo'n plaag ...
Ik heb de jongeman aangehoord en gezegd: ‘Ja, je hebt beslist gelijk.’ Het eerste
deel van mijn verhandeling over psychotechnologie hield zich inderdaad bezig met
de vraag in hoeverre de realiteit een broze aangelegenheid is. Ik sprak over die
fragiliteit, die nu eenmaal inherent is aan het menselijk bewustzijn; in feite aan het
menselijk bestaan. Als men het menselijk wezen op de keper beschouwt, zoals het
zich bewust en intellectueel gedraagt - in zijn denken en gedrag - wordt het in zijn
totaliteit bepaald en is afhankelijk van de mate waarin de celmembranen in zijn
circulatiesysteem of zijn hersenen hun ongeschondenheid bewaren. Dus wanneer
wij de zaak werkelijk onder de loep nemen wordt de totale realiteit van ons bestaan
bepaald door heel tere vormen van biologische materie, dus de cellen die liggen
aan de grondslag van alles wat leeft. De aard van die werkelijkheid kan gewijzigd
worden door interventie, door een verandering binnen de interne biochemie volgens
welk principe deze cellen werken. Wij weten heel zeker hoe cellen op drugs reageren.
Wij weten hoe zij op alcohol reageren. Ik neem aan dat ik in dit opzicht van mening
verschil met de logisch denkende positivisten en met de absolutisten. In mijn artikel
refereerde ik aan de aandoenlijkheid die een mens in zich kan hebben, die voor mij
betekent dat de mens een wanhopige strijd levert met als doel een absolute eenheid
te bewaren. De mens kan zichzelf een hoop schade toebrengen door zijn
onvermogen zijn eigen kwetsbaarheid te aanvaarden, door zijn onvermogen zijn
begrensdheid te accepteren. Zijn worsteling om zich als iets absoluuts te bewijzen
kan hem ertoe brengen andere menselijke wezens aan een absurde, fantastisch
belachelijke wreedheid te onderwerpen. Dit is absurd en belachelijk omdat individuen
die een dergelijke macht bezitten, die macht nooit met succes in vernietigen-
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de zin zouden kunnen gebruiken, omdat zij zelf eveneens vernietigd zouden worden.
Dat is mijn opvatting over werkelijkheid. Realiteit is niets meer dan wat men is of
wat de hersenen kunnen presteren. Deze zaken worden door de tijd begrensd. Zij
zijn betrekkelijk, en zij zijn op een zonderlinge manier onvoorspelbaar.

Professor Delgado wordt geheel in beslag genomen door de vraag hoe de
oorspronkelijke mens beschermd moet worden. Hij gelooft dat het ideologische en
emotionele van de mens in zijn oorsprong wortelt en ten einde waardigheid en
vrijheid ‘te waarborgen, om professor Skinner's uitdrukking te gebruiken’, moet de
oorspronkelijke mens bewaard blijven en gestimuleerd worden.
Mijn voorbehoud is dat ik werkelijk niet zou weten wat onder de oorspronkelijke
mens te verstaan. Men zou hem kunnen definiëren als de primitieve mens. Ik ben
het met professor Delgado eens dat de een of andere willekeurige vorm van
psycho-technologisch ingrijpen geen nieuwe eigenschappen aan het menselijk
organisme kan toevoegen. De mogelijkheden van het menselijk organisme worden
beperkt door een hele menigte beslissende factoren die uit de evolutie van de soort
stammen. Maar waar men fundamenteel gezien mee te maken zou krijgen - en
daarop zijn mijn ideeën zonder meer gebaseerd - zijn de mogelijkheden die inherent
zijn aan dit organisme en in het bijzonder aan het systeem dat het organisme
beheerst, het zenuwstelsel. Maar de vernietigende, niet-aanpasbare eigenschappen
van de mens lijken sterker te zijn dan de in aanleg positieve eigenschappen. Ik
geloof dat Freud gelijk had toen hij sprak van het id, als de onderbewuste
eigenschappen van de mens, die in het verleden positieve adaptieve functies leken
te hebben, in zoverre dat zij het menselijke wezens mogelijk maakten in een
concurrentiestructuur te blijven voortbestaan. Het primaatschap van deze functies,
die niet meer adaptief zijn, maakt hen duidelijk sterker. Ik ben van mening dat het
in de biologie een algemeen principe is dat hoe primitiever de structuur en de functies
binnen het organisme zijn, hoe sterker de neiging tot hardnekkig doorzetten wordt.
Maar de positieve potentiële eigenschappen, de mogelijkheden tot liefde en
genegenheid, treden pas later in de evolutie van dit organisme aan de dag en zijn
duidelijk afhankelijk van een sterker overwicht van het zenuwstelsel. Maar in aanleg
zijn zij aanwezig. Wat ik voorstel is hun ontwikkeling te versnellen, zodat wij niet
blijven wachten. Wij kunnen niet wachten op de uitwerking van het normale
evolutieproces dat ze dominantie over de subcorticale functies zou moeten
verschaffen. Ik stel voor dat wij vaststellen op welke manier wij ze sterker en
dominanter zouden kunnen maken, en, als wij dat eenmaal hebben vastgesteld,
onze kennis gaan toepassen. Dat is wat wij in de medische wetenschap ook doen.
Het grote gevaar voor de mensheid is niet de medische onkunde. Het is de onkunde
met betrekking tot het organisme en de psychologie, waar wij mee zullen moeten
afrekenen ten einde psychologische plagen te voorkomen die de vernietiging van
de mensheid tot gevolg zouden kunnen hebben.
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C.G. Jung heeft eens gezegd dat de vernietiging van Hirosjima geen technologische
maar een psychologische ramp was.
Ja, en daar ben ik het volkomen mee eens. Wat mij fascineert is dat zo vele van
mijn collega-psychologen weigeren deze, misschien begrijpelijk moeilijk te verwerken,
realiteit onder ogen te zien. De catastrofe van Vietnam is psychologisch gezien een
even achterlijke zaak - in de tweede helft van de twintigste eeuw - als de medische
wetenschap was in de zestiende eeuw. Wij kunnen ons dit niet langer permitteren.
7

Hoeveel hoop koestert u dat de faustische mens zichzelf niet in het verderf zal
storten door middel van zijn eigen machines en zijn eigen supertechnologie?
Ik weet niet of de ketenen die ons aan het verleden binden - zoals de
geobsedeerdheid van de mens naar macht tot overheersing, dus de geobsedeerdheid
met technologische vooruitgang - door de mens overwonnen kunnen worden. Ik
weet dat het bijzonder sterke ketenen zijn. Het zijn de ketenen die de geest gevangen
houden. U zou de brieven moeten zien die ik soms ontvang! Sommige van de meest
venijnige brieven komen van geestelijken, vrijwel suggererend dat zelfkastijding mij
goed zou doen. Ik lees die brieven en vat ze niet persoonlijk op. Ik beschouw ze
slechts als verdere aanwijzingen omtrent de aard van het probleem waarmee wij te
maken hebben, namelijk het feit dat de werkelijkheid van het heden bepaald wordt
door de realiteit van het verleden. De opvattingen van mensen aangaande zichzelf
en de maatschappij, aangaande wreedheid en barbaarsheid worden nog steeds
bepaald door de speciale belangen, de speciale smeekbeden, de rationaliseringen
die in het verleden golden. En als men zich daarop zou concentreren zou men
kunnen zeggen dat het een hopeloze zaak is de wereld te redden.
Bent u het ermee eens dat zich gedurende de laatste vier of vijf jaar, in feite gelijktijdig
met de escalatie van de oorlog in Vietnam sinds 1965, een angstwekkende
ontwikkeling in de Verenigde Staten heeft voltrokken?
Ja, dat is weer zo'n voorbeeld van een psychologische ramp. Terwijl Amerika de
Noordvietnamezen bombardeerde met de grootste vernietigingskracht die ooit op
enig volk werd losgelaten, op een niet-geïndustrialiseerde verzameling mensen die
niet in staat is represaillemaatregelen tegen onze eigen steden te nemen, hebben
wij als tegenprestatie onze eigen geest platgegooid. Wij hebben ons vermogen om
fundamenteel morele en menselijke problemen te begrijpen vernietigd. Dat is de
enige verklaring voor de voortschrijdende en naar mijn mening zeer gevaarlijke
apathie bij de grote meerderheid van de Amerikaanse bevolking, die geconfronteerd
wordt met de voortdurende misdaden die wij in onze vernietigingsoorlog tegen het
Noordvietnamese volk begaan.
Dat is waarschijnlijk ook de reden waarop de campagne voor het presidentsschap
van 1972 de meest deprimerende was die ik in de laatste vijfentwintig jaar van
journalistieke activiteit in de Verenigde Staten heb
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meegemaakt. De mensen lijken te denken dat, of men nu op de ene of op de andere
kandidaat stemt, er toch niets bereikt kan worden, dat iedereen toch maar wat staat
te liegen. Waar is het vertrouwen in Amerika gebleven, zoals ik dat in de jaren veertig
heb gekend?
Het geloof in Amerika schijnt veranderd te zijn in een merkwaardig soort lusteloos
pragmatisme dat verkocht wordt als politiek realisme, wat naar ik aanneem opnieuw
een symptoom is van wat ik het bombarderen van onze geest noem. Precies
hetzelfde gebeurde in Duitsland tijdens de opkomst van het nazidom. Ik geloof dat
daardoor de pathos, de absurditeit, de tragedie waarin de mens leeft onthuld wordt.
Want dit is het soort macht dat in mijn gedachtengang alleen gedefinieerd kan
worden als een soort tragedie die zichzelf tot in het oneindige in leven houdt. Het
is een gebruik van macht om de tragedie van machtsgebruik in het verleden te
rechtvaardigen. Men raakt verzeild in een soort cyclus die ik niet beschouw als
alleen een uitbreiding van de macht, maar als een soort psychologische vernietiging,
een psychologische woestijn, een aanvaarden van de immoraliteit alsof er geen
verschil bestaat tussen moraliteit en immoraliteit. Weet u, macht werkt niet alleen
corrumperend, zij is er de oorzaak van dat een hele soort kan verdwijnen. En dat
soort macht elimineert naar mijn mening de mogelijkheid van enige levensvatbaarheid
in de toekomst.

Eindnoten:
1 Power and Innocence. A Search for the Sources of Violence. W.W. Norton, New York, 1972.
Hoofdstuk ‘Madness and powerlessness’, pag. 22.
2 4 september 1971: Presidential Address to the American Psychological Association, Washington
D.C.
3 Zie gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
4 In een opzienbarend artikel in de New York Times van 30 oktober 1972, getiteld ‘The Lessons
of Eagleton’ (Eagleton was de aanvankelijke kandidaat van de Democratische partij voor het
vice-presidentschap bij de verkiezingen van 1972) stelde dr. Arnold Hutschnecker, de New
Yorkse psychiater die onder meer door Richard M. Nixon werd geraadpleegd, dat men politici
een psychische Wassermann-test zou moeten afnemen, alvorens ze met openbare functies
werden bekleed.
5 Zie gesprek met José Delgado, pagina 259.
6 Boris Pasternak (1890-1960), Russische auteur en dichter.
7 Faust, legendarische figuur, onder meer door Goethe belichaamd in Dr. Faustus; de man die
zijn ziel aan de duivel verkocht in ruil voor macht of kennis.
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Michael Harrington
Michael Harrington veroorzaakte in 1962 een sensatie in de Verenigde
Staten toen hij zijn boek The other America (Penguin Books S 223)
publiceerde, waarin hij stelde dat een 40 miljoen Amerikanen nog altijd
beneden het welvaartspeil en dikwijls in grote armoede leefden. The other
America stimuleerde de regeringen van president John F. Kennedy en
Lyndon B. Johnson anti-armoedeprogramma's op te stellen.
Michael Harrington werd in St. Louis, Missouri, geboren (1928). Hij
studeerde aan de Yale-universiteit en de universiteit van Chicago. Van
1951 tot 1953 was hij plaatsvervangend hoofdredacteur van de Catholic
Worker. In 1953 werd hij lid van de socialistische partij in de Verenigde
Staten. In 1966 werd hij voorzitter van die partij. In oktober 1972 trad
Harrington af als voorzitter, uit protest tegen de houding van de partij
tijdens de presidentsverkiezingen. In een gesprek met de New York Times
zei Harrington dat zijn partij zich had laten verleiden, het vuile werk te
doen voor Richard M. Nixon. In 1965 publiceerde hij The accidental
Century (Pelican Books A 880).

In een van uw boeken citeerde u Voltaire: ‘Quand la populace se mêle de raisonner
tout est perdu.’ Het zou de maatschappij gereorganiseerd moeten worden om te
voorkomen dat de ‘populace’ zichzelf zou liquideren?
Ik geloof, gezien vanuit mijn eigen standpunt, wat een democratisch socialistisch
standpunt is, dat het fundamentele probleem is hoe de economische en sociale
macht te democratiseren. In de Verenigde Staten houdt dat in het democratiseren
van de macht van de zakenwereld, die onder de huidige omstandigheden dienstdoet
als het belangrijkste planbureau voor de toekomst van de Verenigde Staten. Dat
wil zeggen dat een privé-instituut dat deel heeft in overheidsbeslissingen, radicaal
de kwaliteit van het Amerikaanse leven transformeert. Het komt mij voor dat het
fundamentele probleem in communistische landen hetzelfde ligt, hoewel het
overkoepelend verband volledig anders ligt natuurlijk. Ik geloof dat het ook daar een
kwestie van democratisering is, zoals de Tsjechoslowaken die in 1968 voorstonden,
of de Polen en Hongaren in 1956, of misschien zoals de Polen die wederom
gedurende de stakingen van 1970 en 1971 voorstonden. Hier is sprake van een
totalitaire bureaucratie die het planbureau vormt, maar in sommige opzichten even
privématig, en in vele opzichten even antisociaal is als de Westerse zakenwereld.
Ik geloof dat het fundamentele probleem dat van de democratisering is. Een van de
grote beperkingen hiervan, een van de grote problemen is, dat als de projecties in
de studie van de Club van Rome juist zouden zijn, dat het mij dan lijkt dat het
socialisme een onmogelijkheid is geworden. Het socialisme meende, althans in zijn
meest verheven en hoogstaande aspiraties, dat het mogelijk moest zijn een
veranderende kracht te zijn in, met name, de psychologie van de mensheid. Ik ben
het volledig eens met de analyse van het verleden die luidt dat het de economische
schaarste was die de voornaamste materiële
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bron vormde voor concurrentiestrijd, of agressiviteit, en verschillende vormen van
overheersing en onderdrukking; en die verder betoogde dat als men een aan
technologie overrijke maatschappij had en een democratische beweging die die
technologie controleerde, dat de mensen onder die omstandigheden minder
concurrerend zouden zijn, veel meer tot samenwerking bereid, veel minder agressief,
en in plaats daarvan broederlijke en zusterlijke relaties zouden onderhouden.
Ik geloof dat het probleem van de hypothese, zoals gesteld door het Rapport van
de Club van Rome, als die waar is, dit dan in belangrijke mate zal hebben bijgedragen
aan het ongedaan maken van het vermogen de fundamentele schaarsheid, die de
wortel vormt van zovele menselijke emoties, op te heffen. Daarom geloof ik dat
mensen die getracht hebben te betogen dat de aarde gedwongen zou moeten
worden al haar gronstoffen te rantsoeneren, in feite socialistisch denken. Een geheel
andere wereld zou daar immers het gevolg van zijn. Het is duidelijk dat hier sprake
zou zijn van een plooibare, een geleide aarde. Maar ik geloof dat deze sterk geleide
maatschappij psychologisch, cultureel en in de meest brede zin van het woord
menselijk diepgaand zou verschillen van de socialistische opvattingen over
emancipatie. Natuurlijk zouden mensen dan evenmin genoeg hebben en zij zouden
ongetwijfeld nog steeds over de schouder van hun buurman blijven kijken om zich
af te vragen of die buurman misschien wat meer had gekregen dan zij. Ik geloof
dus dat wij onze hoop op de democratisering moeten stellen. Ik geloof dat de uiterste
grens is dat, als wij niet genoeg grondstoffen hebben zodat iedereen een fatsoenlijk
leven kan leiden, wij dan nooit een goede maatschappij zullen hebben.

En omdat de kloof tussen arm en rijk steeds wijder in plaats van nauwer lijkt te
worden.
Juist. Zelfs als je die kloof stabiliseert, zelfs als je de kloof ergens vernauwt, dan
nog zou het loutere bestaan van wijdverbreide schaarste bijvoorbeeld
zwarte-marktemoties op gang brengen. De mensen zouden veel tijd besteden aan
het uitpluizen van hoe zij aan het rantsoeneringssysteem zouden kunnen ontsnappen
en hoe zij meer voor zichzelf zouden kunnen krijgen. De historische ervaring leert
dat dát steeds het geval is geweest in periodes waarin in de twintigste eeuw
rantsoeneringssystemen werden toegepast. Dat ging dan vergezeld van een zwarte
markt en een aanzienlijke toename van corruptie. Wat ik dus wil zeggen is dat ik
geloof dat de these van het Rapport diepgaand anti-utopisch is, diepgaand
pessimistisch.
Maar realistisch?
Er zijn een aantal sectoren waarvan ik meen dat deze studie niet realistisch is,
dat wil zeggen; ik deel de door zo velen geuite kritiek, dat het Rapport bijna een
soort van Malthusianisme postuleert, waarin de vraag naar grondstoffen exponentieel
groeit, terwijl het technologisch vermogen om deze vraag te bevredigen slechts
lineair groeit.
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Het was een eerste stap naar het opstellen van een catalogus van de planeet in
zijn geheel. Als ik nu naar Yale ga en met professor Nordhaus spreek, die als
econoom een eigen model heeft gemaakt, en vraag om collega Forrester van het
M.I.T. op te zoeken en hun wijsheid te combineren, dan zegt hij: ‘Wat moet ik met
de ontwerpers van de systeemdynamiek beginnen?’
Ik moet zeggen dat dit enorm problematisch is. Neem een knaap als Skinner. Ik
vind het maar vreemd wat hij schrijft. Ik geloof dat hij zichzelf tracht af te schilderen
als een vijand van vrijheid en waardigheid, als iemand die zegt dat dit zinloze termen
1
zijn. In feite betoogt hij in wezen in zijn laatste boek, Beyond Freedom and Dignity,
dat de mens door bewuste interventie in staat is de omstandigheden te wijzigen.
Anderzijds, als wij Skinner aan het Rapport verbinden, dan zie ik het probleem, dat
wanneer wij een duidelijke situatie en schaarsheid in de wereldeconomie zouden
hebben, een Skinneriaans of welk ander voorstel dan ook, om te interveniëren
teneinde de ene mens zich fatsoenlijk jegens de ander te doen gedragen, zou
helpen.
Een tweede onrealistisch aspect van de Club van Rome-studie is dat het voor de
dag komt met een stabiliteitsmodel, een economische stabiliteit, zonder economische
groei. Het stelt niet de politieke vraag naar het al of niet mogelijk zijn van iets, dat
wil zeggen, zoals ik me zou afvragen: Zullen de volkeren van de Derde Wereld een
duidelijk inferieure situatie ten opzichte van de volkeren van de gevorderde
kapitalistische en communistische economieën accepteren? Ik geloof niet dat zij
dat zullen doen. Verder vraagt het rapport zich niet af: Zullen de volkeren van de
gevorderde kapitalistische en communistische economieën het tot staan brengen
van hun groeitempo, en een stabilisatie van hun voorsprong, op ook maar éen enkel
niveau accepteren? Ik geloof niet dat zij dit zullen accepteren.
Professor Jan Tinbergen werkt nu aan een nieuw model. De Japanners werken aan
vier verschillende modellen.
Ik ben al lange tijd van mening dat wij een wereld-economische planning nodig
hebben. Wat wij nodig hebben zijn wereld-economische modellen en in die zin geloof
ik dat de Club van Rome een stap in de goede richting betekent, omdat die het
probleem erkent van het kwantificeren van economische gegevens en het trachten
te analyseren van de wereldomspannende economische trends als een systeem.
Ik geloof dat het Rapport aan de nationale grenzen en van ons denken voorbij is
gegaan. Ik geloof ook dat aan enkele van de wereld-economische modellen die
men bij de Verenigde Naties heeft ontwikkeld, veel meer publiciteit had moeten
worden verleend. Omdat als wij, bijvoorbeeld, over enkele werkelijk goede modellen
van de wereld-economische ontwikkeling zouden beschikken, dat dan onze handelsen ontwikkelingspolitiek, met name in de Verenigde Staten, een geheel andere
invloed op de volkeren van Azië, Afrika en Latijns Amerika zou kunnen hebben. Een
dergelijke politiek zou dan immers voor hen geconstrueerd kunnen worden.
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U roert in uw geschriften ook de kwestie aan: ‘als de mens de voortbrengselen van
zijn eigen geest niet kan controleren, dan er voor mystici of wie dan ook geen plaats
2
meer zijn.’ Hoe ziet u het gebied van de biologische feedback en dat soort zaken
die nu overal actief worden bestudeerd?
Ik geloof dat de doorbraak in de biologie voor de deur staat, ook bij gedragscontrole
of vele andere mogelijkheden, zoals de reageerbuisbaby's waar men in Engeland
aan werkt, waarvan Watson, bekend door het DNA, betoogt dat deze experimenten
spoedig gemakkelijk uitvoerbaar zullen zijn. Op vele lagere niveaus ligt het feit dat
wetenschapsmensen in de Verenigde Staten het hebben over ouders die in staat
zullen zijn het geslacht van hun kinderen te bepalen, of de mogelijkheid van het
enten, dat wil zeggen het produceren van een identieke kopie. Ik interpreteer deze
gebeurtenissen in een breder verband.
Het lijkt mij dat een van de fundamentele problemen van de Westerse
kapitalistische maatschappijen meer dan een eeuw lang is geweest, dat de
technologische revoluties hebben plaatsgevonden zonder dat er van
corresponderende politieke en sociale revoluties sprake was. Wij voeren in de
maatschappij, de economie en in het milieu een interne verbrandingsmachine in
zonder ons af te vragen wat de consequenties ervan zijn. Wij beschikken over een
vergaande sociale technologie maar er is nog veel te veel sprake van een
laissez-faire-houding ten opzichte van de gebruiksmogelijkheden. Wij stellen private
machtsconcentraties in de gelegenheid de openbare toepassingen van deze
technologie te bepalen. Nu is er, meen ik, sprake van het meest extreme geval, nu
het voor de mensheid wetenschappelijk mogelijk is het Darwiniaanse proces van
natuurlijke selectie om te keren, waar er eens sprake was van een koel,
meedogenloos proces waarbij het individu en het genetisch patroon zichzelf aan
een milieu aanpasten en waar de natuur een bloedige en boosaardige bewerker
was van het menselijk lot. Nu staan wij aan de rand van het tijdperk van de menselijke
selectie, of misschien zijn we dat al binnengegaan. Een tijdperk waarin de mensen
een keuze kunnen doen, waar genetische planning mogelijk is, waar men misschien
genetische ziekten kan genezen door te trachten samenstelling der chromosomen
van een menselijk wezen te veranderen. Ik geloof dat, als wij op dezelfde
blunderende wijze dit tijdperk binnengaan als wij dat in de wereld van de automobiel
hebben gedaan, dan hoop ik dat God de mensen zal bijstaan, want dit is een gebied
waar men goed fout in kan gaan. Die fout kan een veelvuldig effect op de
eerstkomende duizend jaar hebben. Aan de ene kant vind ik het dan ook een reden
tot opgewektheid, dat vele ziekten misschien onder controle kunnen worden gebracht,
terwijl ik het aan de andere kant beangstigend vind dat wij dit vernuft niet politiek
en sociaal zullen gaan gebruiken. Vandaar mijn uitspraak ‘er is geen plaats meer
voor een mysticus’. Een reactie hierop, zoals door sommigen geuit, is dat men moet
trachten dat onderzoek tegen te houden, dat experimenten op dit gebied buiten de
wet gesteld zouden moeten worden. Zo zijn er bijvoorbeeld voorstellen gedaan om
experimenten met reageerbuisbaby's buiten de wet te stellen. Maar ik
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geloof dat dat het probleem simpelweg verplaatst. Men kan deze technologie niet
eenvoudig buiten de wet stellen. Ze komt. Het loutere feit dat ze mogelijk is houdt
in dat ze tot stand zal komen. Ik maak mij ernstige zorgen over die kant van de
toekomst.

Wat mij frappeerde is dat u schreef dat de Sowjets ontdekt hebben dat het
3
totalitarisme, de jazz of ‘cool music’ niet buiten de deur kon worden gehouden. Met
andere woorden, u heeft het niet per se over ons deel van de wereld, de
kapitalistische wereld, maar over de mensheid in haar geheel. Hoe groot is uw hoop
voor de toekomst met of zonder de modellen van de Club van Rome?
Ik heb om verschillende redenen de neiging optimistisch te zijn. Mijn opvatting is
dat het absoluut onmogelijk is om te weten te komen of de toekomst goed of slecht
zal zijn. Het is heel goed mogelijk dat ze heel slecht zal worden. Maar zolang dat
een open kwestie is, zolang er een zeer grote kans is dat de technologische
vooruitgang ten goede benut kan worden, zolang er enige mogelijkheid bestaat dat
wij een einde kunnen maken aan de schaarste en daarbij een nieuw tijdperk van
menselijke gematigdheid kunnen inluiden, dan geloof ik dat men moreel verplicht
is optimistisch te zijn. Dat wil zeggen: dat men ervoor zal moeten strijden en
worstelen en erop zal moeten toezien dat de goede mogelijkheden hun kans krijgen.
Wat een van de bepalende factoren voor de vraag of goed of kwaad zullen prevaleren
en voor al die uiterst tweeslachtige situaties waar we tegenwoordig mee
geconfronteerd worden, zal de beslissing van individuen zijn of zij het al of niet de
moeite waard vinden te strijden voor een overheersing van het goede boven het
kwade. In die zin weiger ik echt te trachten projecties in de toekomst te maken. Ik
wil benadrukken dat een deel van die projectie onze bereidheid moet zijn te trachten
een toekomst alsnog te creëren. Mijn klemtoom ligt dan ook op het scheppen van
die bereidheid, welke op haar beurt de veranderingen zal brengen, die nodig zullen
zijn.

Eindnoten:
1 B.F. Skinner.
2 The Accidental Century. A Pelican Book A 880, 1965, pag. 276.
3 Ibid. pag. 20.
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Edward Teller
Professor Edward Teller is verbonden aan het Livermore Radiation
Laboratory in Berkeley, Californië.
Zoals Albert Szent-Györgyi en Eugene Wigner werd ook hij in Boedapest,
Hongarije geboren (1908). Hij studeerde en promoveerde in de
natuurkunde in Leipzig (1930). Professor Teller heeft achtereenvolgens
aan de Yale-universiteit, de London-universiteit en de Columbia-universiteit
gedoceerd. In de jaren 1942 en 1943 werkte hij aan de later op Hirosjima
en Nagasaki afgeworpen A-bom in het Los Alamos Science Laboratory.
Sedert 1952 is hij aan het Livermore Radiation Laboratory verbonden
waar hij zich bezighoudt met de bestudering en het berekenen van effecten
van het gebruik in de toekomst van atoomenergie. Hij wordt de vader van
de H-bom genoemd.
Tot zijn bekend geworden werken rekent men Our Nuclear Future (1952),
The Legacy of Hirosjima (1962) en The Constructive Use of Nuclear
Power (1969).

In de humanitaire en de wetenschappelijke wereld is grote beroering ontstaan over
de toekomst van de mensheid. Hoe moet de mensheid blijven voortbestaan? Hoe
kunnen wij een begin met een beheer van de wereld als geheel maken?
Ik ben van oordeel dat de kwestie van het voortbestaan uiterst belangrijk is. De
mens heeft zich altijd intens voor dit probleen geïnteresseerd. Er is ook altijd reden
tot bezorgdheid geweest. Aan het einde van de tiende eeuw werd er in de christelijke
wereld bijna algemeen aangenomen dat de wereld in het jaar 1000 zou vergaan.
Er zijn op 't ogenblik maar weinig mensen die vergelijkbare opvattingen huldigen.
Ik heb nergens voorspellingen gezien die verklaarden dat de wereld precies in het
jaar 2000 ten einde zal lopen! Maar om ernstig te worden; in de middeleeuwen
leidden de opeenhopingen van mensen in de steden en de onhygiënische
transportmethoden, tot massale epidemieën. Het zag er zelfs even naar uit dat de
‘zwarte dood’ de mensheid zou uitroeien. Die dreiging deed in feite niet onder voor
de gevaren waarmee wij op 't ogenblik geconfronteerd worden, al wil ik daar
allerminst mee zeggen dat deze niet reëel zouden zijn.
Carl G. Jung beschouwde de episode van Hirosjima niet als een technologische
catastrofe, maar als de ernstigste psychologische crisis waarmee de mensheid ooit
geconfronteerd was.
1
Ik begrijp niet wat u daarmee bedoelt , al ben ik geneigd van mening te zijn dat
2
het verkeerd was om A-bommen op Japan te werpen. Maar laat ik mijn gedachte
vervolgen. Ik zou willen beweren dat wat de redenen om ons over de huidige situatie
bezorgd te maken betreft, er niets nieuws besloten ligt in het soort relaties dat men
op 't ogenblik te zien krijgt. Er zijn mensen die geloven dat zij de toekomst op een
min of meer wetenschappelijke wijze kunnen voorspellen of berekenen. Vanuit alle
delen van de wereld ontvangen wij tegenwoordig gegevens, en daarom krijgen de
mensen de idee dat het met al die kennis mogelijk
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moet zijn om tot een wereldbeheer te komen. Ik geloof echter dat de mens daarmee
zijn vermogen om op wezenlijke vraagstukken van de toekomst te anticiperen
schromelijk overschat. Volgens mij kan een dergelijke omvangrijke materie alleen
overzien worden, wanneer de problemen éen voor éen zouden worden aangepakt.
Eerst de kleine problemen, dan de grote. En bovendien past ons daarbij iets meer
bescheidenheid dan die waarover de systeemanalisten schijnen te beschikken.
Zelfs meer bescheidenheid dan waarover de meeste wetenschapsmensen schijnen
te beschikken.
Ik zou u graag een oud verhaal willen vertellen, een religieus verhaal. Het is geen
christelijk verhaal. Het is een anekdote over een gesprek dat Boedha eens moet
hebben gevoerd. Een van zijn discipelen vroeg hem hoe men zich tegenover vrouwen
diende te gedragen. Boeddha antwoordde: ‘Kijk niet naar haar.’ De discipel zei:
‘Maar ik heb al naar haar gekeken.’ Waarop Boeddha reageerde met: ‘Praat dan
niet met haar.’ ‘Maar heer, ik heb al met haar gepraat.’ Toen antwoordde Boeddha:
‘Mijn zoon, probeer in dat geval alleen maar enig gezond verstand te bewaren.’ Mijn
mening over systeemanalisten komt precies overeen met Boeddha's opvatting over
vrouwen.

Maar ziet u in computers dan geen belangrijk middel waarmee de mensheid vooruit
geholpen kan worden, wanneer men eenmaal geleerd zal hebben er een beter
gebruik van te maken?
Ik geloof dat van al de opmerkelijke uitvindingen die de mens de laatste decennia
heeft gedaan, de elektronische computers de meest opmerkelijke zijn. Zij zijn vooral
zo belangrijk omdat zij alle intellectuele functies kunnen overnemen. In principe
kunnen zij daarbij een veel hogere graad van betrouwbaarheid bereiken dan de
mens op zichzelf. Dit kan natuurlijk betekenen, zoals vaak gedacht wordt, dat onze
intellectuele activiteiten in onbruik zullen raken, omdat er machines zijn die het beter
kunnen. Er is echter éen kleine restrictie die van enorm veel betekenis is. Die
restrictie is namelijk dat ik deze intellectuele functie met de uiterste precisie moet
kunnen omschrijven. Ik, als mens, ben in staat om een vriend te herkennen. Maar
ik ben volstrekt niet in staat om nauwkeurig te beschrijven hoe ik dat doe. Daarom
kan een computer ook niet geleerd worden om iemand te herkennen, omdat het
simpele herkenningsproces in feite niet zo eenvoudig is dat het omschreven kan
worden. Over het algemeen zijn het de vervelende kanten van ons werk die wij
accuraat kunnen beschrijven. Computers zijn dan ook uitstekend in staat om
dergelijke taken van ons over te nemen. Dit kan de basis voor een symbiose vormen,
omdat de combinatie van mens en machine tot een veel hogere graad van
nauwkeurigheid in staat is dan de mens alleen. Het gevaar is echter dat de mens
zijn eigen bijdrage verwaarloost, en alles aan de machine overlaat; zodat hij zich
bijvoorbeeld beperkt tot een paar veronderstellingen die hij onvoldoende heeft
overwogen, om daarna de computer de resultaten verder voor hem uit te laten
werken.
Deze resultaten kunnen nooit beter worden dan de oorspronkelijke
veronderstellingen. Zoals ik al zei, geloof ik allerminst dat de mens als
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denkend wezen in onbruik zal raken. Het kan nog een tijd duren voordat u liever
een machine zou interviewen dan een mens.
3

Freeman Dyson vertelde mij over John von Neumann's eerste opmerkingen over
een zelfreproducerende machine, ‘machines die zo verfijnd zijn dat zij zichzelf
kunnen reproduceren’. Dergelijke machines zouden evenmin als computers kunnen
blozen, maar op welke manier zou een dergelijke ontwikkeling van invloed kunnen
zijn op de overlevingskansen van de mensheid?
Ik geloof niet in die invloed. Het menselijke ras zal heus wel overleven. Of wij er
beter of slechter aan toe zullen zijn zal afhangen van of wij onze nieuwe vindingen
op juiste of op verkeerde wijze zullen gebruiken.
Maar staat u mij toe een taak van de computer te noemen, die eenvoudiger is
dan de taak om te blozen. Grammaticale regels voor vijfregelige nonsens-versjes
kunnen bijvoorbeeld vrij nauwkeurig uitgespeld worden. We zouden machines
kunnen ontwerpen, die zulke verzen zouden kunnen maken. Wanneer wij dan
bijvoorbeeld een verzameling gemengde verzen zouden publiceren, die gedeeltelijk
door de mens geschreven en gedeeltelijk door de machine zouden zijn geproduceerd,
en wanneer de lezer er dan niet meer uit wijs zou kunnen worden, wat door de mens
en wat door de machine werd geschreven, dan geloof ik dat wij werkelijke vooruitgang
zouden hebben geboekt met het begrijpen van de ware betekenis van dat vreemde
woord ‘humor’.
4

José Delgado gelooft dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om een menselijke
machine te produceren, in ieder geval op basis van een activering van de elementen
die reeds in het menselijk brein aanwezig zijn. Bij de studie van cybernetika en de
menselijke geest, zijn geleerden er naar het schijnt in geslaagd om via computers
gevoelens van de ene mens naar de andere over te dragen en andersom.
Daar heb je nauwelijks machines voor nodig. Zoiets is in elk huwelijk mogelijk.
Het grootste gevaar van computers is dat zij soms gebruikt worden door dwazen
die dan menen dat zij wetenschap bedrijven. En wat nog erger is, zij worden geloofd.
De grote belofte van computers is dat zij de menselijke verbeelding wijdere
perspectieven bieden en haar tegelijkertijd aan een strengere controle onderwerpen.
Onze verbeelding is uiteraard beperkt. Maar toch zal de verbeelding op de lange
duur waarschijnlijk de overwinnaar zijn.
Sommige psychologen geloven dat het gevaar, dat de technologie op dezelfde
manier gebruikt zal worden als in het geval van Hirosjima, kleiner zal worden, als
wij meer over de hersenfuncties te weten komen.
Ik geloof dat het veel beter was geweest als wij onze kernbommen niet in woede
gebruikt hadden, maar het gebruik ervan eerst openlijk gedemonstreerd hadden.
Ik behoor niet tot die gelukkige mensen die
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ervan overtuigd zijn dat zij indertijd gelijk hadden. Ik ben sterk van mening dat de
Tweede Wereldoorlog met behulp van de wetenschap, maar zonder bloedvergieten
beëindigd had moeten worden. In dat geval zou de wetenschap er onvergelijkbaar
beter aan toe zijn geweest, en zou de mensheid gelukkiger zijn geworden.
Maar ondanks dat ik deze opvatting van ganser harte huldig, ben ik er niet van
overtuigd dat ik wat dat betreft gelijk zou hebben. Voor beide kanten van de zaak
zijn argumenten aan te voeren. Dergelijke ingewikkelde vraagstukken kunnen niet
op een heldere en eenvoudige manier opgelost worden, en hoewel ik van mening
blijf dat het bombarderen van Hirosjima verkeerd was, nemen mijn twijfels toe, hoe
meer mensen met visie en kritische zin ik spreek. Voor het functioneren van machines
is een zeer speciaal soort helderheid en eenvoud nodig. Bij besluiten van deze aard
liggen eventuele bijdragen van machines, direct of indirect, nog in een zeer ver
verschiet, aangenomen dat zij ooit tot de mogelijkheden zullen behoren.
Alleen mensen met een zeer beperkte visie kunnen in hun eigen ogen altijd gelijk
hebben, en dit zijn ook de mensen die geloven dat wetenschap of machines ons
voor fouten zullen kunnen behoeden. Dit soort mensen kunnen met recht fanatici
genoemd worden.
Wetenschappelijke fanatici zijn even gevaarlijk als godsdienstige fanatici. In feite
is wetenschap de religie van de moderne tijd, en in die zin moeten wij voor niemand
5
zo op onze hoede zijn als juist voor wetenschappelijke fanatici.

U hebt onlangs een reis door Azië gemaakt. Wat voor indrukken heeft dit bij u
achtergelaten? In hoeverre kan de technologie de armoede en ellende van dit
werelddeel lenigen?
Ik had de vreedzame delen van het Verre Oosten bezocht. Bijna in elk land werd
ik met armoede geconfronteerd, maar ook met een uitgesproken verlangen om zich
te ontwikkelen, en ik ben er getuige van geweest dat dit verlangen ook in daden
wordt omgezet. De Indonesiërs zien heel duidelijk in dat, willen zij een menswaardig
levenspeil bereiken, technologie een absoluut vereiste is.
Het is mij tevens opgevallen dat al deze landen over praktisch dezelfde
regeringsvorm beschikken, namelijk betrekkelijk milde vormen van dictatuur met
een beperkte mate van vrije meningsuiting. Maar daar staan twee heel positieve
kenmerken tevenover: geen van deze landen is er trots op een dictatuur te zijn, en
zonder uitzondering wenden zij hun niet zo democratische bevoegdheden aan om
het proces van vooruitgang te versnellen. Dit geldt voor Taiwan onder het oude
Chinese regime, het geldt voor Singapore onder een jongere Chinees, de zeer
intelligente en erudiete Lie Kuan-Yew - die socialist was, waardoor zijn krachtige
maatregelen in de liberale pers niet bekritiseerd worden - en het geldt eveneens
voor generaal Suharto, die Indonesië voor een afglijden naar een ergere vorm van
dictatuur behoedde, en die tevens het initiatief nam tot vooruitgang op praktisch
6
gebied, waaraan nog steeds een wanhopige behoefte bestaat.
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In al dit soort landen geniet de technologie evenveel aanzien als vroeger in de
Verenigde Staten, tijdens de decennia - die al ver achter ons lijken te liggen - waarin
de basis voor onze macht en welvaart gelegd werd.
Een opmerkelijk contrast hiermee vormt Japan, dat ik aan het eind van mijn reis
bezocht. De Japanners beschikken over een hoog ontwikkelde technologie en
democratie. Zij schijnen alles sneller te kunnen doen dan alle andere volkeren. Zij
perfectioneerden hun technologie in een hoger tempo dan welk ander land dan ook,
en zij verwisselden hun dictatuur in een adembenemende korte tijd voor een
democratie. Op 't ogenblik heerst er echter een groeiende teleurstelling in de
technologie, en misschien ook in de democratie.
De indruk die mij het sterkst is bijgebleven, is de simpele waarheid dat mensen
mensen zijn, of zij nu in het Oosten of in het Westen wonen. Zij hebben technologie
nodig, maar zij hebben nog geen bevredigende oplossing gevonden voor het
probleem hoe zij met technologie moeten leven.
Ik heb een sterk vermoeden dat het antwoord op deze vraag duizend keer zo
ingewikkeld is als het antwoord dat de Club van Rome gegeven heeft.

Ik zou u graag een vraag willen stellen die betrekking heeft op uw eigen vakgebied.
Tot voor kort werd altijd aangenomen dat kernfusie pas in de eenentwintigste eeuw
een energiebron van betekenis zou kunnen worden. Volgens de Atomic Energy
Commission heeft een team aan de Princeton-universiteit de hoogste dichtheden
en temperaturen bereikt die ooit gemeten zijn. Voor zover wij begrepen hebben,
ging het erom een dun gas van waterstofplasma tot enorme temperaturen te
verhitten, zodat fusie mogelijk werd en meer energie vrij kon komen dan voor het
in het beweging zetten van de reactie tot dusverre gebruikt was. Verwacht u dat
kernfusie binnen afzienbare tijd een factor van betekenis zal worden voor het
oplossen van de energiecrisis in de wereld?
Ik hoop dat wij binnen afzienbare tijd resultaten kunnen boeken. Maar deze zullen
niet verder reiken dan een demonstratie, dus speelgoed voor de wetenschapsman.
En zelfs als dit stuk speelgoed groot en duur is zal het de energiecrisis niet oplossen.
Daar hebben wij andere technologische middelen voor nodig. Kernfusie zal in
deze eeuw nog geen substantiële hoeveelheid economisch bruikbare energie kunnen
voortbrengen. Het is altijd makkelijker om een ongecontroleerde reactie voort te
brengen dan een gecontroleerde, vooral als je tegen lage kosten moet produceren.
Door kernfusie opgewekte energie kan geen bijdrage leveren aan de oplossing van
de huidige crisis. Misschien wel aan die van de volgende.
De energiecrisis vormt een bijzonder goed voorbeeld van een catastrofe die door
de onheilsprofeten zelf wordt opgeroepen. Zij hebben de gevaren van de
verontreiniging schromelijk overdreven. Ze hebben niet helemaal ongelijk, maar nu
verzetten ze zich tegen de constructie van kernreactoren die tot de schoonste
energiebronnen behoren. Zij beste-
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den veel aandacht aan thermische verontreiniging, en zij maken zich blijkbaar meer
zorgen over vissen die in water moeten zwemmen dat drie graden warmer is
geworden, dan over al die mensen die het zonder de benodigde energie moeten
doen. Zij klagen over toegevoegde hoeveelheden straling die veel lager liggen dan
de niveaus van natuurlijke achtergrondstraling waaraan wij vanaf het begin van ons
materieel bestaan hebben blootgestaan. Onze viervoetige voorgangers zijn zelfs al
vanaf de tijd dat er levende wezens uit de oceanen verrezen bestraald met wat
tegenwoordig ‘de maximaal toelaatbare dosis’ genoemd wordt. In die tijd hadden
de milieudeskundigen onder de vissen eigenlijk moeten waarschuwen voor de
onnatuurlijke omstandigheden waaronder levende wezens op het land zouden
moeten leven. Maar vissen zijn nu eenmaal stom. Dit kan men een geluk vinden of
een ramp - dat hangt ervan af wat voor standpunt men inneemt.
Reactoren zouden een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de groeiende
vraag naar energie, als de constructie ervan gelijke tred zal kunnen houden met de
mogelijkheden op technologisch gebied, en als deze ontwikkeling niet doorkruist
wordt door de koudwatervrees van mensen die het einde van de wereld zien naderen.
Dit probleem kan ook op andere manieren aangepakt worden, zoals bijvoorbeeld
door een methode die binnen mijn eigen gespecialiseerd gebied valt, namelijk het
gebruik van de plowshare, het aanwenden van kernexplosies. Via deze methode
kunnen wij gasreserves in gesteenten van lage porositeit stimuleren die niet met
conventionele middelen gewonnen kunnen worden. Zo zouden wij tegen lage kosten
leisteenolie kunnen benutten, of wij zouden de residuen van opgedroogde
oliebronnen kunnen winnen, zoals de Sowjets op 't ogenblik doen.
Vrijheid van meningsuiting is een geweldig iets. Wij moeten er met alle kracht
naar streven dat zij gehandhaafd blijft. Maar dat neemt niet weg dat wij de meningen
die naar voren worden gebracht met een kritisch oor moeten beluisteren, omdat
anders de landen waarin de vrijheid van meningsuiting onderdrukt wordt, zoals de
Sowjet-Unie, de technologisch race zullen winnen. De Club van Rome heeft in
Rusland echt niet veel invloed. Dat is voor de Russen een voordeel. Maar ik zou
liever duizend Clubs van Rome willen hebben dan éen Politburo.
Er is éen punt dat niet genoeg onderstreept kan worden. De energiecrisis komt
niet voort uit energieverspilling in de Verenigde Staten - ook al beweren vele
Amerikanen van wel. Het is in de eerste plaats een gevolg van het feit dat de rest
van de wereld het Amerikaanse peil probeert te bereiken. Dit proces is in
West-Europa en Japan in volle gang. In de ontwikkelingslanden wordt het
langzamerhand ingezet - en in een veel te laag tempo. Mensen hebben recht op
een beter leven, en nieuwe wegen in het onderzoek kunnen een technologie
voortbrengen die de verontreiniging kan bestrijden en tegelijkertijd de middelen kan
verschaffen om iedereen van voldoende energie te voorzien.
Dit zijn slechts enkele manieren waarop in het energietekort kan worden voorzien.
Er zijn er echter nog veel meer. En zij maken alle gebruik van onderzoek en
technologie. Het is zeker dat zij voor een groot deel
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tot positieve resultaten zullen leiden.

U heeft gezegd dat u het niet eens bent met al degenen die grote moeilijkheden
voor ons in de toekomst zien liggen. Hoe luidt uw eigen voorspelling?
Ik geloof dat de situatie in de wereld in het jaar 2000 sterk zal verschillen van de
huidige toestand, die niet stabiel is en geen lang leven beschoren zal zijn. Ons
bestaan zal aan het eind van deze eeuw óf veel beter, óf veel slechter zijn dan op
't ogenblik.
Het hangt af van ons allemaal welk van beide het geval zal zijn. Discussies over
de toekomst wemelen ongetwijfeld van verkeerde uitspraken - ik ben volledig bereid
om toe te geven dat mijn eigen voorspellingen daar geen uitzondering op maken.
Maar ondanks al die fouten zijn discussies over de toekomst noodzakelijk, omdat
zij een machtige factor vormen die van grote invloed op de loop van de toekomst
kan zijn.

Eindnoten:
1 Opmerkelijk is hier het antwoord dat dr. Teller (de ‘vader van de H-bom’) geeft, vergeleken met
de reactie op dezelfde vraag van dr. Kenneth B. Clark, professor in de psychologie. Zie het
gesprek met deze.
2 Dr. Teller was in de periods van de Hirosjima- en Nagasaki-bommen (1945) reeds als geleerde
werkzaam bij de ontwikkeling van A-bommen, en bij de beslissing over het gebruik ervan
betrokken.
3 Zie gesprek met Freeman Dyson.
4 Zie gesprek met José Delgado. Zie ook: Walter R. Fuchs, Cybernetics for the Modern Mind The
MacMillan Company, New York, 1971 met een voorwoord van professor Yehoshua Bar-Hillel.
5 Zie ook: Jaques Ellul, The Technological Society, A penetrating analysis of our technological
civilization and of the effect of an increasingly standarized culture on the future of man. Vintage
Books, Random House, New York, 1964.
6 De auteur tekent hierbij aan, dat terwijl dr. Teller in december 1972 in Djakarta werd gefêteerd,
Amnesty International bekendmaakte dat (minstens) nog 55 000 politieke gevangenen sedert
1965 in concentratiekampen zitten, zonder enige gerechtelijke bijstand te genieten of aanspraak
te kunnen maken op een naar algemene normen geldende verdediging. Ook ziet dr. Teller over
het hoofd dat in de twintig jaar van het regime-Soekarno (1945-1965) een buitenlandse schuld
van 2,3 miljard dollar werd opgelopen, een bedrag dat door Suharto, ondanks miljarden injecties
van zogenaamde buitenlandse ontwikkelingshulp van rijke donorlanden, werd verdrievoudigd
in de periode (1967-1973) tot ruim 7 miljard U.S. dollars.
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Herman Kahn
Dr. Herman Kahn wordt in de Verenigde Staten als een der voornaamste
exponenten van de nieuwe wetenschap der futurologie beschouwd.
Hij werd in Bayonne, in de staat New Jersey geboren (1922). Hij studeerde
aan de universiteit van Californië, waar dr. Linus Pauling in diens gesprek
een opmerking over maakt. In 1945 kwam Kahn bij de Douglas Aircraft
Corporation, terwijl hij van 1947 tot en met 1961 verbonden was aan de
Rand Corporation in Santa Monica, Californië, een denkfabriek die nauwe
banden onderhoudt met Amerikaanse militaire kringen en de C.I.A. (Central
Intelligence Service.) Hij was dan ook aan Rand verbonden als ‘militair
analyticus’. In 1961 stichtte hij een nieuwe denkfabriek, het Hudson
Institute in Croton-on-Hudson in de staat New York. Verder was dr. Kahn
eveneens verbonden aan het Oak Ridge-atoomlaboratorium in Tennessee
en maakte hij in 1957 deel uit van de Gaither-commissie voor strategische
oorlogvoering.
Tot zijn bekendste boeken rekent men: On Thermonuclear War (1960),
Thinking about the Unthinkable (1962), The Year 2000 (1967) Can we
win in Vietnam (1968) en Why ABM (Anti Ballistic Missiles) (1969).
1

Victor Hugo heeft eens gezegd dat niets zo machtig kon zijn als een idee waarvoor
de tijd rijp was. Valt het Rapport van de Club van Rome volgens u in deze categorie?
Ik geloof dat de tijd er in twee opzichten rijp voor is. Ten eerste omdat de mens
op 't ogenblik in feite diep op het milieu van de wereld inwerkt, en het is de hoogste
tijd om ons af te gaan vragen: wat moeten wij doen om onze kleinkinderen en
achterkleinkinderen te helpen. In zekere zin zijn deze namelijk niet in het
economische en politieke proces vertegenwoordigd. Het prijssysteem bevat slechts
elementen die betrekking hebben op een periode van tien tot twintig jaar. Regeringen
plannen nauwelijks meer dan vijf jaar vooruit, wat zij ook mogen beweren. Sommige
mensen plannen voor hun gezin twintig, dertig jaar vooruit, maar over het geheel
genomen maakt niemand zich zorgen over zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ik zou zeggen dat er drie opzichten zijn waarom de uitdrukking van Hugo ‘ideeën
waar de tijd rijp voor is’, inderdaad van toepassing is.
Het tweede opzicht is dat wij tot een beheer van de aarde als geheel zullen moeten
2
komen. Ik heb hier een citaat van Nietzsche dat over het geheel genomen een
3
fundamentele strekking heeft:
Onontkoombaar, aarzelend, verschrikkelijk als het nootlot, komt de grote taak en
vraag nader: Hoe moet de wereld als geheel bestuurd worden? Tot welk doel moet
de mens - niet langer een volk of een ras - worden grootgebracht en verwekt?
In neutrale zin is deze vraag correct. Maar wanneer men de bijbetekenis die
Nietzsche erin heeft gelegd, verder uitwerkt, is het tegendeel het geval. Het antwoord
op deze vraag is volgens mij dat er vele wegen zijn die naar de top van de berg
leiden. Dit idee vindt men in alle religi-
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euze gebruiken van Azië terug. Het antwoord zal bestaan uit wat wij een
mozaïekcultuur noemen. Dit mozaïek zal niet volledig neutraal zijn. Binnen vijftig
tot honderd jaar zal het grootste deel van de wereld een postindustriële cultuur
bezitten. In de landen van de O.E.C.D. zal dat bijvoorbeeld al tegen het eind van
deze eeuw het geval zijn.

Wat voor cultuur?
Een postindustriële cultuur. Het wezen van de postindustriële cultuur is dat er
meer dan genoeg grondstoffen zullen zijn, meer dan genoeg gelegenheid voor
vervuillingsbeheersing, en dat die hele kwestie van een hoge levensstandaard voor
iedereen, volstrekt onbelangrijk zal zijn geworden. Dit is precies het
tegenovergestelde van wat de Club van Rome zegt. Precies het tegenovergestelde,
begrijpt u? Maar zoals ik al eerder zei: niet voor de volle honderd procent. Laat ik
eerst benadrukken waar ik het met de Club van Rome wél over eens ben.
Ten eerste moeten wij dus aan onze kleinkinderen en achterkleinkinderen denken,
en ons daarbij afvragen wat belangrijk voor hen is. Zoals men zal begrijpen bevatten
dergelijke berekeningen vele onzekerheden. In de natuur zijn praktisch geen
voorbeelden bekend van exponentiële groeicurven. Bijna alle curven zijn logistisch.
Zij stijgen eerst, en lopen daarna geleidelijk terug. De kwestie is alleen waarom zij
teruglopen. Volgens de Club van Rome gebeurt dit als gevolg van honger en
vervuiling. Volgens mij, als gevolg van een stijgende welvaart. Ik geloof dat zij zullen
dalen in termen van een bruto wereldprodukt dat ongeveer honderd keer zo groot
is als het bruto wereldprodukt dat de Club van Rome ideaal acht. Ongeveer honderd
keer zo groot!
Wij verwachten dat ons eigen huidige onderzoek zo'n vijftig manjaren zal vergen.
Wij hebben op 't ogenblik pas éen jaar achter de rug.
Aan het Hudson Institute.
Aan het Hudson Institute. Wij hebben pas twee percent van onze taak achter de
rug. In de loop van die twee percent hebben wij onze opvattingen sterk gewijzigd.
Het zou mij verbazen als wij dat in de loop van de komende achtennegentig percent
nog eens zullen doen. Waaruit deze wijziging bestond? Oorspronkelijk waren wij
van mening dat wij moesten zeggen dat onze stelling alleen aannemelijk was als
daarbij een hoog niveau van management en belangrijke verbeteringen op
technologisch gebied verondersteld werden, als er van een zeker optimisme
uitgegaan werd. Maar wij zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat onze huidige
technologie toereikend is, dat houdt dus in dat de technologie van de toekomst onze
taak alleen nog maar zal vergemakkelijken. Wij weten niet op welk niveau het
management zou moeten staan. Een gemiddeld niveau lijkt ons voldoende. Dit is
dus een totaal ander standpunt, dan dat van de Club van Rome.
Er is nog een ander opzicht waarin men zou geloven dat de Club van Rome gelijk
heeft. Volgens mij is dat niet zo, omdat er een bepaald probleem is. In juni 1955
schreef Johnny van Neumann in Fortune Magazine een artikel, dat naar mijn mening
het intelligentste is wat er op dit
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gebied werd geschreven. Aan het Hudson Institute placht ik het rond te delen bij
elke bijeenkomst die er aan de toekomst van de mensheid werd gewijd. In dit artikel
wordt namelijk uiteengezet dat wij in de wereld een groeiend tekort aan ruimte zullen
krijgen. Tegen het jaar 2000 zullen wij dringend behoefte krijgen aan wat ik ‘zoning
ordinances’ noem. Zoning ordinances zijn dingen als het reguleren van vervuiling,
woningnood, gebruik van land, gebruik van oceanen, enzovoort.
Wij geloven dat de problemen van de mens de komende tien, twintig jaar
aanzienlijk zullen toenemen, problemen op velerlei gebied: de befaamde
energiecrisis, de kwestie van de kernwapens, beheersing van de genetiek, nieuwe
soorten drugs.
4

‘Cloning ’.
Inderdaad, cloning. Een combinatie van al deze soort zaken. Wij geloven niet dat
hiermee over een jaar of vijftig à honderd nog problemen zullen zijn. Wij hebben
veeleer het vermoeden dat de ruggegraat van deze problemen tegen het jaar 2000
wel gebroken zal zijn. Wij zullen altijd bepaalde problemen houden. Een situatie
zonder problemen bestaat eenvoudig niet. In plaats van dat de problemen vanaf
het jaar 2000 exponentieel zullen verergeren, zijn wij van mening dat zij tegen die
tijd wel zo ongeveer opgelost zullen zijn, waarop totaal nieuwe problemen zullen
verschijnen.

Een vorm van evenwicht.
Ja. De Club van Rome is in zekere zin uiterst optimistisch als zij verwacht dat de
problemen pas over vijftig à honderd jaar in een kritieke fase zullen raken. Ik denk
5
maar in termen van tien à twintig jaar. Aan de andere kant zijn zij uiterst
pessimistisch omdat zij beweren dat wij in dat geval voor een blinde muur zouden
staan, waar wij niet doorheen zouden kunnen komen. Dat is nonsens! En waarom
is dat nonsens? Hier moet ik erg voorzichtig zijn. Wat is het standpunt van de Club
van Rome? Uitputting van hulpbronnen. Het bijna onvermijdelijk uit de hand lopen
van vervuiling en andere nadelige effecten van de industriele produktie, met
desastreuze gevolgen. Steeds toenemende verschillen tussen arm en rijk, zowel
op nationale als op internationale schaal. Industrialisatie, technologie en welvaart
zijn allemaal valstrikken.
Wij nemen bij het Hudson Institute een ander standpunt aan. Bijna de hele wereld
is op weg rijk te worden, sommige sneller dan anderen Mag ik hier even onderbreken? President Nixon's adviseur voor voedselvraagstukken
Jean Mayer heeft immers gewaarschuwd dat zevenhonderd miljoen arme Chinezen
een probleem vormen, maar dat zevenhonderd miljoen rijke Chinezen China binnen
6
een mum van tijd zouden ruïneren . Praten wij nu niet alleen over ons eigen deel
van de wereld?
Nee, nee, iedereen is op weg rijk te worden. De een wat sneller dan de ander.
Chinezen zelfs sneller dan vele andere landen. Achteraan komen waarschijnlijk de
Indiërs, en misschien bepaalde delen van donker
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Afrika en mohammedaanse landen. Ik wil met u wedden dat de Chinezen heel snel
rijk zullen worden.

Zou u zich kunnen voorstellen dat elk Chinees gezin twee auto's in zijn garage heeft
staan?
Zeker wel, maar ik denk niet dat zij het in die richting zullen zoeken. Mochten zij
dat wel doen, dan zullen er enorme verkeersopstoppingen ontstaan.
Zijn er op onze planeet genoeg hulpbronnen om auto's voor honderden miljoenen
Chinezen te produceren?
7
Zeker. Ik zou de grondstoffen vandaag nog voor u kunnen vinden. Daar zijn niet
eens technologische verbeteringen voor nodig, alleen maar een aantal
vervangingsprocessen. Wij zullen onze planning moeten wijzigen. Wij behoeven
geen nieuwe wegen te vinden. Wij moeten meer gebruik van aluminium en ijzer
gaan maken, en het verbruik van een aantal legeringen verminderen. Deze
legeringen zullen wij in de toekomst wel vinden, maar voor het ogenblik zijn wij
afhankelijk van hetgeen wij weten, of bijna weten. Wij moeten tot een groot aantal
vervangingsprocessen overgaan. Bij een zorgvuldig beleid zullen er meer dan
genoeg hulpstoffen voorradig blijken te zijn.
Er zijn twee manieren om deze stelling aan te tonen. Ten eerste het gebruik van
wat wij een verbruiksexpanderend model noemen. Daarbij gaan wij ervan uit dat
het hulpstoffenmodel niet moet worden voorgesteld als een constante grootheid,
maar als een proces met tamelijk grote variaties, zoiets als een spier of een talent.
Hoe meer men het gebruikt, des te meer het uitzet of groter wordt. Wij behoeven
er niet om te vechten. Als het inderdaad een constante hoeveelheid was, zou dat
uiterst onaangename consequenties met zich meebrengen. Wereldvrede zou dan
een onmogelijke zaak worden. De organisatie van de wereld zou er dan in wezen
op neerkomen, dat de rijken de hulpstoffen in beslag zouden nemen om de armen
eronder te houden.
Geldt dat ook op nationale schaal?
Ja, ik denk inderdaad van wel. Dat wil zeggen, dat er een einde aan groei en
mobiliteit zou komen. Het is erg gemakkelijk om een herverdeling van de welvaart
te effectueren als de totale koek steeds groter wordt, maar als de koek kleiner wordt
is er geen sprake van herverdeling.
Fidel Castro bracht op Cuba een herverdeling tot stand ten koste van de
welgestelden.
Ja, maar ook ten koste van de arbeiders. Cuba is in dit opzicht erg interessant.
Ik weet niet of Castro goed of slecht voor Cuba is. Daar zal de geschiedenis over
moeten oordelen. Maar hij is in ieder geval wel slecht voor de groei van Cuba. Het
Cubaanse bruto nationaal produkt is ongeveer even groot als in de tijd van Batista.
Maar u heeft geschreven dat de allerarmsten op Cuba nu een beter le-
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ven hebben en meer van overheidsvoorzieningen kunnen profiteren dan in de tijd
8
van Batista.
Dat is volkomen juist. Elk Cubaans dorpje heeft thans een naaimachine en een
school. Voor zover ik weet, is er op 't ogenblik niemand in Cuba die het gevoel heeft
buiten het sociale systeem te staan, zoals dat in de tijd van Batista het geval was.
Maar de Cubaanse arbeiders moeten nu veel harder werken dan vroeger, en voor
veel minder geld. Zij zijn erg ontevreden.
Moet het op een mondiale schaal gezien de rijke landen niet net zo vergaan als het
de rijke klassen in Cuba vergaan is? Moet de levensstandaard van de arme landen
in Latijns Amerika, Azië en Afrika niet ten koste van de rijke landen worden
opgetrokken? Wij zouden dan eveneens uiterst ontevreden zijn, maar is er een
andere manier om tot een evenwichtiger verdeling van de welvaart in de wereld te
komen?
Persoonlijk zou ik daar volledig toe bereid zijn, als dat inderdaad de enige manier
was om de armen rijk te maken. Ik zou bereid zijn om een teruggang in salaris te
aanvaarden, zij het niet tot op het niveau dat noodzakelijk zou zijn. Het gemiddelde
jaarinkomen in de wereld is tegenwoordig duizend dollar per hoofd van de bevolking.
Ik als Amerikaan zou bereid zijn om een salaris van tweeduizend dollar per jaar te
accepteren. Ik zou mij kunnen voorstellen dat er in deze dagen een egalistisch
systeem zou worden ingevoerd. Ik merk, dat ik daar veel eerder toe bereid ben dan
vrijwel alle mensen die ik ken. Zelf ben ik echter van mening dat het praktisch gezien
ondenkbaar is, dat de rijke landen hun levensstandaard vrijwillig zouden laten zakken
om de arme landen vooruit te helpen. De rijke landen zijn machtig. De arme landen
niet. Het is niet waarschijnlijk dat daar de komende dertig, veertig jaar verandering
in zal komen.
Dus de status-quo zal gehandhaafd blijven en de ellende zal eerst nog veel groter
moeten worden.
Nee, ik denk dat de arme landen voor een groot deel ook erg rijk en erg machtig
zullen worden. De status-quo zal niet gehandhaafd blijven. Arme landen zullen ook
rijk worden. Niet omdat de rijke landen arm zullen worden. Dat maakt een groot
verschil.
Iedereen wordt rijk.
Op de lange duur, met uitzondering van een kleine groep ‘beroeps’-armen.
Sommige landen zullen daar zo'n twintig, dertig jaar voor nodig hebben, andere
vijftig, zestig jaar, weer andere zo'n honderd, honderdvijftig jaar. Dat is geen
voorspelling, het is een extrapolatie, een projectie. Het is een draaiboek, maar een
draaiboek dat zeer waarschijnlijk ook zal worden uitgevoerd, vooral als de wereld
redelijk zal zijn.
Bij ons onderzoek gingen wij als volgt te werk - en dat bezorgde een grote
verrassing Wij stelden: als rijk worden werkelijk belangrijke problemen biedt; moeten wij die
problemen kunnen vinden. Wij hebben gezocht, maar
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wij hebben er niet éen gevonden. Dat was een zeer grote verrassing! Daarom
verwachten wij ongeveer het volgende: wij zullen allerlei soorten problemen
ontdekken - ik overdrijf nu, en ik zal mijn woorden straks verduidelijken. Ik overdrijf
dus, maar ik zal deze overdrijving eerst uitwerken, en daarna pas rechtzetten. De
overdrijving luidt nu: wij nemen aan dat wij op allerlei soorten problemen zullen
stuiten. In vroeger jaren hebben wij geleerd dat het bij dergelijke uitgebreide
systeemmodellen erg belangrijk is om speciaal op de belangrijkste wisselwerkingen
te letten.
Wij stelden dus: laten wij eerst proberen de problemen op zichzelf te vinden of in
combinatie met wisselwerkingen die een zeer belangrijke indruk maken, en laten
wij daarna proberen om na te gaan door welke technologie- of procedureverandering
zij zouden kunnen worden opgelost. Laten wij bijvoorbeeld eens de lijst nemen met
de problemen die wij volgens de neomalthusianen zouden bezitten. Bijvoorbeeld
een simplistisch probleem, zoals de uitputting van onze hulpstoffenvoorraad in
simplistische zin. Stel dat wij geen kolen meer zouden hebben als de
hulpstoffenvoorraad uitgeput raakt, alleen nog maar kolen met een hoog
zwavelgehalte. Deze willen wij niet stoken, omdat zij te veel zwavel bevatten. Is dat
nu een hulpstoffenprobleem? Nee, dat is een vervuilingsprobleem!
Wij zijn er niet in geslaagd om ook maar éen echt hulpstoffenprobleem in deze
simplistische zin te vinden. Als ze bestaan, moet men ons maar zeggen waar wij
ze kunnen vinden. Wij kunnen dan meteen uiteenzetten hoe deze problemen via
vervangingsprocessen zouden kunnen worden opgelost. Misschien niet altijd even
volmaakt, maar in ieder geval wel op adequate wijze. Het tweede probleem is
vervuiling, het derde de schade die de industriële produktie toebrengt. Dit is een
zeer gecompliceerd terrein. Wij weten niet wat voor problemen dit allemaal kan
geven. Elke dag kunnen zich nieuwe problemen voordoen.
Maar als men kijkt naar de problemen die tegenwoordig hoogst ernstig worden
genomen, zoals zuiver water en zuivere lucht en wat men daar ook mee mag
bedoelen, ziet men dat de huidige technologie in staat is om deze bij een verdere
groei van de economie op te lossen. Wij beschikken over voldoende hulpstoffen.
Wat nu het probleem van de catastrofaal toenemende kloof tussen arm en rijk
betreft: wij zijn van mening dat dit in de meeste, zo niet alle situaties een
schijnprobleem is. Als men zijn licht opsteekt bij boeren, arbeiders of bij de meeste
zakenmensen in Latijns Amerika, Afrika of Azië, komt men tot de ontdekking dat
het hen niets kan schelen of deze kloof nu groot of klein is. Zij willen rijk worden.
Dat is het enige. Het laat hen volledig koud of de kloof daarvoor groter of kleiner
moet worden. De gemakkelijkste manier om snel rijk te worden, is door een groter
wordende kloof. Daar hebben zij dan ook geen enkel bezwaar tegen. Het probleem
9
van de kloof is een probleem van de rijken, niet van de armen.
Het lijdt volgens mij geen twijfel dat de beleidsvorming kwalitatief achteruitgaat,
zodat wij minder vat op de problemen hebben dan een
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jaar of twintig geleden. De kwaliteit van het beleid is minder dan vroeger. Wanneer
het nog verder achteruit zou gaan, zal dat volgens mij tot desastreuze gevolgen
leiden. De reden waarom het minder wordt, ligt in die krankzinnige ideeën die er op
't ogenblik rondwaren.
Als wij ons van die waanzin zouden weten te ontdoen, zal het beleid volgens mij
weer een adequaat niveau bereiken. Ik geloof dat met ‘krankzinnige’ ideeën de
situatie beslist niet te sterk is uitgedrukt. Dit is in grote trekken het standpunt waar
ik achter sta.

Waarom wordt het Rapport van de Club van Rome vooral in economische kringen
zo sterk bekritiseerd?
Voor een deel omdat economen in dit soort kwesties gespecialiseerd zijn, en voor
een deel omdat zij denken dat het systeem van prijsaanpassing altijd werkt, en niet
begrijpen dat de huidige situatie een aantal nieuwe elementen bevat.
Misschien liggen hun capaciteiten enigszins op beperkt terrein, en zijn zij niet meer
helemaal aan de moderne tijd aangepast.
Ik zou het ongeveer zo willen stellen: met tachtig à negentig percent van het
doorsneestandpunt van de economen ben ik het eens. Ik geloof echter niet dat zij
het effect van pseudo-exponentiële groei helemaal begrijpen. Een groot aantal
economen heeft daar absoluut geen begrip voor.
Gelooft u dat men nu begonnen is om ervaring, talent en wijsheid op dit gebied te
verenigen om met hulp van computers over een jaar of vijftig tot een leefbare wereld
voor onze kinderen en kleinkinderen te komen?
U gebruikt daar een paar woorden waar ik mij zeer aan erger, namelijk ‘met behulp
van computers’. Aan het eind van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig
waren er op een gegeven moment in de Verenigde Staten acht computers in gebruik,
die alle acht voor mij werkten. Ik heb in mijn leven veel met computerproblemen te
maken gehad. Ik werk graag met computers, maar ik heb op mijn vakgebied nog
nooit een probleem gevonden waarvoor computerstudies een nuttige bijdrage zouden
kunnen leveren. Ik heb ontdekt dat niemand daar minder begrip voor heeft dan juist
de mensen die studies nauwkeurig voor computers programmeren. Het is volgens
mij zeer belangwekkend dat wij behalve voor inleidende onderzoeken, aan het
Hudson Institute nooit van computers gebruik hebben gemaakt. Men heeft computers
nodig voor systeemanalyse en systeem-marketingproblemen. Vele jaren lang werden
wij beschuldigd van een ‘riru’-probleem, rotzooi in en rotzooi uit. Op 't ogenblik
zeggen wij ‘riru’-probleem, rotzooi in, realiteit uit. Het interessantste aspect van deze
hele kwestie is dat mensen overal zeer wantrouwend staan tegenover het gebruik
van computers bij gecompliceerde problemen. Plotseling komt er een antwoord te
voorschijn dat zij graag zien, en nu zeggen zij dat computers geweldig zijn. Het
antwoord bevalt hun. Wanneer dat niet het geval was, zouden zij ge-
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zegd hebben, wie gelooft daar nu in, het is immers uit computers gekomen?

Maar wie zou het dan prettig vinden om te horen dat de wereld gevaar loopt binnen
een jaar of twintig volledig geruïneerd te zijn?
De ‘upper-middle’-klasse, overal ter wereld. Daarom is dit voor de volle honderd
percent een kwestie van klassebelang. Op mijn vijftigste ben ik marxist geworden.
Ik vraag mij nu steeds af, welke klasse heeft er belang bij? Hoe staan de
verschillende klassen er tegenover? U kent de stelregel van de Fransen en de
10
misdaad? Cherchez la femme en cui prodest. Goed. Wie heeft het grootste nadeel
bij groei? Welke klasse?
De arbeidersklasse.
Nee. De arbeidersklasse profiteert ervan.
Niet als de groei uit de hand loopt.
De arbeidersklasse is de laatste die er schade van ondervindt. De eerste onprettige
kanten van groei zijn opeenhopingen van mensen, te veel auto's en urbanisatie. De
arbeidersklasse vindt deze dingen prettig.
En een toenemende werkeloosheid dan bij verdere mechanisatie: ik denk
bijvoorbeeld aan het lot van kleine boeren - in 25 van de armste landen ter wereld,
waarvan er 16 in Afrika liggen - dat zo'n 150 miljoen mensen betreft. Of de miljoenen
en miljoenen werkelozen in India! Hoe zouden zij het vinden dat de rijken in hun
landen steeds rijker worden en zij in nog miserabeler omstandigheden moeten leven
dan voorheen?
Maar economische groei heeft de werkeloosheid niet doen toenemen! Wijst u
maar eens een land aan waar de snellere groei toenemende werkeloosheid heeft
veroorzaakt. De grootste werkeloosheid in de wereld vindt men in de
onderontwikkelde landen, niet in de industriestaten.
In Europa hebben wij op 't ogenblik Recessies, inderdaad. Men heeft altijd recessies. Als u zegt dat een moderne
dynamische economie recessies heeft, hebt u absoluut gelijk. Zij kent cyclussen.
Arbeiders begrijpen dat, en zolang het gemiddelde maar positief blijft, zullen zij dat
ook aanvaarden. De grootste werkeloosheid vindt men in de onderontwikkelde
landen. Laten wij dat niet vergeten.
Dus volgens u had Robert S. McNamara gelijk, toen hij bij de Wereld
Milieuconferentie in Stockholm zei dat wij economische groei nodig hebben om de
armoede in de Derde Wereld te kunnen bestrijden?
Absoluut. Zei hij dat werkelijk? Dat verbaast mij van hem. Men heeft absoluut
economische groei nodig, omdat de grote massa's arm zijn. Bij ons programma bij
het Hudson Institute praten wij over vrede, welvaart, - waarbij welvaart betekent dat
iedereen zo snel moge-
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lijk meer dan duizend dollar per jaar moet gaan verdienen, - waar bij vrijheid, voor
cultuur; voor de natie, niet voor het individu; voor kwaliteit van het leven zich moet
ontwikkelen. En niet een kwaliteit van het leven, volgens normen van de
middenklasse in alle delen van de wereld. Dat zou de massa niet willen. En er zal
rechtvaardigheid moeten zijn, maar niet te veel. Dat zouden wij ons niet kunnen
veroorloven.

Wat bedoelt u daarmee?
Rechtvaardigheid voor de Arabieren betekent de dood voor Israëli's.
Rechtvaardigheid voor de Israëli's betekent de dood voor de Arabieren.
Rechtvaardigheid is het duurste goed op de wereld. Het betekent bloed. Zoveel
mogelijk rechtvaardigheid is het nobelste ideaal van de mensheid, maar tevens het
duurste. Wij willen hoogstens genade, geen rechtvaardigheid; wij willen hoogstens
vriendschap, geen rechtvaardigheid; liefde, maar geen rechtvaardigheid. Ik geloof
in rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid speelt een grote rol in mijn leven. Maar ik
ben tegelijkertijd geen fanaticus. Het is geen manie voor mij. Ik voel mij heel slecht
op mijn gemak als ik met een onrechtvaardige situatie geconfronteerd word. Maar
rechtvaardigheid is duur, erg duur. Rechtvaardigheid voor de Amerikaanse Indianen
betekent dat tweehonderd miljoen blanke Amerikanen van de aardbodem zouden
moeten verdwijnen en andersom. In dit speciale geval betekent rechtvaardigheid
voor de blanke Amerikanen een redelijke mate van rechtvaardigheid voor de
Indianen. Rechtvaardigheid is een erg kostbaar goed. Men moet het niet al te
enthousiast nastreven. In sommige opzichten is het volgens mij belangrijker dan
liefde. Ik ben geen christen. In zekere zin ben ik erg joods, en in de joodse godsdienst
is rechtvaardigheid zeer belangrijk. Belangrijker nog dan liefde, maar niet belangrijker
dan menselijk leven.
U heeft gezegd dat deze situatie van arm en rijk een onvermijdelijk deel van de
werkelijkheid vormt.
Als men de armen zo snel mogelijk rijk wil maken, moet men de kloof tussen arm
en rijk groter maken. De meest efficiënte methode om arme mensen rijk te maken
is hen met zoveel mogelijk rijke mensen in aanraking te brengen. Dit is nu precies
het tegenovergestelde van wat de ideologie beweert. Volgens de ideologie staan
de zaken heel anders. Kijk, men kan het vergelijken met Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika
heeft men in zekere zin een representatieve situatie, twee miljoen blanken, en tien
miljoen zwarten. De twee miljoen blanken proberen de tien miljoen zwarten arm te
houden. Het lukt hun echter niet. Als de blanken rijk worden sijpelt alles door naar
de zwarten. De lonen van de zwarten gaan omhoog. Het niveau van hun salaris,
van hun scholing, van hun opleiding, alles gaat omhoog. De blanken zullen de
zwarten eronder blijven houden, maar ondertussen zullen de zwarten rijk worden.
Er is niets dat zo voor de hand ligt, dan dat rijkdom naar de lagere klassen doorsijpelt.
Wat doen de rijken namelijk? Zij fourneren kapitaal. Zij fourneren technologie. Zij
fourneren diensten. Zij zorgen voor grote markten. De Chinese cultuur bevat geen
elementen waardoor zij in de
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twintigste eeuw speciaal inefficiënt zou zijn. De Chinese cultuur groeit met tien
percent per jaar. Waarom? Omdat de moderne technologie haar in staat stelt om
te doen wat zij niet zonder technologie kon doen, en omdat de moderne markten
in dezelfde richting werken. Daarom groeien de Japanners, de Zuidkoreanen, de
Chinezen op Taiwan in Hong Kong, enzovoort. Brazilië groeit op het ogenblik in een
krankzinnig tempo. En hoe komt dat? Dat komt door de moderne technologie en
het moderne marktwezen. Het feit dat de mensen dit niet inzien, is hun probleem,
niet het probleem van de wereld.

Maar gelooft u dan nog altijd, dat onze beperkte planeet onbeperkte hulpbronnen
zal vinden om aan de eisen van een steeds hoger wordende levensstandaard te
voldoen?
Ik neem aan dat er bepaalde grenzen moeten zijn. Ik weet niet waar deze grenzen
liggen. Ik neem aan dat deze grenzen verschuiven als de technologie een hoger
niveau bereikt. Ik zou op 't ogenblik geen apodictisch oordeel willen vellen. Met de
huidige technologie, de technologie van op 't ogenblik, zouden wij duizend jaar lang
twintig miljard mensen met een inkomen van twintigduizend dollar per hoofd van
de bevolking kunnen onderhouden. Dat wil dus zeggen een ruim voldoende
levensstandaard volgens de normen van de middenklasse, niet volgens de normen
van de ‘upper-middle’-klasse. Daarom zou de ‘upper-middle’ - klasse een deel van
zijn dierbaarste normen moeten opgeven, wil een middenklasse de gelegenheid
krijgen een goed leven te gaan leiden.
Tot aan de achttiende eeuw leefden er twintig mensen op het platteland tegen
éen in de stad. Nu is de wereld geürbaniseerd. In de twintigste eeuw zal de wereld,
als alles zonder moeilijkheden verloopt, gesuburbaniseerd worden. Dat is niet zo
erg. De wereld telt honderdvijftig miljoen vierkante kilometer. Daarvan is maar zestig
miljoen voor bewoning geschikt. De overige negentig miljoen bestemt men voor
recreatie en andere nuttige doeleinden. Van de zestig miljoen bewoonbare grond
bestemt men twintig miljoen voor woongebied, tien miljoen voor commerciële en
industriële activiteiten, voor diensten en voor fabrieken. Samen vormt dit de helft.
De andere helft is voor landbouw, amusement, industrie, handel, vrije tijd. Maar in
principe wordt alle ruimte benut. Misschien komen er meer parken. Maar overal in
de wereld zal men suburbia aantreffen.
Bent u optimistisch?
Als suburbanisatie mij beviel, zou ik optimistisch zijn. Maar het bevalt mij helemaal
niet. Het zou een tragedie zijn. De ‘upper-middle’-klasse bevalt de idee van suburbia
waarin ook de armen kunnen leven helemaal niet. Zij haten de idee alleen al. Laat
ik het eens onomwonden zeggen: stelt u zich voor dat men tot de
‘upper-middle’-klasse behoort, en in een arm land woont. Men heeft status, men
heeft prestige. Men kan ervoor betalen om van de ergernissen van het leven
gevrijwaard te blijven. Men kan een goede werkster kopen. Er is weleens gezegd
dat een goede werkster meer waard is dan een huis vol huishoudapparaten. Men
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kan een mooie vriendin kopen. Deze zijn niet duur in arme landen. De rijken kunnen
er geen kwaad doen. Met andere woorden, als iedereen rijk wordt, verdwijnt alles
waar de ‘upper-middle’-klasse zoveel waarde aan hecht. De reden waarom het
Rapport van de Club van Rome zo algemeen insloeg, was voor een deel door zijn
quasi-legitimiteit, maar voornamelijk omdat het verscheen in een politiek en
emotioneel klimaat waarin het uiterst aanvaardbaar was.

Eindnoten:
1 Victor Marie Hugo (1802-1885), Franse dichter, romancier en dramaturg.
2 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Duitse filosoof.
3 The Prospects of Mankind and a Year 2000 Ideology. Concept. Rapport van het Hudson Institute
HI-1648/4-D van 1 augustus 1972.
4 Cloning: Het namaken van identieke kopieën.
5 Dr. Kahn schijnt niet op de hoogte te zijn van het tweede wereldproject van de Club van Rome,
waarbij juist de situatie in de komende 30 à 40 jaar door het team van professor Hans Linnemann
(zie het gesprek met hem) in studie is genomen.
6 Richard A. Falk, This Endangered Planet. Prospects and Proposals for Human Survival. Vintage
Books, New York, 1971. Hoofdstuk ‘The ecological imperative’, pag. 29.
7 Hierbij dient aangetekend, dat de heer Mansholt Aurelio Pecei citeerde. Deze hoge
Fiat-functionaris zou hebben gesteld, dat over vijftien jaar de grondstoffen om automobielen te
produceren zouden zijn uitgeput.
8 Herman Kahn, Things to Come. Thinking About the 70's and 80's. The MacMillan Company,
New York, 1972, pag. 21. Batista is de voormalige dictator van Cuba, in 1959 door Castro
verdreven. Zie: Fulgencio Batista, Cuba Betrayed. Vintage Press, New York, 1962.
9 Ik stel mij voor in het tweede deel van deze reeks, gesprekken in de Derde Wereld, deze stelling
van dr. Kahn aan de werkelijkheid te toetsen.
10 Wie heeft er profijt van?
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Jean-François Revel
Jean-François Revel promoveerde aan de Sorbonne in de filosofie. Hij
doceerde in Mexico City van 1950 tot 1952, in Florence van 1952 tot
1956, later in Rijssel en Parijs.
Revel werd in Marseille geboren (1924). Hij heeft zich geheel uit het
universitaire leven teruggetrokken om zich aan de journalistiek te wijden.
Hij is sedert 1966 als columnist verbonden aan het Franse blad l'Express.
Zijn boek Without Marx or Jesus, The New American Revolution Has
Begun (Dell Books, New York, 1972) heeft vooral in de Verenigde Staten
sterk de aandacht getrokken. Mary McCarthy schreef een voorwoord.
Met een diepgaande belangstelling voor de Franse schrijver Marcel Proust
schreef Revel in 1960 Sur Proust, Reflections upon Remembrance of
things past (The Library Press, New York). Momenteel werkt hij aan een
geschiedenis van Westerse filosofie, waarvan reeds twee delen zijn
verschenen en welke arbeid in 1974 gereed zal komen.
1

In de eerste zin van uw boek voorspelt u dat de revolutie van onze tijd, van de eeuw
waarin wij leven, in de Verenigde Staten plaats zal vinden. Wat bedoelt u met
revolutie?
Met revolutie bedoel ik verandering. U moet goed bedenken dat wanneer wij over
revolutie spreken, wij het niet hebben over het begrip revolutie zoals het zo vaak
wordt gebruikt, maar over de essentie van verandering. Ik zal u een voorbeeld
geven. In Frankrijk hebben wij het over de Revolutie van 1848. Naar mijn mening
was dat geen revolutie. Zij duurde ongeveer drie maanden. Daarna kregen wij de
Tweede Republiek die circa twee jaar standhield en toen volgde een twintig jaar
durende dictatuur onder Napoleon de Derde. Als wij spreken over revolutie zouden
wij het moeten hebben over de uitwerking, over datgene dat tot in het diepst van de
samenleving doorwerkt. Het hedendaagse Amerika lijkt mij min of meer de smeltpot
te zijn waarin een wereldrevolutie wordt klaargestoomd.
Op pagina 183 van uw boek zet u uiteen waarom u van mening bent dat de
Verenigde Staten het prototype zijn van een natie waarin een dergelijke revolutie
zou kunnen plaatsvinden. U somt daarvoor de redenen op, zoals de immer
toenemende economische welvaart, het tempo van de groei, de verzekering van
individuele vrijheden enzovoort. Zou het bij de enorme Amerikanisering van de
wereld, op basis van wat tegenwoordig in Amerika zelf gebeurt, mogelijk zijn dat
Japan, met zijn toenemende invloed en economische groei, in het Oosten zal
bereiken wat Amerika in het Westen tot stand gebracht heeft?
Ja, ik ben van mening dat Japan een sterke greep op Azië zal verkrijgen, met
name ook op China. Japan heeft tot nu toe een periode van groei zonder ontwikkeling
doorgemaakt.
Wat bedoelt u daarmee?
Daar komen wij later op terug, als wij spreken over het Rapport van de Club van
Rome, omdat ik van mening ben dat dát het punt is waar
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alles om draait. Japan heeft een economische opbloei gekend, maar geen culturele
revolutie. In mijn boek zeg ik dat een ware revolutie uit vijf componenten is
opgebouwd. Eén daarvan, maar dat is er dan ook maar éen, is de economische
groei. De grote revolutie in Engeland tegen het eind van de achttiende eeuw (ik heb
het niet over de eerste Engelse revolutie tijdens de zeventiende eeuw, die van zuiver
politieke aard was en volgens klassiek patroon verliep - zij had zich even goed onder
de Grieken kunnen voltrekken) - ik heb het over de wereldrevolutie, de Atlantische
revolutie van het eind van de achttiende eeuw. (Amerika, Engeland, Frankrijk,
Zwitserland, Nederland). Die werd mogelijk gemaakt door de eerste economische
revolutie die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvond.
Japan heeft zijn economische start gemaakt, maar Japan schept voor de wereld
geen nieuwe cultuurmodellen, geen nieuwe gedragsmodellen zoals wij in de
Verenigde Staten zien: Women's Lib, pop-art en popmuziek, de tegencultuur, de
communes, al die soort dingen die een transformatie in sensibiliteit, in de manier
waarop wij de wereld waarnemen veroorzaken. De volledige omwenteling in
2
wereldbeschouwing die door Jean-Jacques Rousseau bewerkstelligd werd was
voor de Franse Revolutie even belangrijk als bijvoorbeeld het politieke denken van
3
Montesquieu . Rousseau zette de klassieke denkwijze op zijn kop. Rousseau schiep
een vorm van emotionele gedrevenheid, een nieuwe opstelling tegenover de natuur
en ten aanzien van de opvoeding. Iedere keer dat een aan alle kanten aangrijpende
revolutie plaatsheeft kan men een omwenteling in de educatieve sfeer waarnemen.
We hadden Jean-Jacques Rousseau in de achttiende eeuw. Heden ten dage is het
4
Ivan Illich. Alle ideeën omtrent een nieuw soort pedagogie die een paar jaar geleden
naar Europa overwaaiden werden in de zestiger jaren in de Verenigde Staten
geboren. Ik spreek nu over een soort laboratorium waarin een nieuwe cultuur, een
nieuwe beschaving wordt ontworpen.

Ik vind in uw gedachtengang dezelfde aanpak terug als waarop ook het Rapport
gebaseerd is, dat wil zeggen dat de wereldproblemen moeten worden aangepakt
via een wereldomvattend denken, vanuit een revolutionaire gedachte die de hele
wereld omvat.
De Club van Rome heeft een belangrijk punt opgeworpen. Dat was nuttig. Het is
prettig te zien dat de idee, een stelling die in 1965 of 1966 door een stelletje
hasjrokers in de communes van Californië werd geformuleerd, door individuen die
werden beschouwd als half demente parasieten van de welvaartsmaatschappij,
zich ontwikkelt tot een thema waar door de grote technocraten van onze wereld
over wordt nagedacht. Dat is alweer zo'n typisch voorbeeld van de Amerikaanse
5
revolutie. Ik lunchte onlangs met Herman Kahn. Volgens hem is de tegencultuur
dood. Ik heb hem geantwoord, dat de tegencultuur in het geheel niet dood is, omdat
alles wat hij mij zei gedachten waren die vijf jaar geleden door de tegencultuur
werden ontwikkeld. De meest efficiënte revoluties zijn de revoluties die door hun
vijanden worden overgenomen en daarna geruisloos verlopen. Sommige experts
zeggen dat het Rapport
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van de Club van Rome zo'n beetje het heen en weer schuiven met afvalprodukten
was. Niettemin zal het grootste voordeel van de publikatie van dit rapport misschien
zijn dat wij ons meer en meer bewust worden van milieuproblemen, van een
mogelijke uitputting van energiebronnen en, uiteraard, van de problemen van de
Derde Wereld.
Maar wij moeten wel degelijk verschil maken tussen groei en ontwikkeling. Groei
is een zuiver kwantitatief begrip en groei zal er altijd zijn. Er bestaat zelfs groei in
Haïti of Tanzania. De groei in de Sowjet-Unie is enorm, maar slechte
levensomstandigheden, zelfs het dagelijks leven dat voor de gemiddelde
Sowjet-burger een toestand is die soms dicht bij verhongering komt, zoals wij vorig
jaar gezien hebben, is een vorm van onderontwikkeling. Ontwikkeling is iets anders.
Ontwikkeling betekent verandering in politieke structuur, in cultuur. Wat wij aan het
einde van de achttiende eeuw tijdens de industriële revolutie in Engeland en Frankrijk
zagen was niet uitsluitend economische groei. Zij betekende tegelijkertijd een
verandering in beschaving, een politieke ommezwaai, een verandering van moraal,
in de kunst, in het filosofisch denken, een verandering van de familiestructuur,
enzovoort. De reden waarom zoveel landen in de Derde Wereld zichzelf niet
6
ontwikkelen en de armoede niet kunnen overwinnen ligt, zoals Gunnar Myrdal
terecht heeft opgemerkt, in het feit dat experts van de ontwikkelde wereld alleen
het economisch aspect onder de loep hebben genomen. Wij dachten dat wij het
alleen met het sturen van geld wel konden klaarspelen, dat wij daarmee een
economische opbloei konden bewerkstelligen zonder de menselijke instelling, de
maatschappelijke infrastructuur te veranderen, zonder een nieuwe administratie en
een nieuw management op poten te zetten. In Latijns Amerika is het bijvoorbeeld
door morele en culturele factoren vaak onmogelijk, de bevolkingsgroei in te dammen.
De Latijnse man wenst kinderen. Als wij een Indiaanse vrouw in Mexico de pil geven
krijgt zij van haar man een pak slaag, omdat hij niet wil dat zij de pil gebruikt. Hij
wenst dat zij hem vele zonen schenkt. Groei is een zuiver economisch begrip.
Ontwikkeling is iets dat ligt op het punt waar economische groei een vernieuwing
op alle niveaus elkaar ontmoeten. Dat is mijn antwoord. Ik zou zeggen dat het
probleem van de grenzen aan de groei in zuiver economisch opzicht een technisch
probleem is. Het is een kwestie van management. Het feit dat ik op zeker moment
besluit minder steenkool of olie voor dit of voor dat te gebruiken is een puur
technische aangelegenheid. In die zin ben ik het eens met het Rapport van de Club
van Rome, maar een begrenzing van de ontwikkeling zou ik niet willen steunen.
7

Proust heeft eens opgemerkt dat ziekte de enige arts is die van een patiënt
gehoorzaamheid kan eisen. Zou u willen zeggen dat de problematiek van de wereld
op dit moment de afkondiging van de noodtoestand zou rechtvaardigen?
Ja, dat zou ik inderdaad zeggen. Ik zou er echter aan willen toevoegen dat ik niet
geloof dat er op dit moment een oplossing voorhanden is, behalve op mondiaal
niveau - alleen ben ik bang dat wij al te laat
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zijn. Politiek gezien zij wij te laat. Ik geloof dat wij te veel technologie hebben in
bepaalde delen van de wereld en niet genoeg technologie in andere delen van de
wereld. Maar het gebruik van de technologie, zoals het gebruik van welvaart en
geld, in de ontwikkelingsgebieden van de wereld zou inhouden dat er een soort
wereldregering zou moeten komen om die gebieden te besturen. Ik kan niet zien
8
hoe het rijke Westen eerst aan generaal Amin zou kunnen vragen om de
economische groei te beperken, omdat er in de eerste plaats in Oeganda geen
economische groei bestaat - of in ieder geval niet genoeg - en in de tweede plaats,
zelfs wanneer hij een opbloei van de economie zou kunnen bewerkstelligen, het
soort ‘beschaving’ dat hij creëert een dermate abominabele zaak is dat het geen
enkele zin zou hebben. De grote problemen zijn de groei van de geïndustrialiseerde
wereld waarin onbekende factoren als exponenten voorkomen, en de
onderontwikkeling van de zogenaamde ontwikkelingslanden die zich in het geheel
niet ontwikkelen. Dit zijn wereldproblemen en wij moeten volledig afstappen van de
fictie van de ‘wereld der vaderlanden’ uit de filosofie van de Gaulle.

De Gaulle sprak nooit over naties, maar over vaderlanden.
Inderdaad. Daarom geloof ik dat het verkeerd is dat de Portugese regering van
mening is dat zij het recht heeft te doen wat ze in Mozambique of Angola heeft
gedaan. Naties zijn historische toevalligheden. Begrijpt u mij niet verkeerd, ik geloof
in de verscheidenheid van culturen.
In uw boek zegt u ook dat u tegen bilaterale akkoorden bent. Zij moeten vermeden
9
worden als de pest, hebt u geschreven. Wij zien hoe de Verenigde Staten en
10
Rusland tot het S.A.L.T.-akkoord komen, wat het pact tussen Von Ribbentrop en
11
12
Molotov uit 1940 in herinnering brengt. Hoe komen wij tot wereldomvattende
verdragen tussen de atoommachten? Hoe zou men de wereld werkelijk veilig kunnen
maken?
Hier raakt u een zeer speciaal punt, het probleem van de veiligheid. Het is een
feit dat er twee grote atoommachten zijn, plus een paar kleine. De
S.A.L.T.-besprekingen zijn noodzakelijkerwijs bilateraal omdat er maar twee grote
militaire machten op dat gebied bestaan - maar hun overeenkomsten zullen de wereld niets veiliger maken Dat doen zij wel, tot op zekere hoogte, omdat zij ook niet volledig en uitsluitend
bilateraal zijn. Zo houden de Amerikanen bijvoorbeeld enige ruggespraak met de
Westeuropese landen. Natuurlijk is dat niet voldoende, maar het is beter dan niets.
In verband met multilaterale verdragen dacht ik bijvoorbeeld aan verschijnselen als
de langzaam groeiend Europese eenheid, of de conferentie in Stockholm over
vervuiling en milieubeheersing.

Alle dictators, zowel als de op democratische wijze gekozen politieke leiders, lijken
achter hetgeen wat onder de massa leeft aan te hollen.
Vandaag de dag is het centraal staande revolutionaire feit, dat de
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muur tussen binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden begint af te brokkelen.

U ging zelfs nog verder: in uw boek zegt u dat buitenlandse zaken niet meer
13
bestaan.
Zij zóuden niet meer moeten bestaan. Ik geloof dat in zoverre men betrekkingen
als buitenlandse betrekkingen beschouwt, zij een gevaar voor de mensheid zullen
blijven betekenen. Waarom moeten zij ‘buitenlandse’ zaken worden genoemd? Het
zijn allemaal zaken die óns aangaan. Natuurlijk hebben wij geen werelddorp voor
14
ogen, zoals McLuhan het uitdrukt. Wij kunnen misschien beter spreken van een
kosmopolis.
Misschien bezigde McLuhan de term ‘dorp’ vanuit zijn karakteristiek gevoel voor
humor. Maar naar ik aanneem bent u het eens met het concept van het Rapport
om de wereld te gaan besturen zoals een grote maatschappij bestuurd wordt, als
Shell of Philips.
Ja, maar eerst moeten wij de democratie ordenen. In de Derde Wereld kan dat
niet. Het volk daar heeft het cultuurniveau, nodig voor een dergelijke massale ingreep,
nog niet bereikt. De instelling verandert maar heel langzaam en dat is een tragische
zaak.
Is dat een politiek probleem?
Ja, een politiek en cultureel probleem.
15

Noam Chomsky sprak tegen mij over de proletarisering van de intellectuelen.
Gelooft u dat mensen met hersens, mensen die nadenken, in staat zouden zijn een
revolutie te ontketenen, zich te verenigen en voldoende druk op de politici kunnen
uitoefenen om te doen wat werkelijk nodig is?
De huidige politieke systemen zijn volkomen verouderd. Denkt u eens aan de
manier waarop individuen in machtsposities terechtkomen! En dan heb ik het niet
alleen over het feit dat het grootste deel van de wereld onder dictatuur leeft, want
het zogenaamd democratische derde deel wordt eveneens op archaïsche wijze
bestuurd. Figuren winnen stemmen door middel van publiciteit.
16

Joe McGinnis: The Selling of the President.
McGinnis is éen van de velen. Hebt u de film Vote McKay met Robert Redford
gezien? Ik vergelijk de moderne politieke leider met de man die de postkoets
bestuurde, de koetsier. Onze moderne maatschappij is een jumbojet, en in plaats
van een piloot ziet u een koetsier verschijnen, zo weggelopen uit het Wilde Westen
van het Amerika in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, met zijn zweep en zijn
sporen, met zijn cowboyhoed - en hij denkt dat hij de jumbo kan besturen op dezelfde
manier als hij gewend was aan het eind van de negentiende eeuw de paarden van
zijn postkoets te mennen. Waar het om gaat is: meer democratie. Per slot van
rekening is dat altijd de oplossing geweest. Er
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is geen enkel probleem in de geschiedenis van de mensheid aan te wijzen dat op
een andere manier is opgelost, door andere middelen dan meer democratie, meer
deelgenootschap, cultureel deelgenootschap. Hoe meer mensen in staat zijn
problemen te begrijpen, hoe meer democratie wij krijgen. In de Verenigde Staten,
en in mindere mate in West-Europa, kunnen wij zeggen dat twee derde van de
bevolking werkelijk begrijpt wat er aan de hand is, terwijl dat een eeuw geleden nog
maar vijf procent was. De wereld is dichter bij een daadwerkelijke democratie. De
moderne revolutie, het nieuwe model van revolutie, is iets geheel nieuws, laten wij
dat niet vergeten. Het is niet iets dat al eens eerder is gebeurd. Een werkelijke
revolutie kan niet worden vergeleken met enige vroegere vorm van revolutie, omdat
zij anders geen revolutie zou zijn. Steeds meer mensen raken geschoold. In 1990
zal negentig percent van alle jonge Amerikanen een middelbare opleiding krijgen.
Toch kunnen wij de grote problemen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet, en
zoals zij zijn opgesomd in het Rapport van de Club van Rome, niet oplossen zonder
een wereldomvattende planning. Tegelijkertijd vragen de mensen om steeds meer
persoonlijke vrijheid. Hier ligt de flagrante tegenstelling. Wij moeten onze plannen
maken met als convergentiepunt een aantal persoonlijke voorkeuren. Dat is de ware
aard van de democratie. Ik geloof dat wij het punt naderen waar de grote verzoening
zal moeten plaatsvinden tussen de collectieve planning en de persoonlijke creativiteit.
Men kan niet zeggen: ‘Ik ben tegen milieuvervuiling,’ en tegelijkertijd zeggen: ‘Ik
doe verdomme waar ik zelf zin in heb, ik smijt duizend liter olie in zee, want ik ben
een vrij mens.’ Dat is volslagen krankzinnig. Men kan zich niet voor beide ideeën
tegelijk uitspreken, zoals wij dat elke dag horen doen. Wij kunnen niet zeggen: ‘Il
est interdit d'interdire’ - het is verboden te verbieden - zoals wij dat op de muren van
de Sorbonne hebben kunnen lezen. Groei is noodzakelijk. Wij moeten de groei
stopzetten. Hoe kan men de groei reguleren zonder de persoonlijke vrijheid in te
dammen? Dát is het punt waar het in de wereldpolitiek om draait. Dát is het morele
en culturele probleem van onze tijd. Dát is de kern van de zaak. Wat nodig is, is
17
éen enkel nieuw type van sociaal contract, een wereldomvattend sociaal contract ,
dat kan leiden tot de oplossing van het probleem.

Eindnoten:
1 Without Marx or Jesus.
2 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Franse filosoof en sociale hervormer.
3 Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755), Franse filosoof
en auteur.
4 Zie gesprek met Ivan D. Illich, pagina 212.
5 Zie gesprek met Herman Kahn, pagina 313.
6 Zie gesprek met Gunnar Myrdal, pagina 240.
7 Marcel Proust (1871-1922), Franse schrijver.
8 Generaal Idi Amin, President van Uganda.
9 Without Marx or Jesus. Hoofdstuk 8: ‘The end of foreign relations’, pag. 88.
10 Joachim von Ribbentrop, minister van Buitenlandse Zaken onder Hitler.
11 Wjatsjeslaw Michajlowitsj Skrjabin, genoemd Molotov, minister van Buitenlandse Zaken van de
Sowjet-Unie, van 1939 tot 1956.
12 Op 24 augustus 1939 tekenden Von Ribbentrop en Molotow in Moskou een Russisch-Duits
vriendschapsverdrag en op 22 juni 1941 trokken Hitler's troepen de Poolse demarcatielijn over
en rukten de Sowjet-Unie binnen.
13 Without Marx or Jesus. Hoofdstuk 8.
14 Zie gesprek met Marshall McLuhan, pagina 79.
15 Zie gesprek met Noam Chomsky, pagina 286.
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16 Joe McGinnis, The Selling of the President, 1968. Trident Press, New York, 1969.
17 Zie gesprek met John Rawls, waarin deze in soortgelijke termen de noodzaak van een sociaal
contract voor alle mensen bespreekt. Pagina 377.
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Herbert Marcuse
De marxistische filosoof Herbert Marcuse doceert sedert 1956
wijsbegeerte aan de universiteit van Californië in San Diego. Onder zijn
voornaamste leerlingen rekent men de revolutionaire zwarte vrouw Angela
Davies.
Hij werd in Berlijn geboren (1898) en studeerde aan de universiteiten van
Berlijn en Freiburg. In 1934 naturaliseerde hij tot Amerikaan en was
verbonden aan de Brandeis-universiteit.
Tot zijn voornaamste werken rekent men Reason and Revolution (1941),
Eros and Civilisation (1954), Soviet Marxism (1958), One Dimensional
Man (1965), Negations (1968) en An Essay on Liberation (1969).

Zouden de pogingen van het M.I.T. en de computers van Forrester en de Club van
Rome om te komen tot een nauwgezette studie van de manier waarop de aarde
bestuurd dient te worden in het belang van de gehele mensheid, niet uitsluitend van
de rijke landen, nut hebben?
Ik ben van mening dat deze studie van het allergrootste belang is, omdat zij de
vernietigende invloed en de agressiviteit die inherent zijn aan het kapitalistische
systeem vanuit een nieuwe hoek belicht. Tegelijkertijd geeft zij blijk van haar
historische beperkingen. Men spreekt over herverdeling en herorganisatie van alle
hulpbronnen van de aarde. Ik geloof dat een dergelijke herorganisatie alleen mogelijk
is via en na de vernietiging van het kapitalisme. Vanaf het begin is het hele vraagstuk
van het voortbestaan van de mensheid voor mij een radicaal-politieke kwestie
geweest waarbij ik van de vooronderstelling uitga dat niet alleen bepaalde toestanden
in de maatschappij, maar de maatschappij zelf veranderd dient te worden.
Jawel, maar het kapitalistische systeem vertoont de neiging, alleen maar machtiger
te worden.
Machtiger? En Vietnam dan? Chili? Cuba? En zelfs waar wij kunnen spreken van
economische groei, zoals in de Latijns-Amerikaanse landen die afhankelijk zijn van
Amerikaanse macht, gaat die economische groei hand in hand met voortschrijdende
verarming van het overgrote deel van de bevolking.
Maar als de rijken rijker worden en de armen waarschijnlijk steeds armer, lijkt een
botsing onvermijdelijk.
De botsing is onvermijdelijk en zal een hele periode van de geschiedenis omvatten.
Ik ben er vast van overtuigd dat er binnen het kapitalistische stelsel al krachten aan
het werk zijn die er een aanwijzing voor vormen dat de limieten van het systeem
bereikt zijn.
Maar op dit moment staan de arme landen voor zeventig miljard dollar bij de rijke
landen in de schuld. Zij moeten hiervan jaarlijks zeven miljard dollar aan rente en
aflossing aan de rijke landen terugbetalen. Hoe zullen zij er ooit in slagen zich uit
die greep los te maken?
Wel, daar gaat het nu juist om. Het zal hun nooit lukken zich uit de-
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ze greep te bevrijden, tenzij in de ontwikkelde industrielanden zelf een verandering
plaatsgrijpt. Ik geloof niet dat die fundamentele verandering het werk van de Derde
Wereld alleen kan zijn. Die veronderstelt een verandering in de Metropolis die op
1
zijn beurt de stoot moet geven tot radicalisering van de Derde Wereld .

U was optimistisch, vooral in 1968, 1969, toen u de aandacht vestigde op het feit
dat niet de arbeidersklasse, maar de universiteiten en de getto's de eerste werkelijke
2
bedreiging voor het systeem van binnen uit vormden . Hoe zou u de situatie in 1972
beoordelen?
Laat me dit eerst even rechtzetten. Ik heb nooit gezegd of geschreven dat de
universiteiten en de getto's de plaats van de arbeidersklasse als revolutionaire macht
wilden of konden overnemen. Ik heb alleen gewezen op het feit (en ik geloof dat
het sindsdien steeds opnieuw bevestigd is) dat op de huidige dag de arbeidersklasse
in de Verenigde Staten geen revolutionaire macht is en dat in de heersende
niet-revolutionaire situatie de studenten, de getto's en de Women's Liberation
Movement preliminaire, misschien zelfs premature rebellerende krachten
vertegenwoordigen. Maar het zijn de enige die wij op dit moment hebben. Ik heb er
met klem op gewezen dat, tenzij en totdat de arbeidersklasse politiek bewust wordt,
deze krachten zullen voortgaan in de frontlinie van de antikapitalistische beweging
te opereren. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat de studentenbeweging dood is. Ik geloof
dat zij zich in een stadium van hergroepering en heroriëntatie bevindt, waarbij de
belangrijkste vraag is in welke organisatievorm de beweging gegoten moet worden.
Tot heden was het voornamelijk het ontbreken van enige efficiënte en het hele land
omspannende organisatie dat de tijdelijk verzwakking van de studentenbeweging
veroorzaakte.
Hoe verklaart u, vooral ten overstaan van de Europese publieke opinie, het feit dat
zoveel jonge mensen in dit land op Nixon hebben gestemd?
Ik zou zeggen dat hier twee redenen voor zijn aan te wijzen, die in feite los van
elkaar besproken moeten worden. Ten eerste omdat de repressie, en als gevolg
daarvan het conformisme, sinds het optreden van de eerste regering-Nixon zijn
geïntensiveerd. Zij worden steeds meer geïntensiveerd, waardoor jonge mensen
heel goed weten dat wanneer zij enige radicale activiteit op hun conto hebben, zij
later een heel zware dobber zullen hebben om een betrekking te vinden. Daarom
schikken zij zich. Hun stemmen weerspiegelen die inschikkelijkheid. Ten tweede
zijn het de desillusie en de teleurstelling dat alle krachtige inspanningen van '68,
'69 op niets zijn uitgelopen en dat de repressieve regering vandaag sterker lijkt dan
ooit.
3

Zou u de schietpartijen op de universiteiten van Kent en Jackson State waarbij
doden zijn gevallen, willen zien als een deel van de pogingen de studentenbeweging
angst in te boezemen?
Dat doe ik zeker. Maar dit is slechts de meest brute en meest voor de hand
liggende vorm van onderdrukking en vernietiging. Er zijn an-
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dere middelen, zoals economische en sociale discriminatie, die geen gebruik maken
van openlijke terroristische methoden, maar toch uiterst effectief zijn.

Zijn er enige tekenen van een opkomende revolutionaire beweging?
Het moet opnieuw beklemtoond worden: in dit land bestaat geen revolutionaire
situatie. Dat is in het geheel niet verwonderlijk, gegeven het feit dat het systeem
nog steeds werkt en dat de machtsstructuur immens versterkt is. Maar er zijn sterke
aanwijzingen voor een slechter wordende toestand. Ik heb deze in mijn boek
Counterrevolution and Revolt beschreven, bijvoorbeeld een slecht functioneren van
de maatschappij op bepaalde gebieden (de brandstofcrisis, het transport), snelle
verpaupering van de steden, de rassenstrijd, wijdverbreide protestacties in de
fabrieken (wilde stakingen, sabotage, langzaam-aan-acties, absentisme), de
ineenstorting van de kapitalistische ‘arbeidsethiek’, inflatie, werkloosheid, ontstellende
armoede, vernielingen ...
Maar buitenlanders begrijpen niet hoe de Verenigde Staten erin geslaagd zijn de
arbeidersbeweging in hun machtsstructuur totaal te incorporeren.
Dat is helemaal niet moeilijk te verklaren. De integratie van de vakbeweging in
de kapitalistische samenlevingen is een rationeel en zeer essentieel proces en ligt
bepaald niet uitsluitend in het ideologische vlak. Ten eerste de relatief hoge
levensstandaard. Onverschillig hoe ontmenselijkend het werk aan de lopende band
is, onverschillig hoezeer de uitbuiting tegenwoordig is toegenomen (en ik geloof dat
die sterker is toegenomen dan in enige voorafgaande fase in de ontwikkeling van
het kapitalisme), het feit blijft bestaan dat de georganiseerde arbeider tegenwoordig
een veel beter leven heeft dan zijn ouders en zijn grootouders ooit hebben gekend.
Hij heeft meer relatieve zekerheid. Hij heeft meer comfort, en dat zijn tenslotte punten
die allemaal meetellen. Ik vind het belachelijk dat mensen die zichzelf dialectische
materialisten noemen eenvoudig voorbijzien aan deze feiten als louter behorend in
de ‘consumptieve sfeer’. Alsof de consumptiesfeer iets zou zijn dat marxisten zouden
kunnen negeren of naar het tweede plan verwijzen. Dit is een eerste oorzaak, de
wezenlijke grondslag voor de integratie. De tweede is het ogenschijnlijk ontbreken
van een alternatief. Als men over socialisme spreekt denkt de arbeider aan het
socialisme zoals dit in de Sowjet-Unie en haar satellietlanden bestaat. Dat wil hij
niet en hij geeft de voorkeur aan zijn huidige situatie en de huidige maatschappij.
U bent het met Shirer eens dat de Verenigde Staten het eerste land zouden kunnen
4
zijn dat via democratische verkiezingen fascistisch zou kunnen worden. Ziet u
aanwijzingen dat dit land zich verder beweegt in de richting van een autoritair
bewind?
Toen ik sprak over fascistisch worden via het democratische proces dacht ik aan
5
heel concrete voorbeelden. Neem het grote aantal stemmen voor Wallace bij de
verkiezingen van 1968 of de sterke steun van arbeiderszijde voor Nixon bij de
verkiezingen van 1972. Ik doelde te-
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vens op de manipulering en op de databanken, het afluisteren van
telefoongesprekken, het inzetten van geheime agenten enzovoort. En wat misschien
het belangrijkste is: het zich onttrekken van de uitvoerende organen van de overheid
aan iedere doeltreffende controle door het volk, het verval of liever de zelfcastratie
van de wetgevende macht, het zwijgen over en het gelaten accepteren van de
oorlogsmisdaden in Vietnam door de meerderheid van het volk. Daarenboven de
opleiding van ‘anti-oproer’-strijdkrachten, de politie, de nationale garde enzovoort.
Als het kapitalistische systeem zichzelf blijft wijzigen in deze zin zonder dat het
vernietigd wordt zou dat een transformatie tot het fascisme betekenen.

Bent u van mening dot er tekenen zijn, die erop wijzen dat kapitalistische
maatschappijen inderdaad verschuivingen vertonen die zouden kunnen wijzen op
een rechtvaardiger (en dus niet een afglijden naar fascistische) samenlevingen?
Ik geloof dat het meer zijn dan aanwijzingen. De transformatie van het kapitalisme
zelf, binnen het eigen kader, speelt rich voor onze ogen af. Als u het huidige
kapitalisme vergelijkt met het laissez faire-kapitalisme van het verleden, is er al een
geweldig verschil zichtbaar. Wat wij vandaag hebben en gewoonlijk monopolistisch
staatskapitalisme noemen is zo'n transformatie binnen het raamwerk van het
kapitalistische stelsel. Volledige regulering van de concurrentie, het steeds
veelvuldiger voorkomend actief ingrijpen van de regering in de economie, het nieuwe
imperialisme, de lamlegging van het democratische proces.
Het aandelenpakket van I.B.M. is heden ten dage ter beurze vijfenveertig miljard
dollar waard, maar de Amerikaanse regering onderneemt stappen om aan deze
monopolistische situatie een eind te maken ...
Ik geloof dat dit de eerste werkelijke aanklacht wegens kartelvorming zou zijn die
het kapitalistische systeem werkelijk zou treffen, dus als ik aandelen I.B.M. bezat
zou ik me geen zorgen maken.
Ik zou u nog éen vraag willen stellen over de grenzen aan de groei en over wat de
Club van Rome probeert te bereiken.
Misschien mag ik uw vraag beantwoorden voor u hem gesteld hebt. Het is in mijn
ogen niet zozeer een kwestie van het beperken van de economische groei als wel
van een fundamentele herstructurering van de economische groei en de economische
activiteiten, en bovenal van de mobilisering en exploitatie van alle beschikbare
technische middelen en natuurlijke hulpbronnen, tot uitbanning van armoede en
ongelijkheid over de hele wereld. Dit kan verdere economische groei heel goed
noodzakelijk maken, maar dan een economische groei die op een radicaal andere
wijze wordt gebruikt.

Eindnoten:
1 Zie ook in het gesprek met Alexander Trowbridge, Lyndon B. Johnson's voormalige minister van
Buitenlandse Handel, het antwoord op deze vraag.
2 Herbert Marcuse, Counter-Revolution and Revolt. Beacon Press. Boston, Massachusetts, 1972.
Hoofdstuk ‘The left under the counter-revolution’, blz. 36: ‘Not the working class but the universities
and ghettos presented the first real threat to the system from within.’
3 Op 4 mei 1970 vielen vier doden op de Kent State-universiteit in Kent, Ohio toen studenten
demonstreerden tegen Nixon's militaire invasie in Cambodja, welke bovendien in strijd was met
de bepalingen omtrent de macht van de president in de Amerikaanse grondwet. Een zelfde

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

drama vond plaats op de Jackson State-universiteit in Mississippi, waarbij twee zwarte studenten
werden vermoord.
4 William Shirer The Rise and Fall of the Third Reich in de Los Angeles Times van 13 maart 1970.
5 George Wallace, gouverneur van Alabama, conservatief politicus en in 1968 presidentskandidaat
voor de Amerikaanse Onafhankelijke Partij.
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Mary McCarthy
De Amerikaanse schrijfster Mary McCarthy heeft zich de laatste jaren
vooral toegelegd op het schrijven van boeken over sociaal-politieke
problemen, als over de oorlog in Vietnam. Zij reisde naar Hanoi en in
1967 verscheen Vietnam, in 1968 Hanoi.
Zij werd in Seattle, in de staat Washington geboren (1912). Zij studeerde
aan Vassar College en schreef allereerst toneelkritieken. Later doceerde
zij letteren aan Sarah Lawrence College. Zij was getrouwd met de schrijver
Edmund Wilson.
Zij woont thans reeds een aanta] jaren in Parijs, waar haar huidige man
verbonden is aan de O.E.S.O. (de Organisatie voor Economische en Sociale
ontwikkeling). Ook haar laatste boeken, The writing on the wall (1970) en
Birds of America (1971) zijn populair in de Verenigde Staten.

Om de woorden van Charles de Gaulle over Sartre te parafraseren: ‘Mary McCarthy,
c'est aussi l'Amérique’. Hoe is het om als Amerikaanse in Europa te wonen, vooral
gezien de kritieke ontwikkelingen in de wereld?
Ik woon nu al meer dan tien jaar hier in Parijs. Het heeft zijn voordelen om de
Verenigde Staten van een zekere afstand te kunnen beschouwen in deze
1
verschrikkelijke situatie van oorlog in Vietnam die duidelijk nog niet voorbij is . Ik
geloof dat ik toch bepaald geen Europese kijk op de zaken heb. Aan de andere kant
heeft in Parijs wonen het nadeel, dat het erg moeilijk is om van hieruit iets te
ondernemen, als men dat wilt. Als men oppositie wil organiseren, gaat dat uiterst
moeizaam door middel van intercontinentale telefoongesprekken. Als men een brief
wil schrijven aan de Herald Tribune, zoals ik zojuist heb gedaan, over onderwerpen
die verband houden met de oorlog, weet men dat die alleen zal worden gelezen
door Amerikanen die niet in Amerika wonen.
U zou een brief naar Harrison Salisbury of John B. Oakes aan de Times in New
York kunnen sturen. Zij zouden uw opvattingen publiceren.
Ja, maar men is nu eenmaal geneigd een brief te schrijven naar een krant die
gevestigd is in de plaats waar men woont. Een ander punt is dat mijn verblijf in
Frankrijk heel wat afgunst schijnt op te wekken. Amerikanen zijn heel erg jaloers op
mensen die niet in Amerika wonen en op grond daarvan probeert men hen te
kleineren. Maar ik ben geen bannelinge. Ik woon hier omdat mijn man hier werkt,
bij de O.E.S.O.
Hoe heeft u de afgelopen maanden de situatie ervaren, waarin Nixon enerzijds
bruggen slaat naar China en de Sowjet-Unie en tegelijkertijd met Kerstmis
tapijtbombardementen verordineert van ongeëvenaarde omvang op Vietnam?
Dat is eigenlijk een raadsel. Ik heb nooit in Nixon's goede trouw geloofd bij die
onderhandelingen. Ik heb nooit geloofd in dat akkoord van 26 oktober 1972. Ik dacht
niet dat hij zich eraan zou houden.
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Een verkiezingsstunt?
Ik geloof dat zelfs de verkiezingen niet zo'n grote rol hadden kunnen spelen. Het
stond vast dat hij toch herkozen zou worden. Veel mensen die vijandig tegenover
Nixon's politiek stonden en zeer fel gekant waren tegen de oorlog, geloofden dat
hij het meende. Zij dachten dat het in zijn belang was om vrede te sluiten in Vietnam.
Toen hij eenmaal toenadering had gezocht tot Rusland en China dacht men dat hij
beslist vrede nodig had in Zuidoost-Azië. Maar het ziet ernaar uit dat dit nauwelijks
het geval was. Waarom de Verenigde Staten in Vietnam en in Zuidoost-Azië in het
algemeen blijven is een raadsel. De enige verklaring die ik kan bedenken is een
soort marxistische verklaring, en die is misschien in wezen meer van economische
dan van politieke aard. De elementaire marxistische opvatting gaat niet op. We
hebben hun grondstoffen niet nodig. We hebben hun rijst niet nodig. Wij exporteren
zelfs rijst naar Zuid-Vietnam. Wij hebben hun rubber niet nodig. De plantages en
veel van hun bomen hebben wij trouwens vernietigd. Wij hebben hun bananen niet
nodig. Er is wat olie gevonden onder de zeebodem langs de kust, maar dat is nog
maar sinds kort. Ik geloof niet dat er afdoende verklaringen zijn voor het feit dat de
Verenigde Staten er nog steeds blijven, maar ik geloof wel dat er een keuze is
gemaakt door de Vietcong en het Zuidvietnamese Bevrijdingsfront ten gunste van
een niet-kapitalistische manier van leven. Dat was een voorkeur en heel iets anders
dan wat is gebeurd in Polen en Tsjecho-Slowakije, waar het volk nooit echt heeft
kunnen kiezen. Het feit dat Polen communistisch is, is geen slag in het gezicht voor
het kapitalisme van de Verenigde Staten, niet in het minst, terwijl de vrije keuze die
de aanhangers van de Vietcong hebben gemaakt ...
Zoals in Chili.
Precies. Het lijkt sterk op Chili. Als men hen in Vietnam laat winnen.
2

Carl P. Rogers heeft gezegd dat de uitbreiding van wat hij ‘een kolossale huichelarij
in de Amerikaanse politiek’ noemde, hem treurig maakte.
Ja, dat ben ik met hem eens. Het is bepaald afschuwelijk, bijna nog afschuwelijker
dan de tapijtbombardementen met Kerstmis, als men denkt aan de officiële leugens
die erover zijn verteld. Leugens over dat ziekenhuis in Hanoi, over alles is van
officiële zijde door de regering gelogen. En dan dat vreselijke gepraat over hoe wij
Vietnam gaan helpen met de wederopbouw van het land als alles achter de rug is.
Het is volkomen waanzinnig en geeft de Amerikanen de gelegenheid zich onschuldig
en hulpvaardig te voelen. Maar laten wij terugkeren naar het gemanipuleer met dat
vredesakkoord. Mijn mening - ik kan ongelijk hebben - is dat Nixon in oktober het
ontwerpakkoord niet onaantrekkelijk vond. Maar toen Kissinger terugkwam met het
gesloten akkoord, weliswaar nog niet getekend, besefte hij plotseling: ‘Ik had meer
kunnen bereiken. Zij hebben hiermee ingestemd en dus had ik meer kunnen
bereiken’. Ik geloof dat met een volgende akkoord hetzelfde zal gebeuren.
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Dat is het niveau waarop Nixon's ‘mind’ werkt.
Ja. Maar dat geldt in zekere zin voor alle Amerikaanse presidenten.
Men moet Eisenhower toch nageven dat hij inderdaad een eind heeft gemaakt aan
de oorlog in Korea en wel vrij kort nadat hij herkozen was. Toen Nixon zijn
verkiezingscampagne voerde in New Hampshire in '68, heb ik hem een week
gevolgd. Hij zei telkens weer: ‘Ik heb van Eisenhower geleerd hoe ik een eind ga
maken aan de oorlog in Vietnam’. Maar hij bombardeert nog steeds, vijf jaar nadien.
Dat herinner ik mij, ja. Ik herinner mij dat het een van zijn verkiezingsthema's in
1968 is geweest. Eisenhower heeft een eind gemaakt aan Korea, maar die oorlog
is niet werkelijk voorbij. Er zijn nog steeds 75 000 Amerikaanse soldaten in Korea,
die door iedereen worden vergeten. Eisenhower volgde enerzijds een vrij voorzichtige
en gematigde politiek vergeleken met wat zijn opvolgers in Vietnam hebben gedaan.
Anderzijds was hij de president die besloot dat de Vietnamese verkiezingen niet
zouden doorgaan na de Conferentie van Genève van 1954. Het feit dat Washington
niet wil dat met Thieu hetzelfde gebeurt als met Ngo Dinh Diem zegt genoeg. Ik
bedoel dat Thieu gemakkelijk zou kunnen worden afgezet, of vermoord, als men
dat op het Witte Huis zou willen. Zolang Thieu op zijn plaats blijft, is dat voor mij het
bewijs dat de Amerikanen niet bereid zijn het land te verlaten.
Wat mij bevreemdt, is dat uw landgenoten nog steeds niet begrepen hebben dat
het steunen van Tjiang K'ai-sjek, (een soort Thieu dus,) Mau Tse-toeng heeft
opgeleverd. Het is hetzelfde als Batista steunen en Fidel Castro eraan overhouden.
Wanneer zal men dit in Washington leren?
Ja, maar misschien zijn er geen middenfiguren voorhanden. Het is de liberale
visie, dat men een aardige sociaal-democraat zou moeten steunen, en niet Batista,
dan zou men niet te maken krijgen met Castro. Maar misschien zijn er geen
middenfiguren die levensvatbaar zijn. Ik ga dit steeds meer geloven als ik de
desastreuze ontwikkelingen zie die in Chili plaatsvinden. Allende was bij uitstek het
type van zo'n sociaaldemocratische middenfiguur.
Laten wij terugkeren tot ons onderwerp. Wat is uw mening over het verschijnsel dat
3
Jean François Revel de ‘veramerikanisering van levenspatronen’ heeft genoemd?
Ik denk dat mijn antwoord is dat ik het niet weet. Ik geloof dat sommige van de
huidige vormen ervan niet meer dan modeverschijnselen zijn, rages, en heel goed
van voorbijgaande aard kunnen zijn. Ik hoop dat zelfs de drugcultuur niet lang zal
duren. Ik weet het niet. Amerikanen zijn erg ontvankelijk voor tendensen en
modeverschijnselen en waar zij de levensstijl mogen bepalen, verspreidt deze zich.
Ik geloof ook dat de consumptiemaatschappij in dit alles een merkwaardige rol
speelt. Met de muziek, zelfs de kleren, liggen er nieuwe commerciële mogelijkheden.
Er zijn nieuwe winkels. Er werken mensen in winkels die drop-out-kle-
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ding verkopen. Dit is een nieuwe markt geworden, welke tot een wereldmarkt is
uitgegroeid.

Het is verwonderlijk hoe Japan enerzijds nog steeds door en door Japans is en
anderzijds de Amerikanen heeft nagebootst op een schaal als waarschijnlijk geen
enkel ander Aziatisch land heeft gedaan.
Mijn gevoelens over dit alles zijn uiterst pessimistisch. Men hoeft maar om zich
heen te kijken om te zien dat de Notre Dame van Parijs niet naast La Tour
Montparnasse kan staan. Dat kán gewoon niet. Ik geef natuurlijk verreweg de
voorkeur aan de Notre Dame van Parijs. Wanneer men probeert dit mogelijk te
maken, probeert men in feite een soort levenloze centra in steden te scheppen,
museumsteden omgeven door die afschuwelijke huisvestingsontwikkelingen, die
cynische blokkendozen, woonwijken voor arbeiders en voor armen in het algemeen.
Van binnen zijn zij een dode museumstad die bezocht kan worden. Het is onmogelijk.
4

Paolo Soleri probeert nieuwe steden te ontwerpen door middel van schaalverkleining.
Bent u daarvan op de hoogte?
Ja.
Jean François Revel heeft geschreven dat er een wereldregering in het leven moet
5
worden geroepen, of anders zal er niets blijven bestaan .
Ik ben zelf tegen een wereldregering. Vooral met de gevaarlijke en totalitaire
tendensen in de moderne samenleving. Ik geloof dat een wereldregering veel erger
zou kunnen zijn dan wat wij nu hebben. Revel staat een aardige, democratische
wereldregering voor ogen, maar het zou heel anders kunnen uitpakken. Stelt u zich
eens voor dat er een wereldregering zou zijn geweest met Hitler aan het hoofd! Het
voordeel van het huidige, meervoudige systeem is dat er nog steeds oorden zijn
waarnaar men kan ontsnappen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Zweden
en Zwitserland zulke plaatsen en later ook de Verenigde Staten. Ik ben tegen elke
tendens tot wereldconsolidatie, want dat zou inhouden dat er geen
ontsnappingsmogelijkheid meer zou zijn in geval van een nieuwe, totalitaire
wereldtirannie.
Ja, maar anderzijds waarschuwt het Rapport van de Club van Rome nadrukkelijk
dat wij met betrekking tot de hulpstoffen, vervuiling en bevolking de uiterste grens
naderen. En dan zwijg ik nog over een meer rechtvaardige verdeling van de rijkdom
tussen de arme en rijke landen. Op welke manier kan men dan komen tot een beter
beheer van deze planeet zonder dat men een doeltreffender politiek apparaat heeft
om mee te werken dan de Verenigde Naties?
Ik geloof niet dat er iets van dien aard zal gebeuren.
Vindt u niet dat het zou moeten gebeuren? Per slot van rekening zijn er instellingen
van de Verenigde Naties zoals de O.E.S.O.?
Jawel, maar die hebben geen macht. Ik geloof gewoon niet dat er iets
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van dien aard zal gebeuren. Als we inderdaad een wereldregering krijgen, zal deze
waarschijnlijk door een tirannie zijn opgelegd.
6

Professor Toynbee heeft mij eraan herinnerd dat de Romeinen in tijden van crisis
hun toevlucht namen tot een tijdelijke dictatuur en daarna terugkeerden tot
democratie.
Dat is mogelijk, maar als er een wereldregering komt, zal deze naar mijn mening
niet ontstaan door middel van overeenkomsten en rondetafelbesprekingen. Zo'n
regering zou ontstaan door macht. En als het door middel van macht gebeurt, is het
mogelijk dat die macht in de verre toekomst enigszins wordt verzacht, aangepast,
dat is wel mogelijk. Alleen op deze manier zie ik ooit een wereldregering ontstaan.
Aan de andere kant acht ik het zeer wel mogelijk dat wij thans aan de vooravond
van een soort wereldvrede staan, een semi-vrede, tenminste tussen de drie grote
machten, tussen China, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie en dat er in deze
landen een maatschappij zal bestaan die is gebaseerd op een semi-autoritair,
semi-totalitair systeem, met een overvloed aan consumptieartikelen. De accenten
zullen hier en daar wel anders liggen.
Ook Rusland en China?
Ja, ik heb het gevoel dat deze drie landen naar elkaar toe zullen groeien, vooral
de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. De Verenigde Staten worden meer
reactionair, meer totalitair en er is een lichte verzachting van het systeem in de
Sowjet-Unie. Sommige mensen stellen hun hoop meer op China, gedeeltelijk omdat
dit land jonger is en gedeeltelijk omdat wij er minder over weten. Wij kennen de
Sowjet-Unie maar al te goed. Te goed om er veel van te verwachten wat verandering
of ontwikkeling betreft. Ik heb nooit geloofd dat de Verenigde Staten fascistisch
waren, maar ik geloof dat zij kunnen afglijden naar een nieuwe vorm van algemene
onderdrukking.
Ook beknotting van de pers en televisie?
Het is heel waarschijnlijk dat er een autoritair systeem zal ontstaan in de Verenigde
Staten en in bepaalde opzichten zal Amerika een soort niet-identieke tweeling van
de Sowjet-Unie worden, met een andere geschiedenis, een andere levensstijl,
enzovoorts.
Bent u het eens met de Club van Rome dat er reden is tot ernstige bezorgdheid?
Ja, daar ben ik het mee eens. Voor zover ik de stellingen van de Club van Rome
ken, ben ik het ermee eens. Maar nogmaals, ik zie er niet veel van terechtkomen.
Misschien is het de moeite waard indien slechts een gedeelte ervan wordt
verwezenlijkt.
Door middel van de publieke opinie zou druk kunnen worden uitgeoefend op politici
en degenen die de beslissingen nemen.
Ach, neemt u eens het milieuvraagstuk in de Verenigde Staten. De
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Verenigde Staten zijn waarschijnlijk het meest vervuilde land ter wereld, zelfs de
Rijn meegerekend.

Het riool van Europa.
Ja, ik geloof dat de Verenigde Staten, indien men lawaai, lucht- en watervervuiling
bij elkaar optelt, er verreweg het ergste aan toe zijn. Er is ontzettend veel publiciteit
over geweest. Er hebben zich mensen voor ingespannen, er is een hele milieurage
geweest, alles met geen enkel resultaat.
Nixon heeft onlangs besnoeiingen aangebracht in de begroting ten koste van de
beperkte voorzieningen die op dit gebied verwezenlijkt zouden worden.
Daarmee is naar mijn mening aangetoond dat de publieke opinie geen invloed
heeft, of ieder geval niet zoveel als zou moeten. Men moet blijven proberen om de
publieke opinie te beïnvloeden, maar ik kom steeds meer tot de overtuiging dat het
verschijnsel dat men ‘de publieke opinie’ noemt, niet meer bestaat.
U doelt op het feit dat 68 procent van het Amerikaanse volk voor Nixon heeft gestemd
terwijl iedereen eigenlijk tegen de oorlog is?
Als schrijfster - niet als ik romans schrijf, maar wel toen ik die boeken over Vietnam
schreef - probeer ik mij te richten tot de publieke opinie. Maar langzamerhand ben
ik tot het besef gekomen dat zoiets niet meer bestaat. Het is er gewoon niet. Ik
geloof dat de publieke opinie waarschijnlijk meer berustte op de krant dan op radio
en televisie. Misschien werd de publieke opinie wel gevormd door de krantenlezers,
het grote lezerspubliek. Televisiekijkers zijn de publieke opinie niet.
7

Marshall McLuhan doet erg zijn best om te ontdekken welke uitwerking de televisie
op onze geest heeft.
Ja, maar hij is ervoor en ik ben ertegen. Ik ben volkomen tegen televisie. Ik geloof
dat die afgeschaft zou kunnen worden.
Gelooft u dat de televisie de menselijke geest vervuilt en bederft?
Ja, en dat meen ik. Ik heb mijn televisietoestel niet uit de kast gehad sinds generaal
Charles de Gaulle zich terugtrok uit de politiek, niet sinds hij is gestorven. Of ik heb
het éen keer tevoorschijn gehaald, toen een vriend, ook een schrijver, op de Franse
t.v. verscheen. Nee. Ik ben echt tegen televisie. Het kost mij geen moeite dat toestel
in de kast te laten staan. Ik vergeet gewoon dat het in huis is.
U heeft de woorden ‘Franse televisie’ laten vallen, maar die staat onder zekere
8
censuur. Bent u ook tegen het C.B.S., N.B.C. en A.B.C. News , bijvoorbeeld?
Die hebben werkelijk niets te betekenen. Het denkbeeld dat zij enige vorm van
radicalisme zouden vertegenwoordigen, komt mij absurd voor. Voor mij zou het
beste argument ten gunste van de televisie de B.B.C.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

342
zijn, de Britse televisie in het algemeen. Ook uw Nederlandse televisie. Die heb ik
9
gezien toen ik met Kerstmis in Nederland was. Uw programma's maakten een
goede indruk. U hebt prachtige kleuren, de beste t.v.-kleuren in de wereld zijn de
televisiekleuren van Philips.
Hoe het ook zij, ik ben tegen televisie. En wat die publieke opinie betreft, ik heb
opgemerkt welke uitwerking televisie op mij zelf had, toen ik toevallig in New York
was, op doorreis van Japan naar Parijs. Dit was ten tijde van de
10
Kent-State-moorden , vlak na de invasie in Cambodja. Ik heb alles op de televisie
gezien in New York, zoals iedereen in Amerika. Wij zaten een dag, misschien wel
twee dagen, aan het toestel gekluisterd, ieder uur, steeds als er nieuws was. Wij
zagen voortdurend dezelfde beelden. Wij zagen steeds weer dezelfde filmfragmenten,
om het uur, net als met de moord op John F. Kennedy. Toen zag men telkens weer
dezelfde scène. Tegen het eind van de eerste dag besefte ik dat het hele gebeuren
mij niets meer deed.

Immuun geworden?
De beelden hadden zichzelf volkomen vernietigd als door middel van een vreemde
chemische reactie. Zij hadden geen kracht meer.
11

12

Televisiekijkers weten het verschil niet meer tussen John Wayne en My Lai .
Nee, ik zou zo'n moralistisch standpunt niet willen innemen, omdat dit met mijzelf
is gebeurd. Ik zal John Wayne en My Lai niet door elkaar halen. Ik geloof dat het
een uitwerking van het medium zelf is. Men raakt gewoon afgestompt. De mensen
zeiden eerst dat het prachtig was, dat het een goed en positief punt was dat iedereen,
13
dat elk Amerikaans gezin, de verschrikkingen van Key San en Hamburger Hill
heeft gezien. Ongetwijfeld heeft men de opnamen van Hanoi en de
tapijtbombardementen met Kerstmis in heel Amerika gezien. Ik weet het niet. Maar
ik weet zeker dat de uitwerking hetzelfde is geweest. Ik geloof niet dat krantenlezen
ook zo'n afstompende werking heeft. Het zet de mensen juist tot daden aan, al is
het maar het schrijven van een ingezonden brief. De drukpers schept iets om zich
heen dat wordt aangeduid met ‘de publieke opinie’, een verschijnsel dat per slot
van rekening niet bestond in de middeleeuwen. Er waren vlagen, golven van emotie
in de middeleeuwen, die zich over landen verspreidden. Maar een publieke opinie
bestond niet. Het is een modern bourgeois verschijnsel en ik geloof dat het tezamen
met kranten zelf aan het verdwijnen is.
Toen ik een gesprek had met professor Lévi-Strauss op het Collège de France
scheen deze treurig gestemd over de toestand van de wereld en hij zei liever honderd
of tweehonderd jaar geleden geleefd te willen hebben.
Dat ben ik met hem eens. Ja, beslist. Honderd jaar geleden zeker. Dat was een
heel interessante tijd. Of zelfs tweehonderd jaar geleden. Ik had heel goed in de
zestiende eeuw kunnen leven. Ik ben ook treurig gestemd over de wereld. Ik treur
niet zozeer om de jongeren, dan wel om
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de mensen die nu baby zijn en de toekomst die voor hen in het verschiet ligt. Per
slot van rekening zullen wij het ergste niet meemaken. Zo lang leven wij niet. Ik
geloof dat onze kinderen het ergste ook nog niet zullen meemaken. Maar onze
kleinkinderen, mijn kleinkinderen, de kleinkinderen van mensen van mijn leeftijd.
14

Daarover is de Club van Rome zo bezorgd. Aurelio Peccei heeft zeven
kleinkinderen. Hij vindt dat hij, nadat hij in Latijns-Amerika Fiatfabrieken heeft
neergezet, zich intens moet inspannen om te proberen de levensomstandigheden
op deze planeet voor nieuwe generaties te verbeteren.
Natuurlijk moet men blijven proberen, maar ik ben niet erg hoopvol gestemd, dat
er iets op grote schaal zal gebeuren. Ik geloof dat het een hersenschim is. Maar
kleine initiatieven kunnen wel ontplooid worden, zeker.
Maar op wereldniveau?
Ik zie het niet gebeuren. Echt, ik zie het niet gebeuren. Als wij de atoomwapens
nog niet eens kunnen verbieden! Als dat nog eens werkelijkheid wordt zal ik enig
vertrouwen hebben in de mogelijkheid van wereldovereenkomsten, beheersing van
de bevolkingsgroei of van de vervuiling. Maar de meest dringende en belangrijkste
kwestie blijft voor mij beperking van de bewapening.

Eindnoten:
1 Dit gesprek werd begin januari 1973 te Parijs gevoerd.
2 Zie gesprek met Carl P. Rogers, pagina 205.
3 Zie gesprek met Jean François Revel. Without Marx or Jesus. The American revolution has
begun. Delta Book, 1971.
4 Zie gesprek met Paolo Soleri, pagina 68.
5 Without Marx or Jesus. Hoofdstuk 8: ‘The end of foreign relations’, pag. 89.
6 Zie gesprek met Arnold Toynbee, pagina 34.
7 Zie gesprek met Marshall McLuhan, pagina 79.
8 Columbia Broadcasting System; National Broadcasting System; American Broadcasting System.
9 1972.
10 Op 4 mei 1970 schoten reservisten van de Nationale garde (uit protest tegen president Nixon's
illegale invasie van het koninkrijk Cambodja) op demonstrerende studenten aan de Kent
State-universiteit in Kent, Ohio. Vier studenten vonden de dood. Zie James A. Michener, Kent
State, What Happened and Why. Random House, New York, 1971.
11 Amerikaanse filmheld, vooral bekend in cowboyrollen.
12 My Lai, Vietnamees dorp dat door Amerikaanse militairen niet alleen werd platgebrand, maar
waar ook enkele tientallen burgers, waaronder vrouwen, kinderen en baby's, werden vermoord.
13 Key San en Hamburger Hill zijn notoire plaatsen uit de Vietnam-oorlog, waar Amerikaanse
militairen onzinnige bevelen kregen, die onnodige aantallen slachtoffers vereisten.
14 Zie gesprek met Aurelio Peccei, pagina 463.
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Eugene Wigner
Professor Eugene Wigner ontving in 1963 de Nobelprijs voor Natuurkunde.
Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Letteren.
Hij werd in Boedapest, Hongarije geboren (1902). In Berlijn promoveerde
hij als ingenieur in de chemie aan de Technische Hochschule. In 1930
kwam hij voor het eerst als lector naar Princeton universiteit in New Jersey.
Na tal van professoraten elders, waaronder aan het Lorentz Instituut te
Leiden in de jaren 1964-1965 keerde hij uiteindelijk naar Princeton terug,
alwaar hij verbonden is aan het Institute for Advanced Study. Hij
specialiseert zich in atoomvraagstukken. In 1960 ontving hij de Atoms for
Peace Award.
1

2

Alva Myrdal heeft onlangs in Genève gezegd , dat er in de laatste achttien maanden
zesenzestig kernexplosies hadden plaatsgevonden. Leveren die steeds voortgaande
experimenten met waterstofbommen geen levensgevaar op?
Van die experimenten hebben weinig mensen te lijden. Ik vind dat het gevaar van
straling die door proeven met kernwapens vrijkomt, overdreven wordt, in veel gevallen
sterk overdreven. Het meeste is natuurlijk van de Sowjet-Unie afkomstig. Het
werkelijke gevaar is dat het niet blijft bij proeven en dat het niet blijft bij experimenten,
maar dat men óf gaat dreigen met een atoomaanval óf dat echt een atoomaanval
plaatsvindt. In tegenstelling tot wat men vaak leest zou ook daardoor de mensheid
niet worden uitgeroeid, maar het zou een vreselijk trauma voor de toekomst zijn.
Is het gebruik van kleine kernwapens in Vietnam of in een ander conflictgebied te
voorzien?
Ik denk niet dat er in Vietnam gevaar is, omdat de Verenigde Staten daar geen
kernwapens zullen gebruiken. Ik geloof niet, dat de Noordvietnamezen kernwapens
tot hun beschikking hebben. Daar is dan ook geen echt gevaar voor gebruik van
kernwapens. Ik ben eigenlijk banger voor chantage dan voor kernoorlog. Ik vrees
namelijk dat op een goede dag het ene land naar een ander land zal gaan en zeggen:
als jullie ons niet toestaan in St. Louis, Chicago of Boston troepen te stationeren,
dan doden wij morgen zo en zoveel van jullie burgers.
Zoals Hitler in Rotterdam heeft gedaan.
Zoals Hitler in Rotterdam heeft gedaan. Daar ben ik in wezen bang voor.
Hoe staat het met de beveiliging tegen ongelukken of fouten bij plannen voor het
gebruik van atoomenergie, zoals kernreactoren?
De mensheid als zodanig is veilig, omdat dergelijke ongelukken alleen maar een
beperkt gebied zouden treffen. Wat niet uitsluit dat een beperkt gebied dan ook wel
getroffen zou kunnen worden, want wij zijn allemaal dom. Wij kunnen niet met
zekerheid voorspellen hoe iets zal gaan functioneren. Er bestaan wel enkele
problemen met reactoren,
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maar ik kan mij niet voorstellen dat de ramp die veroorzaakt wordt zo groot is dat
het voor de wereld gevaar zou opleveren.

Bent u het eens met de opvatting van de Club van Rome, dat wij om de planeet te
kunnen besturen een model nodig hebben, aan de hand waarvan wij de
wisselwerking van de vervuiling, de bevolking, de hulpbronnen en dergelijke kunnen
bestuderen?
Ik vind dat men die dingen niet moet overdrijven. Wij moeten wel oppassen voor
vervuiling, maar als ik nu boven uw hoofd kijk, dan zie ik daar de blauwe lucht. Wij
hebben ongetwijfeld genoeg welvaart en genoeg rijkdom in Amerika, zodat wij niet
meer vervuiling als gevolg van de toenemende produktie hoeven te krijgen dan wij
al hebben. Nu kan de bevolking wel toenemen en daardoor kan de produktie en
dus ook de vervuiling toenemen. Weet u hoeveel de gemiddelde temperatuur in de
Verenigde Staten stijgt als gevolg van alle energie die wij produceren? Als u omhoog
kijkt ziet u dat wij een heleboel energie verspillen; maar de temperatuurstijging is
éen duizendste graad. Dat is te verwaarlozen. Wij stoppen wel een hele hoop
ongezonde zaken in de lucht die wij daar beter niet kunnen hebben. Wij doen zoveel
wat verkeerd is, waaronder ook de valse voorlichting in de media, dat is net zo goed
vervuiling.
Valse voorlichting over de wetenschap?
Over van alles. Over de politie, over hoe de mensen stemmen, over ongeveer
alles. Valse voorlichting over Vietnam. Ook over de vervuiling en dat moeten we
bestrijden. Maar het effect op de mens van de fysieke vervuiling in zijn huidige vorm
wordt naar mijn mening overdreven. Ik wil de fysieke vervuiling van ons milieu niet
verdedigen. Ik wil dat zij vermindert. Maar willen dat iets vermindert is iets anders
dan iets als een bedreiging van de mensheid beschouwen.
Maar als u naar Japan kijkt, daar zijn ernstige problemen.
De bevolkingsdichtheid in Japan of in Nederland is veel groter dan de
bevolkingsdichtheid in de Verenigde Staten of de bevolkingsdichtheid in andere
delen van de aarde. U hebt gelijk als u zegt, dat wanneer de bevolkingsdichtheid
in zo'n grote mate toeneemt, men er meer aandacht aan het gevaar van vervuiling
zou moeten besteden. Maar dan nog beschouw ik dit niet als een gevaar voor de
mensheid. Er zijn zoveel dingen die veranderd moeten worden maar die daarom
nog geen bedreiging vormen. Als u om zich heen kijkt ziet u boeken. Die zijn geen
bedreiging voor mijn leven en toch zou ik hen willen ordenen. Maar ik strijd tegen
veel zaken die niet mijn leven bedreigen en zo zouden wij ook moeten strijden om
de atmosfeer en de omgeving te verbeteren.
Toen Rachel Carson Silent Spring schreef, is de stijd tegen de bestrijdingsmiddelen
3
begonnen. U sprak over valse voorlichting; welnu, Hanna Arendt zou zeggen, ‘de
4
leugenaar wordt door de werkelijkheid verslagen ’. Heeft dat boek van Carson er
niet toe bijgedragen deze
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kwestie onder de aandacht te brengen, zoals ook het Rapport van de Club van
Rome hiertoe zou kunnen bijdragen?
Ja, het heeft deze kwestie inderdaad onder de aandacht gebracht en ik bewonder
dat boek. Ik bewonder haar moed en verbeeldingskracht. Maar ik behoef niet te
zeggen dat iemand vecht voor de overleving van de mensheid om haar te kunnen
bewonderen. Ik geloof, dat het ook de moeite waard kan zijn al wordt de mensheid
er niet mee gered.
Voorziet u dat de wereld in de richting gaat van een vorm van wereldbestuur?
Ik heb een ideaal voor de toekomst van de wereld, die niet meer ‘éen wereld’ is.
Wanneer wij éen enkele regering in de wereld hebben, dan zal dit denk ik een
alleenheerschappij met een systeem van onderdrukking zijn. Mijn ideaal is dat er
vele naties zijn, misschien niet veel, maar verscheidene, misschien zelfs
verscheidene culturen. Al die regeringen zouden met elkaar moeten wedijveren om
de gunst van hun onderdanen. Ze moeten emigratie uit hun land toestaan, net zoals
de Verenigde Staten emigratie uit ons land en vestiging in andere landen toestaan,
zodat de mensen, als ze met hun regering en hun leiders niet gelukkig zijn, ergens
anders naar toe kunnen gaan. Dan zouden de regeringen moeite doen om de
welvaart en het geluk van hun volk te bevorderen in plaats van naar macht te streven.
5

Malraux veranderde in La Condition Humaine een revolutionair in een schilder.
Hoe kunnen wij de wereld leefbaar maken voor alle mensen uit al die ontwikkelde
en onontwikkelde landen, armen en rijken? Door hen van wat in wat te veranderen?
Als ik u zou vertellen hoezeer de algemene welvaart in de wereld tijdens mijn
eigen leven is toegenomen, zou u versteld staan. Ik las laatst iets over de vier
kenmerken van de armoede. Het eerste was geen stromend warm water, het tweede
was geen auto, het derde was geen radio. Mijn grootvader was dokter en hij leefde
in wat toen als behoorlijke welstand beschouwd werd. Hij had geen auto, hij had
natuurlijk geen radio en wat stromend warm water betreft, hij had niet eens stromend
koud water en toch leefde hij gelukkig. Onze welvaart is enorm vooruitgegaan en
ik geloof niet dat het gebrek aan welvaart een doorslaggevende reden is om
ongelukkig te zijn. Ik vind dat de jonge mensen op dit punt gelijk hebben, er is meer
dan genoeg welvaart.
Met andere woorden, er is een grens aan welvaart en er moet een ombuiging komen
of een einde aan de groei van de welvaart in de rijke landen, zoals de rest van de
wereld de achterstand kan inhalen.
In die zin is stilstand van de welvaartsgroei voor ons land voldoende en het zal
inderdaad spoedig nog maar een geringe welvaartsvermeerdering hebben. De
meeste mensen hebben alles wat zij nodig hebben. Er zijn veel zaken, geestelijke
zaken, die voor grote verbetering vatbaar zijn. Ik heb bewondering voor veel wat
andere landen aan hun welvaart doen, maar in Amerika hebben wij voldoende
voedsel, wij hebben vrij-
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wel voldoende woonruimte, wij hebben voldoende transportmiddelen, wij hebben
voldoende boeken; daar liggen voor ons geen problemen.

Twintig procent van de Amerikaanse bevolking leeft beneden de grens van de
armoede, dus dan zouden die anderen ook een kans krijgen om de achterstand in
te halen.
Die twintig procent beneden de grens van de armoede doet mij altijd denken aan
de leraar, die zich beklaagde, dat de helft van zijn klas ondanks al zijn werk en
ondanks al zijn inspanning en zijn ijver, nog steeds beneden het gemiddelde bleef.
De mensen die nu beneden de grens van de armoede leven, ik zou graag hun lot
willen verbeteren, maar het is veel beter dan het gemiddelde peil van vijftig jaar
geleden. De standaard ligt veel hoger dan het gemiddelde levenspeil van vijftig jaar
geleden. Niemand hoeft honger te lijden. Ik ben eens een keer nagegaan, hoeveel
ik aan voedsel móet uitgeven. Ik ben naar de kruidenier gegaan om goedkoop
voedsel uit te zoeken. Daar heb ik kip, poten en vleugels gekocht voor achttien
(dollar) cent, voldoende voor drie maaltijden.
Vindt u dat wij in rijke landen verplichtingen hebben tegenover het overige, grootste
deel van de mensheid, terwijl wij intussen doorgaan met miljarden aan atoomraketten
uit te geven Zoals ik al zei helpen wij de mensheid om de agressie uit te bannen. Agressie is
een van de grootste vijanden van de mensheid. Evenals de drang van sommige
heersers en dictators om hun macht te vergroten - zoals Noord-Vietnam probeert
te doen. Ik zeg dit, ook al maak ik mij misschien niet populair.
Velen in Europa hebben steeds nog het gevoel dat hun vrijheid (helaas) door uw
atoomraketten wordt gewaarborgd. Men erkent dit feit. Maar zou u ons dan willen
zeggen, hoeveel maal de Verenigde Staten op dit moment de Sowjet-Unie kunnen
vernietigen, en hoeveel geld dat kost.
Dit is weer zo'n staaltje van valse voorlichting die men overal tegenkomt. Ik kan
u een berekening voorleggen die ik zelf heb uitgevoerd. De Sowjet-Unie heeft de
mogelijkheid om zijn steden te evacueren. Als het zijn steden evacueert en als wij
onze raketten op de mensen zouden afvuren en als de Russische raketverdediging
volslagen in gebreke bleef, zouden wij een enorm aantal mensen kunnen doden,
enorm, ongeveer zes miljoen, meer dan de helft van wat zij in de Tweede
Wereldoorlog verloren hebben en bijna een derde van wat zij verloren hebben als
gevolg van alle mogelijke schijnexecuties.
Maar dan blijft de gewone man toch zitten met de vraag: Is dat nodig? Albert
Szent-Györgyi noemde Brezhnev en Nixon ‘zwijnen’, omdat ze zo gewetenloos zijn,
omdat zij de verantwoordelijkheid op zich blijven nemen voor het maken van meer
en meer nieuwe en zwaardere raketten. De politieke opinie is langzamerhand
overtuigd, dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten vele malen de Sowjet-Unie kan
vernietigen; er is zelfs geschreven duizendmaal vernietigen.
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Dat is alleen maar een domme, onjuiste, uit de lucht gegrepen bewering die helemaal
niet waar is. Rusland heeft een bevolking van tweehonderdveertig miljoen. De
Verenigde Staten kan, als de Russen hun steden evacueren, zes miljoen van hen
doden. Dat is iets anders dan iedereen duizend keer te kunnen doden. Dat is de
mogelijkheid om iedere zestiende persoon, nee, iedere veertiende te doden. De
Verenigde Staten heeft twee en een half jaar lang zijn rakettenmacht niet vergroot.
De Verenigde Staten heeft de afgelopen twee en een half jaar zijn rakettenmacht
juist verminderd, omdat de Russische raketverdediging dat noodzakelijk maakte.
Niet de burgerlijke luchtbescherming, maar de raketafweer. Als gevolg daarvan was
6
de Verenigde Staten gedwongen over te gaan op MIRV 's : het aantal raketten uit
te breiden, maar van een veel kleiner type, om een bepaalde afschrikking te
handhaven, ondanks de steeds toenemende anti-raketdefensie van de Sowjet-Unie.
De laatste twee en een half jaar is de rakettenmacht van de Verenigde Staten
afgenomen en niet toegenomen. Wij hebben deze niet vergroot omdat wij hoopten
dat Rusland ons zou navolgen. Rusland is niet gevolgd en heeft zijn rakettenmacht
toch aanzienlijk vergroot. Als iemand zegt dat de Verenigde Staten zijn rakettenmacht
in de afgelopen twee en een half jaar heeft uitgebreid, dat verspreidt hij valse
voorlichting.

Onlangs meldde de New York Times, dat éen atoomonderzeeboot in de Verenigde
Staten een miljard dollar kost. Voor hetzelfde bedrag kan men voor een stad in de
Verenigde Staten een vervoerssysteem bouwen. Waarom moeten wij zulke
krankzinnige bedragen aan atoomonderzeeërs uitgeven als er op sociaal gebied
nog zoveel moet gebeuren?
Dat weet ik niet. De New York Times maakt zich nogal eens schuldig aan valse
voorlichting. Ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel een atoomonderzeeboot kost. Dat
weet ik niet.
7

Nietzsche voorzag de ontwaarding van alle waarden. Ik geloof dat u een optimist
bent.
Wat de materiële toekomst van de mensheid betreft ben ik een optimist. Ik maak
mij bezorgd over waar we naar moeten streven. Er is een prachtig Hongaars gedicht,
waarin staat dat de mens een doel nodig heeft, dat hij altijd ergens naar streeft, of
het nu goed is of slecht. De mens heeft een doel nodig om een gelukkig leven te
kunnen leiden. Ik weet niet wat het doel van de mens in de toekomst zal zijn. Vroeger,
nog in mijn generatie, was dat om een behoorlijk bestaan te verdienen. Dit is, in
onze landen tenminste, voor de overgrote meerderheid nu niet meer nodig. Ik weet
niet waar de mensen naar zullen streven, ik maak mij bezorgd over het geestelijk
welzijn van de mensheid, niet over zijn materiële welvaart.
8

Baudelaire meende dat wij in ons leven schoonheid nodig hadden om te kunnen
leven.
Dat is het probleem. Waar komt de schoonheid vandaan? De strijd
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om het bestaan is, denk ik, afgelopen, als wij de bevolkingsgroei tenminste in toom
kunnen houden. Als wij de bevolkingsgroei in onze macht hebben, dan is de strijd
om het bestaan gewonnen en dan maak ik mij zorgen over de strijd voor geestelijke
waarden, voor doeleinden die het leven de moeite waard maken, die het leven van
de mens zin geven. Dát is het probleem dat mij bezighoudt, niet de materiële
problemen.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8

Zweedse minister van Ontwapening en Kerkelijke vraagstukken.
Juli 1970. Zie ook gesprek met Alva Myrdal, pagina 246.
Professor aan de Graduate Faculty for Social Research van de New School in New York City.
Crises of the Republic. Harcourt, Brace, Jovanovich Inc, 1969. Hoofdstuk: ‘Lying in Politics’,
pag. 7.
André Malraux, Frans schrijver, geboren 1895.
MIRV : Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle.
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Duits filosoof 1844-1900.
Pierre Charles Baudelaire, Franse dichter en criticus 1821-1867.
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Harrison Brown
Professor Harrison Brown is ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van de
National Academy of Sciences in Washington D.C. Daarnaast doceert hij
geochemie aan Caltech, het California Institute of Technology in Los
Angeles. Ook doceert hij aan deze universiteit ‘science and government’.
Professor Brown werd in Sheridan, Wyoming geboren (1917). Hij
promoveerde in de chemie aan de Johns Hopkins-universiteit (1941). Hij
begon zijn loopbaan als onderzoeker aan het plutoniumproject van de
universiteit van Chicago en later te Oak Ridge, Tennessee. Van 1948 tot
1951 doceerde hij aan het Institute for Nuclear Studies aan de universiteit
van Chicago. Dat zelfde jaar kwam hij bij Caltech. Ook is hij nauw
betrokken bij contacten met Sowjet-geleerden en de oprichting van een
twaalf-landeninstituut voor systeemanalyse nabij Wenen, waar zowel de
Verenigde Staten als de Sowjet-Unie aan deelnemen.
Professor Harrison Brown schreef vele boeken, waaronder Must
destruction be our destiny? (Simon & Schuster, 1946), The Challenge of
Man's Future (Viking Press, 1954) en A World without War (Washington
Square Press, 1961).

U bent dus de ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van wat als het grootste advies
1
‘bureau’ in de wereld wordt gezien. Hoe ziet u de internationale gemeenschap van
geleerden in de jaren zeventig?
De voornaamste taak in mijn positie bij de National Academy of Sciences is juist
het onderhouden en bevorderen van nauwe banden van samenwerking met collega's
in andere landen, ongeacht waar deze landen zijn en ongeacht wat de politieke
verschillen tussen regeringen zijn. Wij hebben zeer goede betrekkingen met de
socialistische landen. Wij hebben zeer goede betrekkingen met de landen in de
Derde Wereld. Wij hebben zeer goede betrekkingen met onze zusteracademies in
Europa, Australië en elders.
En China?
2
Wij brengen juist dit moment betrekkingen met China op gang. Wij hebben reeds
twee groepen Chinezen als gast gehad. De eerste groep was een groep medici,
die drie weken in de Verenigde Staten heeft doorgebracht. De tweede groep is een
groep natuurkundigen, waaronder fysici, biologen en chemici, die thans als onze
gasten een rondreis door de Verenigde Staten maken. Ik moet zeggen dat wij ook
hier, ondanks de zeer wezenlijke politieke verschillen tussen onze regeringen, als
mensen van de wetenschap bijzonder goed met elkaar overweg kunnen. Er zijn
ongeveer zevenhonderdvijftigduizend geleerden in de hele wereld. Wij kunnen met
elkaar van gedachten wisselen. Wij kunnen met elkaar praten. Er is natuurlijk weleens
verwijdering als gevolg van het feit dat wij op verschillende terreinen werken. Een
bioloog heeft misschien weleens moeite om contact te leggen met een fysicus, maar
wij, mensen van de wetenschap zijn in staat veel doeltreffender met elkaar van
gedachten te wisselen, denk ik, dan niet-wetenschappers, die uit verschillende
culturen komen. Het frappeert mij hoe de gemeenschap van
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geleerden over de gehele wereld geneigd is wereldproblemen op dezelfde manier
te bekijken. Wij hebben in het algemeen dezelfde denkbeelden over wat de werkelijk
grote problemen zijn die om een oplossing vragen.

Op initiatief onder meer van Japan is besloten een universiteit onder auspiciën van
de Verenigde Naties op te richten.
De ‘Verenigde Naties’ van onze geleerden draagt de naam van ‘Internationale
Raad van Wetenschappelijke Unies’. Deze Raad bestaat niet uit staten maar uit
organisaties van geleerden. Wij menen dat alle geleerden-groeperingen toegang
moeten hebben tot het werk van de Internationale Raad van Wetenschappelijke
Unies. Als gevolg hiervan tellen wij als leden bijvoorbeeld zowel een vooraanstaande
wetenschappelijke organisatie in West-Duitsland en de academie van wetenschappen
in Oost-Berlijn, of de academie van wetenschappen van Noord-Vietnam evenals
die van Zuid-Vietnam; de academie van wetenschappen van Noord-Korea zowel
als die van Zuid-Korea.
In The Challenge of Man's Future bespreekt u onder meer de exponentiële groei
3
van amoeben , wat mij op de Wet van Forrester en de Club van Rome brengt. Hoe
wordt naar uw mening dit initiatief in de gemeenschap van de geleerden beoordeeld?
Het is buiten kijf dat een studie als het Rapport van de Club van Rome sterk de
hartstochten van de mens heeft gewekt, zowel vóor als tegen. Mijn eigen mening
is deze. Het is absoluut noodzakelijk dat wij trachten in de toekomst te kijken. Als
wij dat niet doen, dan staat het vrijwel vast dat de mensheid in een hoek gedrongen
raakt waar zij zich niet meer uit zal kunnen werken. Onze kunst om in de toekomst
te kijken is niet al te groot. Wij leren van alles over het doen van voorspellingen.
Maar toch is het, ondanks het feit dat ons huidige vermogen niet bijzonder groot is,
van belang dat wij blijven trachten onze technieken te verbeteren. Het is bijvoorbeeld
noodzakelijk dat wij de onderlinge verhouding bestuderen tussen bevolkingsgroei
en technologische verandering, tussen technologische verandering en onze
natuurlijke hulpbronnen, tussen technologische verandering en het leefmilieu van
de mens. Het is van groot belang dat wij technologische verandering beschouwen
in termen van sociale verandering. Hoe wijzigen nieuwe technieken de gewoonten
waarbij mensen leven? Als wij de geschiedenis van de mens in zijn gehele omvang
overzien, zien wij ingrijpende veranderingen in de samenleving die zijn voortgevloeid
uit de invoering van betrekkelijk eenvoudige technologieën. Zo heeft bijvoorbeeld
in wezen de overgang van een technologie van voedsel verzamelen naar een
landbouwtechnologie misschien de grootste sociale en culturele omwenteling in het
gehele bestaan van de mensheid gebracht.
4

Kunt u een beschrijving geven van uw theorie over ‘vier toekomsten?’
Als ik als een speler in de kosmos van grote afstand naar de wereld zou kijken
om na te gaan wat zich daar afspeelt, zou ik de toekomst van
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de planeet naar volgorde van waarschijnlijkheid aldus aangeven.
Het meest voor de hand liggend is, dat er zo weinig evenwichtigheid in de toestand
is en dat het nationalisme zo'n grote invloed heeft op ons bestaan, dat het alleen
maar een kwestie van tijd is voor iemand de fatale vernietigingsbom gooit. Dan vindt
er natuurlijk een geweldige ramp plaats. Ik geloof niet dat zo'n ramp de hele mensheid
zou vernietigen, maar er zal heel wat moeten gebeuren voor er uit de puinhopen
van de oude beschaving een nieuwe zou ontstaan. Wij hebben gezien wat er in de
middeleeuwen is gebeurd, toen de fantastische beschaving van Rome verdween
en de volgende generaties de oude beschaving hebben verzwolgen. Het heeft
eeuwen geduurd voor er iets nieuws tot stand gebracht kon worden. Wij moeten
vooral niet vergeten dat wij nu in een tijd leven waarin er niet meer zulke
hoogwaardige hulpbronnen zijn als waar wij onze beschaving mee hebben
opgebouwd. Met ieder jaar dat verstrijkt vermindert onze grondstoffenvoorraad. Dat
wil niet zeggen dat wij niet door zouden kunnen gaan. Dat kunnen wij ongetwijfeld.
Het is zuiver een kwestie van technologie en van energie. Als het nodig is zouden
wij een zeer hoog beschavingspeil kunnen handhaven met gewone rotsblokken.
Dat is geen enkel probleem. Dat is de laagste gelijknamige categorie van
hulpbronnen. Maar stel dat er aan zo'n beschaving een einde zou komen, dan zou
een primitief groepje mensen zonder werktuigen niet van gewone rotsblokken kunnen
leven.
Vervolgens is er een toekomst denkbaar waarin wij er op de een of andere manier
in zouden slagen een dergelijke ramp te voorkomen. Als alles zo doorgaat als nu,
ligt het voor de hand, dat de mensheid in twee heel verschillende culturen verdeeld
blijft; de cultuur van de rijken en de cultuur van de armen. Welke maatstaf men ook
gebruikt, of het nu het bruto nationaal produkt per hoofd, het energieverbruik per
hoofd of het staalverbruik per hoofd is, in al deze gevallen neemt het gebruik ervan
zowel in rijke als in arme landen toe en zij nemen zelfs in precies dezelfde verhouding
per hoofd toe. Dit betekent dat de rijke landen steeds twintigmaal zo rijk zullen blijven
als de arme landen. Zij blijven steeds twintigmaal zoveel energie per persoon
gebruiken als de arme landen. Toch vermenigvuldigen de arme landen zich sneller
en raken zij tegelijkertijd steeds dichter bevolkt. Als gevolg van deze bestendiging
van een rijke minderheid en een zich steeds uitbreidende arme wereldbevolking
kan men voorzien dat er een conflict tussen deze twee zal ontstaan en een steeds
vollediger tegenstelling tussen hun levenswijzen.
Een derde mogelijkheid - gezien de gevoeligheid van een hooggeindustrialiseerde
beschaving voor instorting, en eveneens gezien het zeer langzame tempo waarin
landen met een democratisch systeem zich ontwikkelen, en het snellere tempo
waarin zij zich blijkbaar onder sterk totalitaire systemen ontwikkelen - is volgens mij
dat wij in beide culturen, de cultuur van de armen en de cultuur van de rijken, steeds
meer zullen overhellen naar sterk totalitaire besturen. Wij zien zich dit herhalen in
Latijns Amerika. Wij zien dit in China, waar vele van mijn Chinese vrienden ronduit
zeggen dat China zich bij een democratische regeringsvorm onmogelijk zou kunnen
ontwikkelen. Mijn Latijns-Ameri-
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kaanse vrienden zeggen, dat Argentinië zich bij een democratische regeringsvorm
niet zou kunnen ontwikkelen.

Of Indonesië.
Indonesië is een ander voorbeeld. Als wij hiernaast de toestand in het Westen
zich zien ontwikkelen, waar steeds meer conflicten voorkomen als gevolg van het
feit dat de situatie gemakkelijk verstoord kan worden - neem vliegtuigkapingen
tegenwoordig; een enkele goedgeplaatste bom in een atoom-krachtcentrale in een
haven aan de Amerikaanse oostkust zou de gehele oostkust kunnen vernietigen.
Het is nauwelijks te verwonderen dat regeringen als reactie hierop steeds strengere
controle gaan uitoefenen. Ik zou me de opkomst van een totalitaire wereld kunnen
voorstellen. Ik wil niet zeggen dat ik voor éen van deze drie toekomstmogelijkheden
een voorkeur heb. Het zijn alle drie verschrikkelijke vooruitzichten.
De laatste, de vierde toekomst, is geloof ik onbereikbaar. Zij is ook het minst
waarschijnlijk. Ik ben ervan overtuigd dat de mens het vermogen heeft een wereld
te scheppen, waarin alle mensen, in de hele wereld, een vrij, overvloedig en zelfs
scheppend leven zouden kunnen leiden. Dit zou binnen ons vermogen liggen. Het
is echter de vraag of wij werkelijk in staat zijn dit vermogen te mobiliseren en te
gebruiken. Wij hebben een ongelooflijke macht als het erop aankomt, dank zij het
feit dat wij zulke onbeperkte hoeveelheden energie en een fantastische technologie
bezitten. Het is volstrekt onvergeeflijk dat er in de wereld van vandaag nog zoveel
honger is. Wijd verspreide armoede en ziekten, vanouds de gesels der mensheid,
zijn onvergeeflijk. Als ik éen vijand aan zou moeten wijzen die ons verhindert van
deze macht gebruik te maken, zou ik die vijand het nationalisme noemen. Wij leven
in een wereld van honderddertig en meer soevereine staten. Er is een tijd in de
geschiedenis geweest, waarin dit zin had, omdat de wereld zo groot scheen. Nu is
de wereld heel erg klein. Het is eigenlijk piepklein. De idee om deze waan van
honderddertig soevereine staten te bestendigen is de gevaarlijkste idee die men er
heden ten dage op na kan houden. Het is van het grootste belang dat deze staten
op de een of andere manier onder gemeenschappelijke rechten en
gemeenschappelijke regels, geldend voor de hele mensheid, bij elkaar worden
gebracht.
Laten wij op de geschiedenis van mijn eigen land terugkijken. In de allereerste
ontwikkelingsfasen dreigde het ernstige gevaar, dat wij in dertien afzonderlijke
soevereine staten uiteen zouden vallen. Dit is gelukkig niet gebeurd, alleen omdat
wij een opmerkelijke reeks uitzonderlijk intelligente, bekwame personen hadden,
5
zoals Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton . Hamilton stelde
zich eens de vraag: Waarom wordt er eigenlijk een regering gevormd? Hij gaf zelf
als antwoord: ‘Omdat de menselijke hartstochten zich niet zonder dwang aan de
voorschriften van rede en recht onderwerpen.’ Hij brak een lans voor een federale
wet, van toepassing op het individu. En daar is het in de Verenigde Staten tenslotte
op uitgedraaid. Tot nu toe werken onze wetten vrij behoorlijk. Ik heb sterk het
vermoeden dat, willen wij de
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wereld echt uit de moeilijkheden halen, wij uit moeten zien naar een rechtssysteem
in de wereld dat van toepassing is op het individu. Wij zullen moeten beseffen, dat
het nationalisme zichzelf heeft overleefd. En verder moeten wij beseffen, dat de
wereld zó klein is, dat wij op den duur éen wereld of geen wereld zullen zijn.

Eindnoten:
1 Bij de National Academy of Sciences zijn 9800 geleerden aangesloten.
2 Dit gesprek vond plaats bij Caltech in Los Angeles, Californië in december 1972.
3 The Challenge of Man's Future. A Viking Compass Book, New York, 1954. Hoofdstuk 8:
‘Emergence’.
4 Ibid. Hoofdstuk 7: ‘Patterns of the future’, pag. 220-267.
5 Thomas Jefferson (1743-1826), derde president van de Verenigde Staten. Benjamin Franklin
(1706-1790), Amerikaans staatsman en auteur. Alexander Hamilton (1757-1804), Amerikaans
staatsman en auteur van staatsrechtelijke stukken.
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Edwin M. Martin
Ambassadeur Edwin M. Martin is voorzitter van het Committee for
Development Assistance van de O.E.C.D. te Parijs.
Hij werd in de staat Ohio geboren (1908). Na langdurige bemoeienis met
Japan en Korea, werd de heer Martin in 1952 benoemd tot adviseur van
de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Dean
Acheson. Van 1953 tot 1957 werd hij afgevaardigd naar de
Noordatlantische Raad in Parijs en tevens als tweede man bij de N.A.V.O.
met de rang van gezant. In 1960 werd hij onderminister voor Economische
Zaken in Washington D.C. en in 1964 benoemde president Lyndon B.
Johnson hem tot ambassadeur in Argentinië.
Voor een beschouwing van het probleem, opgeworpen door het Rapport van de
Club van Rome en om uit te maken in welke richting wij moeten werken is het
noodzakelijk van bepaalde vooronderstellingen uit te gaan. Ik beschrijf de
standpunten die ik inneem, aldus omdat zij niet meer kunnen zijn dan
vooronderstellingen. Afgezien van éen of twee ervan op ondergeschikte punten,
valt er niet logisch over te debatteren en kan men ze ook niet feitelijk bewijzen. U
kunt hierbij aanvoeren dat dat ook een vooronderstelling is in bovengenoemde zin.
Akkoord, maar ik zeg het tenslotte zelf.
Ik sta achter de volgende opvattingen:
1. Onze zekerheden zijn niet groot genoeg om voorspellingen te doen op grond
van andere hulpbronnen dan die wij in onze aarde en haar atmosferische omhulsel
aantreffen.
2. De mens heeft absoluut het eerste recht op het gebruik van de hulpbronnen
van de aarde voor zijn welzijn.
3. Dat welzijn kan evenveel betekenissen hebben als er mensen zijn, maar ik
beperk mij tot zijn welzijn terwijl hij op aarde leeft.
4. Iedere generatie heeft een mate van verantwoordelijkheid voor de mogelijkheden
van de aarde om het welzijn van latere generaties te dienen, maar hoe hoog de
prioriteit is die men aan deze claim geeft en hoe ver men daarbij in de toekomst
denkt, blijft een persoonlijke politieke keuze en is niet objectief te definiëren.
5. Alle menselijke wezens worden geboren met een gelijk ‘recht’ op een
bevredigend leven op aarde; ongelijkheid is het gevolg van menselijk handelen in
heden en verleden, waardoor de mens is veranderd.
6. Mensen die nu een onbevredigend leven leiden doen dit in grote mate ten
gevolge van variabele factoren, die voor hen hebben beslist in welke landen zij
werden geboren, in welke gemeenschappen en families en met welke genen.
7. Daarom rust er een zware verplichting op hen die meer geluk hebben gehad,
het welzijnsniveau van anderen te verhogen, een houding die soms wordt aangeduid
met christelijke naastenliefde of medemenselijkheid.
8. Wat een hoger bestaansniveau inhoudt zal grotendeels verschillen van cultuur
tot cultuur en vaak van individu tot individu en voor bei-
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den weer van periode tot periode, waarbij de laatste tientallen jaren de veranderingen
sneller schijnen te gaan.
Op basis van deze acht punten wil ik de volgende opmerkingen maken met
betrekking tot het Rapport van de Club van Rome:
1. Bij een voortzetting van onze huidige manier van leven zijn er ernstige
problemen te voorzien op het gebied van de vervuiling, de uitputting van onze
hulpbronnen en de overbevolking. De dag waarop deze vraagstukken zich zullen
voordoen hangt af van een niet te voorspellen mate van technologische vooruitgang
én van onze vaardigheid om de zaak sociaal en politiek in de hand te houden.
2. Er is geen reden om te veronderstellen dat de huidige manier van leven, met
zijn groot gemiddeld gebruik van energie en goederen, zich zal handhaven. Eerder
het tegenovergestelde lijkt waarschijnlijk, wat op haar beurt belangrijke consequenties
zal hebben voor de tijd waarbinnen de wetenschap betere antwoorden op de
problemen moet uitdenken.
3. Niettemin ontbreekt het de meerderheid van de mensheid aan genoeg materiële
goederen, zowel individueel als sociaal, om zelfs een minimaal passend
bestaansniveau, of een levensvervulling, mogelijk te maken. Daarom zal een
aanzienlijke verdere toename van de vervaardiging van dingen, van het verbruik
van energie en van het produceren van vervuiling nodig zijn, zelfs als de
bevolkingsgroei tot nul daalt. De voornaamste aanpassing die in de te voorziene
toekomst zal moeten plaatshebben heeft geen betrekking op de vervaardiging maar
op de verdeling van consumptiegoederen. Voor de mensen die er beter aan toe zijn
zou de leus niet moeten zijn ‘geen groei’, maar ‘geen groei van consumptie’. Naast
een herverdeling binnen de rijke landen moeten er aanzienlijke nieuwe kanalen
worden gevonden om zowel produktieals consumptiegoederen over te brengen van
rijke naar arme landen.
4. Deze noodzaak om een aanzienlijk aantal decennia de totale produktie uit te
breiden vraagt - in aanmerking genomen de moeilijkheden die moeten worden
overwonnen voor het vertragen van de bevolkingsgroei, en de politieke hindernissen
die een globale herverdeling in de weg staan - een belangrijke en voortgezette
poging om nieuwe energiebronnen en grondstoffen te vinden, om deze efficiënt te
gebruiken en nog eens te gebruiken en om hun vervuilende uitwerking te beperken.
Dit zullen grote uitdagingen zijn voor onze exacte wetenschappers en technologen.
Het is van vitaal belang dat een afnemen in veel gemeenschappen van de interesse
in materiële zaken niet, zoals soms al schijnt te gebeuren, gepaard gaat met een
geringere neiging bij de meest begaafden om een carrière van wetenschappelijke
en technische vernieuwing en onderzoek te kiezen.
5. Deze voortgaande druk op onze hulpbronnen maakt het eens te meer
noodzakelijk, zo snel mogelijk de verspilling van schaarse middelen te verminderen
die bestaat uit de produktie van militaire wapens om éen deel van de mensheid
tegen een ander deel te verdedigen. Als deze vrees blijft bestaan, kan zij het leven
van toekomstige generaties ernstig bemoeilijken. Dit is maar éen, zij het een
belangrijk voorbeeld,
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van onze grote afhankelijkheid (wil het ons materieel en niet-materieel goed gaan,
zowel nu als in de voorzienbare toekomst) hoe bekwaam de mens politiek zal blijken
te zijn. Ook deze voorbeelden zullen toekomstige generaties zorgvuldig moeten
worden bijgebracht.
6. Hoewel wij het belang zullen moeten erkennen van het sparen van hulpbronnen
waarvan wij aannemen - weten kunnen wij het immers niet - dat zij zullen bijdragen
tot een rijkere levenservaring voor toekomstige generaties, moeten wij deze zorg
niet te zeer pogingen laten frustreren om de levens te verbeteren van mensen die
nú leven en voor wie het bestaan nauwelijks te dragen is. Dit geldt ook voor de zorg
voor onze flora en fauna. De variatie der soorten verrijkt het leven van een klein
percentage van ons, maar men zou er goed aan doen de op zijn minst duizenden
soorten niet te vergeten die door de natuur zelf werden uitgeroeid.

In het rapport uit 1972 over Development Co-operation van de O.E.C.D. wekte u de
indruk, dat u het Rapport van de Club van Rome te pessimistisch vond. U had de
indruk dat de mate van groei en van toekomstige rampen door de mens wezenlijk
1
kon worden gewijzigd . Wat doet u geloven in de redelijkheid van de mens?
Ik meen dat ik in de door u geciteerde passage in feite heb gezegd: ‘kán worden
gewijzigd’. Dat houdt niet in dat ik er zeker van ben dat zij zál worden gewijzigd. Ik
ben ervan overtuigd dat wanneer de mens de politieke wil en de politieke
organisatievorm kan vinden nodig om dit probleem aan te pakken - een aanpak die
impliceert een vermindering van de verspillingen (waarvan de wapenproduktie er
éen is), een juiste financiering en een vergevorderde planning van de wetenschap
en het technologisch onderzoek die zich op het probleem richten, en bereidheid van
de intelligentste mensen om aan het oplossen van deze problemen te werken dan
denk ik dat de mogelijkheden om aanvullende hulpbronnen te ontdekken, om nieuwe
energiebronnen op te sporen, om de vervuilende uitwerking van de produktie te
beperken er zullen komen. Ik zou er de nadruk op willen leggen dat ik van mening
ben, uit bezorgdheid voor de positie van de ontwikkelingslanden, dat wij wegen
zullen moeten vinden om meer te blijven produceren. Het probleem is niet hoe wij
de produktie in de te voorziene toekomst kunnen beperken, maar hoe wij tot een
herverdeling van de consumptie kunnen komen, op een wijze die vele mensen, de
meerderheid van de wereldbevolking, die nu op een bestaansminimum leven,
tenminste een enigermate redelijk leven te geven. Zelfs al zou dit kunnen betekenen
dat, om hun totale aandeel binnen redelijke grenzen te houden, mensen die er nu
twee auto's en een motorjacht op na houden het met heel wat minder zouden moeten
doen. Ik ben er echt van overtuigd dat de mens dit ook kan bereiken door zijn
opvattingen te veranderen over prioriteiten in onze wereld. Wij zien nu ook in rijkere
landen een generatie opgroeien die minder is geïnteresseerd in materiële goederen
en minder de overtuiging heeft dat persoonlijke rijkdom voor de mens gelijk zou
staan met geluk. Deze omwenteling zou de consumptiepatronen en,
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afhankelijk daarvan, de noodzaak om te produceren kunnen veranderen op een
wijze, die het tijdstip van de crisis zal uitstellen.

Carl G. Jung heeft eens gezegd dat exacte wetenschapsmensen de hoogste graad
van intellectuele zekerheid hebben bereikt die tot nu toe door de geest van de mens
2
is bereikt . Gelooft u dat geleerden de noodzakelijke bal aan het rollen zouden
kunnen krijgen om de beslissingen te forceren die noodzakelijk zijn?
Misschien zit het hem in mijn generatie, maar over het geheel genomen sta ik
pessimistisch tegenover wat exacte-wetenschapsmensen, wanneer zij zich op het
sociale vlak begeven, in de politiek kunnen doen of hoe dit een belangrijke invloed
zou kunnen hebben op de wijze, waarop maatschappelijk leven geleid zou dienen
te worden. Over het algemeen zijn het mensen op zoek naar zekerheden, die gewend
zijn met absolute normen om te gaan, die het als ‘moeilijk’ ervaren om zich bezig
te houden met compromissen die noodzakelijk zijn wanneer men te maken krijgt
met een menigte individuen met zéer verschillende capaciteiten, wensen en ambities,
waar het tenslotte in het politieke leven om draait. Ontdekkingen die
exacte-wetenschapslieden doen kunnen een heel belangrijke invloed hebben op
het sociale, politieke en economische leven, maar volgens mij is hun persoonlijk
ingrijpen over het algemeen naïef, weinig wereldwijs en niet altijd gunstig geweest.
Maar het schokeffect van het Rapport van de Club van Rome, dat is opgesteld door
wetenschapsmensen, heeft een gezonde invloed gehad op de publieke opinie.
Dat is juist. Het boek heeft met al zijn gebreken de aandacht gevestigd op een
probleem, en dit gedaan op een manier die nuttig was. Ik ben er niet zo zeker van
dat dit het werk van exacte-wetenschapsmensen is geweest. Er zit een benadering
op grond van structurele analyse in het Rapport die afkomstig is uit de
gedragswetenschappen, die scherp zullen moeten worden onderscheiden van de
natuurwetenschappen.

Eindnoten:
1 Development Co-operation. Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance
Committee. O.E.C.D., Parijs, 1972, pag. 28.
2 Carl G. Jung, The Undiscovered Self. Atlantic-Little, Brown, Canada, 1957, pag. 63.
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Alexander Trowbridge
Alexander Trowbridge is president van de Conference Board in New York.
In 1967 werd hij minister van Handel in de regering van president Lyndon
B. Johnson. Hij is vele jaren verbonden geweest aan de Esso Standard
Oil Company en de California Texas Oil Company.
Trowbridge studeerde aan de Phillips Academy in Andover, Massachusetts
en aan de Princeton-universiteit. Hij is vice-voorzitter van de Atlantic
Council in de Verenigde Staten en verbonden aan het Aspen Institute for
Humanistic Studies. Hij is tevens lid van de Council for Foreign Relations.

De veronderstelling, dat economische groei oneindig zou kunnen expanderen staat
gelijk met te zeggen, dat de aarde plat is. Bent u het ermee eens dat het noodzakelijk
is dat de technologisch industriële wereld zorgvuldig nota neemt van een studie als
het Rapport van de Club van Rome?
Er is geen twijfel over mogelijk dat een dergelijke uitdaging, zoals die in Limits to
Growth geconstateerd wordt, belangrijk en noodzakelijk is als een
waarschuwingssignaal en een stimulans betekent voor discussie in steeds wijdere
kringen. Debat is een beter woord, aangezien de bevindingen van deze studie
ernstig werden tegengesproken. De methode volgens welke de analyse werd
uitgevoerd, de verborgen invloed van de technologie, het verzwijgen van
prijsmechanismen als beslissende factoren, al deze aspecten van de studie van de
Club van Rome hebben een uitvoerig debat uitgelokt. Niemand kan echter ontkennen
dat er geen behoefte zou bestaan aan voorspellingen en planning op lange termijn.
Wij moeten nu op de kritische bevindingen van dergelijke voorspellingen reageren
als zij deugdelijk zijn. Ik ben toevallig optimistischer over het vermogen van de mens
om deze problemen op te lossen dan wij in de sombere exponentiële curven van
het Rapport zien. Het vermogen van de mens als rationeel menselijk wezen heeft
ons in staat gesteld gelijksoortige voorspellingen in het verleden te overleven. Hoewel
de problemen waarmee wij geconfronteerd worden moeilijker zijn op te lossen, zijn
wij technisch steeds beter toegerust om deze op te lossen. Vooral als wij de wil
daartoe hebben. Ook ben ik onder de indruk van de steeds meer veld winnende
opvattingen over gezamenlijke sociale verantwoordelijkheid, die ik in de zakenwereld
waarneem, zoals de erkenning van de sociale invloed van economische activiteit.
Wij zien dit niet alleen de Verenigde Staten, maar ook in andere landen, wanneer
wij met grote, met The Conference Board geassocieerde firma's samenwerken.
Bestuurlijk leiderschap wordt steeds meer gekoppeld aan de totale sociale, politieke
en economische context, waarin het wordt uitgeoefend, met erkenning van de
onlosmakelijke banden die bestaan tussen de politieke en sociale stabiliteit aan de
ene kant en economische levensvatbaarheid aan de andere kant. Hoewel de ‘bottom
line’-metingen van gezamenlijke resultaten altijd in economische termen gelezen
zullen blijven worden, zullen wij niettemin ook bredere en nieuwe criteria zien die
trachten de sociale waarde van de activiteiten van de or-
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ganisatie te meten. Onder ‘bottom line’ wordt hier dan verstaan: verdiensten per
aandeel of verdiensten in termen van economische winst. Dat is éen wijze van
meten. Ik constateer echter, dat de privé-sector van het bedrijfsleven bij het afwegen
en bepalen van haar activiteiten geheel andere en aanvullende groepen van criteria
hanteert, waarvan de meeste dus niet slechts economisch gemotiveerd zijn, maar
ook sociaal en politiek.

Waarom denkt u dat vooral veel economen in de Verenigde Staten het rapport van
de Club van Rome zo hevig bekritiseerd hebben op bijvoorbeeld prijsmechanismen
en details van het model, terwijl het hier duidelijk een eerste begin betrof? Vanwaar
het soms irrationele negativisme?
Wij mogen er acht niet verbaasd over zijn dat Limits to Growth een sterke
weerstand heeft gestimuleerd. Onze Amerikaanse visie is nog steeds zwaar
economisch georiënteerd. Ons gehele systeem is totaal gericht op de ontwikkeling
van nieuwe materiële welvaart. Wanneer dus een bepaalde studie misschien het
uiteindelijke einde van die jacht voorspelt en metterdaad de rationalisatie waardoor
deze geschraagd wordt uitdaagt, dan geloof ik dat het begrijpelijk is dat de reactie
krachtig en het debat levendig is.
1
Een aantal critici, van wie Carl Kaysen in Foreign Affairs wel de meest
vooraanstaande was, meent, zoals hij schreef, dat wij ons niet kunnen veroorloven
ons druk te maken over toekomstige wolven, als er op het moment nog een groot
aantal tijgers rondloopt. Hij vreest dat onze aandacht afgeleid wordt van problemen
als het internationale monetaire systeem of de kloof tussen ontwikkelde en
onderontwikkelde landen. Als wij ervan overtuigd raken dat het einde van de wereld
à la Limits of Growth in zicht is en daarom onze inspanningen en prioriteiten meer
aanpassen en opnieuw richten op potentiële problemen dan op bestaande en
onmiddellijke vraagstukken, dan zijn wij misleid. Dit mag dan niet het juiste
perspectief zijn, maar het is een gemakkelijk te begrijpen standpunt.
2

Robert McNamara heeft onlangs een belangrijke toespraak gehouden tot de
Wereldbank. Wat buitenlandse hulp betreft heeft de Derde Wereld op het moment
reeds een schuld van vijfenzeventig miljard dollar aan de rijke landen. De arme
landen moeten hier ongeveer zeven miljard dollar in wederkerige diensten over
terugbetalen. Hoe zal de Derde Wereld ooit over dit dode punt heen komen?
Het zou zeer goed mogelijk zijn dat deze massieve schuldenlast zal moeten
worden verlengd, zal moeten worden geschrapt óf in de vorm van een moratorium
dood zal moeten worden verklaard. Er is duidelijk sprake van een paar landen die
zó diep in de schulden zitten bij internationale instituten of nationale regeringen dat
ze er nooit meer onder uit zullen komen. En toch bestaan er voorbeelden van een
succesvolle ommekeer, zoals in Brazilië of Indonesië. Indonesië gaat nog steeds
gebukt onder zware schuldenlasten, maar als resultaat van een versterkte
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politieke en sociale stabiliteit is het in het centrum van de belangstelling komen te
3
staan van nieuwe buitenlandse investeringen in de privé-sector . Ten tweede, als
de ontwikkelde landen ooit tot overeenstemming kunnen komen over een systeem
van algemene preferentiële handels-overeenkomsten voor ontwikkelingslanden ik moet toegeven een ongrijpbaar doel - dan konden hun kansen om meer te
verdienen en dus meer terug te betalen verbeterd worden.
Ik zie nóg een gebied waarop enige hoop gerechtvaardigd zou kunnen zijn. In de
ontwikkelde landen speelt zich een verschuiving af die leidt naar een groter aandeel
van het bruto nationaal produkt en van de benutting van het arbeidspotentieel in de
dienstverlenende sectoren van de economie. In de Verenigde Staten wordt meer
dan 60 procent van het bruto nationaal produkt geleverd door dienstverlenende en
distribuerende industrieën, door overheid en onderwijs. Meer dan 50 procent van
het arbeidspotentieel wordt geleverd door de niet-producerende, niet-industriële
sectoren. In Japan en in een groot aantal andere ontwikkelde economische systemen
is de groei van de dienstverlenende sector ook sterk. Tegelijkertijd zijn de inflatoire
tendensen in de ontwikkelde wereld bijna endemisch geworden. Ik vermoed dat
deze twee factoren zullen leiden tot een steeds verder groeiende stroom van
buitenlandse investeringen in de privé-sector in ontwikkelingslanden. Als
consequentie daarvan zullen deze landen in toenemende mate in staat zijn
verdiensten te putten uit de export van tegen lage kosten afgewerkte produkten
naar die ontwikkelde landen waar de economische produktie, vrijwillig of door inflatie,
is afgenomen.
4

Het S.I.P.R.I. meldt dat de Verenigde Staten sinds 1961 alleen al in Vietnam 338.000
ton napalm hebben gebruikt. De bewapeningswedloop in de Derde Wereld jakkert
voort. En dan vertelt McNamara ons dat geen van de rijke landen - na Italië geven
de Verenigde Staten het minst - zelfs maar aan de 1 procent van het bruto nationaal
produkt komt ter ondersteuning van de arme mensen op deze planeet.
Het is ongetwijfeld een feit dat de ontwikkelde landen de 1-procentgrens niet
halen, tenzij men er tevens, zoals de Japanners doen, het totale bedrag dat vanuit
de privé-sector naar de ontwikkelingslanden gaat, bij insluit. Hoewel het geen deel
uitmaakt van de nationale inspanning, in die zin dat het geen weerspiegeling is van
officiële betrokkenheid of budgettering, vormt het niettemin een deel van het
ontwikkelingsproces.
Wat uw opmerking over de massale oorlogsuitgaven betreft, ben ik misschien
weer uitermate optimistisch. Ik sta echter verstomd van de snelle en substantiële
ontwikkeling in de verhouding van de grootmachten, zoals die zich in de laatste
twee jaar hebben afgespeeld. De mate van veranderingen in de verhoudingen
Verenigde Staten-Sowjet-Unie en Verenigde Staten-China, plus de manoeuvres
voor een modus vivendi in Duitsland, zijn wel degelijk indrukwekkend geweest. Wij
zouden dwaas zijn als wij veronderstelden dat het Godsrijk is aangebroken, of dat
de antagonismen en diepe filosofische en politieke verschillen
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plotseling zijn verdwenen. Maar er heeft zich zeker een opmerkelijke vermindering
van de spanning voorgedaan - en die spanning zal nog meer afnemen als de
Vietnamese kwestie eenmaal geregeld is. Gezien in de termen van 1945-1970, zijn
de ontwikkelingen in 1971 en 1972 verbluffend geweest, en als ze verstandig
gehanteerd worden bieden onze toekomstige verhoudingen serieuze kansen om
5
de oorlogsuitgaven te reduceren. De S.A.L.T. -gesprekken en de evenwichtige
vermindering van de conventionele bewapening - dit alles houdt beloften in voor
een uiteindelijk vrijkomen van officiële bronnen, om positief aan te wenden voor de
ontwikkelingslanden en voor het dichten van de kloof tussen de have- en de
have-not-landen.
Het gaat in de eerste plaats om onze bereidheid. Geloven de ontwikkelde landen
en de Verenigde Staten nog steeds, zoals dit gedurende het Marshall-plan en in de
jaren '50 en '60 is gebeurd, dat onze interessen op lange termijn gediend zullen zijn
met het dichten van die kloof? Wij kunnen de kracht van het economische
nationalisme in de Verenigde Staten, de E.E.G., Japan of Canada niet overzien. Het
zou zijn grenzen kunnen overspoelen en ons allemaal terugsturen naar de dagen
van isolationisme en economische stagnatie. Wij in Amerika zijn in vele opzichten
vermoeid van de lasten van het leiderschap. Het beste politieke en zakelijke
leiderschap, in alle landen, zal nodig zijn om te voorkomen dat wij aan deze
vermoeidheid bezwijken. Maar deze kloof moet wel degelijk gedicht worden, op een
standvastige, consequente basis, in het belang van de overlevingskansen van ons
allemaal.

Eindnoten:
1 Directeur van het Institute of Advanced Study, Princeton, New Jersey.
2 25 september 1972.
3 Een levendige discussie volgde over wat in de Verenigde Staten wordt gezien als ‘politieke en
sociale stabiliteit’ in het Indonesië van generaal Suharto. Aan de hand van talrijke gegevens
bestreed de auteur dit Amerikaanse standpunt en wees op de overweldigende corruptie van
Indonesische militairen tot in de onmiddellijke omgeving van Suharto zelf toe, waarbij de naam
van de beruchte oliegeneraal Ibnu Sutowo viel. Een corruptie, welke ten koste van de
Indonesische massa en sociale gerechtigheid het Indonesische regime kwalificeert in de rij met
dat van Tsjang Kai-sjek in China, Thieu in Vietnam of Batista in Cuba. Op uitdrukkelijk verzoek
van de heer Trowbridge werd deze belangwekkende discussie als ‘irrelevant’ geschrapt uit het
oorspronkelijke manuscript.
4 Stockholm, International Peace Institute.
5 S.A.L.T. Strategic Arms Limitations Talks.
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Lester R. Brown
Lester R. Brown, verbonden aan de Overseas Development Council in
Washington D.C. kreeg vorig jaar aanzienlijke belangstelling door het
publiceren van zijn boek World Without Borders.
Hij werd in Bridgeton, New Jersey geboren (1934). Hij onderscheidde
zich in 1965 door zijn waarschuwingen dat in India een voedselcrisis
dreigde, zodat tijdig maatregelen konden worden genomen om de nood
te lenigen. In 1966 werd hij onderscheiden in de Verenigde Staten als
éen van de tien meest verdienstige Amerikanen. In 1970 publiceerde hij
The Green Revolution: Revolution and Development in the Seventies.
Ook is hij adviseur van de Verenigde Naties in New York.

Wat is precies de Overseas Development Council?
De Overseas Development Council is een onderwijsinstelling voor
wetenschappelijk onderzoek, zonder winstoogmerken, opgericht in 1969. Zij
concentreert zich op de verhouding tussen de Verenigde Staten en de Derde Wereld.
Naar Washingtonse maatstaven gerekend zijn wij maar een klein bureau, met een
vaste staf van ongeveer twintig semiprofessionele medewerkers. Wij worden
financieel gesteund door twee grote stichtingen, van Ford en van Rockefeller, en
door ongeveer veertig instellingen van verschillende nationaliteit. De enige financiële
steun die wij hebben zijn schenkingen.
Bent u een voorstander van een instelling als de Wereldbank?
Wij werken samen met de Wereldbank op dezelfde manier als met elke andere
ontwikkelingsorganisatie, die als hoofddoel samenwerking met de Derde Wereld
heeft. Wij werken samen met de Agency for International Development, de
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, andere ontwikkelingsorganisaties, en
V.N.-commissies.
Het Rapport van de Club van Rome was meteen al bij verschijning in de Verenigde
Staten een controversiële aangelegenheid. Waar kwam deze controverse vandaan?
Het Rapport vormt voor veel mensen een bedreiging. Het is bijvoorbeeld een
bedreiging voor economen voor wie de technieken om de groei te bevorderen en
aan te moedigen een vast onderdeel uitmaakten van hun standaarduitrusting. Die
standaarduitrusting zal wat verouderd raken, als er niet langer naar economische
groei gestreefd wordt. Het is een bedreiging voor mensen in het algemeen, omdat
het de hele manier van leven aan de orde stelt.
1

In uw boek sprak u over ongeveer drieduizend stammen en culturen in de
hedendaagse wereld. Hoe kan men deze allemaal onder éen gemeenschappelijke
noemer brengen?
Ik ben van mening dat de omstandigheden waarin wij ons aan het einde van de
twintigste eeuw bevinden, ons noodzaken gemeenschappelijke sociale gedragsregels
op te stellen, die zullen zijn gebaseerd op de
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werkelijke omstandigheden en feiten van nu. Wij moeten ons aanpassen aan het
naakte feit, dat het systeem waarin wij leven grenzen kent. Tot deze gedragsregels
zouden bijvoorbeeld moeten horen een fundamentele verandering in onze houding
tegenover de voortplanting, het besef dat men zich ernstig moet gaan bezighouden
met de noodzaak, de wereldbevolking te stabiliseren of de noodzaak om te erkennen
dat de hulpbronnen van de aarde gemeenschappelijk bezit zijn. Alle mensen zijn
afhankelijk van dezelfde oliereserves, dezelfde voorraden dierlijk eiwit uit zee, van
dezelfde vuilverwerkingscapaciteit, en wanneer wij door zouden gaan deze
hulpbronnen uit te putten, moeten wij ons gaan afvragen tot welk punt deze
gemeenschappelijk bezit zijn. Interessant genoeg ontdekt men, dat, wanneer wij
bezig zijn het uiterste te vergen van verschillende hulpbronnen, de afhankelijkheid
van landen onderling zeer veel groter wordt. Laat ik een voorbeeld geven.
In Florida heerste twee jaar geleden een ernstige droogte. Deze bedreigde de
landbouw en ook de wildstand in de Everglades. De staat Florida sloot een contract
met een regenmaker om het te laten regenen boven het schiereiland van Florida.
Het ging inderdaad regenen, maar ten koste van de omringende oceanen. Als Texas
zo'n contract had gesloten, zou dat ten koste van Mexico zijn geweest. Als Pakistan
zoiets zou doen, gaat dat ten koste van India en zou op dit subcontinent het patroon
van de natte moesson worden gewijzigd. Dit is slechts éen voorbeeld van hoe de
afhankelijkheid van de landen onderling groter wordt. Er zijn firma's, bijvoorbeeld
in Washington D.C., die contracten om regen te maken sluiten met iedereen in de
wereld die wil betalen. Dat zouden boerenbonden kunnen zijn, nationale regeringen
of ministeries van defensie. Deze mogelijkheden moeten aan banden worden gelegd.
Wij hebben het punt bereikt, waarop wij een supranationale instelling nodig hebben
om het ingrijpen in het internationale klimaat door nationale regeringen te regelen,
zoals het Internationale Monetaire Fonds dit probeert met het in goede banen leiden
van monetaire systemen.
2

Dit is wat Sicco Mansholt voorstaat: supranationale instellingen. Maar dan komt de
volgende vraag: hoe verstrekt men deze organen uitvoerende macht?
Dat is een moeilijk probleem. Willen wij een verschuiving van prioriteiten krijgen
in een wereld, die onderling steeds afhankelijker wordt, dan zijn er volgens mij
supranationale instellingen nodig, die niet alleen goede bedoelingen hebben, maar
ook gezag. Wij zouden bijvoorbeeld de Verenigde Naties meer autoriteit tot
handhaving van de vrede moeten geven. Of een ander voorbeeld: vorig jaar werd
door alle landen ter wereld bij elkaar totaal tweehonderdvier miljard dollar uitgegeven
voor militaire doeleinden. Dat bedrag is groter dan het inkomen van de armste helft
van de mensheid. Ik vind dat een onaanvaardbare manier van prioriteiten stellen in
een wereld, waarin men steeds meer op elkaar aangewezen raakt. Wij moeten onze
prioriteiten verleggen en deze mondiaal gaan bekijken.
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Denkt u, nu wij het over deze overbrugging en herorganisatie van wereldbetrekkingen
3
hebben, dat de wet van professor Forrester een bruikbaar hulpmiddel is om een
wereldomvattende infra-structuur te vormen?
Ik geloof dat het Rapport van de Club van Rome de nadruk legt op de beperktheid
van tenminste een aantal belangrijke hulpbronnen. Wanneer men gaat inzien dat
er grenzen zijn en hoe ver men kan gaan, dan zien wij een psychologisch
interessante verschuiving op internationaal niveau. Want zolang de economische
wereldtaart of de omvang van welke hulpbron dan ook bij wijze van spreken, steeds
maar groter kan worden, kunnen rijken tegen armen zeggen: ‘Wacht maar rustig af,
jullie komen ook wel aan de beurt, er zal steeds meer van alles en nog wat komen.’
Maar als men eenmaal tot de ontdekking komt, dat in werkelijkheid sommige van
deze hulpbronnen in elk geval niet onuitputtelijk zijn, dan verandert dat de zaak zeer
drastisch. Het punt is niet langer: hoe maken wij de taart groter, maar: hoe verdelen
wij hem. Dat is een zeer belangrijke vraag.
U schreef dat het heel goed mogelijk zou zijn, dat leiders van arme landen in de
nabije toekomst de voorraden dierlijke eiwitten uit de oceaan zullen opeisen, ter
aanvulling van hun eigen eiwitarme diëten. Dat zal natuurlijk moeilijkheden opleveren,
omdat arme landen misschien wel meer recht op deze voorraden hebben dan
4
andere.
Zolang er meer vis in de oceaan zat dan men ooit maar dacht te kunnen vangen,
leverde de verdeling van deze vangsten geen problemen op. Maar dit verandert
zodra wij bezig zijn deze voorraad dierlijke eiwitten uit te putten, zoals nu gebeurt
bij verschillende commercieel belangrijke vissoorten. Wij hebben gezien hoe
industriële landen, de Sowjet-Unie, Japan, de Verenigde Staten, de laatste jaren
belangrijke gedragen geïnvesteerd hebben in vissersvloten, in drijvende visfabrieken,
in vergevorderde technieken, zoals sonar en radar, om de vis op te sporen en te
vangen, in vloten die letterlijk over alle oceanen der wereld rondzwerven. De arme
landen, die de eiwitten uit zee broodnodig hebben, kunnen hier niet tegenop. Daar
hebben zij het geld en de technologie niet voor. De enige manier waarop zij kunnen
concurreren is door de grens van hun territoriale wateren te verleggen, wat zij op
het ogenblik ook doen. Ongeveer zesentwintig landen hebben hun territoriale wateren
uitgebreid van de traditionele twaalf mijl tot tweehonderd mijl, om zodoende hun
voorraden dierlijke eiwitten langs hun kusten te beschermen.
Een belangrijke recente ontwikkeling hierbij is, dat China zich achter de
ontwikkelingslanden, de landen uit de Derde Wereld, heeft gesteld en hun eis tot
uitbreiding van de territoriale wateren tot tweehonderd mijl steunt. Dit is belangrijk,
omdat China de eerste atoommacht is, die zich achter deze poging van de arme
landen stelt. Wij zijn duidelijk bezig deze voorraden uit te putten en vele biologen
geloven, dat de oceanen geen grotere hoeveelheden vis dan de huidige kunnen
opbrengen. Wij worden dus geconfronteerd met de noodzaak algemeen
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geldende beperkingen vast te stellen voor de visvangst en dan deze vangst evenredig
per land te verdelen. De vraag is: hoe doet men dit? De rijke landen zouden natuurlijk
graag de huidige verdeling handhaven, want dat levert hun twee derde van de
wereldvoorraad op. De arme landen krijgen slechts een derde. Als men het per
hoofd zou verdelen, zouden de arme landen twee derde krijgen en de rijke een
derde, wat geen onredelijke eis zou zijn. Zoals u zelf zei bestaat er de mogelijkheid,
dat arme landen, waarvan de bevolking ernstig ondervoed is, ook ten gevolge van
eiwittekorten, maatregelen zullen aanbevelen, waarbij zij voorrang zullen krijgen op
deze gemeenschappelijke wereldvoorraad. Uiteindelijk zijn de meesten van ons, in
Amerika en Europa, toch overvoed en gebruiken veel meer eiwitten dan wij nodig
hebben.

Of wij voeren eiwitten aan dieren.
Precies. Voor indirecte consumptie in de vorm van pluimvee bijvoorbeeld. Een
belangrijke vraag die wij ons moeten stellen is, hoe wij de rijkdommen van de wereld
moeten verdelen. Wij Amerikanen verbruiken een derde van de wereldvoorraden,
terwijl wij maar zes procent van de wereldbevolking uitmaken. Een gebruikelijke
wijsheid in de internationale ontwikkelingsgemeenschap was, dat het voor de twee
miljard mensen in de arme landen onmogelijk was de Amerikaanse manier van
leven na te streven, eenvoudigweg omdat er niet genoeg olie, ijzererts, eiwitten en
wat dies meer zij is.
Het is misschien een trieste situatie wanneer er zevenhonderd miljoen arme mensen
in China zijn, maar zevenhonderd miljoen rijke Chinezen zouden China in een
5
oogwenk te gronde richten.
Waarschijnlijk niet alleen dat, maar zevenhonderd miljoen Chinezen met ieder
twee auto's in de garage zouden natuurlijk ook een enorme druk op de olievoorraden
in de wereld uitoefenen. Zolang de Verenigde Staten hoofdzakelijk op binnenlandse
voorraden dreven, of het nu olie betrof of mineralen of wat dan ook, was de vraag
hoeveel wij van de wereldvoorraden verbruikten geen internationale zaak. Maar nu
wij steeds meer met elkaar te maken krijgen bij de verdeling van de grondstoffen,
moeten wij ons afvragen, waarom het zes procent van de mensheid toegestaan zou
zijn, éen derde van de onvervangbare wereldvoorraden op te gebruiken. De
Amerikanen moeten zich dat maar eens terdege afvragen, want steeds meer andere
mensen beginnen die vraag te stellen. Wij zullen bereid moeten zijn, antwoord op
die vraag te geven. De afgelopen weken heb ik twee keer aan mensen, voor wie ik
een lezing hield, gevraagd of zij aan een interessante enquête mee wilden doen.
Ik vroeg hen in vijfhonderd woorden uit te leggen waarom Amerikanen éen derde
van de wereldreserves zouden mogen opsouperen. Dat is allerminst een
gemakkelijke vraag, maar wel een, die wij binnenkort onder ogen zullen moeten
zien.

Eindnoten:
1
2
3
4

World Without Borders. Random House, New York, 1972.
Zie gesprek met Sicco Mansholt, pagina 131.
Zie gesprek met Jay W. Forrester, pagina 223.
World Without Borders. Social justice in a finite system, pag. 38.
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5 Richard A. Falk, This Endangered Planet. Prospects and Proposals for Human Survival. Vintage
Books, Random House, 1971, pag. 29. Geciteerd: Jean Mayer, topadviseur inzake
voedselproblemen van president Richard M. Nixon. Zie ook gesprek met professor Falk, pagina
436.
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John R. Meyer
Professor John R. Meyer doceert economie aan de Yale-universiteit, New
Haven, Connecticut. Hij is tevens president van het National Bureau of
Economic Research Incorporated in New York City.
Hij werd in Pasco, de staat Washington aan de westkust van de Verenigde
Staten geboren (1927). Hij promoveerde aan Harvard, waar hij zijn
loopbaan als hoogleraar begon. Hij is verbonden als adviseur aan de
denkfabriek, Rand Corporation, in Santa Monica, Californië, evenals aan
het Nationaal bureau voor economisch onderzoek. Hij heeft tal van
adviserende functies bekleed voor de Amerikaanse regering en nam deel
aan een in 1962 door president John F. Kennedy belegde Conference
on problems of the United States Economy. In 1970 verzocht president
Richard M. Nixon hem zitting te nemen in een presidentiële commissie
ter bestudering van bevolkingsvraagstukken en de toekomst van de
Verenigde Staten. Hij schreef tal van boeken, zoals Managerial Economics
(Prentice-Hall Publishers, 1970).
1

Samuel Butler merkte al op dat alle vooruitgang is gebaseerd op het universele
begeren van elk organisme om de grenzen van zijn inkomen te overschrijden. Het
Rapport van de Club van Rome is een poging om overzichtelijk samen te vatten in
welke mate deze planeet boven haar middelen en grenzen leeft.
Het was zeker een zeer nuttige poging om de aandacht te vestigen op bepaalde
problemen, die zich zouden voordoen als wij ons gedrag niet zouden veranderen.
Aan de andere kant is het redelijkerwijs toch duidelijk, dat de aan die studie ten
grondslag liggende vooronderstellingen te strak zijn. Het Rapport gaat ervan uit,
dat menselijke wezens niet bij machte en niet van zins zouden zijn om zich aan te
passen aan gewijzigde omstandigheden. Daartegenover zal de econoom bij het
bestuderen van dergelijke problemen altijd instinctmatig aannemen, dat er in het
menselijk gedrag zichzelf corrigerende tendensen zitten. Maar het is mogelijk dat
de economen in dit opzicht te optimistisch zijn. Veel van de gezichtspunten,
vooronderstellingen en waarschuwingen, die zijn ingenomen of geuit door
systeemanalisten en andere medewerkers aan het Rapport zijn op zich genomen
juist.
2

Kenneth Galbraith heeft gesteld dat conventionele wijsheid in toenemende mate
onbelangrijk wordt, omdat economische groei zeer vele zaken doet verouderen, en
dat een van die zaken de economische theorie is. Waarom zijn juist economen zo
kritisch geweest jegens het M.I.T.-model?
Voor een deel omdat de strakke vooronderstellingen, verwerkt in het model,
wezenlijk ingaan tegen de grondslagen van economische scholing, empirische
bevindingen en economische theorie. Economie als wetenschap wordt voor het
hoofd gestoten door vele van de fundamentele vooronderstellingen in het model.
Desondanks is het mogelijk, dat de economen te vlug zijn geweest met het verwerpen
van het Rapport op die gronden. Economen onderschatten misschien het belang
van sommi-
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ge van de problemen, waar de analyses van het Rapport op wijzen. Economen zijn
misschien te veel geneigd tot optimisme over het zelfcorrigerende, evenwicht
herstellende karakter van het menselijk gedrag. De waarheid ligt misschien ergens
in het midden. Als u mij vraagt naar welke kant de balans doorslaat zou ik zeggen
dat dat meer gaat naar de kant van de economen, die denken in termen als flexibele
parameters en tot aanpassing neigend gedrag, dan naar de kant van onbuigzame
parameters en zich niet corrigerende gedrag, zoals dat ten grondslag ligt aan de
analyse in het Rapport van de Club van Rome.

Toch heeft u hier in het Nationaal bureau voor economisch onderzoek een
computerstudie gemaakt inzake economisch onderzoek en bestuursbeleid. Met
andere woorden, u wijst de methode van het gebruiken van computers voor dit soort
projecten niet af.
Ik ben heel enthousiast over de mogelijkheden van de computer, zowel als
hulpmiddel bij het opzetten van modellen als bij het algemene economische
onderzoek. Dat is overigens een reden te meer waarom ik meen dat in sommige
opzichten het Rapport hoogst ongelukkig kan blijken. Zo ben ik er bijvoorbeeld
bezorgd over dat het Rapport voorbarig en ten onrechte het ontwerpen, bouwen,
construeren en gebruiken van gedragsmodellen op grote schaal in diskrediet kan
brengen. Het M.I.T.- model is gebaseerd op wat in het technische jargon wordt
genoemd een gefixeerd, gesloten, lusvormig parametersysteem. Die aanpak
verontrust mij. Met zulke karakteristieken (gefixeerde vooronderstellingen inzake
technologie, consumptief gedrag en dergelijke) is het altijd mogelijk - als er maar
ver genoeg geëxtrapoleerd wordt - de een of andere begrenzende oplossing te
vinden, die dan waarschijnlijk hoogst verontrustend zal zijn. De kern van de zaak
is echter dat die vooronderstellingen - inzake gefixeerde parameters, gefixeerde
terugval (‘feedback’), en niet-aanpassend gedrag - waarschijnlijk onjuist zijn.
Zou het nuttig kunnen zijn om samen te werken, om een nauwe samenwerking op
gang te brengen tussen systeemdeskundigen en economen om correcte
vooronderstellingen in een dergelijk model te verwerken?
Het M.I.T.-team heeft onvoldoende gebruik gemaakt van economische kennis.
Het M.I.T. bezit een van de meest gerespecteerde economische faculteiten in dit
land of zelfs in de wereld. Welke communicatiestoornissen bij het M.I.T. bestaan
weet ik niet. Mijn veronderstelling is dat sommige deskundigen en geleerden die bij
de studie waren betrokken - ik zeg bepaald niet alle - wellicht niet alle moeite hebben
genomen die zij hadden moeten nemen om zich van de hulp en inbreng van
economen te verzekeren. Ik kan mij echt niet indenken dat economen bij het M.I.T.
veel zouden verschillen van economen elders. Zij zouden zeer zeker ten volle bereid
zijn om erover te praten en zelfs wel vrijwillig hun medewerking aanbieden.
Economische kennis is stellig voorhanden in het gebied rond Cambridge in
Massachusetts, en die kennis was ook op de een of andere manier beschikbaar
voor het team van
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de Club van Rome. Men is daarom wel gedwongen tot de vraag: wensten zij eigenlijk
die inbreng van anderen wel? Natuurlijk is het werk van Forrester fundamenteel
voor het Rapport, en zijn vroegere werken over industriële en stedelijke dynamiek
vertonen karakteristiek dezelfde zwakke punten. Forrester lijkt er wel prat op te gaan
dat hij de voornaamste werken op het terrein, waarvoor hij zijn modellen schept,
niet heeft gelezen, en dat hij niet in beraad is gegaan met diegenen, die veel tijd
hebben besteed aan de studie van de betrokken verschijnselen. Misschien valt er
inderdaad iets te zeggen voor simplificaties, maar men kan de onwetendheid ook
te ver doorvoeren, en wanneer de simplificatie tot het punt komt, waarop men
empirische generaliseringen gaat verwerken, die precies tegengesteld zijn aan de
resultaten van alle voorafgaande onderzoekingen en studies, dan moet men toch
sceptisch zijn.

Bewegen wij ons naar wat u zou noemen een multinationaal wereldbestuur, een
wereldomvattend bestuur tot beheer van de aardbol?
Ik vind het moeilijk te denken in termen van dit of dat wereldomvattend regime.
Wel ben ik van mening dat misschien een goed geformuleerde boodschap in het
Rapport deze is, ‘dat wij meer dan in het verleden het geval was aandacht moeten
schenken aan de hogere planningniveaus. Of dat zal worden gedaan op
wereldomvattende schaal, op nationaal niveau, of binnen een staat, een regio of
plaatselijk, is een zaak van pragmatische aanpassing en hangt af van het gestelde
probleem.
Zo hoop ik bijvoorbeeld dat wij in de Verenigde Staten meer regionale
planninggebieden zullen krijgen, zodat wij verder kijken dan, zeg, de grenzen van
een centraal gelegen stad, zodat sommige problemen van ruimtelijke ordening,
vervoer en algemene stadsplanning in een veel groter geografisch geheel zouden
worden geplaatst. Ik ben er aan de andere kant zeker van dat bepaalde problemen
zeer duidelijk belangrijke internationale verwikkelingen vertonen. De gevolgen voor
het milieu van het supersonische luchtverkeer, om een voorbeeld te geven, zijn niet
slechts voor de Engelsen en Fransen, die het supersonische vliegtuig ontwikkelden,
een reden tot bezorgdheid.
Acht u het mogelijk dat er een conflict komt tussen de wereldvakbeweging en de
ecologen van het Rapport?
Ik zou mij niet tot de vakbeweging willen beperken. Er kunnen zich verschillende
vormen van conflict voordoen tussen de ‘have’- en de ‘have-not’-groepen, zeer
zeker internationaal gezien. Zo heb ik bijvoorbeeld berichten gezien volgens welke
de Braziliaanse regering ‘milieuvervuilende industrieën’ zou verwelkomen, als die
meer werkgelegenheid zouden scheppen in sommige van hun achtergebleven
landsdelen, waar nu chronische werkloosheid en lage inkomens voorkomen. Op
langere termijn zou dat natuurlijk weer leiden tot een geheel nieuwe reeks problemen.
Als inkomens van mensen in nu nog achtergebleven delen van de wereld
omhooggaan, zullen zij misschien vragen: Waarom moeten wij al die vervuilende
industrieën hebben? En dan zou een nieuwe
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cyclus, in enigszins gewijzigde vorm, het gevolg zijn van die ecologische en
milieuproblemen. Ik meen dat men in de Verenigde Staten, met onze zeer heterogene
en gedifferentieerde samenleving, met bijzondere minderheidsgroepen en
armoedeproblemen, nu al enige scherpe confrontaties kan waarnemen, die het
gevolg zijn van milieugeschillen. Sommige daarvan zijn misschien onjuist en kunnen
afgeremd worden door politieke actie op hoger niveau en door diplomatiek ingrijpen,
maar sommige conflicten zullen zeer moeilijk vreedzaam zijn op te lossen omdat
zij neerkomen op een wezenlijke fundamentele keuze of op het stellen van prioriteiten
over de wijze, waarop openbare budgetten zullen moeten worden besteed.
3

Herman Kahn heeft berekend dat de aardbol een bevolking van twintig miljard
mensen zou kunnen dragen met een inkomen per hoofd van twintigduizend dollar.
Wat zou uw reactie als econoom zijn op dergelijke denkbeelden van futurologen?
In de eerste plaats zou ik de gemaakte berekeningen zeer zorgvuldig willen
controleren. Als die juist zouden blijken zou ik in een dergelijke wereld liever niet
willen leven. Ik zou verkiezen te leven in een wereld met zeer veel minder mensen
wegens de vele vijandige gedragspatronen, die het gevolg zouden zijn van een
dergelijk bevolkingsaantal. Ik acht het overigens best mogelijk dat Herman Kahn
daar zelf mee zou instemmen en juist op grond van dergelijke overwegingen tot zijn
berekeningen kwam.

Eindnoten:
1 Britse schrijver (1835-1902).
2 Professor in de economie aan de Harvard-universiteit: onder president John F. Kennedy
ambassadeur van de Verenigde Staten in India; in Ambassador's Journal. Houghton Mifflin
Company, 1969.
3 Zie gesprek met Herman Kahn, directeur van het Hudson Institute, pagina 313.
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Linus Pauling
Professor Linus Pauling studeerde voor chemisch ingenieur en
promoveerde in 1925 aan het California Institute of Technology in Los
Angeles. Hij heeft van 1922 tot 1963 aan Caltech gedoceerd.
Professor Pauling werd in Portland, Oregon geboren (1901). Veel van
zijn wetenschappelijke arbeid heeft zich geconcentreerd op chemische
bindingen, zoals de structuur van proteïne, de moleculaire basis van
algemene anesthesia of het heersen van abnormale moleculen, die ziekten
veroorzaken. In latere jaren heeft hij zich vooral geconcentreerd op de
toepassing van de chemie bij biologische en medische processen. Zijn
boek Vitamin C and the Common Cold (Bantam Books, 1971), opgedragen
aan Albert Szent-Györgyi, werd onlangs nog een bestseller.
In 1954 ontving hij de Nobelprijs voor Chemie, en in 1963 ontving hij de
Nobelprijs voor de Vrede. Naast tal van onderscheidingen ontving hij de
Internationale Lenin-vredesprijs, de Mahatma Gandhi-vredesprijs, het de
Grotius-medaille voor bijdragen op het gebied van internationaal recht,
de Pasteur-medaille en vele andere onderscheidingen.

Kent u het Rapport van de Club van Rome?
Ja.
Gelooft u dat deze poging om de planeet te organiseren en te catalogiseren een
nuttige rol kan spelen bij het toekomstige beheer ervan?
Niet alleen een nuttige, maar ook een noodzakelijke en een wezenlijke rol. Ik ben
van mening dat de weg die wij tot dusver gevolgd hebben, onrecht doet aan de
komende generaties. Wij moeten onze hulpbronnen catalogiseren en het verbruik
ervan analyseren, en daarbij bedenken dat het in moreel opzicht ontoelaatbaar is
dat wij de komende generaties alle rijkdommen van de aarde zouden ontnemen.
In 1976 zullen tientallen landen, een kwart van alle naties ter wereld, over
kernreactoren voor de opwekking van elektriciteit kunnen beschikken. Alleen al in
de Verenigde Staten zullen er tegen het jaar 1990 zo'n driehonderd reactoren zijn.
Hoe groot is de veiligheidsmarge daarbij?
Kernreactoren zijn niet veilig in de zin dat een ramp onwaarschijnlijk zou zijn. Er
zijn tot dusver genoeg ongelukken mee gebeurd om aan te tonen dat catastrofes
allerminst zijn uitgesloten. Persoonlijk ben ik van mening dat er geen kernreactoren
gebouwd moeten worden, omdat het door de enorme investeringen van honderden
miljoenen dollars die voor de constructie ervan nodig zijn, bijna volstrekt zeker is
dat zij ook gebruikt zullen worden. De daarbij vrijkomende radioactiviteit leidt in ieder
geval tot schadelijke gevolgen, terwijl de reactoren bovendien een zeer reëel risico
voor de wereld en de mensheid als geheel inhouden, namelijk de mogelijkheid dat
door een ernstig ongeluk grote hoeveelheden radioactiviteit over het aardoppervlak
worden verspreid.
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Men heeft zelfs al de mogelijkheid geopperd dat gangsters op den duur in staat
1
zullen zijn om eigengemaakte atoombommen te fabriceren , en er wordt verder
gezegd dat kerngeleerden te weinig rekening houden met de irrationele gedragingen
van mensen, zoals bijvoorbeeld vliegtuigkapers die dreigden het reactorcomplex in
Oakridge, Tennesee op te blazen.
Ja, dat is zeker een zeer reëel gevaar. Splijtbaar materiaal kan namelijk niet
volledig onder controle gehouden worden. Het is mogelijk om uit een fabriek die
splijtbare isotopen produceert bepaalde hoeveelheden splijtstof te stelen, zonder
dat iemand dat merkt. En wanneer dit materiaal in handen zou vallen van mensen
zonder scrupules, leiders van kleine naties of particuliere organisaties, kunnen de
gevolgen voor de wereld rampzalig zijn.
Is dat inderdaad mogelijk? Stemt het cliché dat een theelepel strontium genoeg is
om de mensheid te vernietigen dan echt met de waarheid overeen?
Wanneer de inhoud van die theelepel gelijkelijk over alle mensen verdeeld wordt,
zal dat waarschijnlijk inderdaad voldoende zijn. Maar een theelepel strontium in de
dampkring betekent nog niet het einde van de mensheid. De atmosfeer heeft al veel
grotere hoeveelheden te verwerken gehad. Dat is echter al wel voldoende geweest
om een aantal mensen aan kanker te laten sterven en kinderen met ernstige
lichamelijke en geestelijke gebreken geboren te doen worden. In mijn boek No More
War en in mijn rede bij de aanvaarding van de Nobelprijs voor de Vrede, heb ik een
schatting gemaakt van de schade die de proeven met kernwapens tot op dat moment,
respectievelijk 1958 en 1963, hadden aangericht. In 1963 schatte ik dat er in de
loop van de tijd zestien miljoen kinderen met ernstige lichamelijke en geestelijke
gebreken geboren zouden worden, die volledig normaal waren geweest als er geen
kernproeven waren genomen. Dit geeft u een idee van de schade die tot op dat
tijdstip was aangericht, terwijl het totale tonnage van de tot ontploffing gebrachte
bommen toen nog maar zeshonderd megaton bedroeg.
Wie kan met zekerheid vaststellen dat ondergrondse proeven ongevaarlijk zijn?
Ja, inderdaad, wie? Ik herinner mij dat vijftien jaar geleden gezegd werd dat onze
toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, ons allemaal als
proefkonijntjes voor de bestudering van die kwestie aanwees. Dulles was naar mijn
mening een van de misdadige elementen die ons in deze richting hebben gedrongen,
zonder voldoende rekening te houden met de schade die aan de mensheid werd
berokkend. Uiteraard hield de Atomic Energy Commission de beschikbare gegevens
over dit punt achter. Het was uiterst moeilijk om enige informatie van de A.E.C. te
krijgen.
De Sowjet-Russische autoriteiten volgden in dat opzicht precies dezelfde politiek.
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In Caltech werd vastgesteld dat het bouwen van ondergrondse kernenergiecentrales
mogelijk zou zijn.
Ja, het kost alleen maar iets meer geld. Maar ik geloof niet dat daarmee elk risico
uitgesloten is. Er zouden nog steeds bepaalde gevaren bestaan, omdat ook een
ondergrondse centrale kan ontploffen en het grondwater door radioactieve deeltjes
besmet kan worden. Het is mijn vaste overtuiging dat wij de hoeveelheid energie
die wij gebruiken aan banden moeten leggen, dit op grond van mijn algemeen ethisch
uitgangspunt, het principe dat het menselijk lijden zoveel mogelijk moet worden
teruggebracht. Ik geloof niet dat het tot het welzijn van de mensheid, tot het geluk
van de individuele mens bijdraagt, om over steeds grotere hoeveelheden energie
te kunnen beschikken, en de aard van het leven door simpele alledaagse
economische overwegingen te laten bepalen. We zouden het bijvoorbeeld met veel
eenvoudigere en veel betere transportmiddelen kunnen stellen dan wij op 't ogenblik
doen. Het is niet nodig om op de grote autowegen een kruissnelheid van honderdtien
aan te houden, en het is evenmin nodig om zo vlug te kunnen optrekken dat men
andere snelle wagens kan passeren. Als wij ons energieverbruik konden
terugbrengen, zouden wij minstens even gelukkig, zo niet gelukkiger zijn dan op 't
ogenblik. De propaganda van de energiebedrijven, dat er meer en grotere
energiecentrales moeten worden gebouwd, of dat wij over een jaar of twintig over
vier keer zoveel energie per hoofd van de bevolking zullen beschikken als op 't
ogenblik, is uiterst schadelijk en gevaarlijk.
U zei dat er iets meer geld nodig zou zijn om ondergrondse kerncentrales te bouwen.
Maar de Baltimore Gas and Electric Company heeft zijn plannen om twee
atoomreactoren te construeren wegens het openbare verzet op ecologische gronden
moeten opgeven. Andere bedrijven, zoals Con-Edison, besnoeien op hun expansie,
omdat zij gewoon niet genoeg geld beschikbaar hebben. Waar moet het geld om
veilige of ondergrondse kerncentrales te bouwen dan vandaan komen?
Maar daar ben ik helemaal geen voorstander van, mijn opmerking was alleen
maar als kanttekening bedoeld. Ik ben helemaal geen voorstander van het bouwen
van kernenergiecentrales. Ik geloof dat wij het geheel zonder deze zouden kunnen
stellen. Wij moeten onze levensstandaard vereenvoudigen. Volgens mij moet onze
economie beheerd worden op een manier die de rijkdommen van de wereld intact
laat.
Dit is opnieuw een raakpunt met het Rapport van de Club van Rome.
Inderdaad. Ik ben het volledig eens met het uitgangspunt van het Rapport, namelijk
dat er grenzen aan de groei moeten zijn. Ik geloof dat ons bevolkingsaantal zou
moeten dalen. De kwaliteit van het leven loopt terug. De consumptiegoederen lijden
aan inflatie. Het voedsel dat het Amerikaanse volk eet, is van lagere kwaliteit dan
dat van vijftig, en zelfs van dat van twintig jaar geleden. Toen ik in januari 1967
gastcolleges in New Delhi gaf, zei ik dat de Amerikaanse bevolking volgens mij de
honderdvijftig miljoen niet zou mogen overschrijden. Op 't ogenblik wo-
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nen er in de Verenigde Staten tweehonderdentien miljoen mensen. Ik heb een
analyse gemaakt van de levensstijl, de werkgelegenheid, de beschikbare
consumptiegoederen, het voedsel, het drinkwater, de gelegenheid tot recreatie, de
noodzaak tot het instandhouden van braakliggende gronden en wouden, enzovoort.
Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat er in de Verenigde Staten al veel te
veel mensen leefden. Voor India dat diezelfde maand, januari 1967, een
bevolkingsaantal van vijfhonderd miljoen had bereikt, schatte ik dat er maximaal
honderd miljoen mensen zouden mogen leven. De optimale wereldbevolking, waarbij
iedereen in staat kan worden gesteld om een goed leven te leiden, zou misschien
ongeveer éen miljard mensen tellen, in plaats van de drie en een half miljard die er
op 't ogenblik zijn. Ik geloof niet dat het bruto nationaal produkt van de Verenigde
Staten jaarlijks met tien procent zou moeten stijgen.
Naar mijn mening zouden wij ons bruto nationaal produkt constant moeten houden,
of zelfs moeten verlagen. Hetzelfde geldt voor ons bevolkingsaantal.

U vindt het misschien interessant om te vernemen, dat Herman Kahn mij vertelde
dat onze hulpbronnen nog voor duizenden jaren toereikend zijn, en dat wij makkelijk
3
twintig miljard mensen zouden kunnen voeden . Wetenschapsmensen zijn het
blijkbaar zo weinig eens over wat wel en wat niet mogelijk is, dat ik mij afvraag hoe
het grote publiek erachter moet komen wie zij wel en wie zij niet moeten geloven.
4
Toen ik veertien jaar geleden met Edward Teller van de Universiteit van Californië
debatteerde, zei iemand tegen mijn vrouw: ‘Uw man en dr. Teller zeggen precies
het tegenovergestelde. Wie moet ik nu geloven?’ En mijn vrouw antwoordde: ‘U
behoeft alleen maar naar hen te kijken en te luisteren om te weten wie van beiden
gelijk heeft.’ Hetzelfde geldt voor Herman Kahn. Kahn heeft bij mij gestudeerd. Ik
heb hem driemaal op college gezien, daarna hield hij ermee op. Ik geloof niet dat
Herman Kahn de huidige problemen vanuit een moreel en ethisch standpunt heeft
benaderd. Er wordt weleens beweerd dat alles wat wetenschappelijk en technisch
mogelijk is, ook verwezenlijkt zal worden. Dat is onzin. Er is geen enkele reden
waarom wij louter en alleen iets zullen doen omdat het mogelijk is. Er is geen enkele
reden om een wereldbevolking van vijftien miljard te hebben, ook al is het misschien
technisch mogelijk om al deze mensen via enorme opofferingen en mobilisatie van
al onze hulpbronnen in leven te houden. Het gaat erom, vast te stellen hoeveel
mensen op aarde een redelijk bestaan kunnen leiden, waarna wij moeten proberen
om deze mogelijkheid ook in praktijk te brengen.
Wat voor rol zullen de mensen van de wetenschap volgens u bij het toekomstig
beheer van de wereld kunnen spelen?
Natuurlijk ben ik van mening dat iedereen een minimum aan wetenschappelijke
kennis en inzichten moet hebben, maar ik geloof niet dat de wereld door
wetenschapsmensen geregeerd moet worden. Zij moe-
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ten een bepaalde bijdrage leveren. Volgens mij heeft iedere geleerde twee plichten.
Ten eerste moet hij ertoe bijdragen dat zijn medeburgers zoveel mogelijk van zijn
kennis en inzichten kunnen profiteren, en verder moet hij over een aantal kwesties
nadenken en zijn conclusies aan zijn medeburgers bekend maken. Het is zeker van
belang dat wetenschapsmensen van hun opvattingen blijk geven, maar aan een
oligarchie van geleerden hebben wij geen behoefte.

Als wij de planeet willen besturen op de manier die door de Club van Rome
gepropageerd wordt, zullen wij ons moeten ontdoen van al die corrupte dictaturen
en middelmatige politici, om het voorzichtig te formuleren. Hoe kunnen wij daarin
slagen?
De wereld wordt niet alleen door middelmatige politici en andere middelmatige
machthebbers geregeerd, maar ook door immorele politici, door immorele generaals
en door immorele zakenmensen. Het bedrijfsleven gaat ervan uit dat alles aan het
winstprincipe ondergeschikt moet worden gemaakt, ethiek en moraliteit niet
uitgezonderd. Regeringen worden geacht dit streven te beteugelen, maar regeringen
zijn uiteraard eveneens immoreel. Zij hebben geen brede visie. Zij kijken niet vooruit.
Regeringen beoordelen beslissingen niet op hun ethische merites, zij zijn
opportunistisch en zelfzuchtig. Hier moeten wij verandering in brengen. Wetenschap
is in laatste instantie gebaseerd op eerlijkheid en bereidheid om de waarheid te
aanvaarden. Dit zijn de meest fundamentele wetenschappelijke principes. Het is dit
principe van eerlijkheid en bereidheid om de waarheid te zoeken en te accepteren,
dat wij in het regeringsstelsel moeten introduceren, op nationale, op internationale
en op mondiale schaal. Dit zal allerminst eenvoudig zijn, maar ik geloof dat wij uit
alle macht naar dit doel moeten blijven streven. Het analyseren van de problemen,
zoals de Club van Rome dat heeft gedaan, is van het allerhoogste belang. Wij
hebben behoefte aan een fundamenteel uitgangspunt, en ik ben van mening dat
het principe dat ik op vele plaatsen geformuleerd en beschreven heb, het principe
van het maximaal reduceren van menselijk lijden, zowel wat de huidige als de
komende generaties betreft, als algemeen grondprincipe voor het nemen van
beslissingen zou moeten gelden.

Eindnoten:
1
2
3
4

Zie gesprek met Alva Myrdal, pagina 246.
California Institute of Technology in Los Angeles.
Zie gesprek met Herman Kahn, pagina 313.
Zie gesprek met Edward Teller, pagina 306.
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John Rawls
Professor John Rawls doceert filosofie aan de Harvard-universiteit in
Cambridge, Massachusetts.
Hij werd in Baltimore, Maryland geboren (1921). Hij promoveerde aan de
universiteit van Princeton, New Jersey in 1943. Na enige tijd aan de
Cornell-universiteit in Ithaca, New York en het Massachusetts Institute of
Technology verbonden te zijn geweest kwam hij in 1962 naar Harvard.
Zijn boek, A Theory of Justice, in 1971 verschenen, staat sedert enige
tijd op de Amerikaanse bestsellerlijst. The New York Times Book Review
onderscheidde professor Rawls' boek als éen der belangrijkste vijf boeken
welke gedurende het jaar 1972 werden ‘reviewed’. De Times schreef
onder meer, dat de literaire critici A Theory of Justice niet reeds in 1971
onder de loep hadden genomen, omdat men enige tijd nodig had gehad
om de volle portée van het werk, dat dat 87 hoofdstukken en 587 pagina's
telt, te bevatten. (Zie The New York Times Book Review van 3 december
1972.)

Wat zijn volgens u de belangrijkste twee principes van sociale rechtvaardigheid die
voorwaarde zouden moeten zijn voor een maatschappelijk evenwicht, waaraan de
wereld zo'n dringende behoefte heeft. Hoe zou men deze principes in de komende
jaren kunnen combineren met het soort vrijheid dat men in de Westerse wereld tot
dusver heeft gekend? Skinner spreekt over de programmering van de samenleving.
Wat voor vorm van sociale rechtvaardigheid zal zich volgens u ontwikkelen?
1
In mijn boek waar u op doelt schreef ik over een vorm van rechtvaardigheid die
door een tweetal principes wordt gekenmerkt. Ten eerste het principe dat betrekking
heeft op politieke instellingen en burgerlijke rechten. De inhoud van dit principe is
dat vrijheden gelijk moeten zijn, en dat alle burgers in een bepaalde klasse dezelfde
vrijheden behoren te hebben. Wanneer dat niet mogelijk zou zijn, moet er in ieder
geval een zekere situatie ontstaan waarin het totale systeem van vrijheden voor
alle leden van de samenleving gelijk zou zijn. Het tweede principe heeft betrekking
op de verdeling van de economische en maatschappelijke voordelen, en daarmee
op de organisatie van bijvoorbeeld ondernemingen en universiteiten. Dit tweede
principe houdt in dat maatschappelijke voordelen en economische goederen zo
gelijk mogelijk verdeeld moeten worden, en dat de mensen die in dit opzicht goed
bedeeld zijn, zo veel mogelijk moeten bijdragen aan in armere omstandigheden
levende medeburgers.
Maar is deze enigszins utopische theorie dat wij ten bate van anderen een teruggang
in groei en welvaart zouden moeten accepteren, niet in strijd met de menselijke
natuur?
Dat is een heel andere kwestie. Uw vraag komt er eigenlijk op neer of mijn visie
in een hoogontwikkelde industriële en technologische maatschappij kan standhouden
en of zij op internationale schaal zou kunnen worden toegepast. In hoeverre kunnen
wij verwachten dat verschillende naties offers brengen, of om uw woorden te
gebruiken, bereid zijn
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om hun welvaart met anderen te delen? Onvolmaaktheden, om een eufemisme te
gebruiken, van regeringen vormen daarbij een factor die het probleem nog
ingewikkelder maken. Er zijn bovendien nog talrijke andere politieke problemen. In
mijn boek ben ik tot op zekere hoogte ingegaan op de vraag welke vorm sociale
rechtvaardigheid in een bepaalde maatschappij onder redelijk gunstige
omstandigheden kan aannemen.

In de Verenigde Staten?
Of in West-Europa.
Zou een kleine minderheid niet in strijd met de menselijke natuur handelen wanneer
zij zich bereid verklaarde haar welvaart met de overgrote meerderheid te delen?
Zelfs wanneer dit in een rijk land zou gebeuren? U weet dat er in de Verenigde
Staten nog veertig miljoen armen leven, zoals Michael Harrington in zijn boek The
Other America stelde.
Of het in strijd met de menselijke natuur zou zijn, weet ik niet. Men zegt weleens
dat de natuur van de mens afhankelijk is van de maatschappij waarin men opgroeit.
Ik ben in principe van mening - ook al heb ik daar geen echt bewijs voor - dat mensen
die zouden opgroeien in een maatschappij met op principes van rechtvaardigheid
gebaseerde instellingen, zoals ik die in mijn boek heb beschreven, eigener beweging
bereid zouden zijn de welvaart met elkaar te delen. Ik spreek dus over mensen
binnen een zelfde maatschappelijke eenheid. Ik geef toe dat deze redenering niet
zo makkelijk opgaat als men haar ook zou toepassen op mensen uit andere culturen
en naties, waarmee men geen politieke instellingen deelt, en die de verschillende
eisen moeilijker op elkaar kunnen afstemmen. Ik geef volledig toe dat het niet
eenvoudig is om denkbeelden zoals die in A Theory of Justice beschreven staan,
op wereldomvattende schaal toe te gaan passen.
2

In uw boek onderschrijft u Hobbes' opvatting dat de mens tot een sociaal contract
3
moet komen .
Ik bedoel daar niet een of ander concreet historisch contract mee. Wat ik mij er
bij voorstelde is een bepaalde manier waarop de mens de verhouding met zijn
medemens zou kunnen beschouwen. Hij zou zich kunnen afvragen wat voor contract
of overeenkomst hij onder bepaalde omstandigheden zou sluiten. Ideaal zou het
zijn als hij zich afvroeg: Waar zou ik mee instemmen, als ik niet over bepaalde
inlichtingen beschikte, als ik niet van mijn speciale positie op de hoogte was, als ik
niets over mijn persoonlijke voorkeur wist, enzovoort. Dit soort restricties zijn voor
mensen algemeen aanvaardbaar. In het ideale geval zou men redelijk gedetailleerd
moeten uitwerken met welke principes de mens zou instemmen als hij niet over
bepaalde inlichtingen beschikte. Neemt u bijvoorbeeld het internationale recht. Als
een land niet zou weten welke mogendheid over het grootste leger zou beschikken,
of welke militaire macht de meest voordelige positie in nam, of wanneer een land
geen an-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

379
dere militaire informatie zou bezitten, zou het wellicht met bepaalde internationale
rechtsprincipes bereid zijn in te stemmen. Maar omdat verschillende staten juist wel
over al die informatie over elkaar beschikken, is het zo uiterst moeilijk om tot een
overeenkomst te komen. Hetzelfde geldt voor leden binnen een zelfde maatschappij.
Misschien zien wij eens in dat er een aantal algemene principes zijn, die wij wel
zouden willen onderschrijven als wij niet vastgeroest zaten aan de idee tot een
bepaalde sociale klasse te behoren. Daarom probeer ik in mijn boek te betogen dat
dit nu juist het soort principes zijn, die wij als algemene rechtsbeginselen zouden
moeten erkennen.

Maar de computerwetenschaps de ‘computerspaghetti’, zoals professor Kenneth
4
Boulding die noemt , gedijt in zulk een fantastisch tempo dat mensen de komende
tijd steeds meer over informatie betreffende elkaar zullen gaan beschikken, zodat
het nog moeilijker zal worden om tot een aanvaardbaar sociaal contract te komen.
Ik bedoel niet dat de mensen deze informatie ook in feite niet zouden mogen
hebben. Het contract dat de mens zou moeten afsluiten om tot een ethische theorie
te komen, houdt om zo te zeggen in, dat hij overeenkomt om bepaalde vormen van
informatie niet te gebruiken, ook al beschikt hij er uiteraard wel over. De morele
inhoud van dit standpunt betekent dat er ethische gronden aanwezig zijn om deze
informatie niet te gebruiken. Dit pretendeert geen politieke theorie te zijn, in de zin
dat het een verklaring kan bieden voor hetgeen er in werkelijkheid gebeurt. Het
enige dat deze theorie pretendeert is een verklaring te geven voor de morele oordelen
die wij hebben als wij zelf onpartijdig en objectief zouden kunnen zijn. Het zou een
verklaring bieden voor de aard van onze ethische idealen, voor zover wij die
tenminste hebben, en voor zover wij overtuigd kunnen worden ze ook toe te passen.
Zou er een ‘morele meetkunde’ voor nodig zijn om uw theorie uit te werken?
Ik ga van de veronderstelling uit dat de mens over bepaalde vormen van informatie
beschikt, en dat hij over bepaalde algemene soorten van doeleinden beschikt. Op
grond daarvan probeer ik een weg aan te geven. Mijn betoog is intuïtief van aard,
en vertoont vele leemten, ook in dit opzicht. Maar de kernidee is dat bepaalde
ethische principes, onder de omstandigheden die ik zojuist heb aangegeven,
aanvaard en aangenomen zouden worden. Deze omstandigheden zijn van ideële
aard. Er zouden in ieder geval bepaalde restricties voor moeten gelden.
Wij moeten naar een ‘strengere en moeilijkere vorm van rechtvaardigheid’ toe, zoals
u dit noemt. Bent u het in principe met professor Skinner eens dat mensen door
speciale methoden als herstructurering en programmering van de omgeving
ontvankelijker voor uw vorm van sociale rechtvaardigheid zouden worden?
Ja, ik dacht van wel. Ongetwijfeld zijn de meeste mensen het er over
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eens dat er voor onze instellingen verlangens en al of niet ethische idealen, een
zekere mate van programmering nodig is. De belangrijkste kwestie is echter volgens
welke principes deze programmering in zijn werk zou moeten gaan. In mijn boek
wijs ik erop dat mensen bij het kiezen van een rechtvaardigheidsbeginsel opvattingen
zouden moeten aanvaarden, waardoor zij, wanneer deze eenmaal
geïnstitutionaliseerd zijn en de maatschappelijke instituten met deze opvattingen
overeenkomen, zij wensen en idealen zullen krijgen welke met deze opvattingen
zullen stroken. Met andere woorden, hierdoor zullen zij ook nieuwe idealen en
opvattingen gemakkelijker aanvaarden. Eén van de punten die ik naar voren breng
is dat de rechtvaardigheidsprincipes die ik voorstel van zodanige aard zijn, dat zij,
als zij worden nagevolgd, de mensen zullen stimuleren om deze beginselen ook
5
inderdaad te aanvaarden. Zij moeten als het ware ‘re-inforcing’ zijn . Waar ik het
niet met professor Skinner over eens ben, zijn de principes waarop de programmering
moet berusten, evenmin als over de manier waarop wij te werk zouden moeten
gaan, en het uiteindelijke resultaat dat wij daarmee beogen.

Welke rol speelt de harde werkelijkheid, met name de politiek hierbij? Want staat
het niet vast dat onze samenleving nog steeds bestuurd wordt door politici die geen
flauw benul hebben van vraagstukken die u hier aansnijdt.
‘Geen flauw benul’ is mij wel iets te fors. Maar het staat inderdaad wel vast dat
politici er andere ideeën op na houden, of misschien wijden zij wel helemaal geen
aandacht aan ethische vraagstukken. Dit is een ernstig probleem. Hoe men van
een situatie zonder bepaalde idealen en sociale rechtvaardigheid tot een situatie
zou kunnen komen waarin deze elementen wél een plaats hebben, vormt een aspect
van een ethische theorie, waaraan ik eigenlijk nauwelijks aandacht heb besteed,
omdat dit allerlei - vooral politieke - kwesties zou oproepen over de strategie die
men daarvoor zou moeten volgen.
Het Rapport van de Club van Rome is gebaseerd op de vraag hoe wij de planeet
als geheel kunnen besturen. Het lijkt mij nogal moeilijk om bij de huidige warboel
ook maar een begin van werkelijke sociale rechtvaardigheid te introduceren. Wat
is uw opvatting over dit allesomvattende dilemma waarmee de mensheid in dit late
stadium geconfronteerd wordt?
Ik heb absoluut geen poging gedaan om dit soort zaken zaken op een
wereldomvattende schaal te bespreken. Zoals alle denkers filosofeer ik over
verschillende vormen van ethiek, idealen. en dergelijke, om dan te moeten erkennen
- ik ben de eerste om dat toe te geven - dat dit alles in een bepaald opzicht volstrekt
geen werkelijkheidswaarde heeft, omdat elke politieke actie die mijn theorie in praktijk
zou moeten brengen, nog in een ver, in een heel ver verschiet ligt. Hoe wij
rechtvaardiger internationale verhoudingen zouden kunnen scheppen? In feite ben
ik op geen van dit soort vragen ingegaan. Eerlijk gezegd heb ik ook weinig hoop
dat het soort ideeën waarmee ik mij bezighoud, enige wezenlijke
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invloed op een dergelijk proces zouden kunnen uitoefenen.
6

Zoals u weet meende Camus dat het absurde ontstond uit de confrontatie van de
menselijke behoefte en de onredelijke stilte van de wereld. U hebt een gedetailleerde
uiteenzetting gegeven van een zeer waardevolle theorie hoe de sociale
rechtvaardigheid in uw land, in dit deel van de wereld, verbeterd zou kunnen worden.
Welke hoop heeft u bij de huidige heersende mentaliteit van de mensheid, die in
de komende vijfentwintig tot veertig jaar tot zeven miljard individuen zal uitgroeien,
dat men binnen die periode met verstand tot een vorm van sociale rechtvaardigheid
komt?
Ik weet het werkelijk niet. Er is uiteraard niemand die het wel weet. Ik geloof dat
ik wat dat betreft enigszins pessimistisch gestemd ben. Zelfs in mijn eigen land zijn
de vooruitzichten minder hoopvol dan een jaar of twintig geleden. Het is zonder
meer een politiek feit dat de militairen op 't ogenblik over veel meer invloed
beschikken dan vroeger. Dit komt voort uit ons streven om steeds meer leemten in
de structuur van de wereldmacht aan te vullen. Dit leidt tot kwalijke gevolgen. Ook
zijn wij er niet in geslaagd om het probleem van de raciale minderheden in ons land
7
op te lossen. Ik geloof dat het Witte Huis , wat dat betreft, de laatste paar jaar volledig
heeft gefaald. Ik heb in feite weinig hoop dat dat er de komende jaren een
beslissende ontwikkeling naar een rechtvaardiger maatschappij, in de zin waarin ik
dit zie, zal optreden, zelfs in een land als Amerika, waar meer sociale
rechtvaardigheid tot de praktische mogelijkheden zou kunnen behoren. Want in de
Verenigde Staten is immers de materiële basis aanwezig voor een dergelijke
ontwikkeling.
Heeft u op uw bestseller reacties van politici gekregen?
Nee, geen enkele.

Eindnoten:
A Theory of Justice. A Harvard Paperback, Harvard University Press, 1971.
Thomas Hobbes (1588-1679), Engels filosoof.
A Theory of Justice. Hoofdstuk 52: ‘The arguments of fairness’, pag. 346.
Zie ook het gesprek, gepubliceerd in Psychology Today van januari 1973, pag. 61-88.
‘Positive re-inforcement’ is een term van professor B.F. Skinner. De vertaling zou kunnen luiden:
positieve zelfversterking.
6 Albert Camus, The Myth of Sisyphus. Vintage Book, 1955. ‘An absurd reasoning’, pag. 21.
7 In dit geval wordt het bewind van president Richard M. Nixon, zetelend in het Witte Huis in
Washington D.C., bedoeld.
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Edgar Morin
Professor Edgar Morin doceert sociologie aan de universiteit van Parijs
en is directeur van het Centre Royaumont pour une Science de l'Homme.
Evenals John Rawls van de Harvard-universiteit (zie gesprek met deze)
concentreerde professor Morin zich vele jaren op de sociale aspecten
van de mens bij een zich wijzigende maatschappijstructuur, dus op een
nieuw sociaal contract; anderzijds op nieuwe stromingen in die
maatschappij.
Hij werd te Parijs geboren (1921). Hij studeerde geschiedenis, geografie,
rechten, economie en sociologie. Hij was actief in het Franse verzet en
was na de bevrijding in de journalistiek werkzaam. Van 1957 tot 1963
was hij directeur van het blad Arguments. Hij trad op als adviseur van de
U.N.E.S.C.O. en vatte zijn politieke ideeën samen in Introduction à une
politique de l'homme (Seuil, 1969).
Onder bekende werken van Edgar Morin telt men l'Homme et la mort
(Correa Seuil, 1951), l'Esprit du temps (Grasset, 1962), Commune en
France (Seuil, 1969). In 1973 zal bij Seuil verschijnen Le paradigme perdu:
la nature humaine.

U gelooft dat de mensheid al naar de ondergang op weg is en dat men pas na
Stockholm en de recente publikatie van het Rapport van de Club van Rome beseft
dat er gevaar is.
Inderdaad, ik geloof dat er pas in de jaren 1968 tot 1970 een ecologisch bewustzijn
is doorgebroken, als gevolg van een combinatie van twee verschijnselen: een
spontaan opgekomen beweging met romantische ideeën over een terugkeer naar
de natuur en een poging om een wetenschap te ontwikkelen die het milieu niet meer
in strikt mechanische termen beschouwt, maar in termen van ecosysteem en
organisatie. Deze doorbraak is een gebeurtenis van fundamenteel belang, en in dat
verband heb ik ook de uitdrukking ‘het jaar éen van het ecologisch tijdperk’ gebruikt.
Dit ecologisch bewustzijn is nauw verbonden met het feit dat vervuiling niet het
werkelijke probleem vormt. Vervuiling is namelijk een plaatselijke manifestatie van
een aantal verstoringen die zo direct voor de mens waarneembaar zijn, dat zij
onvermijdelijk tot een bewustwordingsproces op plaatselijk niveau en min of meer
vertraagde reacties moeten leiden. Ik bedoel daarmee dat een aantal
vervuilingsproblemen op zichzelf beschouwd met louter technische middelen kunnen
worden opgelost. Zo zouden wij bijvoorbeeld de kwestie van de uitlaatgassen binnen
een paar jaar tijds met de constructie van een schone motor of een complex
maatregelen op verkeerstechnisch terrein kunnen oplossen. Hetzelfde geldt voor
een aantal aspecten van het probleem van de vervuiling van de steden. Er is dan
ook werkelijk van een bewustwordingsproces sprake, omdat men beseft dat de kern
van het probleem niet op het gebied van de vervuiling zelf ligt. Vervuiling is de
vertaling van een veel dieper liggend probleem, namelijk het feit dat onze
economische ontwikkeling een absoluut ongecontroleerd verloop heeft en aan geen
enkele regulerende kracht gebonden is. Sterker nog - dat de exponentiële groeicurve
voortdurend als regulerende norm gehanteerd is. Dat wil zeggen dat wij de oplossing
van alle finan-
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ciële, budgettaire, economische en morele problemen aan de natuur hebben willen
overlaten. Dit is een enorme paradox: wij hebben de oplossing van de menselijke
problemen willen regelen door haar te zoeken in iets dat op een totale ontregeling
neer moet komen. Dit is van buitengewoon veel belang, en het werkelijke probleem
ligt dan volgens mij ook in deze ongecontroleerde groei! - De kwestie is niet zozeer
de uitputting van grondstoffenvoorraden en energiebronnen. Wij hebben nog
energiebronnen in overvloed. Wij hebben de mogelijkheden van de zon en de zee
bijvoorbeeld nog lang niet ten volle benut. De kern van het probleem ligt dan ook
niet in het uitgeput raken van oliebronnen, kolenmijnen, enzovoort. De biosfeer is
een uiterst complex wereldomvattend ecosysteem waarin zich, van het plankton tot
aan de hogere diersoorten, van de fotosynthese van de planten tot aan onszelf, een
fundamentele cyclus afspeelt. Wij moeten ons ervan vergewissen of wij het wezen
van dit systeem niet vergiftigd hebben, en daardoor verantwoordelijk zijn voor een
algemene degradatie van het leven - met andere woorden, van óns leven.
De kern van het probleem ligt dan ook op een gebied dat men tot dusver uitsluitend
aan de oorlogsindustrie overgelaten had. Het is duidelijk dat de oorlogsindustrie de
dood in zich draagt. Het is duidelijk dat het levensgevaarlijk is om kanonnen en
tanks te fabriceren. Maar tot dusver had men nooit met de mogelijkheid rekening
gehouden dat een vredesindustrie, een industrie die in onze levensbehoeften
voorziet, tot hetzelfde resultaat zou moeten leiden. Maar toch is dat op 't ogenblik
het geval en wel op twee manieren. Ten eerste door het ontbreken van elke
‘beschavingscontrole’, dat wil zeggen, elke controle over de stadia waarnaar onze
beschaving zich ontwikkelt. En daarnaast door de afwezigheid van controle op het
natuurlijke ecosysteem. Wanneer wij er goed over nadenken, is het gevaar zo groot
en zo ingrijpend - ook al is het niet mogelijk om het tijdstip waarop de mens zal
óndergaan met zekerheid vast te stellen, omdat het tempo waarin dit soort problemen
zich tot een fataal stadium kan ontwikkelen, niet vaststaat. Het is echter in ieder
geval zeker dat het om radicale problemen van verstrekkende aard gaat. Dát is de
reden waarom het ecologisch bewustwordingsproces van zo'n fundamenteel belang
is, niet alleen voor het wezen van de beschaving, maar ook voor het wezen van de
1
mens zelf. Want sinds Descartes heeft men het begrip mens altijd willen afschermen
van het begrip natuur, alsof het om twee volstrekt onafhankelijke grootheden ging.
Het meest dramatische van de zaak is misschien wel, dat het probleem te omvangrijk
is, en dat wij niet kunnen voorspellen wanneer er een algemene verslechtering in
zal treden, wat, als de zaken zo doorgaan, onvermijdelijk is.
Volgens mij moeten wij twee vormen van ecologisch bewustzijn onderscheiden,
die betrekking hebben op wat ik respectievelijk de kleine en de grote ecologie heb
genoemd. Want de kleine ecologie, die zich voornamelijk met het element vervuiling
bezighoudt, toont ons een concreet voorbeeld van verontreiniging op plaatselijk
niveau, en geeft daarbij tegelijkertijd aan, via welke technische middelen wij hier
een
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eind aan kunnen maken. De grote ecologie heeft betrekking op een veel dieper
liggend probleem, en om dat te kunnen overzien moeten wij theoretisch kunnen
denken.

Vanuit een mondiaal gezichtspunt Precies, daar hebben wij een mondiaal gezichtspunt voor nodig. Wij moeten ons
verzetten tegen het technocratisch denken dat een probleem altijd in verschillende
delen splitst. Hoewel men op die manier een grote mate van exactheid kan bereiken,
mist men zo toch het wezenlijke element, namelijk dat wat de verschillende
componenten aan elkaar verbindt. Wij hebben een mondiaal gezichtspunt nodig.
Wij hebben een theoretisch uitgangspunt nodig. Wij hebben een punt nodig van
waaruit wij onze gedachten kunnen laten gaan. En als wij eenmaal zover zijn, kunnen
wij ons van het probleem bewust worden. Van daaruit kunnen wij de bestaande
ontwikkelingen ombuigen, omdat, om een prachtige uitspraak van Michel Serres te
citeren, het probleem op 't ogenblik niet meer is hoe wij de natuur moeten beheersen,
maar hoe wij de beheersing moeten beheersen. Wij worden dan ook met een
fundamenteel bewustwordingsprobleem geconfronteerd, dat van politieke aard is.
De hele mensheid bevindt zich op 't ogenblik in een uiterst belangrijke episode.
Gelooft u dat het Rapport van de Club van Rome de poging van het M.I.T. de wereld
te catalogiseren, een stap vooruit is om de huidige situatie onder controle te krijgen?
Kijk, het project van het M.I.T. heeft twee kanten. Het gaat er maar om welke kant
men op het oog heeft. De eerste kant, die mij bijzonder heeft aangetrokken, is dat
men voor de eerste keer in de geschiedenis een computer heeft gevoed met
gegevens over de mensheid als geheel. Het lijdt volgens mij geen twijfel dat de
studie van het M.I.T. op zichzelf beslist ontoereikend was, maar desondanks is het
een eerste poging die de stoot kan geven tot een nieuw denken, namelijk het
beschouwen van problemen op wereldomvattende schaal. Dat is voor ons
eenvoudigweg onontbeerlijk. Dit is het eerste positieve punt. Het tweede positieve
punt is dat wij op 't ogenblik in een tijd leven die zo getechnocratiseerd is, dat het
van groot belang is dat de alarmklok over de ecologie juist in een van de centra van
de moderne hogere wetenschappen wordt geluid, namelijk in het M.I.T. Het valt
volgens mij ten zeerste toe te juichen dat het prestige van geleerden in witte jassen
wordt ingezet om een zaak ingang te doen te vinden, die zelfs als alle empirische
gegevens van het project fout zijn, in ieder geval fundamenteel juist is.
Daarnaast zijn er echter ook negatieve punten. Het eerste negatieve aspect komt
direct voort uit het positieve punt waar ik het zojuist over had, namelijk het feit dat
het Rapport als project ontoereikend is, waardoor het behalve als alarmsignaal en
factor in het bewustswordingsproces geen enkele waarde heeft. Daarnaast is er
nog het concept van grenzen-aan-de-groei, en het daaruit voortkomende thema
van een wereld zonder groei. Dat is een zeer slechte mythe, dat wil zeggen, de
opstellers
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van het Rapport hebben de mythe van de groei willen bestrijden met een antimythe,
die evenveel irrationele elementen bevat als de oorspronkelijke. Ik heb hier een
tweetal bezwaren tegen. Ten eerste een principieel bezwaar.
Wij komen op 't ogenblik langzaam tot het besef dat wij de neiging hebben gehad
om het concept van de economische ontwikkeling te identificeren met een concept
van een zuiver kwantitatieve groei. Anders gezegd, wij hebben een
multidimensioneel, kwalitatief concept vervlakt tot een zuiver kwantitatief concept.
Daarnaast hebben wij het concept van de sociale, menselijke ontwikkeling
geïdentificeerd met het concept van de economische ontwikkeling. Wij hebben dus
een tweevoudige reductie tot stand gebracht. Enerzijds hebben wij een zeer rijke
en eigenlijk ook zeer mysterieuze term - want wat is menselijke ontwikkeling? teruggebracht tot economistische criteria, en daarnaast hebben wij de economische
ontwikkeling gereduceerd tot groeicijfers, in termen van produkten en inkomsten.
Het werkelijke probleem van tegenwoordig is dan ook in zekere zin, dat wij het
unidimensionele universum van het woord groei moeten verlaten, zodat wij het
probleem van de economische ontwikkeling in zijn eigen termen kunnen formuleren,
en het ondergeschikt kunnen maken aan het probleem van de totale menselijke
ontwikkeling. Ik geloof dat een expliciete formulering van het probleem in deze
termen de sleutel voor de oplossing kan bieden, terwijl wij met uitdrukkingen als
‘een wereld zonder groei’ verstrikt blijven in kwantitatieve en economistische
denkwijzen.
De tweede fout is dat deze uitdrukking tevens de idee van een stationaire toestand
oproept die in feite absoluut ondenkbaar is. Het probleem is juist dat alles moet
blijven veranderen. Wij leven op het ogenblik in een tijdperk van onvermijdelijke
veranderingen. De vraag is daarbij hoe wij deze veranderingen in de hand kunnen
krijgen. Een droombeeld van een evenwichtstoestand valt volstrekt onmogelijk te
verwezenlijken. Dit zijn de twee principiële fouten in het Rapport die de tegenstanders
van het ecologisch bewustwordingsproces wapens in handen hebben gegeven, om
2
de ideeën van het M.I.T., evenals die van Mansholt, met grote heftigheid en een
redelijke mate van succes aan te vallen. Bovendien werd de kwestie ‘een wereld
zonder groei’ in het Rapport nogal lichtvaardig en vanuit een zuiver Westers
perspectief naar voren gebracht. Het maakte de indruk alsof er in de landen die al
een enorme mate van industriële ontwikkeling achter de rug hebben, een idee was
opgekomen om een adempauze te houden, en weliswaar behoefden de
ontwikkelingslanden dit misschien wel niet meteen als een directe uiting van Westers
neokolonialisme te zien, maar toch in ieder geval wel als een indirect uitvloeisel van
een onbewust verlangen van de industriële mogendheden om de bestaande
hiërarchische verhoudingen en de verschillen in macht en economische capaciteit
te handhaven. Voor de ontwikkelingslanden zijn deze denkbeelden dan ook volstrekt
onaanvaardbaar. Daarnaast is er nog een ander aspect van het ecologische
bewustwordingsproces dat ernstige problemen met zich meebrengt.
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Tot dusver huldigde men in economische kringen een gesloten opvatting over de
winst- en verliesrekening van een bepaalde industriële ontwikkeling. Zo hield men
bij de overdreven expansie van het transportsysteem, het communicatiewezen of
een bepaalde industrietak nooit rekening met het hele complex aan neurotische
aandoeningen en psychosomatische stoornissen waar de fabrieksarbeiders en de
bevolking van de steden door geplaagd werden. Men slaagde erin om idyllische
berekeningen te maken, waarbij de industriële produktie alleen maar winst opleverde,
en de volksgezondheid, de hygiëne, enzovoort, op een totaal ander plan beschouwd
werden. Een proliferatie van nieuwe ziekten deed het budget steeds verder oplopen,
maar het verband met de industriële ontwikkeling werd tot dusver geloochend. Op
't ogenblik breekt er eindelijk een ander besef door. Vooral op het gebied van de
vervuiling probeert men al wettelijke schikkingen te treffen, waarbij industrieën
verplicht worden om de bestrijding van de verontreiniging die zij zelf veroorzaken,
voor eigen rekening te nemen. Dit is een moeilijke maar geen onmogelijke zaak in
de industriestaten, waar enorme superfirma's zich op het opnieuw in de produktie
betrekken van grondstoffen kunnen gaan toeleggen. Voor de ontwikkelingslanden
is dit eveneens een uiterst noodzakelijke kwestie, al zal het zeker niet eenvoudig
zijn om ze van het belang ervan te overtuigen. Dit soort problemen kan pas werkelijk
goed worden aangepakt, wanneer het op internationale en mondiale schaal gebeurt.

Precies.
Maar helaas is dat nu juist op 't ogenblik onmogelijk, omdat wij nog steeds verstrikt
zitten in de Realpolitik van de grote mogendheden, zoals wij in Stockholm hebben
kunnen zien. Wij maken op het ogenblik een uiterst moeilijke periode door, omdat
wij ons in een systeem bevinden, in een systeem van denken, in een
maatschappijsysteem en in een systeem van mondiale verhoudingen, waarin de
tegenstrijdigheden en paradoxen zo groot zijn, dat wij onwillekeurig gaan denken
aan een metasysteem dat de meest fundamentele paradoxen oplost en integreert.
Anders gezegd, wij moeten naar een radicaal nieuwe internationale en mondiale
samenleving toe.
Wanneer wij eenmaal tot dit inzicht zullen zijn gekomen, zijn wij ons er tevens
van bewust dat deze enige concrete en realistische oplossing tegelijkertijd volstrekt
abstract en irreëel is, omdat wij geen enkel middel hebben om deze te
verwezenlijken. Wij kunnen geen vertrouwen stellen in onze regeringsleiders,
evenmin in onze politieke partijen, en ons zou daarom alleen nog de wanhoop
resten, ware het niet dat wij uit het verleden bepaalde voorbeelden hebben die op
z'n minst bemoedigend zijn. Zo kunnen wij ons afvragen, hoe de mens de taal heeft
kunnen uitvinden. Het is onbegrijpelijk hoe men een zo gecompliceerd systeem als
dat van de dubbele fonetische articulatie heeft kunnen creëren. Hoe heeft het leven
de genetische code kunnen ontwerpen? Hoe is de eerste nationale staat ontstaan?
Het is uiterst moeilijk om dit soort vragen te beantwoorden. En hoe kunnen wij op
't ogenblik tot een nieuwe sa-
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menleving komen? Daar kunnen wij evenmin antwoord op geven.

Volgens de methode van Skinner misschien?
O nee, absoluut niet. Volgens mij kan zoiets alleen door het volstrekte tegendeel
van de prikkel-reactietheorie georganiseerd worden. Naar mijn mening komt een
dergelijke verandering over het algemeen voort uit een onbewust proces van rijping,
diep in het innerlijk van de mens, laat ik zeggen door een combinatie van bewuste
en onbewuste creatieve vermogens. Zo ontstaat dan wat men een ‘beweging’ noemt.
Volgens mij hebben wij op 't ogenblik zo'n beweging nodig, een beweging van een
volstrekt nieuw type, en niet gemodelleerd naar voorbeeld van de klassieke politieke
partij. Wij hebben een internationale beweging nodig, die vaste vorm moet aannemen,
en zo de aanzet kan leveren tot een nieuw proces Een psychologische beweging Zowel psychologisch als sociologisch, en ik zou zelfs willen zeggen, ook in de
praxis. Maar dit is eveneens allerminst eenvoudig Hoe zou men verschillende culturen, de Japanners, de Amerikanen, de Afrikanen,
hierin kunnen betrekken?
Inderdaad, maar het opmerkelijke is juist dat het bewustwordingsproces bijna
overal dezelfde vorm aanneemt. - Het interessante is dat het ecologische vraagstuk
tot een zekere mate van eenheid leidt. Er zijn in de geschiedenis voorbeelden van
zulke internationale bewegingen. Er zijn een viertal Internationales geweest. Deze
hebben alle vier een tamelijk treurig lot moeten ondergaan, maar zij hebben in ieder
geval bestaan. Het is dus blijkbaar niet onmogelijk om internationale bewegingen
op te richten. Het is alleen wet noodzaketijk dat er andere vorm voor wordt gevonden
dan die van de politieke partij, terwijl men er tevens voor moet waken dat het geen
zuiver academische, intellectuele beweging blijft.
Want dan zou de massa er niet werkelijk bij betrokken zijn.
Ik geloof vooral dat het prototype van een bewustwordingsproces evengoed uit
diepgevoelde overtuiging kan voortkomen als uit een verstandelijk oordeel. In feite
zijn de massa's op 't ogenblik al geëcologiseerd. Waarom zou er anders in landen
als die van ons zo'n aandrang bestaan om, zodra het maar even mogelijk is, de
steden te ontvluchten? Waarom die algemene droom om een huisje op het platteland
te hebben? Waarom doen wij de twee dagen per week die wij op het platteland zijn
alsof wij boeren zijn? Waarom trekken wij andere kleren aan? Waarom dragen wij
op het platteland geen overhemd? Waarom vissen en jagen wij? Waarom knutselen
wij in onze vrije tijd? Het duidt allemaal op een zeer diepliggende fysieke behoefte.
Is het niet een idée-fixe, zo'n tweede huis? Hoe kan men in dergelijke verlangens
verandering brengen?
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Het gaat niet in de eerste plaats om het huis op het platteland, of om het gevoel
huiseigenaar te zijn, het gaat om een terugkeer naar een zuiver milieu, een behoefte
die steeds sterker wordt naarmate onze beschaving een steeds urbaner en abstracter
karakter aanneemt, en wij beheerst worden door een kunstmatig ritme dat
traumatische gevolgen voor onze persoonlijkheid heeft. Ik geloof dat iedereen die
in een stad woont wel over een zekere mate van ecologisch bewustzijn beschikt,
zelfs wanneer dit onbewust is. Men heeft behoefte om dit bewustzijn te loochenen.
Deze vorm van onbewust bewustzijn - als ik het zo mag uitdrukken - heeft nagedacht
over het ingrijpende probleem op wereldomvattende schaal die dit aan de mensheid
stelt. Anders gezegd, juist dit ecologisch bewustzijn dat de mensen er op 't ogenblik
toe aanzet de steden te ontvluchten, neemt voortdurend het karakter van een
ontsnapping aan. Het moet echter zo ver komen dat deze ontsnapping overgaat in
zijn tegendeel, in een herovering van onszelf. Er zijn in onze beschaving elementen
die zich nu nog in een eerste stadium bevinden, en die getransformeerd moet worden
om een beweging mogelijk te maken. Daarmee wil ik zeggen dat er, wanneer er
een nieuw idee ontstaat dat ook vorm moet krijgen, tien, honderd, duizend, miljoen
mensen moeten komen om het idee in zich te dragen en het in praktijk te brengen.
Dat is het vraagstuk.

Maar gelooft u dat de wetenschap, de sociologen, de psychologen voorop zouden
moeten gaan? Van politici heeft men wat dat betreft weinig of niets te verwachten.
Wie moet deze beweging op touw zetten, de jeugd?
Inderdaad, in de eerste plaats de jongeren. Maar in het vroegste stadium zijn het
altijd de mensen die in de marge van de samenleving leven, de mensen die met
iets breken, met hun klasse, met hun kaste - en dat zou ook de wetenschappelijke
kaste kunnen zijn. De wetenschap is op 't ogenblik uitermate gebureaucratiseerd.
Helaas valt er van de geleerden op 't ogenblik niets te verwachten, omdat de
wetenschap haar successen op praktisch gebied te danken heeft aan het feit dat
zij zich volledig gedistantieerd heeft van het probleem van doeleinden en waarden.
Dit heeft tot opmerkelijke resultaten geleid, maar een onverwacht bijverschijnsel is
dat de wetenschap en de geleerden elk probleem dat om waardeoordelen vraagt
veronachtzamen. De wetenschap zelf is daarbij object geworden van waarden en
doeleinden die buiten haar specifieke gebied lagen. Anders gezegd, zij is opgenomen
in de maatschappelijke dialectiek.
Er is een tijd geweest waarin men geloofde dat de wetenschap overal een
oplossing voor kon vinden. Dit was tegen het eind van de negentiende eeuw. De
3
jaren waarin Renan over te toekomst van de wetenschap schreef. Dit naïeve geloof
in de almacht van de wetenschap heeft lang stand kunnen houden, vooral in de
Verenigde Staten. Zelfs Einstein beantwoordde nog aan het beeld van een wijze
profeet die waarschuwingen aan de mensheid gaf. Maar in feite was Einstein de
enige die een dergelijke rol kon vervullen. Wat dat betreft was hij allerminst
representatief voor zijn collegae. Het heeft ook maar een paar jaar ge-
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duurd, voordat Mozes-Einstein veranderde in Jeremia-Oppenheimer. Want
Oppenheimer, die in zekere zin als Einstein's opvolger beschouwd kan worden, was
geen Mozes meer, maar een Jeremia die klaagzangen hield tegen de machthebbers
omdat deze atoombommen gefabriceerd hadden, en daarmee een directe bedreiging
voor het leven op aarde waren gaan vormen. Volgens mij hebben wij op 't ogenblik
de periode van de Jeremia's, de Oppenheimers, alweer achter de rug, en zijn wij in
het tijdperk van Job beland. De geleerden zitten op de mesthoop, want met al hun
wonderbaarlijke ontdekkingen blijken zij, wat de toekomst van de mensheid betreft,
stront geproduceerd te hebben. Dit besef dringt langzaam tot hen door. Niemand
staat zo machteloos, zo kwetsbaar tegenover de ontdekkingen van de wetenschap
als de geleerden zelf. Daarom verschansen zij zich liever in hun bureaucratische
wereldje, in hun eigen kringetje van prestige, standing en faam. Maar het is een
tragische vergissing om van de geleerden te verwachten dat zij het bewustzijn van
de mensen zullen verlichten. Sterker nog, het is waanzin. Wanneer men op 't ogenblik
in de wereld rondkijkt, beseft men dat wij het steunpunt ontberen, dat het denken
van vroeger kon vinden in een bevoorrechte klasse die de waarheid in zich droeg.
In de achttiende eeuw zag men in de intellectuelen zo'n bevoorrechte klasse.
Tegenwoordig weten wij dat de intellectuele wereld een universum is waarin geniale
dingen ontstaan, maar dat aan de andere kant volstrekt neurotisch is en dat niet in
staat geacht kan worden om op onze vragen antwoord te geven. Wij geloven dan
ook niet meer dat de intellectuelen de dragers van het licht zijn. Men heeft ook in
de arbeidersklasse zo'n bevoorrechte klasse gezien, die de hoedster van de waarheid
zou worden. Maar hoewel de arbeidersklasse een uiterst belangrijke rol in de
dialectiek van de maatschappelijke vooruitgang speelt, is zij evenmin de klasse die
de wereld het licht zal brengen. Bovendien geloven de aanhangers van de mythe
van het proletariaat zo weinig in hun eigen opvattingen, dat zij alle middelen
aanwenden om de arbeiders hun eigen ideeën op te leggen. Wij hebben geen
bevoorrechte klasse, geen bevoorrecht ras, geen bevoorrecht volk, en wij moeten
daarom ook weer beginnen op het punt waarop de mensheid volgens mij altijd
begonnen is, bij de profeten, Boeddha, Mohammed -

Een nieuwe Marx?
Of Marx. Profeten zijn altijd begonnen met na te denken, daarna maakten zij hun
ideeën bekend. Zij kwamen voor hun denkbeelden op, en vonden mensen die hun
opvattingen deelden. Nietzsche zei: ‘Ik schrijf voor niemand en ik schrijf voor
iedereen.’ Op 't ogenblik moeten wij een beroep doen op iedereen.

Eindnoten:
1
2
3
4

René Descartes (1596-1650), Franse filosoof en wiskundige.
Zie gesprek met Sicco Mansholt, pagina 131.
Ernest Renan (1823-1892), Franse historicus en criticus.
Robert Oppenheimer, Amerikaans atoomgeleerde.
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Allan Coddington
Professor Allan Coddington werd in Yorkshire, Engeland geboren (1941).
Na afgestudeerd te zijn in natuurkunde promoveerde hij in 1966 in de
economie. Dat zelfde jaar werd hij benoemd als docent aan Queen Mary
College van de universiteit van Londen. In 1968 publiceerde hij Theories
of the Bargaining process (George Allen and Unwin publishers).
Regelmatig verschijnen artikelen over economische zaken van zijn hand
in de Britse Manchester Guardian.
1

Wat verstaat u onder de ‘cheermongers’ ?
Onder de ‘cheermongers’ versta ik hen die de taak op zich hebben genomen ons
ervan te verzekeren dat er geen serieuze bedreiging wordt gevormd door de
gecombineerde effecten van milieuvervuiling, uitputting van de natuurlijke
grondstoffen en bevolkingsgroei. Dat houdt, met name, hen in die getracht hebben
2
3
de opvattingen van mensen als Paul Ehrlich en Barry Commoner , zowel als het
soort bezorgdheid dat in een studie als het Rapport van de Club van Rome aan de
dag wordt gelegd, bespottelijk te maken of deze in diskrediet te brengen. De
cheermongers hebben dit op een aantal verschillende manieren trachten te doen:
gedeeltelijk door zich van uitvoerige hatelijkheden te bedienen (waarin de analogie
met donderpreken over het einde van de wereld met vermoeiende regelmaat opduikt);
gedeeltelijk door zich te beroepen op hun eigen veronderstelde superieure wijsheid
met betrekking tot de vele technische kwesties die daarbij betrokken zijn; en
gedeeltelijk door het naar voren schuiven van feitelijke argumenten. Ik zou echter
willen bestrijden dat deze argumenten, bij nader onderzoek, niet meer dan
eenvoudige uitingen van spontaan optimisme blijken te zijn: een soort van
wereldomvattend Micawberisme. Het is natuurlijk de daaraan ten grondslag liggende
stemming van spontaan optimisme die de opvattingen van de cheermongers zo
eensluidend maakt.
Welke zijn deze opvattingen?
Natuurlijk delen niet alle cheermongers dezelfde opvattingen, maar uit de
optimistische literatuur in het algemeen is wel duidelijk een aantal ideeën naar voren
gekomen. Op het meest fundamentele niveau houdt het optimisme van de
cheermongers een bevestiging in van het geloof in de adaptieve vermogens van
de industriële maatschappij. Ik maak weloverwogen gebruik van een vage term als
‘adaptie’ om daar ook aanpassingen onder te kunnen verstaan zoals die in de
politieke, de economische of de technologische sfeer teweeg worden gebracht. In
feite stellen de cheermongers hun onvoorwaardelijke vertrouwen op de adaptieve
vermogens van het wereldomvattende economische systeem, maar hun ideeën
blijven geenszins beperkt tot economische processen. Als ik zeg dat de
cheermongers geloven in de adaptieve vermogens van de industriële maatschappij,
dan bedoel ik dat zij geloven dat de processen welke zij op gang gebracht menen
te zien, zowel voldoende gevoelig als voldoende krachtig zijn om iedere sociale
ontwrichting te kunnen
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afwenden, die zou hebben kunnen voortkomen uit de uitputting van natuurlijke
grondstoffen, milieuproblemen of bevolkingsdruk.

Is het vertrouwen van de cheermongers dan misplaatst?
Ik weet niet of hun vertrouwen al of niet misplaatst is, hoewel ik het toevallig niet
deel. Mijn standpunt is dat we hun houding zouden moeten nemen voor wat hij is het produkt van een tamelijk uitvoerige geloofsbelijdenis - en dat we deze niet
moeten accepteren in de vorm waarin hij gepresenteerd wordt, als het produkt van
koele analyse, superieure redeneertrant, of, wat het meest opmerkelijk is, de
onontkoombare conclusies van onweerlegbare economische principes. Het is zeker
waar dat vele economen een optimistische opvatting over deze zaken huldigen. Ik
meen echter dat we dit eerder moeten zien als een beroepsafwijking dan als een
noodzakelijk produkt van economisch redeneren. De voornaamste bewering die zij
te berde brengen is dat de uitputting van de natuurlijke grondstoffen geen probleem
is, aangezien de spontane werking van het marktsysteem de prikkels zal leveren
voor de vervanging door nieuwe materialen, de ontwikkeling van nieuwe technieken,
en de introductie van recycling-processen als vrucht van de steeds toenemende
grondstoffenschaarste. Maar het tempo en de gevoeligheid van dergelijke adaptieve
processen in de werkelijke economie is zo'n onzekere zaak, dat hij onvermijdelijk
het onderwerp van gissingen wordt, wat hemelsbreed verwijderd is van de abstracte
modellen van economische theorie. Hoe krachtig een dergelijke adaptie in een
wereld van kartels, overheidsinterventie, hoog ontwikkelde technologie, gebrekkig
omschreven eigendomsrechten, enzovoorts, zal zijn, weet niemand.
Deze opmerkingen slaan op een veel gehoorde reactie op het Rapport. Deze
reactie luidt dat de wereld veel gecompliceerder is dan het bij het in de studie
gebruikte model het geval is, met name daar waar het model bepaalde soorten
adaptieve processen abstraheert; waaruit dan geconcludeerd wordt dat het model
dan wel hopeloos misleidend of zelfs waardeloos moet zijn. Nu is het interessante
van het Rapportmodel inderdaad de grote nadruk die het legt op zelfversterkende
processen, in tegenstelling tot de adaptieve processen die het brandpunt vormen
van de neoklassieke economie. Het is een interessante en belangrijke vraag welke
van deze twee processen op de lange duur de meest krachtige zal zijn, een vraag
die niet zomaar over het hoofd gezien mag worden. Men kan met name niet stellen
dat de zelfversterkende processen van het Rapport de moeite van het bestuderen
niet waard zijn door eenvoudigweg te wijzen op het bestaan van adaptieve
processen. Natuurlijk is de wereld gecompliceerd; natuurlijk is het Rapportmodel
een drastische abstrahering; natuurlijk zijn er adaptieve processen die het beeld
compliceren. Maar wat resulteert uit dit alles? Slechts scepticisme. En scepticisme
is geen houding die, bij een onbevooroordeeld waarnemer, slechts van toepassing
geacht wordt te zijn op de conclusies van de Club van Rome-studie. Nu sta ik
toevallig sceptisch tegenover de conclusies van deze studie, zoals naar ik mag
aanne-
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men, Denis Meadows dat eveneens staat. Maar ik sta eveneens sceptisch tegenover
de conclusies van de alternatieve formalisering met betrekking tot dezelfde kwesties;
en ik sta met name sceptisch tegenover formaliseringen die eerder geïnsinueerd
dan geconstateerd worden.
Wat de milieuvervuiling betreft verplaatst het vertrouwen van de cheermongers
zich van de economische naar de politieke sfeer. In dit geval erkennen zij dat
overheidsinterventie noodzakelijk is om een systeem van richtlijnen in het leven te
roepen waardoor vervuilende activiteiten binnen de werkingssfeer van het
economische systeem gebracht zullen worden. Beweerd wordt echter dat alle
vervuilingsproblemen op deze manier opgelost zouden kunnen worden. Een bekende
Engelse cheermonger, professor Wilfred Beckerman, beweerde onlangs zelfs ‘...
het vervuilingsprobleem is eenvoudig een kwestie van het corrigeren van een geringe
fout, begaan bij de bestemming van grondstoffen, door middel van
vervuilingsrichtlijnen’, waarna hij vervolgde dat de bezwaren tegen een dergelijk
schema kunnen worden afgedaan met behulp van tweedejaars studenten economie.
Wat onduidelijk blijft is of dit nu een ongunstiger licht werpt op de onweerlegbare
uitvoerbaarheid van een dergelijk schema, of op de onbekwaamheid van een
tweedejaars student economie als het gaat om het analyseren van het probleem.
Zelfs als men het opleggen van vervuilingsrichtlijnen als een aanvaardbare
benadering zou beschouwen, rijst er onmiddellijk een aantal problemen. In de eerste
plaats bestaat er behoefte aan een methode die de vervuiling van iedere soort,
veroorzaakt door ieder individu en iedere firma afzonderlijk, vastlegt en meet. In de
tweede plaats bestaat er behoefte aan een systeem dat de richtlijn bepaalt, geëigend
voor de plaats en voor het vaststellen van de resulterende revenuen. En in de derde
plaats bestaat er behoefte aan een methode om diegenen op te sporen die het
systeem ontduiken, gepaard gaande met hun op te leggen legale sancties, hetgeen
een zaak is waarbij zowel internationale als nationale wetgeving betrokken kunnen
zijn. Het enige wat de economische theorie ons leert is hoe, onder ideale
omstandigheden, de richtlijnen te relateren aan de aan de vervuiler op te leggen
kosten. Om dergelijke regulerende systemen werkbaar en reagerend op het probleem
te maken, in plaats van doelen van bureaucratische oorsprong te dienen, dienen
problemen te worden overwonnen die een politieke wil, een wetgevende vaardigheid
en een administratieve competentie vereisen van een orde die iemand doet aarzelen
ze als een ‘eenvoudige kwestie’ te categoriseren.
Zo zien we dus dat in dit geval het onderliggende vertrouwen van de cheermongers
te maken heeft met de adaptieve vermogens van het politieke systeem: een
vertrouwen in de wijsheid en de vaardigheid van regeringen in het ontwerpen van
een regulerend schema gebaseerd op vervuilingsrichtlijnen. Nogmaals, ik deel dit
vertrouwen niet, maar ik laat het aan anderen over te bepalen of het misplaatst is
of niet.

In welk verband staat dit alles tot economische groei?
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Onze cheermongers zijn van ganser harte voorstanders van economische groei.
Maar aangezien zij uitputting van grondstoffen als onproblematisch zien en vervuiling
als iets dat rechttoe, rechtaan kan worden aangepakt, is het voor hen heel natuurlijk
toenemende produktie te beschouwen met een opgewektheid die niet vermengd
wordt met bezorgdheid voor andere effecten dan die met betrekking tot de levering
van goederen en diensten. In de context van de economische groei echter,
introduceren ze nog enkele andere argumenten. Zo benadrukken zij bijvoorbeeld,
dat economische groei niet de fysieke groei van een bepaald pakket goederen
inhoudt, maar de groei van de waarde van een voortdurend veranderend pakket.
Dit kan in waarde toenemen, niet alleen omdat het meer grondstoffen bevat, maar
omdat de grondstoffen zodanig getransformeerd worden dat ze de menselijke noden
en behoeften effectiever bevredigen. Dit benadrukken van het waardeaspect boven
het fysieke aspect van materialen en grondstoffen in het algemeen, helpt duidelijk
het idee ondermijnen dat er een zeer bepaalde relatie bestaat tussen produktie aan
de ene kant, en uitputting van grondstoffen en vervuiling aan de andere kant. Het
ondersteunt de bewering dat er geen noodzakelijke relatie bestaat tussen de groei
van waardestroming en groei van de onderliggende materiaalstromingen in fysieke
termen. Maar nogmaals, deze gedachtengang maakt het beeld alleen
gecompliceerder en leidt eigenlijk eerder tot scepticisme dan tot optimisme. Zoals
de technologie van produktie en consumptie veranderen, zo veranderen ook de
relaties tussen fysieke en waardestromingen. De vraag gaat dus luiden of de
toekomstige technologie minder kwistig met de natuurlijke grondstoffen zal
omspringen en minder vervuilend zal zijn dan de huidige technologie. Of, uitgaande
van de veronderstelling dat een dergelijke technologie ontwikkeld zou kunnen
worden, luidt de vraag: zou ze hanteerbaar zijn binnen het raam van onze instituties
en, indien dat het geval is, zou ze dat door een passende overheidspolitiek in werking
kunnen worden gebracht. En juist bij deze vragen hebben de cheermongers niets
anders te bieden dan geruststellingen.
Het wordt dus duidelijk dat deze kwestie zich, zoals alle andere kwesties, tenslotte
oplost tot een kwestie van spontaan optimisme. In dit geval is het technologisch
optimisme: een geloof in de slimheid van toekomstige trucs om de problemen op
te lossen, verbonden met het wijdverbreide gebruik van hedendaagse trucs.
Een ander argument dat de cheermongers naar voren hebben gebracht is, dat
de zorg om het milieu de behoefte aan economische groei eerder versterkt dan
ondermijnt, op basis van het feit dat herstel, bescherming en verbetering van het
milieu, grondstoffen absorbeert die daartoe beschikbaar moeten komen. Maar dit
standpunt is twijfelachtig, want het milieu wordt niet alleen behoed door het herstel
van de reeds aangerichte schade, maar ook door het voorkomen van activiteiten
die schade zouden kunnen veroorzaken. Het is niet alleen twijfelachtig te
veronderstellen dat het ongedaan maken van schade altijd beter is dan het
voorkomen; dit standpunt gaat tevens van de vooronderstelling uit
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dat de ongewenste effecten van de economische groei ook werkelijk ongedaan
gemaakt zouden kunnen worden. Dat is gewoon niet het geval. De grootste extra
hoeveelheid grondstoffen is nog niet in staat om radio-actief afval weer tot splijtbare
isotopen te transformeren. En dan moet men nog niet denken aan
omschakelingsprocessen die zouden kunnen worden toegepast als het gaat om de
afbraakprodukten van kunstmest, bodemerosie en de concentratie van residuen
van pesticiden in de voedselketens. Aangezien vervuiling in wezen een proces is
van dingen die vermengd en door elkaar gegooid worden, is de terugschakeling óf
een hopeloos kostbare óf een volslagen onmogelijke zaak. Daar gaat het nu juist
in de entropie om. Het argument dat economische groei de grondstoffen levert om
zijn eigen ongewenste effecten ongedaan te maken en bovendien nog grondstoffen
overlaat, is bedrieglijk. Want het effect kan niet ongedaan worden gemaakt. Wat
hier geboden wordt is, op zijn best, een bepaalde kosmetische behandeling die de
effecten maskeert of deze naar de toekomst verschuift.

Sommige critici van de Club van Rome zien in Aurelio Peccei en zijn vrienden een
nieuwste versie van het Robin Hood-symptoom.
Ja, zij voeren een uiterst merkwaardig argument aan dat erop neerkomt dat in
milieu- en anti-groeisentimenten Sinistere-Klasse-Boventonen meeklinken. Dit wordt
gebaseerd op het feit dat de verbreiders van de anti-groeisentimenten allen deel
uitmaken van de middenklasse, hetgeen ons, volgens de cheermongers, uiterst
argwanend zou moeten doen staan tegenover hun vermogen zich belangeloos over
dit onderwerp uit te spreken. Maar de kracht van dit bezwaar is twijfelachtig,
aangezien de cheermongers zelf over onmiskenbare middenklassepapieren
beschikken. De cheermongers beweren echter met klem dan anti-groeisentimenten
de ontgoocheling zijn van de relatief geprivilegieerden en tevredenen (anders dan
zijzelf) over de resultaten van een ruimere welvaartsspreiding, resultaten die de
kwaliteit van de voorrechten die zij genieten ondermijnen: een kwaliteit die gewoonlijk
vermindert als van de voorrechten een wijder gebruik wordt gemaakt. Maar om deze
‘samenzwering van de middenklasse’ aan te tonen, dient men in hoge mate selectief
te zijn bij het kiezen van voorbeelden, waarbij men deze in feite moet beperken tot
overdreven gevallen. Het blijft immers volslagen duister waarom de middenklasse
bij uitstek gevoelig zou zijn voor, bijvoorbeeld, residuen van pesticiden of radioactieve
verschijnselen.
Wat is dan uw eigen standpunt?
In de door mij aanvaarde termen sta ik zeer twijfelachtig tegenover de adaptieve
vermogens van de industriële maatschappij, geconfronteerd met de problemen die
ze zelf oproept. Ik sta met name twijfelachtig tegenover de rol van de technologie
in deze processen. De technologie heeft geen blijk gegeven merkbaar te kunnen
reageren op sociale behoeften of zelfs, met name, op economische druk. Zo komt
me onmiddellijk het Concorde-project voor de geest als een belangrijk voorbeeld
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van de technologie welke zich volgens zijn eigen doelen en logica ontplooit. Ik maak
me in het bijzonder zorgen over de last waaronder het politieke systeem gebukt zal
gaan dat de behoefte zal hebben meer en meer de activiteiten met potentieel
vernietigende milieu-effecten te reguleren, vooral als men bedenkt dat het regulerend
apparaat op wereldomspannend niveau bepaald ondeugdelijk is. Zelfs op nationaal
niveau inspireert het succes waarmee regeringen orthodoxe economische doelen
hebben nagestreefd, mij niet met een groot vertrouwen in het vermogen van deze
regeringen om zowel deze doelen, als die welke te maken hebben met het
conserveren van natuurlijke grondstoffen en het beëindigen van de vervuiling,
werkelijk te bereiken. Het komt mij uiterst waarschijnlijk voor dat de relatief autonome
ontplooiing van de hogere technologie, samen met de logge en onzekere werking
van het politieke systeem, een voldoend slechte adaptie zou kunnen leveren om
de mate van goedgunstige aanpassing, waartoe het economische systeem in staat
zou kunnen zijn, volledig ongedaan te maken. In welke geval men teruggeworpen
wordt op de wereldomvattende verantwoordelijkheden van de individuele burger een toch al overwerkt en duidelijk ineffectief instrument. Geen van deze zaken stemt
me opgewekt.

Eindnoten:
1 Cheermonger: iemand die zijn brood verdient met het leveren van opgewektheid; een optimist
onder alle omstandigheden. Professor Coddington publiceerde in het herfstnummer van Your
Environment (1972) een studie, getiteld ‘The Cheermongers, or How to Stop Worrying and Love
Economic Growth’.
2 Professor in de biologie en de ecologie aan de Stanford-universiteit, Stanford, Californië.
3 Professor in de biologie en de ecologie aan de Washington-universiteit, St. Louis, Missouri.
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Freeman Dyson
Freeman Dyson, van wie Nobelprijswinnaar Paul Samuelson zulke lovende
1
woorden sprak in een eerder in dit boek gepubliceerd gesprek diende in
de Tweede Wereldoorlog bij de Britse luchtmacht. Hij studeerde aan de
Cambridge-universiteit en werd in 1951 aan Cornell, in Ithaca, New York
tot hoogleraar in de natuurkunde benoemd.
Professor Dyson werd in 1923 in Engeland geboren. In 1957
naturaliseerde hij tot Amerikaan.
Hij heeft tal van functies bekleed in regeringsverband, hielp het
Orionruimtevaartuig ontwerpen bij General Atomic in San Diego, Californië,
werkte in wapenlaboratoria, de Amerikaanse Space Agency en de
Disarmament Agency. In 1953 werd hij als hoogleraar in de natuurkunde
benoemd aan het Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey.
In 1966 onderscheidde de Koninklijke Academie van Wetenschappen in
Amsterdam hem met de Lorentz-medaille.

Bent u het met Arthur C. Clarke eens, die schreef: ‘De mens is de enige
schipbreukeling in deze kleine notedop in het zonnestelsel, die voor eeuwig als een
2
speelbal meedrijft op de stromen van de melkweg?’
Ik weet het niet. Ik zou er wat voor geven om erachter te komen.
Waar haalt Clarke zoiets vandaan?
Dat is een kwestie van geloof. Veel van mijn collega's bezitten de religieuze
opvatting dat wij niet de enigen in het heelal zijn. Ik hoop dat zij gelijk hebben. Het
heelal zou er heel wat boeiender op worden.
3

Arnold Toynbee vond dat de odyssee naar de ruimte geldverspilling was.
Het is op den duur zeker geen geldverspilling, wel hebben wij tot dusverre de
4
verkeerde weg bewandeld. We zijn met het Apollo-programma op een dood spoor
gekomen. Dat is voor iemand die ermee te maken heeft gehad nauwelijks een
verrassing. Het is veel te kostbaar en in allerlei opzichten weinig intelligent opgezet.
Maar men heeft het gedaan. Dát is het voornaamste. Het is beter dat wij op deze
manier naar de maan zijn gegaan dan helemaal niet. Als wij iets zinnigs in de ruimte
willen doen, dan moeten wij goedkope ruimtereizen kunnen maken. Schepen als
de Apollo doen mij sterk denken aan de geweldige luchtschepen uit mijn jeugd, de
R-101 in Engeland en de Hindenburg in Duitsland, die fantastische, prachtige, lichte
scheepjes met hun belachelijk kleine brandstoflading. Zij lijken op de Apollo-schepen.
Wat wij nu nodig hebben is de tegenhanger van de Boeing-747 voor de ruimtevaart.
Die krijgen wij ook wel, al zal het alleen nog een poosje duren.
Vindt u dat de Sowjets het ruimteonderzoek intelligenter aanpakken?
Dat zou ik niet willen zeggen. Het is moeilijk te beoordelen, omdat zij hun kosten
niet bekendmaken. Ik geloof, dat hun programma nog iets dommer is uitgevoerd
dan het onze, maar dat is een kwestie van beoordeling. Bovendien hadden zij zich
de verkeerde doelen gesteld.
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In welk opzicht?
Zij hadden meer belangstelling voor de raket dan voor de brandstoflading. Voor
zover wij weten houden de mensen die het Sowjet-ruimte-programma uitvoeren
nog minder rekening met wetenschappelijke doelstellingen dan de experts van ons
Amerikaanse programma. Maar ik ben er slecht van op de hoogte, want maar heel
weinigen van ons hebben ooit de kans gehad met onze Sowjet-tegenspelers van
gedachten te wisselen.
Gelooft u, nu gevaren schijnen af te nemen en de betrekkingen met de Sowjet-Unie
beter worden, dat er een kans is op openhartiger contact met Sowjet-collega's over
ruimtevaartproblemen?
Wij hebben al goed contact met onze collega's, dat wil zeggen, met de mensen
die van buitenaf tegen het ruimteprogramma aankijken. Ik geloof ook dat er redelijk
goed contact tussen de insiders zelf is, maar het is ons in geen van beide landen
gelukt een nuttig contact te leggen tussen insiders en outsiders. Maar als het gaat
om de toekomst van de mens zijn dit onbelangrijke kwesties.
De Verenigde Staten zijn erin geslaagd de eerste kaart van Mars te voltooien, met
behulp van zevenduizend televisieopnamen op een afstand van vijfendertig miljoen
mijl. Wat is het belang van deze prestatie?
Dat is onmogelijk vast te stellen. Wij wisten ook niet wat het belang van de
ontdekking van Amerika was, toen dit voor het eerst werd ontdekt.
Een belangrijke stap voorwaarts?
Het is een geweldige stap. Voor de eerste keer krijgen wij een duidelijk beeld van
een andere planeet. Waar dat toe leidt zou ik, of wie dan ook, onmogelijk kunnen
voorspellen. Als volgende stap worden in 1975 of 1976 twee ruimteschepen in een
baan om Mars gebracht om veel nauwkeuriger observaties te doen. Wij staan nog
maar aan het begin van de verkenning van de planeet Mars.
U hebt in de New York Times de mening uitgesproken, dat het van groot belang is
5
meer informatie over de melkwegen, over het heelal te verzamelen.
De beste manier om dit vraagstuk aan te pakken is om na te gaan wat er te zien
is. De apparatuur is voor het overgrote deel nog niet zo verfijnd. Wij gebruiken nog
gewone optische telescopen. Wij hebben meer telescopen van allerlei typen nodig.
Op het ogenblik is er eigenlijk een dringend tekort aan ouderwetse telescopen. Er
zijn veel meer astronomen met goede ideeën dan er telescopen beschikbaar zijn.
Wij beginnen nu pas een idee over de ruimte te krijgen, die ons veel nieuwe
gegevens oplevert. Het belangrijkste dat wetenschappelijk gezien, uit de
ruimteprogramma's is gekomen, is de ontdekking van bronnen van röntgenstraling
in de lucht. Dit is een volslagen nieuwe tak van astronomie, die
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bovendien niet veel geld kost. Het belangrijkste wetenschappelijk werk dat er in dit
ruimteprogramma gedaan is, heeft minder dan éen procent van het hele programma
gekost. De hele astronomie van de ruimte is met onbemande satellieten gedaan,
vooral de röntgenstralingastronomie is voor het grootste deel met heel kleine raketten
gedaan. Voor zulke waarnemingen zijn geen miljarden dollars nodig. Zij kunnen
zelfs veel beter zonder miljarden dollars uitgevoerd worden.

Spreekt u nu over wat u de infrarode astronomie noemt?
Nee. Infrarood vindt gewoonlijk van de grond af plaats.
Hebben de Sowjets niet de grootste telescoop ter wereld?
Hij werkt nog niet helemaal maar hij wordt inderdaad binnenkort in bedrijf gesteld.
Dat zal een belangrijke stap vooruit zijn.
Dat valt nog te bezien. De Sowjets zijn er zelf wat sceptisch over. Het schijnt dat
6
deze telescoop niet op de juiste plaats staat. Het zal echter ongetwijfeld een goed
instrument zijn.
U hebt over een heel nieuwe ontwikkeling gesproken, die u het ‘groen maken van
de melkweg’ noemde. Zijn er nieuwe ontwikkelingen in het heelal denkbaar, waardoor
de grenzen van de aarde een andere dimensie zouden krijgen?
Als er éen zaak vaststaat over de toekomst is het wel dit: de toekomst zal heel
anders zijn dan wie ook verwacht. Ikzelf inbegrepen natuurlijk. Ik beweer ook niet
dat ík zou kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Het soort voorspellingen dat
door de Club van Rome, of liever gezegd door Forrester en Meadows is gedaan,
komt mij bijna nog bijna ongeloofwaardiger voor dan de meeste anderen. Wat ik de
afgelopen dertig tot veertig jaar bij het bestuderen van de wereld heb geleerd is,
dat kwalitatieve veranderingen altijd de overhand hebben op kwantitatieve. Iedere
keer als de wereld ten gevolge van een kwantitatieve verandering een bepaalde
richting op schijnt te gaan, komt er een nieuwe kwalitatieve factor opdagen waardoor
de hele aard van het probleem verandert. Dit is herhaaldelijk voorgekomen.
Kernfusie Kernfusie kan dit effect al of niet hebben, maar de verandering is kwalitatief niet
groot genoeg, het is maar een kleine wijziging. Veel grote veranderingen voltrekken
zich vrijwel onmerkbaar. Het is bijvoorbeeld nog maar een paar jaar geleden dat
men ernstig over stopzetting van de bevolkingsgroei begon te praten. Wij moeten
nu een lagere school hier in Princeton, New Jersey sluiten omdat er geen kinderen
genoeg meer zijn. Daar was maar een jaar of vijf voor nodig. Het gaat krankzinnig
snel. Ik denk dat dit de eerstvolgende honderd jaar steeds meer zal gebeuren. Waar
men zich in de komende honderd jaar ook druk over zal maken, ik wil wel voorspellen
dat het niet de problemen
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zijn, waar Forrester en Meadows zich zo over opwinden. Ik kan mij natuurlijk
vergissen. Wij kunnen ons allemaal vergissen. Maar het voornaamste vind ik om
altijd voorbereid te zijn op de onverwachte wending.

Om terug te komen op de mogelijkheid van het planten van bomen op kometen en
biologische bijprodukten als voedsel.
Wij verwachten van de fysica, die mijn eigen tak van wetenschap is, niet zulke
grote verrassingen. Wij kunnen ons hierin ook vergissen, maar het lijkt mij
waarschijnlijk, dat de fysica de eerstvolgende honderd jaar niet het voornaamste
gebied van wetenschappelijke vorderingen zal zijn. Het zal de biologie zijn waarin
nieuwe grenzen ontsloten zullen worden. Er zullen enorme veranderingen
plaatsvinden in hoe wij over onszelf denken, of hoe wij over ons milieu denken,
omdat wij zoveel geleerd zullen hebben over de werking van biologische processen,
dat wij deze werkelijk in de hand zullen hebben. Dit is nu nog niet het geval, maar
ik denk dat het binnen vijftig jaar bereikt zou kunnen worden. Dan zullen wij de
biologische basisprocessen op dezelfde manier beheersen als met de
basisprocessen in de fysica en de chemie het geval is. Dat zal een geweldige
verandering betekenen in de plaats van de mens ten opzichte van het heelal. Wat
volgt zeg ik niet als een voorspelling, maar ik werp het op als een vraag: het zou
best eens kunnen gebeuren dat het voornaamste vraagstuk dat ons over honderd
jaar bezighoudt is, zullen wij éen soort zijn of zullen wij duizend soorten zijn?
Hoe bedoelt u dat?
Zal de mensheid éen soort blijven of zullen wij zodanig gaan variëren dat wij
duizend verschillende soorten worden?
Verspreid over de melkwegen?
Dat hoeft niet. Misschien zelfs hier op aarde. Men hoeft niet speciaal de ruimte
in om dit probleem onder ogen te zien. Wij hebben het hier tenslotte al.
Wanneer al die van elkaar verschillende soorten op éen aarde zouden moeten
leven, heeft men een gedragscode nodig die voor iedereen aanvaardbaar zou zijn.
U zegt, dat de biologie de toekomst zal zijn, maar hoe staat het met de
gedragwetenschappen?
Natuurlijk, dat zal ook waarschijnlijk negentig procent van het vraagstuk zijn, dat
ben ik volkomen met u eens. Ik geloof alleen niet, dat wij de mensen zullen
voorschrijven hoe zij zich moeten gedragen. De vraag is: hoe wíllen de mensen
zich gedragen.
In absolute vrijheid?
Ik hoop dat er nooit een wereld komt waarin wij beslissen hoe de mensen zich
hebben te gedragen. De vraag is, zijn onze maatschappelijke instellingen zo soepel,
dat zij deze variatie die ongetwijfeld komen gaat zullen kunnen verwerken. Dit is
het grote probleem voor mij. Er is
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wel enige hoop, dacht ik. Alles wijst erop dat maatschappelijke instellingen in vele
opzichten soepeler worden dan vroeger. Er zijn nu allerlei soorten gedrag toelaatbaar
die dertig of veertig jaar geleden ondenkbaar waren. Dit juich ik toe en ik geloof dat
wij deze ontwikkeling veel meer zullen gaan zien.

En de dag des oordeels?
Ik ben sterk tegen ondergangsprofeten gekant, daar heeft niemand nog ooit iets
aan gehad.
Maar acht u het werkelijk mogelijk, dat onze beschaving niet beperkt zou blijven
binnen de grenzen van de planeet, maar zich van de ene komeet naar de andere
zou verspreiden, van ster tot ster, naar een nieuwe leefruimte, een nieuwe ruimte
om ons te voeden, om in te leven.
Of de mensheid zich over een grotere leefruimte zou kunnen verdelen, (ik zeg
niet, van ster tot ster, dat ligt in de verre toekomst) maar binnen het zonnestelsel,
dat is eerder een vraag van ‘willen wij dat’ dan ‘kunnen wij dat’. Als wij dat zouden
willen dan kunnen wij het ongetwijfeld. Maar het valt te bezien of wij het willen. Het
lijkt mij waarschijnlijk, dat wij een grotere leefruimte nodig hebben om het probleem
van de verscheidenheid op te lossen, dat zoals ik het zie het voornaamste sociale
probleem van de mensheid is. Als wij ver van de aarde nieuwe gebieden in het
zonnestelsel zouden kunnen ontsluiten, dan zouden wij een groot aantal van deze
problemen kunnen oplossen. Ik hoop dat dit informeel in zijn werk zal gaan, ongeveer
op de manier waarop Europeanen zich over de planeet hebben verspreid en niet,
dat een bepaalde opperste regering besluit een heel groot project op stapel te zetten
om het zonnestelsel te koloniseren. Ik hoop dat het kleine groepjes mensen zullen
zijn die tot de conclusie komen, dat zij zelfstandig willen zijn en die dan de nodige
middelen organiseren om hun gang te kunnen gaan. Daarom is het van zoveel
belang dat de ruimtevaart goedkoop zal zijn, opdat een groep van bijvoorbeeld
honderd mensen zich de nodige middelen kan verschaffen om te vertrekken. Ik
denk dat dit zal gebeuren, alhoewel ik moet toegeven, dat er nog heel wat
uitvindingen gedaan zullen moeten worden voor dergelijke emigratieplannen
uitvoerbaar worden.
Een zeer belangrijke ontwikkeling waar ik benieuwd naar ben is de zich
reproducerende machine. Dit denkbeeld werd vanuit theoretisch standpunt voor het
7
eerst door de wiskundige Von Neumann bestudeerd. De zich reproducerende
machine is de menselijke nabootsing van de levensprocessen. Als wij tot in
bijzonderheden begrepen hebben hoe de levende organismen zich voortplanten en
hoe de erfelijkheidsprocessen en de processen van differentiatie in een organisme
in de natuur plaatsvinden, dan staat de weg vrij om deze processen voor ons eigen
doel te gebruiken bij het bouwen van machines, dat wil zeggen, om machines te
maken die zo volmaakt zijn dat zij zichzelf kunnen reproduceren. Wij zien in beginsel
reeds hoe dit zou moeten. Von Neumann heeft zo'n machine op papier ontworpen,
die maar een half mil-
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joen afzonderlijke onderdelen telde. Een echte machine heeft er natuurlijk veel meer.
Het wordt een ingewikkeld beestje. Maar als zulke machines voor gebruik gereed
zijn wordt het proces om nieuwe werelden te koloniseren aanzienlijk vereenvoudigd.
Men stuurt éen raket naar de maan met een machine aan boord die al die
mogelijkheden heeft. Deze machine zou zo geprogrammeerd moeten zijn dat zij
zichzelf zou kunnen reproduceren met behulp van niets anders dan rotsen en
zonlicht. Deze kan dan ook de eigen benodigde onderdelen maken. Deze machine
zou geprogrammeerd kunnen worden om alles te bouwen wat men bouwen wil om
de maan geschikt te maken voor bewoning door de mens. Dit lijkt mij de manier
waarop de economie van de ruimte omgevormd kan worden, niet door kleine
verbeteringen in aandrijfsystemen van raketten, maar door een radicale verandering
in de kwalitatieve kant van het probleem. Als men machines zou hebben die zich
reproduceren, zouden economische problemen een heel ander aanzien krijgen. De
kapitaalvermeerdering zou ook veel sneller gaan. De kosten om bepaalde dingen
uit te voeren zouden immers zo ingrijpend veranderen, dat het helemaal niet meer
mogelijk is te voorspellen wat men wel en wat men niet kan doen. Voor zover ik kan
nagaan, bestaat er geen reden waarom zich reproducerende machines ook niet
hier op aarde hun nut zouden kunnen hebben. Er zouden heel wat zaken te bedenken
zijn die hiermee uitgevoerd zouden kunnen worden. Op aarde zijn er natuurlijk wel
grotere beperkingen. Er zouden hier mensen in de weg zitten, wanneer zich
reproducerende machines aan de gang zouden gaan. Deze machines zouden hier
op aarde allicht allerlei nieuwe ecologische problemen opwerpen, waarmee wij
uiterst zorgvuldig zouden moeten omspringen. Deze machines zouden bijvoorbeeld
ook de overgang van arm naar rijk een heel stuk eenvoudiger kunnen maken. Uit
kapitalistisch oogpunt kan men zich misschien een industrieel ontwikkelingspakket
voorstellen, dat door een van de wereldconcerns zoals I.B.M. op de markt wordt
gebracht, dat een arm land dan tegen een bescheiden aanbetaling zou kunnen
kopen. Er wordt éen machine door de I.B.M.-fabriek naar het betreffende land
verscheept en deze machine reproduceert zich dan, differentieert, organiseert een
industriefabriek, een volledig modern communicatiesysteem en verder alles wat
nodig is om een land te moderniseren.

Maar wat zou het gevolg zijn van deze ontwikkelingen voor de voortdurend
toenemende aantallen mensen? Meer machines, minder werk, groter werkloosheid.
Zouden zich reproducerende machines in India of Brazilië geen ramp veroorzaken?
Ik heb niet gezegd dat ik een oplossing voor de sociale problemen van de
mensheid kende. Ik zeg alléen dat zulke technologische ontwikkelingen heel goed
mogelijk zijn. De aard van onze problemen zou er radicaal door veranderen, maar
problemen zullen er blijven. Zij mogen ernstiger zijn, maar zij zullen ongetwijfeld
anders zijn. Ik houd het voor zeer goed mogelijk dat er een grotere verwijdering
ontstaat tussen de grote massa van de mensheid en economische problemen en
een grotere
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verwijdering tussen de mensen die de machines bedienen en de mensen daarbuiten,
die slechts toeschouwers zijn. Wij bewegen ons hoe langer hoe meer in de richting
van wat de geleerden een postindustriële samenleving noemen, een samenleving,
waarin de overgrote meerderheid van de mensen niet meer in de ouderwetse trant
hun brood behoeven te verdienen. Alhoewel, nadat wij economische problemen
zouden hebben opgelost zullen er altijd weer nieuwe problemen ontstaan.

Men zou naar een andere planeet kunnen vertrekken Ik zeg niet dat men naar de maan moet vertrekken. Ik zeg, zij die dat willen kunnen
naar de maan vertrekken. Zij die hier willen blijven zullen wegen moeten zoeken
om hun tijd door te brengen, een manier van leven die bevalt. Dit zal waarschijnlijk
minder een probleem zijn voor de Indiërs dan voor ons, omdat de Indiërs in zekere
zin dichter bij de postindustriële samenleving staan dan wij. Wij moeten misschien
leren leven zoals de Indiërs, in plaats van dat de Indiërs leren leven zoals wij. Het
kán zijn. Het is moeilijk te voorspellen. Maar het staat wél vast dat de problemen
die zich aan de mensheid presenteren, in grote mate zowel voor de arme als voor
de rijke landen zullen gelden. De zich reproducerende machine zal in bepaalde
opzichten grote gelijkschakelende invloed hebben. Dat betekent dat alles wat een
rijk land kan, een arm land ook kan. Dat betekent dat de problemen die de rijke
landen hebben ook voor de arme landen problemen zullen zijn.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met Paul A. Samuelson, pagina 57.
2 Arthur C. Clarke, Report on Planet Three. Harper & Row Publishers, New York, 1972. Hoofdstuk
8: ‘The planets are not enough’, pag. 84.
3 Zie gesprek met Arnold Toynbee, pagina 34.
4 Amerikaans ruimtevaartprogramma.
5 New York Times van 27 november 1972.
6 In de Kaukasus.
7 John von Neumann (1903-1957), van Hongaarse afkomst, mathematicus, verbonden aan het
institute of Advanced Study in Princeton, New Jersey. Beroemd geworden om zijn
computerontwerpen.
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Frank W. Notestein
Als president van de Population Council in New York City verkreeg
professor Notestein grote bekendheid in de Verenigde Staten. Hij was de
eerste directeur van de bevolkingsafdeling van de Verenigde Naties
(1946-1948).
Professor Notestein werd in Michigan geboren (1902). Hij promoveerde
aan de Cornell-universiteit in Ithaca, New York (1927). Hij is enige
decennia hoogleraar in de demografie aan de Princeton-universiteit in
Princeton, New Jersey geweest. In 1955 ging hij naar India als adviseur
van de minister van Volksgezondheid.

Het Rapport van de Club van Rome heeft grote bezorgdheid geuit over de groei
van de wereldbevolking. Het voorspelt dat het bevolkingsaantal tegen het jaar 2000
zo'n zeven miljard zal bedragen. Herman Kahn zei mij dat de wereld makkelijk een
bevolking van twintig miljard met een jaarinkomen van 20 000 dollar per hoofd kan
verdragen. Dr. Edward Teller zei mij in Berkeley, Californië, dat de planeet volgens
zijn gegevens gemakkelijk honderd miljard mensen kon bevatten. Wie te geloven?
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de wereldbevolking zo'n zeven miljard zal
gaan tellen. Tegen het eind van deze eeuw zullen dat er mogelijk zes en een half
miljard zijn. Het is niet relevant om zich af te vragen wat het maximum aantal is dat
de wereld kan bevatten. Dergelijke vragen zijn zinloos. Wanneer er geen politieke,
sociale of economische wrijfpunten waren, en de mens zijn kennis optimaal kon
benutten, zou de totale capaciteit in principe onbeperkt zijn. Maar wanneer er geen
wrijfpunten waren zou er van een eeuwigdurende beweging sprake zijn. Het is
volledig irrelevant hoeveel mensen de aarde onder bepaalde denkbeeldige, ver in
het verschiet liggende omstandigheden kan bevatten. Het probleem ligt hier en nu.
Waar gaan wij heen? Met wat voor moeilijkheden krijgen wij te maken? Welke
ontwikkelingen moeten wij op het gebied van beschaving, rationaliteit, compassie
en lening van nood doormaken? Welke opgave hebben wij bij de mogelijke
activiteiten waartoe wij willen overgaan? Iemand die een bevolking van vijftig of
tweehonderd miljoen verwacht, praat duidelijk onzin, ook al zijn het mensen met
grote namen zoals degenen die u zojuist noemde. Ik geloof dan ook niet dat zij veel
aandacht aan sociale processen hebben besteed.
Gelooft u dat de Club van Rome voldoende rekening met sociale interactie heeft
gehouden?
Nee, ik kon hun studie onmogelijk ernstig nemen, behalve als eerste academische
vingeroefeningen. De gebruikte variabelen waren te beperkt. Zij beschikten niet
over adequate gegevens, zelfs niet over de variabelen die zij in aanmerking namen.
Elke statisticus weet dat een onbeperkte projectie van bestaande ontwikkelingen
tot een hopeloze situatie moet leiden als er geen veranderingen in worden
aangebracht. Ik ben van mening dat het een interessante eerste aanzet is, maar
het
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zou krankzinnig zijn te menen dat het voor mij enige praktische werkelijkheidswaarde
zou vertegenwoordigen. Ik geloof niet dat het probleem bij onze huidige staat van
onwetendheid aangepakt moet worden door een aantal hoogst twijfelachtige cijfers
in een machine te stoppen. Men krijgt er dan precies uit wat men erin heeft gestopt.
Ik geloof dat de studie van de Club van Rome daar ongeveer op neer komt.

Is dat gevaarlijk?
Het is gevaarlijk als men er een reële voorspelling in een reële wereld in ziet.
Maar als eerste benadering van een duidelijk zeer ernstig probleem is het ongetwijfeld
interessant en belangrijk. Begrijpt u mij niet verkeerd. Ik ben inderdaad van mening
dat de wereld op het gebied van de bevolkingsgroei met zeer ernstige problemen
wordt geconfronteerd, problemen die in directe relatie staan met het welzijn van
onze kinderen en kindskinderen. Maar de kern van deze problemen ligt niet in een
of andere maximale limiet onder denkbeeldige omstandigheden, en evenmin in de
programmering van computers die daarna slechts het afgrijzen weergeven dat er
aanvankelijk in was gestopt. Dat lijkt mij niet de manier om de huidige problemen
te benaderen.
Verwacht u dat de eerste bevolkingsconferentie die voor 1974 wordt georganiseerd
tot positieve resultaten zal leiden?
Ja, tot op zekere hoogte misschien wel. Vele jaren geleden heb ik de
bevolkingsafdeling van de Verenigde Naties opgericht. Ik was de eerste voorzitter
van de afdeling, en in die tijd heersten er nog buitengewoon strenge normen over
wat men wel en wat men niet mocht zeggen. Men kon toen wetenschappelijke
gegevens publiceren, zolang men maar geen gevolgtrekkingen maakte. Men mocht
literatuursamenvattingen maken, maar alles wat men over politiek, over
bevolkingspolitiek, over te nemen maatregelen zei, werd onherroepelijk naar de
dossierkasten verwezen. In die tijd had men aan de ene kant het neomalthusianisme,
aan de andere kant de Sowjets en de rooms-katholieke kerk. De wereld is wat dat
betreft op 't ogenblik in veel opzichten veranderd. De geleerden zijn elkaar veel
dichter genaderd, niet alleen de fysici, maar de hele wetenschappelijke gemeenschap
is het tegenwoordig min of meer eens over de interpretatie van de toestand van de
wereld. In mijn begintijd bij de Verenigde Naties mocht men als oplossing voor het
probleem van de bevolkingsgroei, alleen over de noodzaak van economische
ontwikkeling spreken, niet over de noodzaak van daling van het geboortencijfer.
Dat was absoluut taboe.
McNamara hield in september 1972 een interessante toespraak voor de Wereldbank.
Professor Revelle uit Harvard dacht dat hij zichzelf voor de gek hield, want
MacNamara zei namelijk dat de bevolking van Indonesië tussen nu en het jaar 2000
als gevolg van de subsidie die het voor zijn bevolkingspolitiek van de Wereldbank
1
had gekregen, waarschijnlijk met vijftig miljoen zou dalen .
MacNamara bedoelde daarmee niet dat de Indonesische bevolking
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in het jaar 2000 vijftig miljoen mensen minder zou tellen dan nu, maar dat er vijftig
2
miljoen minder mensen zouden zijn dan wanneer die subsidie niet was verstrekt .

Uiteraard, maar is zoiets inderdaad uitvoerbaar?
Dat kan ik zo snel niet berekenen. Het is misschien mogelijk. Ik zou het gewoon
niet weten. Maar denkt u zich maar eens in - als u tien, vijftien jaar geleden had
gezegd dat T'aiwan zijn geboortencijfer binnen vijftien jaar zou halveren, dan had
iedere doorsnee socioloog of antropoloog u voor gek verklaard, T'aiwan heeft een
op het gezin georiënteerde samenleving met voorouderverering, en er werd
verondersteld dat niemand in staat was het Chinese culturele patroon van hoge
vruchtbaarheid te doorbreken. Hetzelfde gold voor Korea, maar in beide gevallen
had men het bij het verkeerde eind, omdat zowel T'aiwan als Korea er inderdaad
in geslaagd zijn om hun geboortencijfer met de helft te verminderen. Indonesië is
een moeilijker geval, omdat het een andere culturele basis heeft, en wat zijn moderne
industriële ontwikkeling betreft in een veel minder ver stadium verkeert. Neemt u
het mij niet kwalijk dat ik het zeg, maar Indonesië is bijna een klassieke demonstratie
van het feit dat materiële economische ontwikkeling zonder sociale verandering tot
demografische moeilijkheden leidt. De Nederlanders hebben prachtig werk verricht
op het gebied van de terrassenbouw, de gezondheidszorg Wij hebben geen aandacht aan het basisonderwijs besteed, tenminste niet op enige
schaal van betekenis.
- van sociale verandering was echter geen sprake. Het gevolg was, meer mensen,
lager sterftecijfer, maar zonder dat het proces van sociale verandering op gang
kwam.
Professor G. McTurnan Kahin van de Cornell-universiteit heeft geschreven dat er
in het voormalige Nederlands-Indië in het jaar 1940 bij een bevolking van toen van
circa 70 miljoen slechts 637 autochtonen universitair onderwijs volgden, terwijl er
3
dat jaar slechts 37 afstudeerden .
Ja, ik ben er in 1948 geweest. Men kan oprechte bewondering koesteren voor
de vele vernieuwingen die de Nederlanders in hun vroegere koloniën tot stand
hebben gebracht. Maar tegelijkertijd is koloniale heerschappij een duidelijke
demonstratie van wat er gebeurt als er een economische ontwikkeling plaatsvindt
die niet door een sociale verandering vergezeld gaat.
Ik las in uw rapporten van de Population Council, dat de Verenigde Staten de
komende honderd jaar een bevolkingsaantal van 350 miljoen zullen bereiken wanneer
het gemiddelde gezin twee kinderen telt. Telt het gemiddelde gezin echter drie
kinderen, dan groeit het Amerikaanse bevolkingsaantal de komende eeuw uit tot
éen miljard. Hoe ziet u deze ontwikkeling als demograaf. De New York Times
berichtte trouwens
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dat de bevolkingsgroei van de Verenigde Staten al beneden de nullijn was gezakt.
Uiteraard is het belangrijk of men gezinnen van twee of van drie kinderen heeft.
Dat is een verschil van een derde, en dat is aanzienlijk. Dat betekent een verschil
van honderden miljoenen! In de Verenigde Staten bevinden wij ons op 't ogenblik
inderdaad op een periodebasis, zoals wij demografen dat noemen; dat wil zeggen
dat wij de verticale dimensie van de verschillende leeftijdsgroepen behandelen alsof
het een horizontale dimensie van éen groep in de tijd was. Een dergelijke groep
zou voor dit jaar inderdaad een stationaire bevolking hebben. Maar men kan dit
vergelijken met de snelheidsmeter van een auto. Als die aangeeft dat men honderd
kilometer per uur rijdt, wil dat niet zeggen dat men het afgelopen uur ook honderd
heeft gereden, en evenmin dat mijn snelheid het komende uur constant blijft. Het
wil alleen maar zeggen, dat als men een uur lang in het zelfde tempo kan doorgaan,
men honderd kilometer verder zal zijn. Hetzelfde geldt voor het huidige
geboortencijfer. Dit heeft pas enige waarde als het een tijdlang op hetzelfde peil
kan worden gehouden. Er zijn echter een paar interessante aspecten. Ondanks dat
het aantal mensen op de vruchtbare leeftijd groter is geworden, is het geboortencijfer
scherp gedaald. Parallel aan deze daling zijn de familie-planningsprojecten van de
overheid met betrekking tot het aantal armen, die tot dusver niet in staat waren om
op dit gebied van goede voorzieningen gebruik te maken, sterk vergroot. Dit is een
wezenlijk nieuwe ontwikkeling.
Wat staat ons te wachten als de kloof tussen arm en rijk niet nauwer wordt, en wij
met onbeperkte vrijheid deze groei laten doorgaan?
Om dat te bespreken zouden wij nóg wel een half uur nodig hebben. Maar laat
ik er snel aan toevoegen dat de verschillen in inkomensniveaus uiteraard niet moeten
worden rechtgetrokken door de rijken te dwingen een deel van hun welvaart af te
staan, maar door de wereld ertoe te brengen de levensstandaard van de armen te
verhogen. Hiermee heeft de wereld nog geen begin gemaakt. Noch de Verenigde
Staten, noch een van de andere hoogontwikkelde landen stelt enige pogingen in
het werk om de arme landen op hetzelfde peil te brengen als waarop zij zelf staan.
In demografische publikaties wordt veel gepraat over hulpbronnen, maar laten wij
nooit vergeten, dat de enige fundamentele hulpbronnen, afgezien van ruimte, mensen
zijn. Mensen, hun gezondheid, hun opleiding, hun bekwaamheid en hun organisatie.
Ik geloof niet dat wij iets verder komen als wij niet bereid zijn om zeer aanzienlijke
bedragen te investeren in de hulp aan andere delen van de wereld. Het zijn niet de
grote firma's die de meeste hulpstoffen verbruiken; het is de armoede in de wereld,
die voortdurend tot rampen leidt.
4

Indira Gandhi zei in Stockholm dat armoede de grootste vervuiler op de wereld is .
Uiteraard. Wanneer mensen zo arm zijn dat de toekomst volledig in
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het niet valt bij de honger van het heden, kan men niet op grote schaal in het
onderwijs investeren, evenmin in kapitaalgoederen, of ontwikkelingsmaatregelen.
Eerst moet men een eind maken aan de armoede. Dat is de grote vernietiger van
de wereld.

Eindnoten:
1 Address to the Board of Governors (van 25 september 1972). Pag. 4.
2 President Suharto van Indonesië maakte in 1973 bekend, het Volkscongres voorstellen te zullen
voorleggen, waarbij in de toekomst het geboortencijfer verder teruggebracht zou moeten worden
van 2,3 kinderen per gezin tot 1,5 kinderen per gezin.
3 Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press, Ithaca, New York, 1952, pag.
32.
4 Indira Gandhi, de premier van India, tijdens de Wereldconferentie over milieuvraagstukken, 1972
te Stockholm gehouden.
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Richard N. Gardner
Professor Richard N. Gardner is hoogleraar in rechtswetenschappen en
internationale organisatieleer aan de Columbia-universiteit in New York.
Van 1961 tot 1965 was hij onderminister van Buitenlandse Zaken, belast
met zaken internationale organisaties betreffende. Van 1970 tot 1971
diende hij als lid in een door president Richard M. Nixon ingestelde
commissie van onderzoek naar internationale handel en
investeringspolitiek.
Professor Gardner werd in New York City geboren (1927). Hij
promoveerde aan de Harvard-universiteit in de economie. In 1951
promoveerde hij aan Yale in de rechten. In 1957 werd hij als hoogleraar
aan de Columbia-universiteit verbonden.
Hij schreef onder meer Sterling-Dollar Diplomacy, (Oxford University
Press, 1956), In Pursuit of World Order (Frederick A, Praeger publishers,
1966) en The Global Partnership: International Agencies and Economic
Development (Frederick A. Praeger Publishers, 1968).
Dat het Rapport van de Club van Rome een belangrijke eerste stap is, staat zonder
meer vast. Het is de eerste keer dat men de moed heeft gehad om de toekomst als
geheel genomen te bestuderen, met behulp van het allermodernste instrumentarium
voor een analytische voorspelling. Het is intussen wel duidelijk geworden, met name
in het licht van enkele kritische bemerkingen, voorkomend bijvoorbeeld in de
1
Wereldbank-studie , dat zowel de toegepaste methodiek als meerdere
vooronderstellingen in het Rapport, met name die betreffende de reserves aan
grondstoffen en hulpmiddelen, met recht zijn bekritiseerd. Maar ook de auteurs van
het Rapport van de Club van Rome hebben erkend, dat het nog slechts een eerste
grove poging was. Ik meen dat wij Aurelio Peccei en Dennis Meadows zouden
moeten vergelijken met die eerste tekenaars van landkaarten uit de vijftiende,
zestiende en zeventiende eeuw, die een kaart probeerden te maken van de Nieuwe
Wereld. Wij zien nu dat die kaarten niet erg goed waren. Wij mogen de Club van
Rome beschouwen als pioniers van een toekomstgeografie.

De afgetreden secretaris-generaal van de Verenigde Naties, U Thant, heeft in een
interview zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de wijze, waarop deze
problematiek zich ontwikkelt.
Ik meen dat ieder gevoelvol, nadenkend en goed geïnformeerd menselijk wezen
de toekomst slechts met de grootste zorg kan tegemoetzien. Het valt niet te
betwijfelen dat, als de huidige ontwikkeling zich ongewijzigd voortzet, wij rampen
van onvoorstelbare draagwijdte te doorstaan krijgen; misschien niet wijzelf in deze
eeuw maar dan toch zeker onze kinderen en kleinkinderen tijdens hun leven.
Persoonlijk heb ik een bescheiden initiatief genomen in het kader der Verenigde
Naties als lid voor de Verenigde Staten van het college van curatoren van U.N.I.T.A.R.,
het instituut voor opleiding en onderzoek van de Verenigde Naties. Mijn initiatief
heeft tot doel een commissie te vormen voor onderzoek naar de toekomst. Die
commissie zou op een wereldomvattende schaal moeten werken en een zeer veel
breder scala
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van onderwerpen behandelen dan de Club van Rome heeft onderzocht en het
groeiprobleem in het bijzonder. De zwakte en beperktheid van de Club van Rome
zijn naar mijn mening gedeeltelijk veroorzaakt door het feit, dat de Club grotendeels
was samengesteld uit Europeanen, Amerikanen en Japanners, en niet voldoende
breed van opzet is geweest. Om die reden heeft men dan ook haar recht van spreken
in twijfel getrokken, met name in Latijns Amerika, Afrika en Azië. Mijn poging in de
Verenigde Naties heeft het eerst van al tot doel om aan dat bezwaar tegemoet te
komen door een commissie tot bestudering van de toekomst in het leven te roepen
met in totaal 36 leden, vertegenwoordigers van alle culturen, continenten, ideologieën
en intellectuele tradities in de wereld. Niemand zal dan kunnen zeggen dat die
commissie bevooroordeeld is. Bovendien zal onze studie zich niet beperken tot, of
zich alleen maar bezig houden met, de groei en de grenzen daarvan, maar vier
gebieden, vier fundamentele werkterreinen omvatten.
Het eerste daarvan zal inderdaad die kwestie van de groei en haar grenzen zijn.
Het tweede werkterrein zal de ontwikkeling met betrekking tot communicatie en
educatie, met inbegrip van de betrokken technieken en methoden zijn, zoals
rechtstreekse transmissie van uitzendingen middels satellieten, de computertechniek
en het verkrijgen van informatie.
Het derde werkterrein zal de ontwikkeling binnen de bio-medische wetenschappen
zijn met inbegrip van geboortencontrole, desbetreffende technieken,
stervensbegeleiding, seksuele selectie, genetische technieken, en alle zaken die
wij reeds kennen, met toekomstmogelijkheden.
En het vierde werkterrein zal een onderwerp zijn, dat moeilijk met een enkel woord
valt aan te geven, maar dat in wezen een onderzoek inhoudt van stromingen
betreffende vervreemding en participatie, en alles wat betrekking heeft op de
generatiekloof, de houding van jongeren, de arbeider aan de lopende band, de
drugcultuur, de verveling, de gevoelens van minderheden en zo meer.
Wij gaan een begin maken met deze vier problemengroepen en onze rapporten
zullen formeel op de eerste januari van ieder jaar in de Verenigde Naties aangeboden
worden in een boodschap, die men De toestand van de toekomst zou kunnen
noemen.

Hoe reageert men op dit denkreservoir binnen de Verenigde Naties zelf met name
van de zijde van de socialistische landen en van de Derde Wereld?
Het enige eerlijke antwoord is dat wij dat nog niet weten. Ik moet daaraan
toevoegen dat dit initiatief alleen maar mogelijk was omdat het werd ondernomen
binnen de U.N.I.T.A.R., dat een hoogst merkwaardig lichaam is binnen de Verenigde
Naties. Het college van curatoren van U.N.I.T.A.R. wordt gevormd door personen
zoals mijzelf, die er individueel deel van uitmaken. Het zijn meest individuele
geleerden die benoemd werden door de secretaris-generaal. Ongelukkigerwijze
heeft het Sowjet-lid van ons college meerdere van de jongste vergaderingen niet
bijgewoond, zodat zijn zienswijze niet bekend is. Wij hebben
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nog geen Chinees lid in het college, eenvoudig omdat Peking tot nu toe niet heeft
besloten er een te benoemen. China heeft nog zeer veel van voor haar gereserveerde
plaatsen in bestuurslichamen van de Verenigde Naties ongevuld gelaten. Wat de
ontwikkelingslanden betreft, leden van het college van curatoren uit die landen
hebben een duidelijk enthousiasme voor de idee betoond. Wat dat betreft zijn er
geen problemen. In hoeverre sommigen van hen mogen worden geacht te spreken
voor hun regering valt moeilijk te zeggen. De toetssteen daarvan zal natuurlijk komen
als het eerste rapport wordt gepubliceerd en wij de reacties daarop kunnen
waarnemen. Sommige regeringen zullen er misschien eerst nog gereserveerd
tegenover staan, maar er waren indertijd ook mensen, die gekant waren tegen de
eerste ontdekkingsreis van Columbus. Er zijn mensen, die niet wensen kennis te
nemen van toekomstproblemen omdat zij in zo hoge mate, begrijpelijk wellicht,
worden gehypnotiseerd of gefascineerd door de problemen van het heden. Ik voor
mij zie in bezorgdheid over de toekomst op geen enkele wijze een poging om zich
te onttrekken aan de problemen van het heden. Integendeel! Een analyse van de
richting, waarin het ruimteschip Aarde koerst, kan stellig alleen maar uitlopen op
een nog veel intenser bezorgdheid over de problemen met betrekking tot armoede,
oorlog, bewapeningswedloop, milieu en zoveel andere dringende actuele zaken,
die momenteel het menselijk ras in zorgen brengen.

Verwacht u dat, als deze nieuwe projecten op gang komen, hetgeen waarschijnlijk
nog wel een of twee jaar zal vergen, politieke invloed kan worden uitgeoefend en
dat de uit de studie voortvloeiende aanbevelingen ook in daden zullen worden
omgezet?
Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Laat mij in het kort de werkwijze
uiteenzetten. Er zal binnen U.N.I.T.A.R. een kleine staf worden gevormd van experts
in dienst van deze groep van 36 wijze mannen.
Zal die staf worden gevestigd in Genève of in het hoofdkwartier van de Verenigde
Naties?
Aanvankelijk waarschijnlijk in het U.N.I.T.A.R.-hoofdkwartier in New York. Die kleine
staf zal in contact staan met de belangrijke centra van onderzoek over de hele
wereld, waarvan sommige zich overigens al hebben georganiseerd in een I.F.I.A.S.
genoemde werkgroep, de internationale federatie van instituten voor voortgezette
3
studies . Joseph Slater nam daartoe het lofwaardige initiatief. Ongeveer twintig
instituten hebben toegezegd regelmatig aan U.N.I.T.A.R. een overzicht te doen
toekomen van de werkzaamheden waarmee men bezig is, alsmede van hun
conclusies over het geheel van hun verrichtingen. Met behulp van dat materiaal zal
de staf overzichten en korte samenvattingen gereedmaken. De commissie zal een
paar keer per jaar samenkomen, wellicht na zich te hebben onderverdeeld in
subgroepen en subcommissies. In ieder geval zal de commissie, nadat de
werkzaamheden eenmaal zijn begonnen, op de eerste januari van elk jaar een
rapport over De toestand van de toekomst der mensheid publiceren.
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Wanneer verwacht u het eerste rapport?
Ik zou graag willen kunnen zeggen: op de eerste januari 1974, maar u weet zelf
wel hoe moeilijk het is om dit soort zaken te organiseren. In ieder geval stellig op
de eerste januari 1975. Mijn hoop is dat de belangrijkste dagbladen ter wereld,
vooral omdat er niet zoveel andere kopij is op de eerste januari, behalve misschien
nieuwjaarsboodschappen en ontspanningslectuur, twee of drie pagina's zullen willen
wijden aan het afdrukken van de conclusies van dit Rapport.
De New York Times zal dat zeker doen.
Ja, ik heb enige aanwijzingen dat zij dat ook willen. Men mag ook hopen dat de
Washington Post, Le Monde, Corriere della Sera, de London Times...
...en N.R.C.-Handelsblad...
...en ik hoop ook de Izvestia en misschien zelfs de Prawda samenvattingen van
het rapport zullen afdrukken. Ik zie dit als iets dat sterk op de verbeeldingskracht
zou kunnen inwerken, niet alleen van ingewijden, intellectuelen en geleerden, maar
ook op die van politieke leiders en krachtige persoonlijkheden over de gehele wereld.
Om te beginnen wordt het rapport gedrukt als document van de Verenigde Naties.
Daarna zal het in acht of meer talen vertaald worden. Het zal zijn weg vinden naar
de bureaus van elke regering ter wereld. Ik hoop dat wij in staat zullen zijn om de
massamedia op een fantasievolle manier te benutten, om tot een soort
intercontinentale studiegroepen te komen met behulp van televisie middels
satellieten, waarbij tijdens de uitzendingen meerdere van uitzonderlijke
persoonlijkheden, die in uw boek een plaats hebben gevonden, regelmatig zullen
kunnen debatteren over de conclusies van de 36 wijze mannen. Laat men maar
zeggen dat zij nonsens vertellen, laat men zeggen dat het briljant is, laat men zeggen
dat het wel of niet klopt, maar laat er in ieder geval voor de eerste keer een
wereldomvattende intellectuele gedachtenwisseling zijn zoals waar u op hebt
gewezen. Een van de tragedies van onze tijd is dat zoveel deskundigen niet met
elkaar converseren. Wij worden geteisterd door een verschrikkelijke intellectuele
onverdraagzaamheid. De helft van de personen, die voorkomen in uw boek, spreken
waarschijnlijk geen woord met die uit de andere helft.
Als de wereld een kans wil maken om voort te bestaan moeten wij die barrières
doorbreken. Mijn vurige hoop is dat deze poging, te goeder trouw ondernomen en
uitgevoerd op naar mijn verwachting vakkundige en serieuze en intellectueel
aanvaardbare wijze, het proces van wereldomvattende discussie over de
wereldtoekomst weer op gang zal brengen.

Wat betreft het doorbreken van die barrières tussen de intellectuelen, bedoelt u ook
die binnen de grenzen van onze zo welvarende, rijke wereld?
Ik wil niet beweren dat dat voor hen allen geldt, of zelfs maar voor
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velen van de eminente persoonlijkheden voorkomend in uw boek, maar het zou
kunnen gelden voor enkelen van hen. Ik meen dat de moeilijkheid daarin schuilt dat
zij hun hele beroepsleven hebben doorgebracht, volkomen opgaand in de wereld
der ideeën zonder erg veel levenservaring, zonder de noodzaak om in moeilijke
menselijke situaties met andere personen tot overeenstemming te moeten komen.
Ikzelf heb een opleiding als jurist genoten en daarna ook als econoom, maar
beroepsmatig allereerst als jurist. Wij juristen zijn ingesteld op wat wij noemen de
‘euconomie’, de leer van de goede overeenkomsten. Die wetenschap van de goede
overeenkomsten vereist een voortdurend opbouwen van instellingen en procedures
op zodanige wijze, dat menselijke wezens met zeer uiteenlopende doelstellingen,
houdingen en waardeoordelen toch op een of andere manier het met elkaar eens
worden en met goed resultaat met elkaar communiceren. Dat is nu precies wat in
onze hedendaagse wereld ontbreekt. Wij beschikken over de meest briljante mensen,
wanneer men oordeelt naar hun intelligentiequotiënt, die echter maar heel weinig
levenservaring bezitten, en soms zelfs maar heel weinig eerbied voor feitelijke
gegevens hebben. Als de feiten niet overeenstemmen met hun theorieën, verwerpen
zij de feiten, buitensporig dogmatisch en doctrinair als zij zijn, vol van de meest
primitieve en, ik zou zeggen, in sommige gevallen zelfs bijna kinderlijke emotionele
defensieve reacties jegens mensen, die het niet met hen eens zijn. Dat verschijnsel
treft men aan bij de meest intelligente personen, die worden aangezien voor leiders
der wetenschap. Als dát de houding is van dergelijke persoonlijkheden, wat mogen
wij dan verwachten van de reacties van de gewone man - als de mannen in de
ivoren torens elkaar vernietigen, zij het met woorden, en zelfs weigeren met elkaar
te praten omdat zij van mening verschillen. Dat kan men toch nauwelijks beschouwen
als een juist voorbeeld voor de wereld daarbuiten.

Het heeft mij bij deze ‘tour d'horizon’ ten behoeve van mijn boek verbaasd - na dat
ik wel altijd had gedacht dat politici niet in staat waren met elkaar te communiceren,
vastgeroest als zij zijn aan politieke filosofieën - dat die zelfde toestand zich voordoet
bij de geleerden.
In zeker opzicht is dit ongetwijfeld juist.
En de massa der mensen is daar het slachtoffer van. Ik bedoel dat de werkelijke
onderstroom van menselijkheid het slachtoffer wordt van dat onvolwassen en
onbeschaafde gedrag.
Ik beschouw het als een ziekte van de mensheid. Ik ben van nature een optimist,
maar ik meen dat het dit is, dat mij soms tot pessimist maakt. Wij worden niet alleen
als naties door die kwaal geteisterd, maar het is het persoonlijk egoïsme, dat ons
mogelijkerwijs zal vernietigen. Vele van die eminente persoonlijkheden hebben
zulke grote ego's, dat hun voornaamste bezigheid in het leven daarin bestaat, zich
een eigen intellectuele levensruimte te scheppen, om die vervolgens tegen alle
anderen te verdedigen, wat de gevolgen daarvan ook mogen zijn. Zij zijn bereid om
voor het instandhouden van hun religieuze overtuigingen en
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voor het instandhouden van hun ego de waarheid geweld aan te doen, misschien
niet bewust maar dan toch wel onbewust. Dat is een ramp. De werkelijk grote mannen
4
in de historie, grote geleerden als Einstein , waren bescheiden mensen, die hun
opvattingen voortdurend herzagen, die met respect luisterden naar mensen met
andere denkbeelden. Wat is er geworden van de traditie van Einstein, wat voor soort
mensen hebben wij heden ten dage?

Eindnoten:
1 Report on Limits to Growth, A Study by a Special Task Force of the World Bank. September
1972.
2 December 1972.
3 Voor een uiteenzetting over I.F.I.A.S.: zie gesprek met Joseph E. Slater, pagina 453.
4 Albert Einstein, beroemd om zijn relativiteitstheorie.
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Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl werd in 1914 in Larvik, Noorwegen geboren. Hij studeerde
zoölogie en geografie aan de universiteit van Oslo. In 1937 en 1938 leidde
hij een eerste expeditie naar Polynesië.
In 1947 zeilde hij met de Kon-Tiki, gebouwd naar het voorbeeld van de
vaartuigen der Inka's en genoemd naar een zonnekoning uit de tijd voor
de Inka's Callao in Peru en zeilde in 101 dagen ongeveer 8000 kilometer
naar het Raroia-atol in de Tuamotu-archipel. In 1969-1970 maakte hij
soortgelijke reizen met een papyrusboot, de Ra 1 en de Ra 11, over de
Atlantische Oceaan.
Heyerdahl neemt ook actief deel aan vergaderingen van de Club van
Rome.

Wat was de belangrijkste conclusie uit uw reizen?
Ik vermoed dat u mij zou willen horen zeggen dat ik mijn stelling heb bewezen,
dat de volken in de oudheid bij machte waren om in een primitief soort boot de
Atlantische Oceaan over te steken. Maar persoonlijk vond ik het belangrijker
plotseling te beseffen hoe smal eigenlijk de oceaan is, hoe beperkt de afstand van
het ene continent naar het andere is én hoezeer het water is vervuild. Tijdens de
reis, die slechts 57 dagen duurde, zagen wij op 43 van die 57 dagen olieklonten
ronddrijven. Elke dag, zonder uitzondering, zagen wij plastic vaten of nylonzakken
of lege blikken of flessen of ander menselijk afval, ononderbroken, van Afrika tot
Amerika.
Honderd jaar geleden hees H.M. Challenger de zeilen bij het vertrek uit Portsmouth,
Engeland voor 's werelds eerste wetenschappelijke en aan het onderzoek naar de
oceanen gewijde reis. Bezitten wij nu, na 100 jaar, voldoende feitelijke gegevens?
Hebben wij nu voldoende kennis van de zee om het verval van het plankton te
verklaren, of om te berekenen hoeveel tijd er nog over is om de oceanen te redden?
Ik beschouw de toestand als zeer ernstig, juist vanwege het feit, dat de zichtbare
vervuiling, die is begonnen, klaarblijkelijk de een of andere curve van exponentiële
ontwikkelingen moet volgen. Nog maar een twintig jaar geleden waren de
wereldzeeën volkomen helder. Wij konden toen nog onze planktonnetten achter
onze schepen aanslepen en als wij ze ophaalden vonden wij daarin alleen bewijzen
van maritiem leven. Als wij dat nu doen, ontkomen wij er niet meer aan bewijsstukken
van door mensen veroorzaakte vervuiling te verzamelen. Ik geloof dat wij, ofschoon
de wetenschap in die laatste honderd jaar een geweldige vooruitgang heeft geboekt,
toch niet bij machte zouden zijn geweest om ons los te maken van de middeleeuwse
voorstelling van de oceaan als iets oneindigs. De mensen denken dat als zij hun
pijpleidingen voor de afvoer van riolen maar ver genoeg van het strand de zee in
laten lopen, de vuilnis bij wijze van spreken over de rand van de wereld zal vallen.
De mensen schijnen te denken dat de blauwe zee overgaat in een blauwe
wereldruimte en dat alles wat wij in de zee wegwerpen daar-
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in voorgoed verdwijnt. Mensen denken dat de oceaan oneindig is, zonder begin of
eind. Vandaag aan de dag proberen oceanografen juist zo goed mogelijk duidelijk
te maken aan het publiek, zowel als aan degenen die beslissingen nemen, dat als
wij erin slagen om de oceanen verder te vervuilen, wanneer wij het leven in de
oceanen verder totaal vernietigen, wij gewoon zelfmoord plegen. Het zou het ergste
zijn dat de mensheid zou kunnen overkomen. Momenteel is de oceaan niet anders
dan onze gemeenschappelijke gootsteen, zonder een afvoerpijp.

De Amerikanen hebben atoomafval al in containers op de bodem van de oceaan
1
laten zinken. Ralph Lapp, de atoomdeskundige, heeft reeds voorgesteld om
atoomreactoren in zee te bouwen. Wat zou de atoomrotzooi uiteindelijk voor gevolg
voor de zee kunnen hebben?
Ik beschouw die maatregelen als struisvogelpolitiek. Als wij iets zo gevaarlijks en
zo verschrikkelijks hebben, dat wij er geen weg mee weten op het land, werpen wij
het gewoon in zee, omdat wij het dan niet meer zien en onszelf wijsmaken dat het
er niet meer is. Wij zouden natuurlijk, als voorwerpen zo gevaarlijk zijn, deze moeten
opbergen op een plaats, die wij goed onder controle zouden kunnen houden.
Wanneer atoomafval zich eenmaal op de bodem van de oceaan bevindt, kunnen
containers openbarsten. Er kan van alles gebeuren. Wij zullen er geen controle
meer over hebben waarheen de inhoud zich verspreidt.
U woont aan de Middellandse Zee?
Ja, aan de kust van Italië. De toestand van het mediterrane bekken is bijzonder
verontrustend. Vorig jaar waren er voor de eerste keer dagen, waarop ik mijn
kinderen moest verbieden naar het strand te gaan omdat het water werkelijk
verschrikkelijk was. Wij konden niet gaan zwemmen. Nog maar vier jaar geleden
was het water altijd helder. De Middellandse Zee is in feite een gesloten of vrijwel
gesloten zeeruimte. Wij weten dat elk jaar naar schatting tweehonderd tot
driehonderd ton olie welbewust in dat grote zeebekken wordt weggeworpen. Het
drijvende oliedrab zet zich vast tegen alle rotsen langs de Middellandse Zee, en
vermoordt er alle strandleven, hetgeen weer van de grootste betekenis is voor het
zeeleven als geheel, omdat het meeste maritieme leven de een of andere fase van
de levenscyclus hetzij als larven hetzij als eieren op die rotsen doorbrengt. Als wij
erin slagen om die rijkdom van de natuur door vergiftiging te vernietigen, zal dat
een dodelijke uitwerking hebben op het leven in zee tot vér van de stranden.
Op 13 november 1972 sloten 19 landen in Londen een internationaal akkoord om
het dumpen van afval in de oceaan onder controle te brengen. Hoe effectief zal dat
akkoord zijn?
Ik ben van mening dat de hoofdzaak is, dat wij beginnen dat soort zaken overeen
te komen. Het uitvoeren van die overeenkomst zal een groot probleem blijken te
zijn omdat heel veel mensen nog steeds denken dat het allemaal nog zo ernstig
niet is, en zij gaan gewoon door met dumpen. Ik beschouw het allemaal bovendien
als een kwestie van op-
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voeding. Het gaat erom, de mensen te doen begrijpen dat de oceaan veel kleiner
is dan wij mensen tot dusverre dachten.
Neemt u de Noordzee, waar zoveel afval in wordt geworpen. De mensen zouden
zich moeten realiseren dat, als men op de bodem van die zee een wereldstad als
New York zou bouwen, de meeste huizen boven de waterspiegel uit zouden steken,
zo ondiep is die zee in feite. Het moet toch zonneklaar zijn dat, als wij in zo'n ondiepe
zee giftig afval wegwerpen, dat een rampzalige invloed zal hebben op de maritieme
levensverschijnselen, wat dan weer betekent dat er op de lange duur rampzalige
uitwerkingen voor de mensheid in haar geheel op zullen volgen.

Wat zijn nu bijvoorbeeld uw verwachtingen van het nieuwe Instituut voor het
maritieme milieu, als onderdeel van de Britse onderzoekscommissie voor het
natuurlijk milieu, dat in 1975 in volle omvang aan het werk zou moeten zijn, met
ongeveer 130 deelnemende geleerden?
Ja, dat is een verheugende ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat het er
voornamelijk om gaat de ogen te openen, niet alleen van de geleerden maar ook
van het publiek in het algemeen. Ik geloof dat wij nog tijd hebben, maar die tijd is
wel beperkt. Ik wil er steeds met nadruk op wijzen dat, terwijl de mensen erg
verontrust zijn over de vervuiling van de atmosfeer boven de grote steden en over
de vervuiling van de meren en rivieren, dit in feite slechts problemen van gering
belang zijn. Veel van die vervuiling wordt wel opgeruimd door de wind of door
stromingen, maar uiteindelijk komt dit allemaal toch terecht in de oceaan. Die oceaan
is de plaats, waar het zich allemaal ophoopt. Dat is bij uitstek de plaats, die wij tegen
die vervuiling zullen moeten gaan beschermen, zo snel als maar mogelijk is. Het is
immers veel moeilijker het vuil er weer uit te krijgen dan te voorkomen dat het erin
komt.
Uitgaande van uw kennelijke affectie voor de zee, bent u dan van mening dat de
Club van Rome succes zou kunnen oogsten, ook bij de strijd om het voortbestaan
van de wereldzeeën?
Ja, daar ben ik van overtuigd. Laat mij beginnen met te zeggen dat ik van mening
ben, dat het werk van de Club van Rome kan worden vergeleken met de actie van
een ijsbreker. Het gaat er daarbij in feite niet om hoe fraai die door het ijs snijdt,
maar of hij het ijs doet breken en het daarmee voor andere, gerieflijker
passagiersschepen mogelijk maakt om te volgen. Wetenschappelijk gesproken kan
er misschien veel worden verbeterd of kunnen een groot aantal verbeteringen aan
het Rapport van de Club van Rome worden toegevoegd, maar de fundamentele
ontdekking dat wij op de verkeerde weg zijn, dat wij naar een botsing toe Snellen
en dat dat alleen nog maar een kwestie van tijd is, wat voor aanpassing wij ook
mogen aanbrengen in de in het rapport vastgelegde curven, dát is het belangrijkste
deel van de studie. Daarom, al denk ik niet dat de Club van Rome als zodanig die
problemen zal oplossen, ben ik toch van mening dat de leden van de Club door hun
contacten met uiteenlopende wetenschappelijke instellingen, met verschillende
rege-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

417
ringslichamen en zo meer, ongetwijfeld in staat zullen zijn om een diepgaander
belangstelling voor het vraagstuk op te wekken. Daarbij moet ik er melding van
maken dat op de jaarvergadering in januari 1973 in Jouy-en-Josas bij Parijs
verscheidene van de aanwezige geleerden na mijn toespraak nader ingingen op
verscheidene van deze problemen. Zij zullen nu bepaalde wetenschappelijke
instellingen, die zich met oceanografie bezighouden, gaan betrekken in hun projecten.
Wij zullen samen met de Club van Rome gaan onderzoeken wat er werkelijk
plaatsvindt, omdat wij dat momenteel nog steeds niet zeker weten. Wij weten niet
wat er zal gebeuren als wij het botanische plankton uitmoorden. Er zijn geleerden
die menen, dat dat betekent dat vijftig percent van onze zuurstofvoorraad zal
verdwijnen. Anderen schatten dat op zeventig percent. Weer anderen menen dat
er nog wel een miljoen jaren zullen voorbijgaan voor de zuurstof, die wij nog bezitten,
zal zijn vervlogen. Dat betekent dat de meningen van de zogenaamde deskundigen
volstrekt tegenstrijdig zijn. Het is de hoogste tijd dat wij werkelijk weten wat er zal
gebeuren, voor wij gaan zeggen ‘maak je niet ongerust, de oceaan is oneindig en
ga maar door met dumpen’.

Zullen die problemen worden bestudeerd met behulp van computers?
Ik denk dat computers heel nuttig zullen blijken bij dit soort onderzoek.
Is het overigens niet ontstellend hoe weinig wij weten van de uitwerking van hetgeen
wij doen en hoe tegenstrijdig de meningen zijn? Wat zou naar uw mening nog tijdig
kunnen worden volbracht met een redelijke kans van slagen?
Ik vermoed dat vóor wij een wereldbevolking krijgen met een aantal van zeven
miljard mensen of tien miljard of twintig miljard, er problemen zullen rijzen van dien
aard dat de groei van de wereldbevolking al heel lang hiervoor zal zijn opgehouden.
Het is hoogstwaarschijnlijk dat de vervuiling van oceanen een van de problemen
zal zijn. Want als wij momenteel berekeningen maken van de wereldvoedselvoorraad,
laten wij zeggen voor de komende tien jaar, dan gaan wij ervan uit dat als men nu
tachtig miljoen ton vis kan vangen, het bij de ontwikkeling van nieuwe technische
apparatuur over tien jaar twee keer zoveel zou kunnen zijn. Dat berust dan op de
veronderstelling dat er een oneindige hoeveelheid vis te vangen zou zijn. Bij
onderzoekingen van het maritieme leven, waar ik aan deelneem, komen wij echter
tot de conclusie dat in plaats van toe te nemen of op hetzelfde peil te blijven, het
leven in de zeeën zeer snel afneemt. Niet alleen vanwege de snelle ontwikkeling
van vistuig en vistechnieken, maar ook zoals ik al zei wegens het probleem der
vervuiling. Als wij bij machte zijn om de wereldzeeën te vernietigen, lijkt het me van
geen belang of de een of andere persoon gelijk zou hebben met zijn veronderstelling
dat er eens in de toekomst twintig of een honderd miljard mensen zullen leven, want
wij zouden daar immers zeker nooit aan toe komen.

Eindnoten:
1 . Zie gesprek met Ralph E. Lapp, pagina 250.
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Lincoln Gordon
Ambassadeur Lincoln Gordon is momenteel verbonden aan het onlangs
door president Richard M. Nixon in Washington D.C. geopende
International Center for Scholars aan het Smithonian Institute.
De heer Gordon werd te New York City geboren (1913). Hij studeerde
aan de Harvard-universiteit en promoveerde in Oxford, Engeland, waar
hij als een zogenaamde ‘Rhodes scholar’ verbleef van 1933 tot 1936.
Na tal van functies bekleed te hebben in de Amerikaanse regering-de
heer Gordon was nauw betrokken bij de uitvoering van het beroemde
Marshall-plan voor Europa - benoemde president John F. Kennedy hem
in 1961 als ambassadeur in Rio de Janeiro, Brazilië. In 1966 verliet hij
deze post om op het ministerie van Buitenlandse Zaken onderminister
voor Latijns-Amerikaanse zaken te worden. In 1967 aanvaardde hij het
presidentschap van John Hopkins-universiteit in Baltimore, Maryland.
1

Wij werken hier met een aantal mensen aan een lange-termijnplan, dat wij ‘Aspecten
van de toegestane groei’ noemen. We hebben aan de term ‘Toegestane groei’ de
voorkeur gegeven boven ‘grenzen aan de groei’ (de titel van het Rapport van de
Club van Rome), juist omdat wij onze twijfels hadden met betrekking tot de centrale
stelling van het eerste plan van Forrester en Meadows voor de Club van Rome. Zelf
houd ik mij speciaal bezig met de internationale implicaties van de problemen van
de toegestane groei. Maar laat ik eerst iets zeggen over wat wij onder toegestane
groei verstaan.
Wij concentreren ons zoals de Club van Rome heeft gedaan, op de onderlinge
betrekkingen tussen bevolking, hulpbronnen, milieubescherming en de mate en
2
2
richting van de economische groei. In tegenstelling tot Forrester en Meadows zijn
wij er echter niet van overtuigd dat zowel de economische als de bevolkingsgroei
binnen de volgende generatie, laat ons zeggen binnen op zijn hoogst twintig, dertig
jaar, tot stilstand zou moeten worden gebracht, willen we een wereldcatastrofe
ergens in de eenentwintigste eeuw vermijden. Wat betreft de studie van Meadows,
ik ben door het bestuderen van zijn kritische analyse en door enig onderzoek dat
ikzelf heb gedaan, tot de overtuiging gekomen dat hun stelling zeker niet bewezen
is en waarschijnlijk ook niet als geldig voor de hele wereld bewezen zou kunnen
worden. Tot deze conclusie brengen mij deels verschillen van inzicht met betrekking
tot de feiten. Ik ben van mening dat die studie veel te pessimistisch is met betrekking
tot de uitputting van hulpbronnen, en ook veel te pessimistisch met betrekking tot
de mogelijkheid dat een politiek van gezinsplanning wel degelijk zou leiden tot een
kleinere bevolkingsgroei, zelfs in heel arme landen.

Herman Kahn schat, dat de aarde makkelijk twintig miljard mensen een inkomen
3
per hoofd van twintigduizend dollar zou kunnen geven.
Die visie deel ik bij lange na niet. Ik denk dat een wereldbevolking van twintig
miljard voor het merendeel van die twintig miljard heel onplezierige
levensvoorwaarden en levenswijzen zou betekenen. Als ik de
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conclusies van Meadows hier heel in het kort heb bekritiseerd, dan wil ik er toch
anderzijds op wijzen dat ik geloof dat de economische groei onder een zware
materiële druk kán en zál komen te staan, in sommige landen zelfs al staat. Hetzèlfde
zou in andere landen op zijn minst tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren.
Zware materiële druk is goed waar te nemen in landen die arm zijn aan
hulpbronnen die reeds zeer overbevolkt zijn. Als voorbeelden zou ik willen noemen
Bangla-Desj en Haïti. Wat betreft een tijdelijke materiële druk in andere landen of
misschien zelfs op wereldschaal is het denkbaar dat, wanneer de technologische
ontwikkelingen die ik voorzie op het gebied van de energievoorziening worden
vertraagd, óf omdat de wetenschap niet snel genoeg werkt, óf doordat het milieu
aan wat men aan het doen is beperkingen oplegt, of als gevolg van verkeerde
politieke besluiten, dan zouden wij natuurlijk perioden kunnen meemaken waarin
er een gebrek aan vertrouwen ontstaat in het overbruggen van de kloof tussen wat
uiteindelijk materieel mogelijk is en wat er in feite door de maatschappij wordt gedaan.
Kortom, een mengsel van materiële, institutionele en sociale beperkingen maakt
het volgens mij niet alleen onwaarschijnlijk, maar ook onmógelijk dat de droom van
Herman Kahn werkelijkheid zou kunnen worden. Maar laat ik het hebben over wat
mij interessantere vragen lijken dan dit ene probleem van de materiële beperkingen.
Wat mij hooglijk interesseert is het vraagstuk van het op elkaar inspelen van
enerzijds die materiële druk en anderzijds wat de mensen zouden willen. Dat wil
zeggen wat individuen of samenlevingen zouden willen. Ik geloof dat, als wij de
Verenigde Staten nemen, de zorg voor het milieu daar niet is aangeslagen als een
voorbijgaande mode of rage, maar wel degelijk als een diepgewortelde, door heel
veel mensen gedeelde zorg. Het kan zijn dat dit zo is in bepaalde plaatsen of streken.
Het zou echter kunnen gaan gelden voor de Amerikaanse maatschappij in haar
geheel. Ook is het de vraag of het louter een uitbreiding van de conventionele
economische groei (zoals uitgedrukt in het bruto nationaal produkt) is, waar de
mensen naar verlangen. Als men de huidige groeipercentages in de Verenigde
Staten zou doortrekken over iets minder dan de komende zeventien jaar, dan zou
het gezinsinkomen dat nu ongeveer tienduizend dollar bedraagt, in verhouding tot
het huidige prijsniveau stijgen tot tachtigduizend dollar. Ik meen dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat, zelfs lange tijd vóor dat getal bereikt zal zijn, de mensen zich
nog maar íets van het huidige bestedingspatroon zouden wensen. Men krijgt te
maken met het afwegen van vrije tijd tegen werk, waardoor de werkweek veel korter
zal worden dan het tegenwoordige gemiddelde van veertig uur. Het vraagstuk van
de arbeidsvoorwaarden, van bevredigend werk, het verlangen om de werktijd op
een bevredigender manier door te brengen, de problemen bij het besteden van de
traditioneel beschikbare vrije tijd; al die punten waarop de instelling van de mensen
verandert zullen zeer waarschijnlijk de mate van economische groei, zoals wij die
traditioneel meten, verminderen. Dat is het gebied dat wij hier proberen te
onderzoeken voor wat be-
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treft de zogenaamde rijke landen.

En de arme landen? Ik hoorde u een zin zeggen die mij verbaasde. U zei: ‘Als wij
in de toekomst kijken en schatten wat individuen en maatschappijen willen.’ Denkt
u, de begrenzingen van de wereld in aanmerking genomen, dat de dag zal naderen
waarop wat individuen wensen zou moeten wijken voor het belang van wat voor
maatschappijen noodzakelijk zal zijn?
Laat ik eerst over de rijke landen spreken. Maatschappijen bestaan uit individuen.
Het is duidelijk dat de bestedingen van de individuen deels individueel en deels
sociaal zijn. Dat wil zeggen dat veel zaken collectief geconsumeerd worden,
Aangelegenheden het milieu betreffende worden in het algemeen collectief
geconsumeerd. Er zijn wel degelijk - daar hebben anderen ook op gewezen - zaken
die collectief fout of die collectief goed zijn. Ik heb de indruk dat éen van de
veranderingen van instelling tegenover economische groei en consumptie een
groeiende belangstelling voor collectieve consumptie zal zijn, tegengesteld aan
individuele consumptie. Dat kan gedeeltelijk een gevolg zijn van individuele keuze,
maar in het algemeen genomen zal dit politieke beslissingen noodzakelijk maken.
Daarbij moet natuurlijk een politiek proces een rol spelen. Wij worden op dit moment
in de Verenigde Staten geconfronteerd met een enkele paradox. Ik interpreteer de
resultaten van onze verkiezingen in 1972 bijvoorbeeld zodanig, dat ik er een
aanwijzing in zie dat enerzijds veel belang wordt gehecht aan het verbeteren van
de collectieve consumptie, maar dat aan de andere kant ernstig wordt betwijfeld, of
onze instrumenten, onze regeringsinstellingen die de collectieve consumptie regelen,
wel tot bevredigende resultaten leiden. Dat is een paradox waarvoor een oplossing
gevonden zal moeten worden. Ik geloof niet dat wij duidelijk zullen moeten kiezen
tussen individualisme en socialisme. In de tegenwoordige situatie zie ik allerlei
soorten van mengvormen. Het sociale bestanddeel, dat deel van alle beslissingen
dat collectief wordt genomen in de vorm van politieke besluiten, zal blijven groeien.
Toch zou ik graag zien dat een groot gebied beschikbaar zou blijven voor individuele
keuze. Als ik spreek over individuele en sociale voorkeuren, bedoel ik individuele
voorkeuren zoals die door de markten worden uitgedrukt en sociale voorkeuren
zoals die zich in de politiek uiten.
Ikzelf dacht in Skinner-termen aan het verlies van enkele van die bejubelde
‘vrijheden’, Wij kunnen nu terugkeren naar de problemen van ontwikkelingslanden.
Ja, ik wilde wijzen op wat mij op zijn minst voorboden leken van enige belangrijke
veranderingen in instelling tegenover economische groei bij enkele arme landen,
met name enkele van de armste landen zoals in Zuid-Azië. Wist men maar meer
over China, omdat het duidelijk een van de meest fascinerende landen van de wereld
van nu is. Vanuit de zorg om armoede is een of ander soort economische groei
noodzakelijk om de tragiek te bestrijden die waarschijnlijk gepaard gaat met slechte
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gezondheid, ondervoeding en alle andere bekende sociale kwaden.

Maar zijn Chinese burgers nu niet getraind om aan de bevolking in zijn geheel te
denken? Wij zitten immers in rijke landen in hetzelfde schuitje? Zouden wij niet
moeten ophouden met naar zaken te verlangen, die absoluut niet noodzakelijk zijn,
die onze economie en onze financiën overbelasten? Ik wilde u niet onderbreken...
Nee, dit is een goede onderbreking. Laten wij het geval van de auto bekijken. Die
biedt ons een pracht van een illustratie. Wij zijn dan wel terug bij de rijke landen,
maar ik geloof dat de automobiel een geweldige illustratie is voor enkele wezenlijke
problemen die komen kijken bij de verhouding tussen de individuele en de sociale
keuze. Als wij in de Verenigde Staten, Europa, Japan en zelfs de Sowjet-Unie
ongeveer de huidige trend blijven volgen, dan is het vrij duidelijk dat de individuele
voorkeur zou uitgaan naar een auto voor iedere volwassene, voor iedereen oud
genoeg om een auto te besturen, iedere man en vrouw vanaf twaalf jaar. Toch is
het resultaat van die opmars van de auto een verstikking van de steden. Er komt
een stadium waarin - en er zijn aanwijzingen dat dit al gebeurt - men collectief de
voorkeur gaat geven aan een geringer aantal auto's. Dit is een merkwaardig conflict
waar ‘de markt’ geen rekening mee kan houden. Veel met mij bevriende economen
denken dat men milieuproblemen over het algemeen kan aanpakken via het
martktmechanisme, door wat zij noemen externe kosten naar binnen te draaien. Zij
zeggen dat wanneer auto's het milieu vervuilen, of papier, of elektrische centrales,
dat men er dan alleen voor moet zorgen dat de vervuiler betaalt. De kosten van
maatregelen tegen de vervuiling of van het voortgaan met de vervuiling zouden aan
de prijs van het produkt toegevoegd moeten worden. Dan zouden economische
mechanismen de vervuiling vanzelf stoppen of haar tenminste tot aanvaardbare
proporties terugbrengen. Ik denk dat dat in vele gevallen opgaat, maar dat er
bepaalde soorten externe sociale kosten zijn die niet in de prijs kunnen worden
doorberekend. Verkeersopstoppingen zijn daarvan een klassiek voorbeeld. De enige
manier waarop wij met dat soort problemen kunnen afrekenen is door het nemen
van collectieve politieke beslissingen, in dit bijzondere geval beslissingen, dat er
bijvoorbeeld binnen de kom van steden wordt gezorgd voor een goed openbaar
vervoer, dat in de steden bepaalde gebieden voor privéauto's worden afgesloten,
of dat er een beter interlokaal openbaar vervoer beschikbaar komt. Dit alles vergt
zeer grote kapitaalinvesteringen. Er bestaat geen eenvoudig zelfregelend
marktmechanisme dat dit tot stand brengt. Het staat voor mij vast dat, naarmate de
technologie ingewikkelder wordt en de onderlinge afhankelijkheid toeneemt, zowel
binnen de grenzen van landen als tussen die landen onderling, het percentage
belangrijke beslissingen die als weloverwogen sociale beslissingen moeten worden
genomen zal stijgen.
Om terug te komen op China en de materieel arme landen van Zuid-Azië. In
zekere zin is het Chinese model net datgene, waaraan door intelligente mensen in
Zuid-Azië wordt gedacht wat éen facet betreft,
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dat wil zeggen, zij zouden in plaats van te proberen de economische ontwikkeling
te bevorderen langs wat ik zou willen noemen de traditionele weg van industrialisatie,
van kapitaalintensieve investeringen en zo, liever vanaf het eerste moment de nadruk
willen leggen op de inkomensverdeling en op een geconcentreerd streven naar het
vervaardigen van produkten die de massa van het volk nodig heeft. Dat wil zeggen
voedsel voor allen, goede voeding voor allen, basisonderricht voor iedereen, een
of andere soort van rudimentaire gezondheidszorg voor iedereen, zaken die China,
zover wij daar iets van weten, inderdaad ook doet. De grote vraag is of dat soort
nadruk in contrast tot de conventionele manier van ontwikkeling, tot werkelijkheid
kan worden gebracht zonder een volledig autoritaire, men zou zelfs kunnen zeggen
hersenspoelende, organisatie van een hele samenleving. Ik weet het antwoord op
die vraag niet. Ik wou dat ik het wist. Ik geloof dat wij binnen de komende tien jaar,
en misschien eerder, een paar interessante en belangrijke experimenten in die zin
zullen meemaken onder minder autoritaire regimes. Ik veronderstel dat professor
4
Skinner erg blij zou zijn met de Chinese aanpak. Ikzelf ben er niet gelukkig mee.
Ik meen dat naarmate China zich ontwikkelt meer en meer intelligente Chinezen er
ook niet zo tevreden mee zullen blijken te zijn.

Is in de meeste ontwikkelingslanden niet gebleken dat het blindelings kopiëren van
5
de gemeenplaatsen van de democratie à la Jefferson hen niet uit de handen van
autoritaire heersers heeft gehouden?
Ik ben bijna vijf jaar, van 1961 tot 1966, Amerikaans ambassadeur in Brazilië
geweest. De rest van Latijns Amerika ken ik heel goed. Ik geloof niet dat
Jeffersoniaanse of laten wij zeggen post-Jeffersoniaanse democratische instellingen
ten volle kunnen functioneren in zeer arme landen. In feite functioneren zij slechts
in een handjevol landen op de hele wereld: Noord-Amerika, Noordwest-Europa,
Australië en Nieuw-Zeeland. Wat mij wel mogelijk lijkt is een combinatie van
aanzienlijk meer autoriteit, van minder democratische participatie in de keuze en
het afzetten van regeringen en toch met een opener maatschappijvorm dan China
op dit moment schijnt te hebben.
Of de Sowjet-Unie.
Ja natuurlijk. In Rusland zijn de spanningen van een gesloten maatschappij
duidelijk merkbaar. Tijdens mijn langdurige verblijf in Latijns Amerika voelde ik een
duidelijk onderscheid tussen enerzijds de kwestie van effectieve democratische
controle en aan de andere kant de kwestie van een redelijke mate van burgerlijke
vrijheden, bescherming van de rechten van het individu, en zeker ook voor
intellectuele vrijheid, een redelijke persvrijheid en dergelijke. Neem het voorbeeld
van Frankrijk onder de Gaulle na 1958. Hij moest opboksen tegen een ramp in
Algerije. Als men er van binnen uit tegenaan kijkt, speelde hij dit klaar door een
nagenoeg autoritaire vorm van regime. Maar datzelfde regime bleef de rechten en
de belangen van het individu toch beschermen en behield in wezen het open karakter
van de Franse maatschappij. Misschien niet
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helemaal, want radio en televisie werden tot een propagandamachine omgebouwd
in dienst van de regering. Maar de drukpers bleef vrij. En zeker werden Franse
intellectuelen niet vervolgd.

Ik ben bijna geneigd te zeggen dat met de tegenwoordige Amerikaanse regering
onder leiding van de heer Nixon en zijn voomaamste adviseur Kissinger de
volksvertegenwoordiging geheel buitenspel staat. De Verenigde Staten van 1972
en 1973 schijnen de manier te naderen, waarop de Gaulle Frankrijk regeerde.
Dat zou ik voor het gebied van de buitenlandse politiek niet willen tegenspreken.
Niemand weet in dit land meer wat er gebeurt. Het Witte Huis bepaalt volmaakt
solistisch de buitenlandse politiek.
Dat is waar. Het Congres staat erbuiten en ik vind dat geen gezonde situatie. Ik
denk ook niet dat het een situatie is die lang kan blijven bestaan. Zij zal veranderen.
Zij zal heel snel veranderen. De Vietnamoorlog was een geweldige nationale
belasting en een bron van nationale teleurstellingen. Die oorlog zal eindigen lang
voor uw boek van de pers komt. Ikzelf verwacht dat er vóor 20 januari 1973 een
regeling tot stand komt, omdat president Nixon naar mijn overtuiging die kwestie
6
achter zich wil hebben als hij voor zijn tweede ambtstermijn wordt geïnaugureerd.
Maar om terug te komen op enkele betrekkingen tussen de rijke en de arme
landen. Ik maak mij in het bijzonder zorgen over een romantisch overschatten van
de mogelijkheden. In de ‘planetaire’ visie ligt vaak de verwachting opgesloten dat
wij binnen afzienbare tijd een wereldregering zullen hebben. Daarvan zijn wij nog
een flink eind verwijderd. Als men eens kijkt naar de problemen die er nog moeten
worden opgelost vóor de Europese Gemeenschap een gemeenschappelijke munt
heeft, met alle gevolgen op federaal gebied die een gemeenschappelijke munt met
zich meebrengt, dan moet men niet al te licht aannemen dat op wereldschaal snelle
voortgang zal worden geboekt. Verder lijkt mij een migratie op grote schaal van land
naar land en van streek naar streek niet langer een belangrijke mogelijkheid om het
gebrek aan evenwicht te corrigeren. Ik voorzie in de komende twee eeuwen geen
volkomen nivellering van de levensstandaard op de hele aarde. In de rijkste landen
bestaat nu wel steeds meer de neiging om te twijfelen aan de voordelen van groei
als zodanig. Groei wordt nu meer beschouwd als een hulpmiddel dan als een doel.
Groei waarnaar? Groei naar een bevredigender bestaan? Groei naar een beter
leven? Dát zou eerder kunnen betekenen meer vrije tijd dan meer werk. Als tegelijk
de onderlinge afhankelijkheid van rijk en arm kan blijven bestaan, zou ik denken
dat de vermaarde kloof tussen die twee iets nauwer zou worden. Hierop zouden
volgens mij al onze inspanningen gericht moeten zijn. Ik verwacht niet dat de
Verenigde Naties nog binnen het leven van mijn kleinkinderen tot een echte
wereldregering zullen worden, laat staan binnen de mijne. Maar ik vind wel dat wij
doelmatige internationale in-
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stellingen moeten vormen die gebied na gebied tot hun werkterrein zullen maken,
specifieke problemen en een mogelijk gemeenschappelijk belang daarbij zullen
opsporen en deze vervolgens krachtdadig aanpakken.

Eindnoten:
1
2
2
3
4
5

International Center for Scholars, Smithsonian Institute, Washington D.C.
Zie gesprek met Jay W. Forrester, pagina 223.
Zie gesprek met Jay W. Forrester, pagina 223.
Zie gesprek met Herman Kahn, pagina 313.
Zie gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
Thomas Jefferson (1743-1826), president van de Verenigde Staten, voornaamste opsteller van
de Amerikaanse (democratische) Onafhankelijkheidsverklaring.
6 Dit gesprek werd gevoerd op 8 december 1972.
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Kenneth E. Boulding
Professor Kenneth E. Boulding is verbonden aan het Institute for
Behavioral Science aan de universiteit van Colorado in Boulder, Colorado.
Hij werd in Liverpool, Engeland geboren (1910). Hij studeerde natuurkunde
aan het New College in Oxford en promoveerde later in filosofie, politieke
wetenschappen en economie, eveneens aan de Oxford Universiteit (1931
en 1939). In 1948 werd hij Amerikaan.
Na vele professoraten aan tal van universiteiten kwam hij in 1967 naar
Boulder, Colorado als hoogleraar in de economie en directeur van het
programma van algemeen onderzoek in sociale en economische dynamica
aan het bovengenoemd Instituut.
Hij heeft een twaalftal boeken geschreven, waaronder Economic Analysis
(1941), Conflict and Defense (Harper and Row Publishers, 1962), The
Meaning of the Twentieth Century (Harper and Row, 1965), Peace and
the War Industry (1970), Redistribution to the Rich and the Poor (1972)
en The Economy of Love and Fear: A Preface to Grant Economics (1973).

Vooropgesteld dot ‘wolf crying’ (loos alarm slaan) een gevaarlijke zaak is, zou u dan
1
toch stellen dat de Club van Rome een echte wolf is?
Zoals ik in mijn besprekingen van het Rapport van de Club van Rome en World
Dynamics gezegd heb, heeft de Club van Rome een echte wolf geïdentificeerd en
zijn naam is Eindigheid. Maar als ik me een grapje mag veroorloven: Forrester weet
zelf niet hoever hij in het bos is doorgedrongen. Het probleem hier is ons onvermogen
om de toekomst van onze kennis te voorspellen. Wat bovendien het meest cruciale
punt in de dynamiek van de maatschappij is. Dit is geen vorm van onvermogen die
door betere methoden kan worden overwonnen, want zij is inherent aan het wezen
van kennis. Als wij konden voorspellen wat wij in de toekomst zullen weten, zouden
wij het nu weten - dan zouden wij niet behoeven te wachten! Dit verhindert ons niet
nuttige gissingen te maken omtrent de toekomst van onze kennis die tot op zekere
hoogte waarschijnlijk juist zijn. Dat houdt echter in dat wij er altijd rekening mee
moeten houden voor verrassingen gesteld te kunnen worden. De uitkomst van
voorspellingen die in het verleden zijn gedaan is uitzonderlijk slecht, en er is geen
reden om te veronderstellen dat de huidige voorspellingen beter zouden zijn dan
vroegere.
U hebt de wereldeconomie een ‘econosfeer’ genoemd.
Wij moeten de aarde als een totaalsysteem bestuderen. Onze kennis omtrent dit
systeem is nog steeds zeer primitief. In dit opzicht zijn de natuurwetenschappen
waarschijnlijk nog verder achtergebleven dan de maatschappijwetenschappen. Wij
weten meer van kleine details en van veelomvattende zaken dan van zaken van
middelmatige afmetingen, zoals de aarde. Wij weten niet waardoor de ijstijden
veroorzaakt werden. Wij begrijpen de dynamica van de atmosfeer niet. Wij weten
maar heel weinig van de oceanen. In feite weten wij maar heel weinig van de
dynamica op lange duur van de biosfeer. De ecologie als wetenschap is niet veel
meer dan culturele antropologie (interessante verhalen over
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vreemde soorten!). We weten zelfs niet of menselijke activiteiten de aarde in
temperatuur doen stijgen of haar doen afkoelen. Er bestaat een wezenlijk gevaar
voor een geloofwaardigheidskloof. Vooral in de natuurwetenschappen, waar allerlei
wilde verklaringen worden afgelegd over dingen waar wij in feite niet veel van weten.
De verschillende stelsels op aarde-de lithosfeer, de hydrosfeer, de atmosfeer, de
biosfeer en de sociosfeer bezitten alle een zekere mate van onafhankelijkheid, maar
wij moeten hun interacties bestuderen.
Wij moeten vermijden ons te veel te laten leiden door concepties van evenwicht,
die een constructie zijn van de menselijke geest die in de wereld zoals zij werkelijk
is onbekend zijn, hoewel het, mits goed toegepast, een heel nuttige constructie kan
zijn. De aarde is een aantal miljarden jaren door evolutionaire processen overheerst.
Dat zijn in wezen onevenwichtige systemen en het zou wel zeer verrassend zijn als
deze evolutie tot stilstand kwam. Er zijn inderdaad grenzen aan de groei, vooral van
een gegeven soort, maar het is moeilijk zich voor te stellen dat er grenzen zijn aan
2
de evolutie, behalve dan wat Tennyson noemt ‘de enige, ver in het verschiet liggende
goddelijke gebeurtenis waarheen de hele schepping zich beweegt’, en waarover
wij maar heel weinig weten.

Wat is er nu eigenlijk mis met de economie als discipline in het laatste deel van
deze eeuw?
Wat er fout is met de economie is haar onvermogen een doorbraak te vinden uit
3
een omlijsting van in wezen newtoniaanse modellen van evenwicht of zeer
eenvoudige dynamieken naar een evolutionair model dat licht zal werpen op de
werkelijke dynamische processen die de maatschappij beheersen. Misschien is dat
voor de economie te veel gevraagd, want wat nodig is, is een algemene theorie
omtrent de maatschappelijke dynamiek. De marxistische dialectiek is een poging
tot zulk een theorie, maar ik geloof dat zij volkomen verkeerd is. Op de lange duur
wordt de maatschappij beheerst door evolutionaire, niet door dialectische processen
die, zoals ik al zei, incidentele stormen in het evolutionaire getij zijn. De dialectische
theorie veroorzaakt daarom een groot aantal desillusies, dat wil zeggen valse
bewustwordingen, en heeft naar mijn mening zeer veel menselijke ellende
veroorzaakt. Ik heb geen grote bezwaren tegen een maatschappij die uit is op het
maken van winst, wanneer dat ruim gezien geïnterpreteerd wordt als het feit dat
mensen geneigd zijn beslissingen te nemen waarvan zij denken dat die hun tot
voordeel zullen strekken. Ik ben in het geheel niet onder de indruk van de meeste
hedendaagse vervangingsmiddelen om een marktmechanisme op te bouwen,
waarvan de meeste gepaard gaan met het gebruiken van dreigementen om de
maatschappij om te vormen, in plaats van uitwisseling en overleg. Ik geloof niet dat
dreigementen morele superioriteit kunnen inhouden. Aan de andere kant worden
wij geconfronteerd met een diepgaand wereldomvattend probleem: het creëren van
een uitvoerbaar wereldomspannend sociaal contract dat een dynamiek zal hebben
die obsceniteiten als oorlog, uiterste armoede en vervreemding voor eeuwig zal uit-
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bannen. Noch het kapitalisme, noch het socialisme kan dat bereiken. Beide zijn
versleten, bezien in het licht van de werkelijke problemen van de mensheid. Er moet
nu een periode komen waarin zeer grondig wordt nagedacht over de maatschappij
en wat daarin veranderd moet worden.
4

Freeman Dyson spreekt over het groen worden (de ontginning) van de Melkweg;
en over zichzelf producerende machines, bestaande uit een half miljoen onderdelen,
machines die machines vervaardigen: Von Neumann had de zaak al op papier
staan; Dyson gelooft dat het tot de toekomstmogelijkheden behoort. Wat zal de
uitwerking van deze ‘hoorn des overvloeds van de wetenschap’ zoals Alexander
5
King het genoemd heeft, op de steeds groeiende wereldbevolking zijn? Zal niemand
meer iets te doen hebben, zal niemand meer werken?
Ik sta uiterst sceptisch tegenover alle technologische voorspellingen, eenvoudig
omdat alle vroegere voorspellingen niet of nauwelijks zijn uitgekomen.
Wat denkt u over de toekomst van computers die de mens kunnen helpen
oplossingen voor zijn maatschappelijke problemen te vinden?
Aangezien computers onder het hoofdstuk technologie vallen zijn mijn opmerkingen
over de nauwkeurigheid van alle technologische voorspellingen ook hier van
toepassing. Tot dusver heb ik betoogd dat hun invloed niet erg groot is geweest. Zij
zijn een bruikbaar vervangingsmiddel voor de mathematica die toch al een van de
zwakste wetenschappen is, althans in haar geschreven vorm. Ik wacht nog steeds
op een werkelijk belangrijk idee dat uit een computer is komen rollen. Dus zijn de
modellen van Forrester nuttig als men deze beschouwt als het orakel van Delphi,
6
maar er komen vrijwel geen ideeën in voor die Malthus niet ook al had opgeworpen.
In termen van het gewone dagelijks leven hebben computers ons tot nu toe een
gemakkelijke berekening van de bankrente en het op eenvoudige manier boeken
van een vliegreis geschonken, en ook ongetwijfeld een groot aantal vierkante
kilometers bos vernietigd om onleesbaar drukwerk te kunnen produceren. De
computer levert informatie, maar informatie is niet hetzelfde als kennis. In feite wordt
kennis, zoals ik al heb beklemtoond, gewoonlijk vergaard door het zorgvuldig schiften
van informatie, niet door informatie opeen te stapelen. De computer maakt misschien
wel meer lawaai dan zij waard is, maar ik ben bereid mij daarover te verbazen. Als
de computer werkelijk nieuw licht op het menselijk leerproces kan werpen zal dat
alle externe ontwrichting van de economie die zij lijkt te veroorzaken goed maken.
7

Carl P. Rogers is van mening dat de wereld zich beweegt in een richting als door
8
Skinner aangegeven, wat hij lijkt te betreuren.
De modellen van Skinner zijn prachtig voor duiven maar niet, naar mijn mening,
erg geschikt voor mensen, om de zeer fundamentele reden dat het waardesysteem
van een duif voornamelijk door genetische groei
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op zijn zenuwstelsel is ingeplant, terwijl het waardesysteem van de mens is
aangeleerd via processen die noch ik noch professor Skinner begrijpen. Het
Skinner-model lijkt mij even simplistisch als de huidige Economie. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de enorme complexiteit van de ware mens de simplificaties van
de theoreticus de baas zal blijven. Toch geloof ik tevens dat men nooit op simpele
modellen moet neerkijken. Wij kunnen er altijd iets van leren. Maar in dat opzicht
zullen zij effectiever zijn als we ze niet al te letterlijk nemen.

Tijdens mijn wereldreis langs vijfenzeventig humanisten en wetenschapsmensen
heb ik vaak gemerkt dat men elkaars theorieën en werk niet begrijpt of er zelfs diepe
minachting voor koestert. Philip Handler (president van de Nationale Academie van
Wetenschappen in Washington D.C.) heeft mij gezegd dat er een brede
communicatiekloof bestaat tussen wetenschapsmensen van diverse disciplines. ‘Ze
zouden niet in staat zijn op papier te zetten wat hen gescheiden houdt.’ Hoe ter
wereld kan er op deze inkrimpende planeet ooit kalmte komen als deze
communicatieproblemen niet worden opgelost?
De eenwording van de grote republiek die wetenschap heet, vanuit de niet met
elkaar communicerende en onderling vijandige nationalistische instelling van de
disciplines, is even deplorabel als de verdeling van de mensheid in naties en sekten
die geen onderling overleg kennen en vijandig tegenover elkaar staan. Niet dat ik
disciplines, naties of sekten verwerp, want het is voor de mens noodzakelijk kleine
zowel als grote gemeenschappen te vormen. Het is zelfs enorm belangrijk om
verscheidenheid in cultuur te doen voortduren wil de sociale evolutie kunnen
voortschrijden. De groei van kennis is bijvoorbeeld nauw verbonden met de praktijk
van de deugdzaamheid, de praktijk van waarheidsliefde, objectiviteit en nederigheid.
Misschien is trots wel de grootste vijand van de groei van onze kennis. Trots is de
dodelijkste van de zeven doodzonden, waarvoor de wetenschappelijke republiek
die uit onze kennis moet worden samengesmeed helaas niet immuun is. Er bestaat
inderdaad behoefte aan tussenpersonen in de kennisindustrie. Zij zullen geminacht
worden, zoals tussenpersonen gewoonlijk worden, maar zij zullen een wezenlijke
functie vervullen in het tot stand brengen van communicatie tussen specialisten.
Vrede, in persoonlijke relaties of in internationale relaties, is iets dat moet worden
geleerd. Zij vereist een evolutieproces in de richting van de opbouw van meer
complexe vormen van instellingen, informatie, communicatie en kennis. Dat maakt
nu deel uit van het vrij gemakkelijk toegankelijke evolutionaire potentieel van de
mensheid. Dat is inderdaad hetgeen de mens hoop geeft, want evolutionair potentieel
lijkt inderdaad een mysterieuze tendentie te hebben om tot realisatie te komen; hoe
- dat weten wij nog niet.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met Carl Kaysen, en diens artikel ‘The computer that printed out WOLF ’ in Foreign
Affairs van juli 1972.
2 Alfred Tennyson (1809-1892), Engelse dichter; de meest gevierde in de Victoriaanse periode.
3 Sir Isaac Newton (1642-1727), Britse mathematicus en filosoof die de Wet van de zwaartekracht
formuleerde en bewees.
4 Zie gesprek met Freeman Dyson, pagina 396.
5 Zie gesprek met Alexander King en diens rapport voor de jaarvergadering van de Club van
Rome, te Jouy-en-Josas bij Parijs in januari 1973: The New Threshold.
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6 Thomas R. Malthus (1766-1834), Britse politiek-econoom, die stelde dat de wereldbevolking
sneller zou groeien dan haar middelen van bestaan, en dat die groei door sociale en morele
beperkingen diende te worden afgeremd.
7 Zie gesprek met Carl P. Rogers, pagina 205.
8 Zie gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
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Professor Daniel Bell is sedert 1969 aan de Harvard-universiteit verbonden
als socioloog. Aanvankelijk begon hij zijn carrière als journalist en was
hoofdredacteur van de New Leader tot 1948 en daarna verbonden aan
de bestuursraad van Fortune Magazine.
Hij werd in New York City geboren (1919). Hij studeerde aan het City
College in New York (1939) en promoveerde pas in 1960 in de sociologie
aan de Columbia-universiteit. Van 1964 tot 1966 maakte hij deel uit van
een Commissie voor technologie, automatisering en economische groei,
welke President Lyndon B. Johnson moest adviseren.
Enkele van zijn meest bekende boeken zijn The New American Right
(Criterion Books, New York, 1955), The End of Ideology (The Free Press
of Glencoe, 1960), The Radical Right (Doubleday Company Inc. 1963)
en Toward the Year 2000, Houghton Mifflin Company (1967).

Gelooft u dat de problemen van de groei op 't ogenblik tot het politieke bewustzijn
van de Westerse mens doordringen? Is er een aanzet om tot een toekomstplanning
op wereldomvattende schaal te komen?
U laat mij schrikken met zo'n uitdrukking als ‘op wereldomvattende schaal’. U
vertelde mij dat iemand had gezegd dat ik niet wild genoeg dacht1

Dat was Professor William I. Thompson van de York-universiteit in Toronto.
- en nu vraagt u mij om op wereldomvattende schaal te denken. Ik ben er niet
zeker van of ik daar wat dit betreft wel toe in staat ben. Ik geloof dat mijn opleiding
en temperament altijd de neiging geven om een vraag nooit in zijn eigen termen te
beantwoorden. Ik zal uw vraag dan ook niet direct beantwoorden. Ik zal proberen
haar anders te formuleren. Ik weet niet zeker of het een kwestie van al of geen groei
is, of een kwestie van groei in abstracte zin. Het gaat er altijd om wat voor groei, en
ten bate van wie. Wanneer mensen beweren dat er grenzen aan de groei moeten
zijn, weet ik niet wat zij daarmee bedoelen. Wanneer zij spreken over het groeitempo
of het afremmen van het groeitempo, begrijp ik echt niet wat zij zich daarbij
voorstellen. Zij gebruiken deze termen in synthetische zin, alsof het intransitieven
zijn, terwijl het eigenlijk relationele termen zijn. Verandering waarvan? Groei
waarvoor? Er wordt weleens gezegd dat het onmogelijk is om de toekomst te
voorspellen. Daar ben ik het wel mee eens, omdat er niet zoiets is als ‘de’ toekomst.
Er zijn verschillende toekomsten, toekomsten op technologisch gebied, toekomsten
van verschillende landen, maar een begrip dat zo abstract is als ‘de’ toekomst, groei,
groeitempo, of een van die andere uitdrukkingen die zo gemakkelijk de conversatie
binnensluipen, heeft geen werkelijkheidswaarde. Zoals ik al gezegd heb, neigt mijn
temperament ertoe om altijd te zeggen, laat ik proberen een onderscheid te maken,
waarna ik mij kan richten op elke dimensie van dit onderscheid waar u zich maar
voor mag interesseren.
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U schrijft dat een maatschappij met instellingen die niet geleid worden door de beste
mensen waarover die samenleving kan beschikken, in sociologische en morele zin
2
een absurditeit is . Hoogontwikkelde landen worden meestal vooral politiek geleid
door de middelmaat, niet door de top. Hoe kan men zich ooit van deze absurditeit
bevrijden? Moeten onze instellingen een politieke revisie ondergaan? Hoe kunnen
wij de kwaliteit van het leiderschap in onze maatschappijen verbeteren? Kunnen
wetenschapsmensen in dat opzicht invloed uitoefenen?
U stelt zulke moeilijke vragen. Als ik er antwoord op wist zou ik dat, denk ik, allang
gepubliceerd hebben. Eenvoudig geformuleerd komt het erop neer dat ik geen
realistisch antwoord zou kunnen geven. Ik probeer er echter wel over na te denken
hoe wij te werk moeten gaan om een antwoord te kunnen vinden.
Het is denk ik niet meer dan een waarheid als een koe en een banaliteit om te
zeggen dat elke maatschappij een weerspiegeling vormt van de totale verdeling
van zijn bevolking. Het komt uiterst zelden voor dat de beste elementen in een
samenleving gemakkelijk de top bereiken. Zoals u weet bestaat er zoiets als een
‘klokvormige’ kromme curve, die gevormd wordt door een soort bult, die eerst sterk
stijgt, en daarna weer even sterk daalt. De mensen op de top van de bult zijn meestal
het best zichtbaar. Dit zijn de mensen die het gemiddelde of technisch geformuleerd
het ‘midden’ vormen. Het komt zelden voor dat grootheid maatschappelijk gezien
respect afdwingt. Tot op zekere hoogte is dat het gevolg van het feit dat wij allemaal
in een burgerlijke wereld leven, en een burgerlijke wereld is van nature antiheroïsch.
Mensen die in een bepaald opzicht tot op een zekere hoogte stijgen of tot helden
uitgroeien, worden met enig wantrouwen bekeken. De enige sector waar deze
mogelijkheid traditioneel bestond, was het leger met zijn militaire helden, die nu nog
steeds een zekere mate van bewondering weten op te wekken. Het is zeer frappant
dat afgezien van crisissituaties, het enige leiderschap in de Verenigde Staten dat
van het gewone patroon afweek, in wezen belichaamd is geweest, in militaire helden
zoals bijvoorbeeld in een aantal generaals die later president zijn geworden. Mannen
als Washington, Jackson, Grant, Harrison en Eisenhower waren uiteraard allemaal
ex-generaals. Het leger was de enige sector van de opkomende burgerlijke
maatschappij, waarin dit soort mensen de top kon bereiken. Het komt maar zelden
voor dat een nederig man als Lincoln of een scherpzinnig aristocraat als Franklin
D. Roosevelt op kritieke momenten tot werkelijk leiderschap in staat is.
Het probleem ligt altijd in het soort beloningen dat in een samenleving gecreëerd
wordt. De moeilijkheid is dat wij in de afgelopen tweehonderdvijftig jaar een unieke
maatschappij hebben opgebouwd, die totale uitersten van goed en slecht in zich
verenigt. Wij hebben een samenleving geconstrueerd, waarin de beloningen
hoofdzakelijk van materiële aard waren. Dit heeft op zichzelf een zeer goede kant,
omdat het ertoe heeft bijgedragen dat de levensstandaard van grote groepen, die
vroeger een miserabel bestaan moesten leiden, aanzienlijk verhoogd kon worden.
Ik ben er nooit een voorstander van geweest om het verle-
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den te romantiseren. Mensen die zich erover beklagen dat wij de natuur hebben
verlaten, zijn dwazen. Voor de meeste mensen is het verleden altijd een afschuwlijke
tijd geweest. Men hoeft slechts zaken als sterftecijfers te bestuderen. Ik herinner
3
mij dat Sean O'Casey in zijn autobiografie schreef dat zo'n zeventig, tachtig jaar
geleden nog de helft van alle kinderen uit de Dublinse achterbuurten vóor het vijfde
jaar stierf. Dit was in die tijd een algemeen verschijnsel, zoals het dat voor grote
delen van de Derde Wereld nu nog steeds is. Er bestaat geen twijfel over dat het
hele wezen van de materiële vooruitgang een van de meest buitengewone
verworvenheden van de afgelopen tweehonderd jaar is. Bovendien hebben wij
daarmee een geheim ontdekt om onze rijkdom zonder oorlog te vergroten. Voor de
achttiende en negentiende eeuw vermeerderden de meeste landen hun welvaart
door het uitplunderen van andere naties, door het heffen van schattingen, door
oorlog, afpersing, enzovoort. Omstreeks het midden van de achttiende eeuw
ontdekten wij langzamerhand een nieuw geheim, namelijk produktiviteit, de techniek
om van weinig veel te maken. Dit is de basis waarop de grote moderne
maatschappijen zijn opgebouwd. Het is ook deel gaan uitmaken van de burgerlijke
samenleving. Dit is geen samenleving geworden die zich richt op heroïek of op hoge
cultuuruitingen of grootheid in het algemeen. Het is een samenleving die zich
hoofdzakelijk op materiële beloningen oriënteert.

De groei van Westerse burgerlijke maatschappijen ging na 1815 ten koste van de
Derde Wereld. Zonder de hulpbronnen van de Derde Wereld zouden zij er nooit in
geslaagd zijn hun huidige peil te bereiken.
Nee, dat is niet waar. Op het gebied van de economische geschiedenis ben ik
niet deskundig, en misschien ben ik dan ook niet competent om erover te spreken,
maar de Derde Wereld werd pas aan het eind van de negentiende eeuw een factor
in de economieën van de hoogontwikkelde industriële maatschappijen, en zelfs toen
bleef hun betekenis nog beperkt. De handel met Azië was nauwelijks ooit van enig
wezenlijk belang geweest. Uit Latijns Amerika was een zekere hoeveelheid goud
naar Europa verscheept. Tussen 1750 en 1890 stond onze economische groei voor
het overgrote deel absoluut niet in verband met de Derde Wereld. Ik weet bovendien
niet eens zeker of alle handel met de Derde Wereld wel wezenlijk negatief of
exploitatief is. Ik geloof dat dit afhankelijk is van plaats, tijdstip en land.
De term ‘Derde Wereld’ is trouwens uiterst vaag, en helaas ook uiterst
ontoereikend. Ik geloof dat elke generalisatie die heel Afrika, Azië en Latijns Amerika
in éen term, zoals ‘Derde Wereld’, wil omvatten, volstrekt misleidend en waarschijnlijk
eerder schadelijk dan nuttig is. Latijns Amerika werd tenslotte in het midden van de
negentiende eeuw politiek onafhankelijk, en begon omstreeks dezelfde tijd deel uit
te maken van de wereldeconomie. De kern van mijn betoog komt er echter op neer
dat de economische groei in de Westerse wereld, met name West-Europa en de
Verenigde Staten, aanvankelijk volstrekt onafhankelijk was van de andere delen
van de wereld, en daarom ook niet ten
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koste van de ontwikkelingslanden heeft plaatsgevonden. Volgens mij was het
belangrijkste element van de hele ontwikkeling de loop van de technologische
revolutie, zoals eerst het gebruik van stoom, daarna dat van elektriciteit, en de hele
manier waarop de wereld van daaruit veranderd is.
Maar laat ik terugkomen op het element waar het hierbij om gaat, namelijk de
culturele context. Want in zekere zin stelde u een unieke vraag, die slechts zelden
naar voren wordt gebracht. U stelde een vraag over grenzen aan de groei, en daarna
wierp u de kwestie van de kwaliteit van het leiderschap op. Er zijn maar erg weinig
mensen die ooit verband leggen tussen een kwestie die op
technisch-economisch-ecologisch terrein lijkt te liggen en een kwestie op
sociologisch-psychologisch-cultureel gebied. Ik zal proberen om uw beide vragen
in een soort van geheel te combineren. Wat deze twee vragen aan elkaar verbindt
is dat zij beide een economische beschaving betreffen, die op burgerlijke leest is
geschoeid en waarvan de waarden hoofdzakelijk van economische aard zijn. De
positieve kant hiervan is dat onze levensstandaard buitengewoon sterk is gestegen,
waardoor wij in zekere zin de afgunst hebben gewekt van de Derde Wereld, die nu
dan ook probeert om met ons op gelijke hoogte te komen. Maar parallel aan deze
ontwikkeling is er in het Westen een klasse opgekomen die voornamelijk door
materiële, en niet door wetenschappelijke, intellectuele of esthetische motieven
gedreven wordt. Historisch gezien zal dit wel - al gebruik ik die uitdrukking niet graag
- de prijs zijn die wij daarvoor hebben moeten betalen. Ik geloof niet dat iemand zich
ooit heeft afgevraagd of onze materiële ontwikkeling zo'n prijs waard was, maar dit
was in feite, sociologisch uitgedrukt, de functionele component van de economische
structuur. Ik beschouw mijzelf in dat opzicht marxist genoeg om te kunnen stellen
dat economie en cultuur met elkaar verbonden zijn. Zij smelten samen in een
gemeenschappelijke kwaliteit die in dit geval is uitgemond in de creatie van een
nieuw soort economische beschaving. Deze economische beschaving heeft zowel
positieve als negatieve kanten. De positieve kant is de buitengewone snelle
uitbreiding van economie en technologie geweest. De negatieve kant dat zij een
klasse en een leiderschap voortbrachten die normaal de hoogste prestaties van de
mens weerspiegelden.

Ontwikkelt de mensheid zich tot een grotere mate van diversiteit? Komen wij dichter
bij professor Skinner's methode om door programmering van de omgeving betere
mensen voort te brengen? Worden wij in de richting van een autoritaire, totalitaire
regeringsvorm gedrongen? Verwijderen wij ons steeds verder van individuele
voortreffelijkheid, zoals u het zou formuleren?
Staat u mij toe dat ik niet op de kwestie-Skinner inga, omdat dit het probleem
alleen maar ingewikkelder zou maken. Skinner houdt zich meer met een, wat men
zou kunnen noemen, maatschappelijk microniveau bezig. Volgens mij is er
voortdurend een tendens geweest naar een steeds grotere diversiteit, een tendens
die de laatste honderdvijftig
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jaar nog versneld is. Dit is tevens het frappantste aspect van de moderne
maatschappij, het element dat het bestuur van elke omvangrijke samenleving zo
moeilijk maakt, namelijk het grote aantal meervoudige belangen, die in onze huidige
gecompliceerde maatschappij naar voren komen. Men heeft een culturele
intelligentsia, een wetenschappelijke intelligentsia, militairen, industriëlen, boeren,
en daarmee een proliferatie aan belangen. Daarnaast heeft men een menigvuldigheid
aan culturele stijlen, die niet volledig kan worden tegengegaan. Wij hebben op 't
ogenblik niet zomaar een mondiale wereld, zowel in economische als in
technologische zin; wij hebben eveneens een mondialiteit in intellectuele en culturele
zin. Dat houdt echter zeker niet in dat er ook van homogeniteit sprake zou zijn. De
huidige situatie komt in vele opzichten overeen met die van het Romeinse rijk onder
Constantijn, de periode van het syncretisme. Wij hebben op 't ogenblik eveneens
een mengelmoes van vreemde goden. Het staat de mensen vrij om een keuze te
maken. Een van de dingen die de mensen het meest van streek maken is het feit
dat hun kinderen vaak een heel andere keuze maken dan zijzelf. Ik geloof dat er
dan ook tot op zekere hoogte een buitengewone, als u wilt opbloei van diversiteit
in de wereld heerst, een openstaan voor verschillende levensstijlen, voor
verschillende manieren waarop iemand zijn leven wil inrichten. Maar daarnaast
bestaat een andere ontwikkeling, die grote spanningen in de wereld teweegbrengt,
namelijk een toenemende behoefte aan regulering.
Wanneer wij het over het Rapport van de Club van Rome hebben, stuiten wij al
gauw op de noodzaak om de bevolking van een maatschappij binnen zekere grenzen
te houden. Dit houdt in dat men de mensen ervan moet weerhouden om meer dan
drie kinderen te krijgen, bijvoorbeeld door hen voor het vierde kind extra te belasten
of door het gewoon moeilijker te maken om een groot gezin te stichten. Om het
verbruik van elektrische energie terug te brengen kan men bepaalde luxe dingen,
zoals airconditioning belasten. Wij gaan onvermijdelijk naar een wereld toe met zoals economen het zouden formuleren - steeds meer externe effecten. Er zal steeds
meer afval worden geproduceerd, waardoor ook alle andere mensen zullen worden
aangetast, met het gevolg dat er steeds meer behoefte aan regulering ontstaat.
Zo'n honderd jaar geleden was het misschien nog mogelijk om met paard en wagen
erop uit te trekken en zich verder om niemand te bekommeren. Tegenwoordig zijn
er stoplichten om de verkeersstroom te onderbreken. Dit is een illustratie van een
buitengewoon historisch probleem. De mensheid streeft naar een steeds grotere
diversiteit, en wordt in dit streven bijgestaan door de ontwikkeling die het leven
doormaakt. Maar juist deze diversiteit maakt een steeds grotere mate van regulering,
controle en orde noodzakelijk, omdat dit de enige manier is waarop deze diversiteit
kan blijven bestaan. De mensen willen niet altijd inzien dat regulering een
noodzakelijke voorwaarde voor hun voortbestaan in dit opzicht is geworden. Bertrand
de Jouvenel heeft vele jaren geleden eens een heel scherpzinnige opmerking
gemaakt, die ik mij altijd ben blijven herinneren. Hij zei namelijk: ‘Wanneer mensen
tweemaal zoveel gaan
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verdienen, hebben zij niet het gevoel dat zij er twee keer zo goed aan toe zijn als
voordien.’ Ik geloof dat dit een van de belangrijkste punten van deze tijd is. Mensen
gaan tweemaal zoveel verdienen en hebben meer eisen. Wat er dan uiteraard
gebeurt is bijvoorbeeld dat iedereen in Frankrijk in augustus naar de Rivièra gaat.
Iedereen gaat naar het meer van Annecy, dat eens een onbedorven en uiterst
aangenaam oord was. Nu is het een haard van besmetting, louter en alleen omdat
het aantal mensen dat er verblijft verveelvoudigd is. Als men een Fransman zou
vertellen dat hij zijn vakantie niet in augustus moet opnemen, zal hij antwoorden
dat men zijn individualiteit aantast. Misschien heeft hij daar wel gelijk in, maar
wanneer men dat niet doet, staat iedereen schouder aan schouder aan de blauwe
Middelandse-Zeekust.

Kant schreef dat het onmogelijk was om van het kromme hout, waaruit mensen
gesneden worden, iets rechts te maken.
Ik geloof dat men het best met een paradox kan besluiten, daarom zal ik u een
geschiedenis vertellen. Men vroeg eens aan een man of hij optimist of pessimist
was. Hij antwoordde: ‘Optimist’. En men vroeg ‘Hoe komt het dan dat u zo somber
kijkt?’ Waarop de man antwoordde: ‘Omdat ik geloof dat mijn optimisme niet
gerechtvaardigd is.’

Eindnoten:
1 At the Edge of History. Harper & Row Publishers, New York, 1971. Hoofdstuk 6: ‘The re-visioning
of history’, pag. 122 en 128. Zie ook het gesprek met William I. Thompson, pagina 444.
2 Marxian Socialism in the United States. Princeton University Press, Princeton, New Jersey,
1967.
3 Ierse dramaturg, geboren in 1884.
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delen) en This Endangered Planet.
1

In de zevende regel van uw boek This Endangered Planet wordt al gesproken over
de noodzaak van grenzen. Beschouwt u het Rapport van de Club van Rome als
een stap in de richting naar het organiseren van de wereld?
Ja. Ik ben van mening dat het een belangrijke poging was om de bewustheid der
mensen te kristalliseren inzake twee fundamentele feiten: dat de wereld begrensd
is en dat de manier, waarop wij momenteel de planeet beheren, een gevaar betekent
voor die noodzakelijke begrenzingen. Ik geloof dat voor een deel het succes van
het Rapport was toe te schrijven aan het feit dat het gebruik maakte van
computertechnologie om aan de conclusies van de studie een gezaghebbende
status te verlenen. Natuurlijk vormde dit succes ook het voornaamste kwetsbare
punt van de studie. Het leunde enigszins voorbarig op deze vorm van kwantitatieve
presentatie van wat in wezen nog altijd een kwalitatieve argumentatie blijft.
Kwantitatief gesproken missen wij nog steeds de gegevens, die nodig zijn om met
computerbetrouwbaarheid een betoog op te bouwen over grenzen aan de groei,
dat zou kunnen worden gebruikt om een nieuwe richting te geven aan de
economische en politieke ordening van de planeet.
2

Hugo Grotius , de zeventiende-eeuwse Nederlandse rechtsfilosoof, was de eerste,
die met voorstellen kwam om een vorm van internationaal lichaam te scheppen voor
het organiseren en afdwingen van internationale controlemaatregelen. Sindsdien
zijn vier eeuwen verstreken en waar is men nu?
Mijn eigen stellingname is er niet een van Recht en Orde wat betreft de organisatie
van de internationale samenleving. Het is een vreemde ironie dat diegenen, die
pleiten voor handhaving van recht en orde in de binnenlandse samenleving, inzake
internationale problemen geneigd zijn op te treden als de meest reactionaire krachten.
De tegenoverge-
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stelde innerlijke tegenspraak valt ook dikwijls waar te nemen. Diegenen, die
binnenslands het meest progressief zijn, lijken vurig te verlangen naar een sterke
ordestructuur en gezagshandhaving op internationaal terrein. Mijn persoonlijke
mening is, dat bij het overwegen van het type wereldorganisatie dat het meest
wenselijk zou zijn, gezocht moet worden naar vormen van ordening, die een zeer
sterke inslag van decentralisatie bezitten. Op planetair niveau hebben wij geen
behoefte aan een oplossing in de vorm van een wereldregering. Wat wij nodig
hebben is een weg te vinden om de voornaamste functies van het menselijk bestaan
te organiseren met behulp van gespecialiseerde maar beperkte instellingen. Wij
hebben behoefte aan methoden om een veel rechtvaardiger verdeling van 's werelds
produktie en reserves te verzekeren. Wij moeten de weg vinden om menselijke
wezens met elkaar in relatie te brengen, onafhankelijk van kunstmatige hinderpalen
als nationale grenzen. Dat alles vereist een nieuw soort politiek bewustzijn, een
nieuw soort menselijk begrip, dat als wezenlijk kenmerk heeft zich te ontwikkelen
in de richting van een ruimere persoonlijke identiteit, uiteindelijk berustend op de
idee van wereldburgerschap en menselijke solidariteit.

Steeds is gezegd dat de Verenigde Naties als instrument van de internationale
diplomatie eerst werkelijk representatief voor de mensheid zouden zijn wanneer
China lid zou worden. Het eerste, dat Peking deed, was tegen de toetreding van
Bangla-Desj stemmen. Machtspolitiek wordt door alle grote mogendheden bedreven,
ook de Volksrepubliek China. Hoe zouden aanvaardbare regels voor het politieke
spel kunnen worden ingevoerd?
De fundamentele werkelijkheid van de Verenigde Naties is, dat dit lichaam een
verlenging vormt van de staatkunde en er geen alternatief voor is. Bovendien blijft
het zeer de vraag in hoeverre vele regeringen werkelijk de volkeren
vertegenwoordigen, namens welke zij beweren te spreken. In veel gevallen zijn
regeringen in de eerste plaats erop uit om binnenslands aan de macht te blijven en
om internationaal de best mogelijke positie te bereiken, althans wat hun internationale
politieke en economische invloed betreft. Het samenspel der naties is een
wedstrijdspel, waarbij elke natie probeert de eigen macht, rijkdom en invloed zo
groot mogelijk te maken. Aangezien echter de ruimte en de hulpmiddelen van de
aarde beperkt zijn, betekent dat onvermijdelijk, dat wanneer een natie zich op
normale wijze zou kunnen verrijken dit ten koste van de andere zou moeten gaan
tenzij ze alle tegelijk zouden kunnen expanderen. De ideologie van de groei is nauw
verbonden met de stabiliteit van het staatssysteem, omdat er zonder groei geen
mogelijkheid zou bestaan om de afzonderlijke dwangmatige tendensen van staten,
hun positie in de wereld te verbeteren, met elkaar te verzoenen. Zonder groei zou
elke staat zijn machts- en welstandsbasis alleen ten koste van de anderen kunnen
verbeteren. Een dergelijk neodarwinistisch beeld van het wereldsysteem zou de
regeringen van elke illusie beroven dat hun afzonderlijke aspiraties, bij zelfbeperking,
tenminste in beginsel met elkaar verenigbaar zouden zijn. De functie van de
onbeperkte groei is
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het in stand houden van de mening, dat het statensysteem niet onvermijdelijk een
oorlog van allen tegen allen tot gevolg moet hebben, maar dat allen tegelijkertijd
zich zouden kunnen ontwikkelen. Het Rapport ondermijnt de ideologie van het
statensysteem op dit fundamentele punt en dat is een opmerkelijke en op vooruitgang
wijzende bijdrage. Ik zie absoluut geen mogelijkheid om ons bezig te houden met
de ecologische uitdaging, wanneer er niet tegelijkertijd op politiek niveau over wordt
nagedacht hoe de internationale samenleving zodanig gereorganiseerd zou moeten
worden, dat het huidige statensysteem wordt vervangen of althans aangepast. Het
zou niet nodig zijn om staten geheel af te schaffen, maar wel om een einde te maken
aan hun fundamentele, beslissende rol ten aanzien van macht en welvaart, en aan
hun macht om te bepalen in welke mate zij menselijke trouw en toewijding kunnen
eisen.

Maar het onder controle brengen van bevolkingsgroei, milieuvervuiling en al dergelijke
problemen blijft toch een zaak van wetgeving en regeringstoezicht. Wij zullen toch
altijd behept blijven met wetten, zij het op nationaal of internationaal niveau.
Het is juist dat wij normen moeten bezitten en dat wij wetten nodig hebben om
die gemeenschapsnormen te kristalliseren en de doeltreffende handhaving ervan
te verzekeren. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat het gevaarlijk is om aan te
nemen, dat de enige manier om problemen van billijkheid en rechtvaardigheid op
deze planeet op te lossen zou zijn door een soort van wereldregering in te stellen,
die de hele mensheid zou moeten besturen. Het staat voor mij allerminst vast, dat
regeringen het vermogen zouden bezitten om op een humane wijze het menselijk
leven en de menselijke hulpbronnen te beheren. Het zou daarom heel goed mogelijk
zijn, dat men een soort monster van Frankenstein zou scheppen bij het ondernemen
van pogingen om de problemen op te lossen, waar wij thans mee worden
geconfronteerd. Een samenleving als Zuid-Afrika heeft een zeer stabiel
vredessysteem uitgewerkt. Het land beschikt over het algemeen over effectieve
wetten. Haar politie voorkomt in belangrijke mate gewelddadigheid, en toch is het
waarschijnlijk een van de slechtste samenlevingen ter wereld op dit ogenbilk, althans
gemeten naar de meeste waardenormen, die wij in dit deel van de wereld belangrijk
wachten.
3

President Dwight D. Eisenhower was van mening dat recht het enige alternatief
vormde voor geweld in de wereldpolitiek. Richard Nixon, het geesteskind van
Eisenhower, gaf opdracht tot een militaire invasie van het Koninkrijk Cambodja, wat
in feite een onrechtmatige daad was volgens de grondwet van de Verenigde Staten
zelf. Het lijkt erop, dat de voorvechters van Recht en Orde, of dat nu is in
Tsjecho-Slowakije of in Cambodja, wanneer het in hun kraam te pas komt zonder
pardon over recht en wet been lopen.
Richard Nixon is het schoolvoorbeeld van een leider, die recht en orde nastreeft
voor zijn eigen samenleving, in die zin dat Recht en Orde een codewoord wordt
voor politiecontrole en voor de mogelijkheid om die
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groepen te onderdrukken, die ontevreden zijn met bestaande toestanden.
Internationaal gezien, waar er geen sprake is van Recht en Orde in die zin, is hetgeen
Nixon nastreeft een maximale vrijheid van handelen om de doelstellingen van de
Verenigde Staten zoals hij deze ziet te bereiken. Dat is uitgelopen op een
veronachtzamen van beperkende normen, zoals bijvoorbeeld in het geval van
Cambodja, of in het hardnekkige bombarderen van Noord-Vietnam. Normen, die
zeer duidelijk zijn vastgesteld in de geschiedenis van het Internationale recht, hebben
geen betekenis voor de in Washington regerende groep en klaarblijkelijk evenmin
voor de regerende groepen in de meeste overige delen der wereld.
4
Ik had in Hanoi onlangs een zeer interessant gesprek met de Zweedse
ambassadeur daar, een opmerkelijke persoonlijkheid, Jean Christoph Oberg. Hij
sprak over de gevolgen van de Amerikaanse bombardementen en over de uitwerking
van het Europese stilzwijgen ten aanzien van het Amerikaanse optreden in
5
Indo-China. Hij legde naar mijn mening terecht de nadruk op het onvermogen en
de onverschilligheid van de centra van beschaving inzake de slachting van een
onschuldig volk, op de bereidheid om terzijde te blijven staan en aan de Verenigde
Staten toe te laten om de oorlog venijnig voort te zetten en toch anderzijds zaken
te blijven doen alsof er niets aan de hand was.

Uit het gezichtspunt van internationaal recht betekent de Amerikaanse agressie in
Zuidoost-Azië regelrecht het bedrijven van oorlogsmisdaden, wat dus ook de mening
6
van Telford Taylor is. De Amerikaanse oorlogvoering in Azië heeft de ergste
gruwelen opgeleverd, ooit door een zogenaamd vrije en democratische samenleving
in de geschiedenis der mensheid begaan.
Telford Taylor's opvattingen zijn enigszins gewijzigd door de onthulling van de
7
Pentagon-documenten, omdat zijn aarzeling om de verantwoordelijkheid voor deze
oorlogsmisdaden aan onze leidende Amerikaanse staatslieden toe te schrijven deels
voortkwam uit het feit, dat hij niet beschikte over de gedocumenteerde
bewijsmiddelen, zoals men die in Neurenberg wél bezat. Daar beschikte men immers
over buitgemaakte Duitse oorlogsdocumenten. Door de publikatie van de
Pentagon-documenten beschikt men nu over voldoende feitelijke gegevens om,
ook van Telford Taylor's gezichtspunt uit, te stellen, dat de Amerikaanse leiders,
die deze politiek hebben gepland, zich schuldig maakten aan, zoals u zegt, de
ernstigste oorlogsmisdrijven, ooit bedreven door een vrije democratische samenleving
en daarenboven bedreven in een context, waarbij geen sprake was van een ernstige
rechtvaardiging uit een oogpunt van nationaal voortbestaan of zelfs maar van
fundamentele nationale belangen. Het was een ongegronde misdadigheid. Die
lieden, die de misdaden beraamden in hun kantoren met airconditioning, hadden
geen begrip voor en wensten geen kennis te nemen van de dodelijke, menselijke
gevolgen van wat zij aan het doen waren.
8

Professor Robert Jay Lifton publiceert momenteel artikelen, zoals bijvoorbeeld in
de Saturday Review, over de oniwikkeling van de oorlog-
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voering tot een soort drukknopoorlog .
Een van de gevolgen van onze huidige vorm van supertechnologie is toe te laten
dat men rich op de meest nuchtere, onbewogen en koel verstandelijke wijze
allerafschuwelijkst misdraagt. Tegelijkertijd schept dit een ontzettende vorm van
kwetsbaarheid, zoals onlangs nog werd aangetoond bij een vliegtuigkaping, waarbij
de kapers dreigden het atoomcentrum bij Oak Ridge op te blazen en de daar
opgeslagen radioactiviteit te doen losslaan, die naar men aanneemt gelijkwaardig
zou zijn geweest aan duizend keer de radioactieve inhoud van de Hirosjima-bom.
Met naar ik begrepen heb negenhonderd van die atoomcentra in ons land tegen
het einde van de tachtiger jaren, worden wij geconfronteerd aan de ene kant met
die ontzagwekkende, op hol geslagen technologische vorm van regeren, waarbij
de afstand tussen menselijke waarden steeds groter wordt en waarbij de computer
in zekere zin een vervangingsmiddel schijnt te worden voor het menselijke verstand,
en de menselijke geest, met aan de andere kant wanhopige mensen, die rich
uitgesloten voelen van elke vorm van participate aan dat proces en die geen hoop
meer hebben om werkelijk hun doelstellingen te bereiken langs normale wegen,
wat deze mensen wél lijken te bezitten is het vermogen om het hele stelsel met
vernietiging te bedreigen.
Beweegt de mensheid zich in de richting van een autoritair wereldregime om
sommige van de door u zojuist genoemde problemen te bestrijden? Of zoals
president John F. Kennedy het eens stelde, zou men naar de aanvaarding van
10
‘vrijwillig totalitarisme’ toe moeten?
Ja, ik meen dat wij om die reden ons nu in een zo sterk naar een oplossing
dringende crisisperiode bevinden. Hoe langer wij een fundamentele heroriëntering
van het menselijke bewustzijn uitstellen, des te aannemelijker gaan die in wezen
waanzinnige plannen lijken om de toekomst te programmeren door de een of andere
macro-onderwijsmethode te introduceren, bijvoorbeeld door middel waarvan de
mensen zouden moeten worden geconditioneerd om zich te gedragen
overeenkomstig het beeld, dat diegenen die de machinerie programmeren zich
voorstellen. Het is een uiting van een soort toppunt van intellectuele zelfverheffing
te menen, dat de mens met zijn verstand de grondslag zou kunnen ontdekken voor
het organiseren van een aanvaardbare relatie tussen de mens en het verleden of
tussen de mens en zijn omgeving. Een van de dingen, die momenteel het
allerdringendst nodig zijn, is het erkennen zowel van de mogelijkheden als de
grenzen aan de technologie, als van de noodzaak van een revolutie in moreel
opzicht, Terwijl wij ons wetenschappelijk, technisch en materieel pogen te
ontwikkelen, zou deze nieuwe ethische revolutie moeten worden gegrondvest op
een binding tussen onze sociale en politieke levensvormen en op een nieuwe
interpretatie van de voorwaarden voor het voortbestaan der mensheid.
En het realisme?
Realisme moet worden toegepast op alle ervaringsdimensies, binnen welke wij
proberen om ons persoonlijk en gemeenschapsleven te orga-
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niseren. Het moet een soort biologische basis hebben. Het moet vasthouden aan
het inzicht - en ik geloof dat dit een inzicht is dat ten grondslag ligt aan heel de
inspanning van de Club van Rome en het Rapport, of aan de pogingen van vele
groeperingen over de hele wereld, die staan buiten de gevestigde structuren van
macht en rijkdom - de noodzaak van een nieuwe synthese tussen doen en kennen
te aanvaarden en een nieuwe synthese te ontdekken tussen gevoel en kennis.
Beide soorten bewegingen doen zich momenteel voor. De poging van het M.I.T. met
het Rapport is een creatieve reactie, waarbij de nadruk wordt gelegd op het verband
tussen kennen en doen, gezien vanuit een synthetische geesteshouding. De auteurs
hebben geprobeerd om de interne relaties binnen het geheel te onderkennen, omdat
het zich richten op enig onderdeel onvoldoende zou zijn om het geheel te begrijpen.
11
Maar het andere gedeelte, waar naar ik meen iemand als William Irwin Thompson
zich mee bezighoudt, is het geheel van het verband tussen denken en voelen, en
de notie, dat het bewustzijn, wil het in de werkelijkheid een basis vinden, rekening
moet houden met veel meer dan de rationele vermogens van de mens. In zeker
opzicht maakt de poging om tot de grenzen van het bewustzijn te gaan, de betekenis
van mystieke denktradities te herontdekken of het herleven van de belangstelling
voor de wijze waarop sommige primitievere samenlevingen bindingen hebben met
hun Umvelt, deel nit van de ontdekking van een bioethische basis om de mensheid
niet alleen te doen voortleven maar ook verdraagzamer en welwillender te maken.
12
Er bestaan meer toekomstvoorstellingen dan de visie van Skinner, die mensen
geprogrammeerd wil zien om niets slechts meer te doen. Dat is een
13
‘Kindergarten’ -visie van de toekomst. Wie zou wensen dat de hele wereld zou
worden gesocialiseerd tot een Skinneriaanse Kindergarten? Dat is niet een wereld
waar ik iets mee te maken zou willen hebben. Het is een wereld, waarin het
voorstellingsvermogen en de scheppende geest zozeer beklemd zouden zijn dat-al
gebeurt het allemaal in de naam van Utopia-men op die manier zou bijdragen aan
de ergste vorm van vernietiging van de menselijke lotbestemming. Er zou niets meer
zijn overgelaten aan de individuele scheppingskracht van de mens, en in dergelijke
omstandigheden sterft de geest, bij puur gebrek aan lucht om te ademen. Het zou
kennelijk een wereld zijn, waarin tussen zelfmoord en overleven slechts een
marginale scheidslijn zou kunnen worden waargenomen.
Tegenover de toekomstvisie van Skinner staat momenteel het World Order Models
Project, een opmerkelijke vorm van samenwerking bij het werken aan de bio-ethische
revolutie. Groepen geleerden uit Afrika, Latijns Amerika, India, Japan, Europa, de
Sowjet-Unie en de Verenigde Staten ontwikkelen ieder voor zich modellen over de
vraag, hoe tegen het einde van deze eeuw het systeem der wereldorde hervormd
zou moeten worden. Voor de eerste keer in de geschiedenis der mensheid vindt er
een welbewuste wereldomvattende poging plaats, waarbij alle sectoren afzonderlijke
voorstellen projecteren voor een wereldorde, die tegelijkertijd visionair zijn en zich
bezig houden met de politieke aspec-
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ten van veranderingen. Wij menen dat het World Order Models Project mensen in
alle delen van de wereld zal gaan voorzien van een basis voor hoop op de toekomst
en een richting zal aangeven, waarin zij hun gedachten, hun gevoelens en hun
daden zouden kunnen richten, kortom een brandpunt zal betekenen voor de
mobilisatie van alle vitale vormen van energie van de menselijke geest. In dit verband
beschouwen wij als het eerste, belangrijkste stadium de bouw van een nieuwe
wereldorde en het verheffen van het bewustzijn, terwijl het tweede stadium een
mobilisatie tot daadwerkelijk optreden inhoudt. Het derde stadium zal de transformatie
van 's werelds instellingen betreffen die nu de macht en rijkdom nog in handen
hebben.

De Club van Rome doet pogingen om de menselijke bewustheid van de toestand
van de wereld nog op dit late uur te doen toenemen. Communicatiesatellieten zouden
in zeer hoge mate kunnen bijdragen tot het toenemen van de menselijke kennis,
verspreid over de gehele planeet, wanneer men er het juiste gebruik van zou maken.
De Sowjets hebben gedreigd satellieten te zullen neerschieten wanneer die
onaanvaardbare informatie over de Sowjet-grenzen zouden brengen. Hier staat
14
men voor een nieuw legaal probleem inzake ‘visa's voor ideeën’.
Ik ben van mening dat wat ten grondslag ligt aan pogingen en methoden om
ideeën in de komende tientallen jaren zo mobiel mogelijk te maken, een van de
progressieve krachten in de wereld vormt. Alles wat afbreuk doet aan die mobiliteit
geeft een reactionaire impuls. Toch zal men moeten inzien dat een regering als die
der Sowjets, die in een vijandige verhouding staat tot haar eigen bevolking, dit soort
planetaire mobiliteit niet kan toestaan. Zij houdt een gesloten samenleving in stand
als deel van de pogingen van de leiders in het Kremlin om de macht in handen te
houden. Op géen andere wijze zou men immers die mate van overeenstemming in
denken, voelen en doen kunnen handhaven, die de leiders van de Sowjet-Unie voor
hun land noodzakelijk achten?
Om die reden ben ik van mening dat vooruitgang naar het verwerkelijken van een
toekomstvisie, waarin denkbeelden als vervat in het Rapport, of die als een nieuwe
wereldorde, betekenis zouden verkrijgen, afhankelijk is van voorafgaande
veranderingen binnen de voornaamste volkshuishoudingen ter wereld. Want dát
zullen de vitale strijdperken voor veranderingen in de wereldorde zijn. Progressieve
sociale vooruitgang binnenslands, hetzij binnen de Verenigde Staten, in Europa of
de Sowjet-Unie, vormt de beste basis voor hoop op een betere toekomst.
Progressieve krachten zullen zich een weg naar machtsposities moeten banen om
koerswijzigingen tot stand te brengen in de beslissingscentra, die onze planeet
regeren. Het getuigt van een naïef optimisme van de meest gevaarlijke soort, te
denken dat de behoudende elitegroepen, die de voornaamste machtsstructuren in
de hedendaagse wereld in handen hebben, het morele en politieke leiderschap
zullen verschaffen om een wereld tot stand te brengen, waarin wij onze kinderen
en kindskinderen graag zouden zien leven. In wezen zijn die hedendaagse leiders
alleen geïnteresseerd in het behoud van hun eigen
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machtsposities en privileges in relatie tot mensen, die armer en zwakker en in velerlei
opzichten uitgeput zijn. Juist die vormen van regressieve relaties veroorzaken de
tendens naar sociale en politieke bevriezing. Het is buitengewoon belangrijk, dat in
de komende tien of meer jaren geprobeerd zal worden de naar veranderingen
strevende krachten binnen de voornaamste samenlevingen ter wereld nieuw leven
in te blazen. Het zou te hopen zijn dat die revolutionaire krachten zich genoeg
toegang tot de macht zullen weten te verwerven om nieuwe vorm te geven aan de
manier, waarop nationale regeringen het eigen wel-zijn menen te moeten zien en
leiden.
Tot dat gebeurt kunnen wij naar mijn mening zeker niet meer doen dan
afzonderlijke individuen erop voorbereiden onaangename waarheden inzake de
toekomstvooruitzichten koelbloedig onder ogen te zien. Ik heb weinig hoop dat de
huidige machtsstructuur van de wereld in staat zal zijn, wezenlijke wijzigingen van
zo fundamentele aard te verzekeren als vereist blijken op basis van de analyse, ons
verstrekt door de Club van Rome, waar ik overigens mee instem. Ik hoop dat de
Club van Rome ernstig zal gaan nadenken over de te volgen tactiek en strategie
betreffende het tot stand komen van veranderingen, en over de politiek en ethiek
van een nieuw evenwicht tussen de mensheid en de mogelijkheden van deze
planeet.

Eindnoten:
1 This Endangered Planet. Prospects and Proposals for Human Survival. Vintage Books, New
York, 1972.
2 Hugo Grotius (1583-1645), jurist, historicus, staatsman en diplomaat, publiceerde in 1625 De
iure belli ac pacis, waarin de grondslag werd gelegd voor het moderne volkenrecht.
3 34ste president van de Verenigde Staten, van 1953 tot 1961.
4 Het gesprek met professor Falk had in zijn woning in Princeton, New Jersey, plaats vóor Kerstmis
1972.
5 Ook Albert Szent-Györgyi beklaagde zich over de stilte in Europa vis-à-vis Amerikaanse
oorlogsmisdaden in Azië. Zie het gesprek met hem.
6 Telford Taylor was Amerikaans rechter bij de processen tegen de oorlogsmisdadigers in
Neurenberg. Zie Nuremberg and Vietnam. An American Tragedy. A New York Times Book,
1970.
7 De Amerikaan Daniel Elsberg publiceerde op 13, 14 en 15 juni 1971 in de New York Times
geheime documenten betreffende een door het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van
Defensie, zelf opgesteld geheim rapport over de oorlog in Vietnam. Zie de volledige New York
Times-uitgave, Quadrangle Books, New York, 1971.
8 Zie het gesprek met Robert Jay Lifton, pagina 155.
9 Richard A. Falk, Gabriel Kolko en Robert Jay Lifton, Crimes of War. A legal, political and
psychological inquiry into the responsability of leaders, citizens, and soldiers for criminal acts in
wars. A Vintage Book, New York, 1971.
10 Tom Wicker, ‘The Kennedy Promise’ in The New York Times Book Review van 21 januari 1973,
section 7.
11 Zie het gesprek met William I. Thompson, pagina 444.
12 Zie het gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
13 Kleuterschool.
14 Zie het hoofdartikel in de New York Times van 24 november 1972.
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William I. Thompson
Professor William Irwin Thompson is verbonden aan de York-universiteit
in Toronto, Canada.
Hij werd in Chicago, Illinois geboren (1938). Hij promoveerde in 1966 aan
de Cornell-universiteit in Ithaca, New York. Hij heeft zowel aan Cornell
als aan het Massachusetts Institute of Technology colleges gegeven.
Professor Thompson heeft de laatste jaren tal van artikelen geschreven,
onder meer voor Time Magazine, Harpers en de New York Times. Zijn
boek At the Edge of History (Harper and Row Publishers, New York, 1971)
heeft in de Verenigde Staten sterk de aandacht getrokken. Hoofdstuk 3:
‘Getting back to things at M.I.T.’ (pag. 48-73) is wellicht de scherpste kritiek
welke ooit op een modern technologisch instituut werd gepubliceerd.

Bent u het met de psychoanalist Erik H. Erikson eens, dat 'de mens het zich niet
langer kan veroorloven zich illusies te maken over zijn eigen aard of die van zijn
1
soort of over de pseudo-soorten die hij zijn vijanden noemt? Zullen wij ooit in een
tijd belanden waarin de mens met de werkelijkheid leert leven?
Ik geloof dat de dreiging van de vernietiging van de aarde een reactie oproept in
2
termen van wat Toynbee ‘the challenge and response’ genoemd heeft. Sommige
van de illusies die wij van de werkelijkheid hebben maken deel uit van de oude
industrieel-bestuurlijke periode, namelijk dat de natuur dood is, dat men haar zijn
wil kan opleggen, dat de natuur een vacuüm is dat tot ontwikkeling moet worden
gebracht en moet worden veranderd in massale parkeerplaatsen of Tokio's en
dergelijke zaken. Aangezien wij ons bewegen in de richting van een ander soort
cultuur komen wij met een geheel nieuwe conceptie van de natuur, de geest, het
ego en de maatschappij op de proppen. Het gaat hier om een mutatiesprong in de
menselijke evolutie.
Zo was het bijvoorbeeld een van de illusies waaraan de industriële maatschappij
zich vastklampte, dat de wereld verdeeld werd tussen de natuur (een dode, inerte
materie) en het bewustzijn, dat subjectief was, onwezenlijk en vol loutere gevoelens.
Gevoelens mochten nooit vertrouwd worden omdat gevoelens niet reëel waren.
Ons gevoel zou ons zeggen dat een bos mooi was en bewaard moest blijven, maar
de werkelijkheid met al zijn economische aspecten toonde ons aan dat er winst
behaald kon worden. Daardoor werd de mens in de industriële maatschappij
geoefend in het veronachtzamen van zijn gevoelens, van zijn lichaam, van de lagere
maatschappelijke klassen, van de problemen van armoede en dergelijke. Hem werd
geleerd met een dappere, mannelijke houding door het leven te gaan en de realiteit
overal waar hij daartoe in staat was tot ontwikkeling te brengen. Tegenwoordig
koestert men de illusie dat de realiteit de splitsing is tussen materie en
bewustwording, wat absoluut fout is. Het is meer een continuïteit waarin massa
bestaat, energie voorkomt - en waaruit het bewustzijn ontstaat. Binnen die continuïteit
kunt u alle kanten op.
Het bewustzijn kan tegenwoordig een directe uitwerking op de massa
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hebben. De manier waarop wij dat ontdekt hebben is door het bestuderen van de
manieren waarop menselijke wezens zich in het algemeen gedragen, in negatieve
zin. Laten wij bijvoorbeeld de aarde eens bekijken. Er bestaat een duidelijk negatieve
feedback, zich uitend als milieuvervuiling, die ons duidelijk maakt dat wij bezig zijn
de aarde te vernietigen. Wij zien dat wij de natuur beïnvloeden doordat wij haar
vergiftigen en vernietigen tot een punt waar wij onszelf vernietigen. Toch kunnen
wij ons niet voorstellen dat dit een situatie is waarin tegenstellingen een
bondgenootschap zijn aangegaan. Wij zien de feedback van ons bewustzijn op de
natuur; dat noemen wij dan cultuur. In positievere zin kunnen wij nu de opkomst
van een nieuwe planetaire cultuur bespeuren, een cultuur die een geheel andere
relatie schept tussen de geest en de natuur.
3
De Hopi's met hun oude cultuur waren in staat door het concentreren van
psychische energie graan in de woestijn te laten groeien. Uri Geller is een paragnost
uit Israël. Hij werkt op het ogenblik hier in de Verenigde Staten bij een aantal
studiecentra die op wetenschappelijke leest geschoeid zijn en bewijst tot
genoegdoening van fysici dat hij door middel van psychische energie in staat is
metalen staven te verwringen, te buigen en te breken. Hij gaf een demonstratie in
het kantoor van de rector-magnificus van Kent State-universiteit. Hetzelfde deed hij
in New York. Ook in Californië worden op dit moment hierover onderzoekingen
verricht. Hoe is dit mogelijk? Dit schendt alle opvattingen over de betrekkingen
tussen de geest en de natuur. Niettemin hebben mensen van de wetenschap ons
zo'n vijftig jaar geleden in het kader van de kwantumtheorie verteld dat de waarnemer
ingrijpt in het systeem dat hij waarneemt, dat wij de relatie tussen geest en natuur
in elke vorm van wetenschap als werkelijkheid moeten ervaren. Nu hebben
industriëlen de wetenschap altijd verdraaid en hebben gezegd: nee, dit alles in niet
waar. Natuur betekent economisch denken. De natuur is niet anders dan dode
materie. Fantastische theorieën en de kwantummechanica moeten worden
genegeerd. Het probleem waar wij mee te maken hebben is niet dat de humanisten
niet wetenschappelijk genoeg zijn, maar dat de lieden die de wetenschap gebruiken
en misbruiken om macht te kunnen uitoefenen, die zelfde wetenschap prostitueren
en alle implicaties van de wetenschap zelf ignoreren, ten einde een soort bestuurlijke
technologie te scheppen die met de natuur heel weinig te maken heeft.
Als mensen spreken over de oplossing van het probleem van de menselijke cultuur
door toepassing van de wetenschap, laten wij zeggen in termen van de
4
5
psycho-geciviliseerde maatschappij van Skinner of Delgado, gaan zij verder met
dat misbruik van de ware wetenschap. De wetenschap zoals zij geïnstitutionaliseerd
is in de structuren van een industrieel-bestuurlijke maatschappij, vormt een sterke
bedreiging voor de menselijke cultuur, omdat wij voor de eerste maal in de
geschiedenis van de mens zien hoe een elitegroep probeert de menselijke cultuur
te vervangen door management en gedragswetenschappen. Dat is een integrerend
deel van de industriële maatschappij. Laat mij u een voorbeeld geven.
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Toen de industriële maatschappij voor de eerste keer tijdens de Wereldtentoonstelling
te Londen in 1851 in al haar macht glorieerde, bestond er in de City van Londen
een enorm tumult over de vraag wat er met de bomen in Hyde Park moest gebeuren.
Uiteindelijk werd besloten deze niet te vellen maar er een overkoepeling van staal
en glas overheen te bouwen. Wat in feite op onbewust niveau gebeurde was dat
de menselijke cultuur voor de eerste keer zei: ‘Laat de cultuur de natuur beschermen.’
Wij kunnen de natuur in een park zetten, binnen de cultuur, omdat wij nu in staat
zijn de natuur te beheersen en te domineren.
6

U doelt op het mcluhanisme?
7
Eigenlijk meer op Hegel. Die kwam vóor McLuhan. McLuhan heeft Hegel nooit
op zijn waarde geschat. De speciale dialectiek waarin het tot een moeras vervallen
milieu tot kunstwerk wordt is typisch Hegeliaans. Vandaag de dag wordt aan het
Stanford Research Institute een onderzoek ingesteld naar methoden om te weten
te komen hoe men op het moment van een crisis moet handelen en hoe men de
toekomst vóor kan zijn. Wat zijn de krachten die culturele verandering voortstuwen?
Op welke manier bepalen waardesystemen, motiveringen en mythische beelden,
door de mens zelf geschapen, het gedrag van de mens en de intermenselijke
relaties? Het doel er van is het scheppen van een meeromvattender structuur die
wij ‘management’ noemen. Via dat management zal de wetenschap het beeld van
de mens beter kunnen begrijpen. Men zal beter leren zien hoe de menselijke cultuur
te werk gaat, om daarna in staat te zijn een systeemanalytische benadering te vinden
en binnen het systeem van dit management al datgene te betrekken wat er vroeger
buiten stond. Dan pas zal de cultuur werken op een niveau dat door de
gedragswetenschappen wordt bepaald.
8

Doelt u nu op het werk van professor Platt in Stanford?
Ja. John R. Platt is van het bovenstaande een volmaakt voorbeeld. Hij is een man
van goede wil. Dat is echter niet meer voldoende, omdat mensen van goede wil
bepaalde illusies koesteren, en hun illusies kunnen een aanleiding vormen tot grotere
problemen dan die welke zij proberen op te lossen. Platt's benadering in What We
Should Do is dat we op deze aarde een soort noodprogramma zouden moeten
9
hebben. Een soort Manhattan-project ; alle experts die het probleem door en door
kennen bij elkaar zetten, en dan zullen zij de zaak wel even voor ons regelen. In
veel gevallen zijn het juist de experts die de problemen scheppen, die voor ons
liggen. Het is net als het geval van de arts die een lichaam attaqueert met een
harttransplantatie en, nadat het lichaam het vreemde hart afstoot, opnieuw optreedt
en krachtige medicijnen begint in te spuiten en de aanval op het lichaam voortzet
tot de patiënt uiteindelijk op de rand van het graf balanceert. Nooit zal de arts zich
beraden en zeggen: het lichaam is een harmonieus, organisch systeem; eigenlijk
werk ik met al mijn geneesmethoden tegen de ziekte zelf in. Platt is daarvan een
klassiek voorbeeld. Ik geloof dat hij zeer bepaald een gevangene is van het klassieke
paradigma. En als ik het woord
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paradigma gebruik denk ik uiteraard aan Thomas Kuhn's Structure of Scientific
10
Revolutions. Het is duidelijk bewezen dat er een nieuw schema in opkomst is
waarin de geest een andere relatie met de natuur zal hebben. Laat mij dat op een
andere manier verklaren.
Wanneer wij een universum hadden dat geheel uit natuur was opgebouwd, uit
pure stof, zonder geest, dan zou het een soort soepel, neutraal universum zijn dat
beantwoordde aan mechanische wetten, wat trouwens vrijwel overeenkomt met het
beeld dat de meeste mensen van het heelal hebben. Denkende geesten op aarde
zijn een toevallig bijprodukt van stof op een onbetekenende planeet in een
onbetekenende uithoek van het universum. Wanneer wij in dat zuiver stoffelijke
universum denkende geesten zouden plaatsen die zich bewust waren van de natuur
en van de wetten van de natuur, ons eigen gemaakt via de mathematica en de
wetenschap, zou dat nieuwe universum niet langer hetzelfde universum zijn. Omdat
er dan een mens in zou leven die zich van dit universum volmaakt bewust was. Dat
zou immers het universum zélf radicaal en totaal veranderen. Het zou een volkomen
ander systeem worden. Geesten verwekken feedback op de natuur en beginnen
de natuur te veranderen. Wat wij de feedback van het bewustzijn op de natuur
noemen is cultuur. Nu is cultuur, volgens het oude paradigma, emotioneel, gevoelig,
subjectief en eigenlijk niet erg belangrijk. Wel belangrijk is de economische,
technische en materiële basis van de cultuur: die bepaalt het heersend begrip voor
alle sociale en de meeste fysische wetenschappen. De moeilijkheid is dat wij ons
niet realiseren, of ons misschien als gevolg van de ecologische crisis pas nu
beginnen te realiseren, dat de inwerking en de feedback van de cultuur op de natuur
zo sterk zijn, dat zij in feite de structuur van de natuur zelf kunnen veranderen tot
een punt waar kernenergie of atoomfusie niet meer te beteugelen is. Wij zien dit in
de crisis rond onze planeet doordat onze cultuur zich in onze vervuilde atmosfeer
aftekent. Dat is nooit eerder zichtbaar geweest. Als wij vroeger over cultuur spraken
hadden wij het over een of ander eiland of over de een of andere stad. Wij hadden
geen idee van een wereldomvattende cultuur. Daarom maakt de planetaire feedback,
de negatieve feedback van de milieuvervuiling er eenieder kritisch van bewust dat
cultuur bestáat, dat zij een enorme macht bezit en dat, als wij niet heel goed
oppassen, zij in staat is de natuur te vernietigen. In die zin is menselijke cultuur een
systeem van bewustzijn, van mathematica en vormen van zuivere symboliek. Wij
denken dat niets van materiële aard de wezenlijke structuur van de materie zelf kan
aantasten of veranderen. Maar dat is een omkering van de werkelijkheid. Wij kunnen
bijna zeggen dat het object van het universum bijna niet zo belangrijk en machtig
is als het subject van het universum, want door het manipuleren met symbolen
kunnen wij sterren nabootsen via thermonucleaire fusie en het eindige verleggen.
Eigenlijk zou dit voor ons een aanleiding moeten zijn om terug te gaan naar het
tekenbord en te zeggen: ‘Goed dan, als de relatie van de geest met de natuur dan
zo belangrijk is, hoe kunnen wij die relatie dan op de beste manier onder de knie
krijgen?’ John R. Platt zou zeggen dat men dan
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alle mensen van de wetenschap bij elkaar moet halen, omdat die alles afweten van
het manipuleren met symbolen en de mathematiek. Maar wat doen wij met die
anomalieën buiten het wetenschappelijk paradigma, zoals de Israëlische paragnost
die ijzeren staven met psychische energie verwringt? Ik geloof niet dat de
technocraten, de mensen aan de top, die anomalieën onderkennen. Zij verwerpen
deze en zeggen dat de oude stellingen nog steeds van kracht zijn. Maar zij zijn
slechts de gevangenen van de industriële maatschappij. Alles wat zij kunnen doen
11
is steeds grotere overheidssubsidies verkrijgen voor steeds grotere ‘think-tanks’,
voor een steeds grotere vloed van papieren en fotokopieën en de eindeloze stroom
van binnenvloeiende gegevens, tot zij zichzelf op de brandstapel van overbodige
informatie kunnen werpen.

En de theorie van Skinner omtrent de mechanische beheersing van het milieu?
Ik geloof bepaald niet dat het probleem daarmee wordt opgelost, omdat het
probleem heel wat simpeler en subtieler is. Ik geloof niet dat cultuur gemanipuleerd
kan worden. Zodra men de cultuur mechanisch gaat beheersen krijgt men een
terugval in cultuur. Op een of andere manier lijken wij altijd over een zuiver
maatschappelijke structuur te praten. Cultuur is meer dan een sociale structuur. Zij
bestaat uit uitingsvormen van bewustzijn en kunst. In vele opzichten kan de werkelijk
kosmische gewaarwording die begrip inhoudt over de samenhang tussen massa,
energie en bewustzijn niet opgevangen worden binnen het paradigma van - om
maar eens iets te noemen - het technisch besturen van een gedragspatroon.
12
Kort geleden sprak ik met Carlos Castaneda die de drie zeer populaire en
belangrijke boeken heeft geschreven over de oude wetenschap van de Yaqui's,
over de opvattingen van de oude tovenaars van het archaïsche Mexico. Hij behoort
tot een aantal esoterische denkers die ons binnenleiden in een nieuwe planetaire
cultuur, de tot nu toe onbekende geheime gedragspatronen van kleine
cultuurgemeenschappen. Wat op dit moment speelt in deze planetaire cultuur is dat
de oude, esoterische technieken voor de overbrenging van het bewustzijn, zoals
gebruikt door de Hopi, de Indianen en zelfs door de Druïden, nu in de publieke
aandacht komen. Wij gaan eindelijk kennisnemen van zaken die tot dusver zeer
geheim werden gehouden. Zo is het met de boeken van Castaneda gegaan. Op dit
13
moment heeft een half miljoen mensen gelezen over de techniek die een bijzonder
oude Indiaan in het noorden van Mexico bij zijn toverij toepaste. (Hij wordt Don Juan
genoemd.) Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Deze Don Juan zegt ons dat wanneer
wij sterven, de moeilijkheid is dat wij sterven met de totaliteit van onszelf.
Ongelukkigerwijze leven wij slechts met een zeer klein en onbetekenend deel van
onszelf. Wij zullen op het moment van ons sterven moeten leren leven met de
totaliteit van onszelf en de enormiteit van onze dood af te wegen tegen de enormiteit
van ons leven. Als wij dat op planetaire schaal transponeren en het geheel nog wat
opblazen kunnen wij inzien dat onze planeet binnen vijftig jaar (ik haal het rap-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

449
port van de Club van Rome aan) in haar totaliteit zal sterven. Door de activiteiten
van Shell en Standard Oil zullen mensen in dorpen in India en overal elders sterven
omdat de lucht die zij inademen geen leven meer inhoudt. Als wij eenmaal te gronde
gaan, gaat de mensheid te gronde, meegesleept door haar totaliteit. Wij hebben
bovendien te maken met de elitaire opvattingen van een beperkt aantal technocraten,
managers en experts die pogen de wijde blik op een alomvattende humane cultuur
te vervangen door een eenzijdige visie, die van multinationale corporatie. Dit heeft
niets te maken met de totaliteit van de cultuur. Om het ironisch te zeggen, het is
een illusie. Het is een verlengstuk van de visie van de manager, van de multinationale
corporaties die zich klaarblijkelijk verder zullen blijven ontwikkelen, het milieu verder
zullen vervuilen en in industriële termen door zullen drammen. Zij kunnen niet meer
stoppen. Zij kunnen niet meer anders gaan denken. De jonge wetenschappers die
nu aan de voet van de ladder staan zullen eenvoudig hun beweegredenen
verschuiven naar het nieuwe model van verbuiging, en beginnen een totaal nieuwe
revolutie in de wetenschap te creëren. Dat is precies wat pas afgestudeerde
studenten en wetenschapsmensen op het ogenblik doen. Terwijl oudstrijders uit de
14
15
Tweede Wereldoorlog als Walt W. Rostow of Herman Kahn eenvoudige vormen
van bestuur ontwerpen wenden de studenten zich tot de soefibeweging, het
zen-boeddhisme, yoga en de genezing van (via) de ziel (geest). Dat zijn dan de
vijfhonderdduizend mensen die de boeken van Carlos Castenada lezen. Die mensen
proberen de natuur, de cultuur en het bewustzijn in een totaal nieuwe relatie te
plaatsen. In deze nieuwe samensmelting van de wetenschappen en de mystiek ligt
een grotere belofte voor de toekomst besloten dan in de benadering die afgaat op
het gedragspatroon zoals door Delgado, Skinner of Platt wordt gedaan. Het probleem
is dat ons het geboorterecht in de wetenschappen is ontzegd; de traditie van de
wetenschap in de Westerse wereld vanaf de zeventiende eeuw is de grote mystieke
16
traditie van mannen met een waarlijk kosmisch bewustzijn. Ik denk aan Kepler die
een mysticus was, aan Newton die een mysticus was en zich diepgaand bezighield
met berekeningen van de profetieën van Daniël en de afmetingen van de tempel te
17
Jeruzalem; ik denk aan Pascal , aan Descartes. Al deze mannen stonden ‘buiten
ruimte en tijd’, zoals dat in het jargon van de hedendaagse wereld wordt genoemd.
Wat gebeurde is dat, toen deze charismatische zieners hun geboorterecht en hun
erfdeel verzaakten, hun afstammelingen de erfenis incasseerden, van het charisme
een routinezaak maakten en instituten oprichtten waar jan en alleman konden worden
opgeleid.
Als gevolg van dit hele proces werd de grootheid van de wetenschap ondergeschikt
gemaakt aan het standpunt van de manager. De wetenschap verandert van een
kosmisch bewustzijn in de speelbal van management en technologie. Dit leidde een
tijdlang tot vruchtbare resultaten en verspreidde de wetenschappelijke traditie via
het Britse imperium over de gehele wereld. Maar op het ogenblik hebben wij het
punt bereikt waarop dit een bedreiging gaat worden. Wij zullen moeten terugkeren
naar on-
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ze oorspronkelijke wetenschappelijke traditie van de zeventiende eeuw, de eeuw
18
van het genie, zoals Whitehead haar noemde. Wij dienen ons terdege te realiseren
dat wetenschap meer is dan alleen maar management en gedragsleer. De ironie
wil dat de propagandisten voor een wetenschappelijke oplossing van onze
wereldomvattende crisis, in termen van bijvoorbeeld de natuurwetenschappen, erg
slechte wetenschappers zijn. Als men de wetenschapsopvatting in Skinner's theorieën
afmeet tegen de filosofie van de natuur, merkt men dat Skinner's vooronderstellingen
van een ongelooflijke naïveteit getuigen, nog geheel in negentiende-eeuwse,
mechanische termen zijn gesteld en nauwelijks enige raakpunten hebben met
bijvoorbeeld de kwantummechanica of het hoogst ontwikkelde wetenschappelijke
denken van vandaag. Zelfs tegenwoordig zijn er nog vele wetenschappers die
bijzonder mystiek georiënteerd zijn, zoals ik het bij gebrek aan een betere term maar
zal noemen. De jonge hippiestudenten wijzen voor een groot deel de wetenschap
af, omdat zij haar als een kwaad beschouwen. Bij wetenschap denken zij aan
industriële wetenschap en aan figuren als Skinner, Delgado, Platt en Kahn. Dit is
een tragische ontwikkeling, omdat zij de oplossing voor ons wereldomvattend
probleem nu zoeken in een trieste geestloosheid, in druggebruik en dergelijke dingen.
Als zij maar genoeg geleerd hadden over de ‘buiten ruimte en tijd’ -tradities van de
mystieke en contemplatieve wetenschap, zouden zij inzien dat de beste elementen
van de menselijke traditie in kunsten en wetenschappen niet werkelijk met elkaar
in strijd zijn.
Wij moeten ernaar streven om wetenschap en mystiek weer met elkaar te
verenigen. Om dat te kunnen verwezenlijken moeten wij onze onderwijsvormen
radicaal wijzigen en ons distantiëren van elke vorm van industrieel onderwijs. Dit is
dan ook de reden waarom ik zoveel kritiek heb op het Rapport. Het M.I.T. is in ieder
geval verantwoordelijk voor de illusie dat wetenschap mechanisch en positivistisch
is, en tracht bovendien de wetenschap uit nuttigheidsoverwegingen van alle creatieve,
fantastische en visionaire elementen te ontdoen. Wij moeten al de anomalieën in
de mystiek, de psychische geneeskunst en de psychokinese samenbundelen en
op die manier een nieuw beeld van de mens en een nieuw besef van de verhouding
tussen massa, energie en bewustzijn tot stand brengen. Dit proces is op 't ogenblik
19
al aan de gang, zoals bijvoorbeeld in de planetaire stad Auroville in India of in de
gemeente Findhorn in het noorden van Schotland. Wij behoeven ons er geen zorgen
over te maken, dat wil zeggen, wij hoeven ons niet af te vragen: kunnen wij een
commissie van experts bijeenbrengen om de cultuur te veranderen? De cultuur
houdt zich er al zelf mee bezig.
20

Dit probeert Soleri met zijn experimenten in Arizona te bereiken.
Inderdaad. Soleri probeert de herstructurering van de menselijke gemeenschap
in een planetaire, in een visionaire zin te beschouwen 21

En Illich aan de onderwijskant Illich probeert het onderwijs te veranderen, zonder het in termen van
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bewustzijn te veranderen. Het is niet genoeg om zich van scholen te distantiëren
of deskundigen naar Cuernavaca, Mexico te laten vliegen. Cuernavaca werd het
zoveelste denkcentrum, een humanistisch denkcentrum. Maar elk denkcentrum
verschilt in wezen niet van Herman Kahn's denkfabriek. Wij zullen moeten leren
spreken in termen van de specifieke vormen van bewustszijnsverandering waardoor
wij opnieuw kunnen leren wie wij zijn, waar wij vandaan komen en waar wij heen
gaan.
En u denkt dat het Oosten ons bij het nastreven van deze doeleinden krachtig
zou kunnen beïnvloeden?
Wij kunnen niet eenvoudigweg opnieuw beginnen en Indiërs worden. Daarom
moeten wij onze eigen wetenschappelijke traditie op mystieke elementen
onderzoeken en bijvoorbeeld herontdekken dat Newton eigenlijk een mysticus was.
Als wij de verhouding tussen massa, energie en bewustzijn werkelijk zouden
begrijpen, zouden wij er drie niveaus van zijn in kunnen zien. Massa is voor de
meeste mensen wat hun lichaam is, een klomp vlees. Zij zijn zich er alleen maar
van bewust dat zij uit een aantal organen bestaan. Sommige mensen herwinnen
het respect voor hun lichaam via yoga, en leren dat het lichaam een veld van energie
en vitaliteit is. Zij ontdekken een heel nieuw systeem van bewustzijn. Als men dit
proces doortrekt en steeds subtieler vormen van bewustzijn aankweekt, zal het
individu volgens mij tot de ontdekking komen dat er geen feedback van bewustzijn
op de natuur bestaat en dat het bewustzijn de natuur een nieuwe richting kan geven.
Dit vertoont veel verwantschap met het werk van een man als Paolo Soleri, die
spreekt over de vergeestelijking van de stof. Het staat eveneens in verband met de
ideeën van Teilhard de Chardin. Er zijn op deze aarde plaatsen waar dit nieuwe
paradigma van de natuur, van het zelf en van de maatschappij langzamerhand
22
opkomt. Zelf koester ik grotere verwachtingen voor de toekomst in Auroville in
India, wat niet zomaar een Indiase stad is. Het ontwerp is van een Franse architect.
De lichamelijke arbeid wordt verricht door een driehonderdtal Amerikaanse studenten.
Het is een planetaire stad, bestemd voor een planetaire cultuur. Auroville geeft mij
meer hoop voor de toekomst dan het Stanford Research Institute of John Platt's
Manhattan-project van technocraten die al onze problemen wel even zullen oplossen
door het ontwerpen van de laatste culturele bestemming van de mens - zijn graf.

Eindnoten:
1 Gandhi's Truth. On the Origins of Militant Nonviolence. Hoofdstuk ‘Echoes of an event’, pag. 51.
2 Zie gesprek met Arnold Toynbee, pagina 34.
3 Hopi: stam van pueblo-Indianen, voornamelijk levend in het noordelijk deel van de Amerikaanse
staat Arizona.
4 Zie gesprek met B.F. Skinner, pagina 47.
5 Zie gesprek met José Delgado, pagina 259.
6 Zie gesprek met Marshall McLuhan, pagina 79.
7 Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), Duitse filosoof. (Hegeliaanse dialectiek: these, antithese en
synthese.)
8 Zie gesprek met John R. Platt, pagina 60.
9 Hiermee werd tijdens de Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse atoombom op Hirosjima en
Nagasaki voorbereid.
10 Toward an International Encyclopedia of Unified Science. University of Chicago Press, 1962.
11 Denkfabrieken.
12 Carlos Castaneda, een Amerikaanse antropoloog die na een jarenlange studie van de
Yaqui-Indiaanse mystiek drie opzienbarende boeken schreef: The Teachings of Don Juan: a

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

13
14

15
16
17
18
19

20
21
22

Yaqui Way of Knowledge (1968), A Separate Reality (1971) en Journey to Ixtlan (1972). Zie ook
de cover-story in Time Magazine van 5 maart 1973.
Dit gesprek vond plaats in Los Angeles, Californië op 2 december 1972.
Walt Rostow was tijdens John F. Kennedy's leiderschap korte tijd adviseur voor nationale
veiligheid, maar werd vervangen door McGeorge Bundy. President Lyndon B. Johnson bracht
Rostow op deze belangrijke post terug en Washington begon het aantal militairen in Vietnam
op te voeren tot meer dan 600 000.
Zie gesprek met Herman Kahn, pagina 313.
Johann Kepler (1571-1630), Duitse sterrekundige.
Blaise Pascal (1623-1662), Franse filosoof en natuurkundige.
Alfred North Whitehead (1861-1947), Britse filosoof en wiskundige.
Auroville is een stad in India, nabij Pondicherry, genoemd naar de goeroe Aurobindo Gosj.
Hierover Le Nouvel Observateur van 19 februari 1973, pag. 75-86. ‘Ce n'est pas seulement une
ville différente mais l'espoir d'une société débarrassée des problèmes nationaux et raciaux: une
ville sans circulation d'argent et sans compétition sociale; un homme nouveau à faire exister.’
Zie gesprek met Paolo Soleri, pagina 68.
Zie gesprek met Ivan D. Illich, pagina 212.
Professor Thompson bracht in 1972 een bezoek aan Auroville.
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Joseph E. Slater
Joseph E. Slater is President van het Aspen Institute for Humanistic
Studies in Aspen, Colorado.
Hij werd in Salt Lake City, Utah geboren (1922). Hij studeerde economie
aan de universiteit van Californië in Berkeley. Hij heeft tal van overheidsen
diplomatieke functies vervuld. Tijdens de regering van president John F.
Kennedy was hij onderminister voor Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Van 1967 tot 1972 trad hij op als president van het Salk
Institute in La Jolla, Californië.

Ik heb begrepen dat aan het Aspen Institute ook een studie van de planeet als
geheel wordt ondernomen.
‘De planeet als geheel’ - dat is niet helemaal juist geformuleerd, maar onze
activiteiten staan daar wel mee in verband. In die tijd dat het Rapport van de Club
van Rome werd opgesteld onderhield het Aspen Institute nauwe betrekkingen met
een aantal mensen van de Club van Rome. Zo hebben wij met Jay Forrester, Aurelio
Peccei en anderen discussies gevoerd over de vraag hoe men het best tot een
systeemanalyse van hulpbronnen zou kunnen komen. Onze belangstelling ligt wat
vele elementen en doelstellingen betreft op hetzelfde terrein als dat van het M.I.T.
Persoonlijk ben ik van mening dat de activiteiten van de Club van Rome zich niet
alleen uitstrekten tot bepaalde eindige grenzen aan de groei, maar dat zij in feite
een ‘inleiding tot het wezen van de groei’ vormden. Groei moet worden onderverdeeld
in kwalitatieve en kwantitatieve groei, en hiervan zijn in de diverse ontwikkelingsstadia
verschillende combinaties mogelijk. Wij waren het niet overal over eens, maar
niettemin geloof ik dat de Club van Rome er enorm toe heeft bijgedragen om een
debat op gang te brengen waar de wereld dringend behoefte aan heeft. Het Rapport
heeft een wereldomvattend perpectief naar voren gebracht dat tot dusverre ontbrak.
In aansluiting op het Rapport van de Club van Rome heeft het Aspen Institute
zich vooral met het volgende beziggehouden:
Wij hebben een werkgroep opgezet die zich voornamelijk gaan concentreren op
verschillende alternatieve keuzemogelijkheden in de Verenigde Staten. Wij zijn van
plan om een stuk of vijfentwintig, dertig specialisten een paar jaar lang aan een
aantal kritieke punten in verschillende maatschappelijke sectoren te laten werken.
Het is de bedoeling dat zij dan na een diepgaande en zorgvuldige analyse van de
potentiële ontwikkelingen in de samenleving, regering en publiek een overzicht
geven van alternatieve keuzemogelijkheden. Zij moeten tevens proberen vast te
stellen wat de primaire, secundaire en tertiaire implicaties van deze mogelijkheden
zijn. Wij concentreren ons niet in de eerste plaats op eindige doelen, maar op
alternatieven en keuzemogelijkheden. Daarbij zullen wij proberen om de uitvoerende
en wetgevende instanties van onze staatsmacht en de andere leidinggevende
elementen in onze samenleving er door de aard en de presentatie van onze studies
toe te brengen, zich diepgaander en serieuzer op de keuzemogelijkheden
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van onze maatschappij te gaan bezinnen. Wij zullen daarmee voornamelijk aandacht
besteden aan de implicaties die de mogelijkheden in feite kunnen hebben, omdat
wij van mening zijn dat het nogal statisch en gratuit is om zich louter tot het
vaststellen van doeleinden te beperken. Het aandringen op diepgaander vormen
van overleg en analyse is een dynamisch proces dat voor elke staat, en met name
voor een democratische staat, van wezenlijk belang is. Wij proberen kleine
gemeenschappen van systeemanalisten en andere strikt wetenschappelijke
specialisten te vormen. Deze gemeenschappen moeten er dan toe gebracht worden
om samen te werken met de leiders, politici, sociologen, advocaten en rechters,
enzovoort, die zich met oordelen, intuïties, en in vele gevallen met irrationele
processen bezighouden. Dit is het terrein waarop de meeste besluiten worden
genomen, en juist híerop zijn de meeste belangrijke punten niet kwantificeerbaar,
en zullen het ook nooit worden. Wat wij nu proberen is een engere verbinding tot
stand te brengen tussen aan de ene kant systeemanalisten en andere strikt
wetenschappelijke specialisten, en aan de andere kant de categorie mensen die bij
de besluitvorming betrokken zijn, en die moeten weten hoe zij wetenschappelijk
materiaal moeten gebruiken en niet misbruiken. Het voornaamste probleem is daarbij
hoe wij dit materiaal kunnen verbeteren, en hoe wij een einde kunnen maken aan
de min of meer vijandige relalatie tussen de categorie die op grond van
niet-kwantificeerbare inzichten tot politieke en andere besluiten most komen, en de
groeperingen die wél van kwantificeerbare gegevens gebruik kunnen maken. Wij
moeten een nationale en wereldomvattende gemeenschap opbouwen van mensen
die in staat zijn om de implicaties te onderzoeken van belangrijke besluiten waarbij
een grotere mate van wetenschappelijk denken vereist is.
Naar mijn mening heeft de Club van Rome op dat gebied een waardevol begin
gemaakt. In de komende jaren en decennia moeten de systeemanalyses en het
strikt wetenschappelijk denken een hogere graad van perfectie bereiken.
Wetenschapsmensen zullen beter in staat moeten zijn om samen te werken met
leidinggevende figuren op sociaal gebied. Dat is het eerste doel.
Het tweede doel is, de resultaten van de beste analyses die wij kunnen maken
naar voren te brengen, niet de analyses van éen enkele instelling, maar de
gecombineerde activiteiten van een groot aantal instellingen, ook die van
vooraanstaande individuen, consumentenorganisaties en andere groeperingen (en
ook niet alleen die van georganiseerde instellingen, zoals universiteiten). Belangrijke
sectoren zoals de energievoorziening, de landbouw, de bevolking, het onderwijs en
de communicatiemedia, de economie en de samenleving zouden ook in alternatieve
systemen moeten worden ondergebracht. Al deze analyses zouden dan in een voor
iedereen begrijpelijke vorm moeten worden geformuleerd, zodat de publieke opinie
kan worden voorgelicht en de uitvoerende en wetgevende instanties van de
staatsmacht ertoe worden aangezet om de verschillende keuzemogelijkheden in al
hun facetten te onderzoeken. Voor de democratie is dit ongetwijfeld van het
allerhoogste be-
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lang, maar niet alleen voor een democratie; ik ben van mening dat het voor elke
maatschappij die een overdachtere keuze wil maken en wil weten wat voor implicaties
de verschillende alternatieve mogelijkheden hebben, een essentiële noodzaak is.
Wij geloven niet dat deze taak op een nationale basis uitgevoerd kan worden, zonder
daarbij de gegevens en inzichten over de mondiale achtergrond te betrekken. En
1
zo komen wij weer terug bij de Club van Rome en de studies die door Tinbergen
en vele anderen worden verricht. Aan het Aspen Institute hopen wij beslist dat het
mogelijk zal zijn om met al deze groeperingen verbindingen tot stand te brengen
om zo in het bezit te komen van hun gegevens.
Zoals ik al zei, wij zijn niet van plan ons alleen te richten op traditionele instellingen,
zoals universiteiten, andere onderzoekscentra of het overheidsapparaat. Wij willen
eveneens proberen in contact te komen met organisaties van vrouwen, jongeren,
2
consumenten, met bepaalde personen als Ralph Nader en anderen, die op zichzelf
al tot ‘instituten’ uitgroeien. Bij een groot aantal van deze personen en instellingen
leven andere alternatieven dan bij de gevestigde instellingen. Het is dan ook niet
de bedoeling om hen alleen te consulteren, wij willen wel degelijk proberen hen ook
direct bij ons onderzoek te betrekken.
Wanneer men zich namelijk zou beperken tot de alternatieven die in bepaalde
gevestigde, traditionele instellingen naar voren worden gebracht, stuit men wellicht
op een totaal ander patroon dan wanneer men een brede maatschappelijke doorsnee
zou nemen. In dat laatste geval komen er misschien alternatieven naar voren om
de Verenigde Staten in een aantal gewesten op te splitsen, om aan bepaalde
onderwijsvormen een eind te maken, of om onderwijs en communicatie in een
gecombineerd leerproces te verenigen. Wij willen niet alleen zijn aangewezen op
de alternatieven die bij de gevestigde instellingen leven. Wanneer wij een werkelijk
volledig beeld van alle keuzemogelijkheden willen krijgen mogen wij ons niet tot het
3
establishment beperken. Bovendien moeten wij voorkomen in de kaart te spelen
van sommige politici of andere gezagsdragers, die misschien éen reëel en twee of
drie irreële alternatieven naar voren brengen om er zeker van te zijn dat het reële
alternatief gekozen wordt. Wij moeten ervoor zorgen dat onze analyse van de harde
feiten volstrekt integer blijft. Wij willen een zelfstandige, niet aan enige vorm van
regeringscontrole gebonden instelling creëren, die echter wel met de overheid
samenwerkt en er gegevens, inzichten en ideeën van betrekt. De kosten van deze
instelling mogen evenmin uit overheidsmiddelen gefinancierd worden, om te
voorkomen dat er enige verplichting aan een bepaalde partij of een bepaald stelsel
ontstaat. Het moet een instantie worden die de vruchtbaarste denkbeelden uit de
verschillende sectoren van de samenleving bundelt, ongeacht de vraag of deze
ideeën nu wel of niet kwantificeerbaar zijn. Waarden, prioriteiten, attitudes, en zelfs
irrationele gedachten spelen in de menselijke verhoudingen een enorm belangrijke
rol. Hiermee dienen wij rekening te houden.
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Gelooft u dat het materiaal dat het Aspen Institute wil verzamelen een variabele zal
vormen, waarmee het model van het M.I.T. verbeterd kan worden?
Wij zouden graag met zo'n twintig, dertig universiteiten, met het M.I.T. en naar wij
hopen met vele andere instellingen een consortium willen stichten. In ieder geval
willen wij in contact blijven met de mensen die het Rapport van de Club van Rome
hebben opgesteld, maar ook met een aantal critici ervan. Ik blijf echter van mening
dat het debat dat de Club van Rome op gang heeft gebracht, op zich zelf al een
voldoende rechtvaardiging voor de publikatie van het Rapport vormt, ook al zijn er
misschien bepaalde aspecten waarmee lang niet iedereen het eens zal zijn.
Met andere woorden, de Club van Rome en Aurelio Peccei onderhouden contacten
met u over deze nieuwe instelling.
Ja, vele leden van de Club van Rome, en met name Aurelio Peccei, zijn bij ons
project betrokken, evenals een aantal andere mensen die in het bezit zijn van ons
verslag. Wij hebben de oplaag ervan zo groot mogelijk gemaakt, omdat wij voor de
beslissing of wij dit instituut op zullen zetten of niet over de beste denkbeelden
moeten beschikken waartoe mensen in staat zijn.
Het Aspen Institute is niet van een bepaalde maatschappelijke sector afhankelijk.
Wij hebben ons bestuur, onze staf, onze mentaliteit en onze programma's
geïnternationaliseerd. Wij hebben zes onderling met elkaar in verband staande
terreinen geselecteerd: communicatie en maatschappij; onderwijs in een
veranderende samenleving; wetenschap, technologie en humanisme;
rechtvaardigheid en het individu; milieu en de kwaliteit van het leven; en internationale
zaken. Wij zetten op elk van deze terreinen werkgroepen op om bepaalde activiteiten
op gang te brengen. Het Aspen Institute probeert mensen uit verschillende
maatschappelijke sectoren samen te bundelen om tot een beter inzicht in de
implicaties van de alternatieve keuzemogelijkheden te komen en om suggesties te
kunnen doen die tot bepaalde resultaten moeten leiden.
De Verenigde Naties hebben in de loop der jaren miljoenen en nog eens miljoenen
woorden in allerlei documenten en rapporten opeengehoopt. In welk opzicht verwacht
u dat het Aspen Institute, de Club van Rome of het M.I.T. zich in gunstige zin van
deze Babylonische spraakverwarring zullen onderscheiden?
Zoals ik al eerder heb opgemerkt, zijn sommigen van ons verscheidene jaren
bezig geweest om een instelling te creëren die inmiddels vaste vorm heeft
aangenomen, namelijk de International Federation of Institutes for Advanced Studies,
de I.F.I.A.S. Dit is een federatie van vierentwintig in kwantitatief opzicht zeer hoog
aangeschreven instituten overal ter wereld, zoals bijvoorbeeld het Niels Bohr-instituut
voor fysica, het Pasteur-instituut, het Woods Hole-instituut voor oceanografie, de
University Corporation voor atmosferisch onderzoek, het Aspen Institute en het
Japans economisch onderzoekscentrum. Deze federatie
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heeft drie hoofdtaken. Ten eerste, gecombineerd onderzoek van internationale en
interdisciplinaire problemen. Ten tweede, uitwisseling van post-kandidaats- en
post-doctoraalstudenten. Ten derde, het jaarlijks opstellen van een vijfjarenplan,
waardoor de planning van de verschillende instellingen geleidelijk gesynchroniseerd
kan worden, en de federatie op den duur tot een wérkelijke universiteit of instelling
kan uitgroeien - zij het dan een zonder gemeenschappelijke campus. Wanneer dit
patroon eenmaal op gang is gekomen, kan de I.F.I.A.S. met kwalitatief hoogwaardige
resultaten komen die operationeel gerelateerd kunnen worden aan de problemen
van de Verenigde Naties. De I.F.I.A.S. kan werken met krachtige leidersfiguren, zoals
4
Maurice Strong , die bezig is verbindingen tot stand te brengen tussen verschillende
kwalitatief hoogwaardige instellingen die bereid zijn om in internationaal,
interdisciplinair werk te pionieren. Wij kunnen daarbij vermijden dat er een
opeenhoping van structuren zoals binnen de Verenigde Naties of een van de vele
andere bureaucratische kwalen ontstaat. Op de eerste bijeenkomst van de I.F.I.A.S.
in oktober 1972 te Triest, hebben de leden over de programmapunten die ik zojuist
genoemd heb, overeenstemming bereikt.

Ongetwijfeld komt de bekwaamheid van Maurice Strong voort uit zijn ervaringen als
manager van een grote onderneming. Misschien dat men daarom meer ‘managers’
in de wereld van morgen zou moeten inschakelen?
In de eerste plaats is Strong een effectief manager. Bovendien is hij iemand die
openstaat voor nieuwe ideeën en nieuwe methoden. Hij kiest bekwame mensen
uit, waar hij hen ook maar vinden kan. Het kan hem niet schelen of iemand uit het
zakenleven, de vakbond, de academische gemeenschap of uit de Verenigde Naties
afkomstig is. Hij probeert mensen met een verschillende achtergrond in een team
samen te bundelen. Zijn talenten liggen naar mijn mening in zijn energie, zijn
toewijding, en zijn bereidheid om open te staan voor andere mensen en andere
ideeën. Op die manier verwerft hij de steun van mensen die zich loyaal tegenover
zijn activiteiten opstellen, niet alleen uit vriendschap, maar ook uit een werkelijke
betrokkenheid bij zijn pogingen om tot een betere wereld te komen.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met Jan Tinbergen, pagina 22.
2 De Amerikaan, die in de Verenigde Staten een organisatie opbouwde om de consument jegens
de producenten te beschermen, en zeer opzienbarende resultaten boekte. Het jongste door
hem geleide onderzoek betrof bijvoorbeeld het functioneren van het Amerikaanse Congres: Who
Runs Congress? (Bantam/Grossman Book, 1972).
3 De gevestigde orde.
4 Zie gesprek met Maurice Strong, pagina 200.
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Hans Linnemann
Professor Hans Linnemann is hoogleraar in de ontwikkelingseconomie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij leidt het tweede team van de
Club van Rome, Wereldproject no. 2, zoals Aurelio Peccei het tegenover
mij omschreef.
Professor Linnemann werd te Rotterdam geboren (1931). Hij studeerde
aan de Economische Hogeschool te Rotterdam en promoveerde in de
economie aldaar in 1966. Hij heeft een adviserende taak volbracht in
Ecuador (1959-1960) en in de Verenigde Arabische Republiek
(1962-1964).
Hij schreef onder meer An Econometric Study of International Trade Flows
Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, 1966) en
Landbouwproblemen van de ontwikkelingslanden (Bohm, Haarlem, 1967).
Laat ik allereerst zeggen waarom ik zo'n enorme belangstelling voor het project van
het team van Meadows heb (al ben ik er zeker van dat er anderen zijn die ongeveer
op dezelfde wijze op het Rapport van de Club van Rome gereageerd hebben).
Ten eerste: Meadows' rapport heeft nog eens extra nadruk gelegd op de noodzaak
om ons te bezinnen over de richting waarin onze wereld zich beweegt - niet alleen
binnen de komende vijf of tien jaar, maar binnen een tijdvak dat door twee of drie
generaties wordt omspannen. Anders gezegd: het rapport dwingt ons na te denken
over de bestemming van onze samenleving - zowel op nationaal als op internationaal
niveau. In de tweede plaats heeft het team van Meadows een moedige poging
gedaan om een geïntegreerde analyse te maken van een aantal hoogst belangrijke
variabelen (die gewoonlijk slechts afzonderlijk bestudeerd worden binnen de
verschillende vakgebieden), en het heeft daarbij gewezen op bepaalde
wisselwerkingen tussen die variabelen waaraan tot dusver nog maar weinig aandacht
was besteed. Bij de kwantificering van deze wisselwerkingen zijn zij voor enorme
problemen komen te staan, omdat er juist over deze transdisciplinaire interacties
nog maar weinig empirische gegevens bekend zijn. Daarom kunnen de numerieke
uitkomsten van Meadows' analyse misschien discutabel worden geacht, maar in
ieder geval is het principe om al deze terreinen die tot dusver afzonderlijk bestudeerd
werden, in een gecombineerd model onder te brengen, een stap vooruit. In de derde
plaats vind ik het uiterst interessant (en trouwens ook zeer alarmerend) dat de
traagheidsfactor bij verscheidene onderlinge betrekkingen zo groot is dat er, om
bepaalde ontwikkelingen in de toekomst nog te kunnen afwenden, veel eerder tot
politieke actie moet worden overgegaan, dan politici gewoonlijk aannemen. Op
sommige gebieden duurt het tientallen jaren voordat de uitwerking van de
beslissingen die wij op 't ogenblik nemen zichtbaar wordt. Andere ontwikkelingen
zijn misschien in principe wel nooit meer terug te draaien - met name bepaalde
veranderingen in de biosfeer.
Uiteraard ben ik mij ervan bewust dat vele punten in ieder geval bij de specialisten
op de verschillende vakgebieden al lang bekend waren. Maar de gecombineerde
presentatie ervan in het Rapport van de Club

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

459
van Rome heeft een effect teweeggebracht waaraan dringend behoefte bestond.
Het heeft ons namelijk allemaal bewust gemaakt van de punten waarover wij ons
in feite zouden moeten bezinnen.

En de tekortkomingen?
Uiteraard zijn er bepaalde tekortkomingen in de studie van Meadows - zoals er
in elk stuk pioniersarbeid bepaalde tekortkomingen zijn. Zoals ik al zei, heb ik
bepaalde bedenkingen ten opzichte van de kwantitatieve resultaten van het model.
Misschien blijken sommige in het model veronderstelde onderlinge betrekkingen in
de praktijk niet op te gaan. In andere gevallen mankeert er wellicht iets aan de
numerieke specificatie van een vergelijking. Maar dat zijn de gebruikelijke bezwaren
die waarschijnlijk tegen elk model kunnen worden ingebracht. Fundamenteler is de
kritiek dat er in het model geen rekening is gehouden met de uitermate ongelijke
verdeling van de produktie, de consumptie en de hulpbronnen in de wereld. Dit is
naar mijn mening de eerste variabele die in aansluitende studies over de Predicament
of Mankind moet worden gewijzigd. Zoals de teamleider van het Latijns-Amerikaanse
project, dr. Amilcar Herrera, heeft opgemerkt: de kwestie is niet of er een
wereldomvattende catastrofe plaats zal vinden, en zo ja, wanneer - in de
ontwikkelingslanden, waar mensen onder onmenselijke omstandigheden moeten
‘leven’, is er al van een catastrofe sprake.
Wat voor verfijningen en verbeteringen zouden er afgezien van het opnemen van
de problemen van de Derde Wereld, in het model kunnen worden gebracht?
De grenzen aan de groei zijn in de studie van het team van Meadows voornamelijk
van materiële of technische aard. En hoewel ik eveneens van mening ben dat deze
materiële beperkingen betere bestudering verdienen, neig ik toch naar de opvatting
dat het misschien juist de nietmateriële limieten zijn die een beslissende rol zullen
gaan spelen. Laat ik proberen dit te verduidelijken, al moet u daarbij bedenken dat
mijn mening meer op intuïtie dan op harde feiten gebaseerd is. Wat de
onvervangbare hulpstoffen betreft, geloof ik niet dat de toevoer van metalen in de
toekomst een probleem zal blijken te zijn. Het schijnt dat er nog zeer aanzienlijke
hoeveelheden delfstoffen beschikbaar zijn, zij het tegen hogere kosten. Bovendien
beschikken wij nog over de mogelijkheid (die in vele gevallen al in de praktijk wordt
gebracht) om metalen terug te brengen in het produktieproces. Hierdoor zouden de
prijzen van metalen stijgen, en tevens zou er een grotere behoefte aan energie
ontstaan.
Op het gebied van de energietoevoer lijkt het waarschijnlijker dat wij met
schaarsteproblemen te kampen krijgen. Maar omdat er vele soorten energiebronnen
zijn, aarzel ik hier een apodictische uitspraak over te doen. Het is mogelijk dat het
energieverbruik eerder beperkt zal worden door thermische verontreiniging, dan
door bepaalde schaarsteproblemen. Dit zou echter veel gedetailleerder bestudeerd
moeten worden. Sommige experts zijn van mening dat wij in de toekomst gebrek
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aan fosfaten zullen krijgen, en misschien zal het inderdaad uiterst moeilijk blijken
kunstmesten op fosfaatbasis weer in het produktieproces te krijgen. Ook de toevoer
van zuiver water wordt als mogelijk probleemgebied genoemd, hoewel dit strikt
genomen geen onvervangbare hulpstof is.
Alles bij elkaar genomen zal de schaarste aan hulpstoffen wellicht geen al te
moeilijk probleem blijken, wellicht leidt het alleen maar tot prijsverhogingen en
vervangingsprocessen.
Misschien kan vervuiling eveneens als kostenprobleem beschouwd worden.
Zolang de consument bereid is om hogere prijzen te betalen, kan er voor ‘schone’
produktieprocessen gezorgd worden. Om die reden kan de vervuiling in wezen als
een economisch probleem gezien worden, al wil ik daar onmiddellijk aan toevoegen
dat ik er niet zeker van ben of die aanpak wel helemaal adequaat is.
Ondanks alle ‘schone’ produktieprocessen worden de natuurlijke processen in
de biosfeer door onze ingrepen misschien zozeer aangetast, dat wij het leven op
aarde in gevaar brengen. Ik denk daarbij bij voorbeeld aan de eliminatie van bepaalde
soorten planten of micro-organismen, waardoor een aantal virussen de kans krijgt
om zich in hoog tempo te vermenigvuldigen en te verspreiden. Ik hoop dat wij binnen
afzienbare tijd van biologen en ecologen meer over deze aan de industriële
samenleving inherente gevaren zullen vernemen.
Zoals ik echter al zei, zijn wij wellicht opgewassen tegen de problemen die door
de verontreiniging en de uitputting van de hulpbronnen gesteld worden - dat wil
zeggen wat betreft de technische en economische implicaties ervan. De belangrijkste
problemen die de toekomst van de mensheid betreffen, liggen misschien voor een
deel op ander terrein, zoals dat van de maatschappelijke en politieke verhoudingen.
Ik geef echter toe dat het uiterst moeilijk is om op dergelijke gebieden tot kwantificatie
van de wisselwerkingen te komen, waardoor het niet eenvoudig wordt om
maatschappelijke en politieke variabelen in het model op te nemen.
Veranderingen in waardesystemen zijn zowel moeilijk te voorspellen als moeilijk
onder controle te krijgen. Ondanks dat lijdt het geen enkele twijfel dat wij op 't
ogenblik getuige zijn van veranderingen in de bestaande waardestelsels, die
waarschijnlijk in een sneller tempo plaatsvinden dan ooit tevoren.
Wat voor soorten conflicten zullen er in periodes van snelle verandering in de
menselijke doeleinden, aspiraties en gedragingen plaatsvinden?
En wat zal de terugslag in de rijke landen zijn, als deze zich aan een nieuw
economisch wereldstelsel moeten aanpassen om zo de bevolking van de arme
landen een behoorlijk bestaan te kunnen verschaffen?
Is daar een volledige omwenteling in de huidige internationale machtsverhoudingen
voor nodig, en zo ja, hoe moet deze dan tot stand komen?
Het zijn voornamelijk dergelijke vragen die bij mij opkomen wanneer ik over de
toekomstige ontwikkelingen in de wereld nadenk.
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Misschien is mijn bezorgdheid over dit soort problemen het gevolg van een zekere
beroepsdeformatie, en ik wil dan ook allerminst beweren dat er geen sprake zou
zijn van problemen op materieel of technisch gebied. Ik wil alleen maar zeggen dat
de uitdaging waarmee wij geconfronteerd worden, vermoedelijk allereerst van
sociaal-politieke en in laatste instantie morele aard zal zijn.
1

Professor Frank Notestein zei tegen mij dat het ‘onzin’ zou zijn om een eind aan
de economische groei te maken. Naar zijn mening verkeert de wereld wat de
realisatie van haar produktieve mogelijkheden betreft, nog niet eens in het
beginstadium. Volgens hem is deze realisatie de enige manier waarop de
produktiviteit van arme landen kan worden opgevoerd, wat dan weer tot minder
baby's zou leiden.
Ik ben het niet met professor Notestein eens dat de wereld ‘wat de realisatie van
haar produktieve mogelijkheden betreft, nog niet eens in het beginstadium verkeert’
- als hij tenminste in ernst sprak. Ik ben het echter wel volledig met hem eens dat
de economie van de ontwikkelingslanden moet groeien. Zolang deze landen, zoals
op 't ogenblik, nog niet in de fundamentele behoeften van hun bevolking kunnen
voorzien moet hun materiële produktie worden opgevoerd. Ik heb volledig begrip
voor het standpunt van de ontwikkelingslanden, die zich ernstig zorgen maken over
onze ecologische overwegingen en de aandrang van bepaalde kringen om een eind
te maken aan de economische groei. Een alleen in kwalitatief opzicht groeiende
economie is voor de rijke landen wellicht goed en noodzakelijk, maar voor de andere
landen volstrekt onaanvaardbaar, ook al doen deze er verstandig aan om de in de
geïndustrialiseerde landen gemaakte fouten te vermijden. Economische groei is het
enige middel om een einde te maken aan de honger en de armoede die dag na dag
en jaar na jaar hun stempel zetten op het bestaan van meer dan een miljard mensen,
die met ons op deze planeet leven.
2

Professor Roger Revelle is bovendien van mening dat de economische groei
voortgang moet vinden, om de bevolkingscijfers in de landen van de Derde Wereld
te kunnen reduceren.
Heeft hij het over het effect van economische ontwikkeling op bevolkingsgroei?
Ik geloof inderdaad dat de hoogte van het gezinsinkomen een van de factoren is
die de groeivoet van de bevolking beïnvloeden. Aan de andere kant is het - om
statistische redenen - soms moeilijk om dit effect los te maken van andere factoren
die de bevolkingsgroei beïnvloeden, zoals onderwijs, medische voorzieningen en
sociale verzekeringen, die allemaal een zeker verband hebben met het inkomen
per hoofd van de bevolking. De inkomensverdeling is eveneens van belang. Er zijn
bepaalde aanwijzingen dat het geboortencijfer vrij snel daalt, als de maatschappelijke
positie van de armste gezinnen als gevolg van inkomensherverdeling stijgt.
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Bent u van mening dat wij ons door planetaire studies als het door u geleide tweede
3
wereldproject van de Club van Rome, in de door Teilhard de Chardin aangegeven
richting bewegen?
Ik geloof dat wij moeten beseffen dat de invloed van elke individuele studie
noodzakelijkerwijs beperkt is. Daarom is de beslissing van de Club van Rome om
in verschillende delen van de wereld een aantal onderzoeksprojecten, met geringe
variaties in benadering, op te zetten of te stimuleren, dan ook een wijs besluit
geweest. Elk team heeft zijn zwakke en zijn sterke punten, en het onderzoek naar
de ‘problematiek’ is zo dringend en zo gecompliceerd, dat ik niet bang ben voor
eventuele overlappingen - integendeel.
Het kernpunt van ons onderzoek is de vraag: is het mogelijk om een
wereldbevolking, die tweemaal zo veel mensen telt als op 't ogenblik, van alle
goederen en diensten te voorzien die voor elk individu noodzakelijk zijn? Is het
mogelijk om voedsel. behuizing, medische en onderwijsvoorzieningen in voldoende
hoeveelheden te produceren en te distribueren, om in de behoeften van ruim zeven
miljard mensen te voorzien? Ik heb zoëven al aangeduid welke grenzen en limieten
wij daarvoor moeten analyseren, en ik wil eraan toevoegen dat men ons gevraagd
heeft om aan te geven, via welke beleidslijnen en maatregelen wij onze mondiale
doelstellingen kunnen verwezenlijken - indien deze inderdaad mogelijk blijken.
Onze studie vormt op zichzelf niet meer dan een eerste stap - centraal staat de
aanvaarding van de resultaten en de uitvoering van de vereiste maatregelen. Onze
studie zal de mensheid niet kunnen ‘planetiseren’; de uitvoering van haar resultaten
naar ik hoop wel. De meeste ambitieuze uitspraak die ik over ons onderzoek zou
kunnen doen, is dat het ertoe kan bijdragen om de weg die naar de planetisering
van de mensheid loopt te helpen plaveien - maar het plaveisel zal alleen van nut
zijn als de mensen inderdaad bereid zijn deze weg te volgen.

Eindnoten:
1 Zie gesprek met Frank W. Notestein, pagina 403.
2 Zie gesprek met Roger Revelle, pagina 188.
3 The Future of Man. Harper & Row Publishers, New York, 1964. Hoofdstuk 7: ‘The planetization
of mankind’.
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Aurelio Peccei
Dr. Aurelio Peccei is de initiatiefnemer van de Club van Rome, en de
voorzitter ervan. Hij promoveerde in de economie aan de universiteit van
Turijn.
Dr. Peccei werd eveneens in Turijn geboren (1908). Hij kwam in 1930 bij
Fiat en bevond zich vóor de Tweede Wereldoorlog reeds vier jaren in
China voor dit bedrijf. Tijdens de oorlog nam hij actief deel aan het verzet
en werd langdurig gegijzeld. Na 1945 ging hij naar Latijns Amerika als
hoofd van Fiat en werd voorzitter van de Raad van bestuur van Fiat
Concord in Buenos Aires. In 1957 werd hij voorzitter van de voornaamste
Italiaanse denkfabriek, Italconsult. Van 1964 tot 1967 werd Aurelio Peccei
tijdelijk aangesteld als president en uitvoerend directeur van Olivetti,
waarna hij vesteringen te doen in Latijns Amerika in het kader van
ontwikkelingsplanvice-president van dit concern is gebleven. Tevens
richtte hij Adela op, een internationale investeringsmaatschappij, om via
particuliere initiatieven innen.

Was het geen trieste ervaring voor u, na al het werk dat door u aan het
totstandkomen van het Rapport van de Club van Rome werd besteed, dat het
Rapport zoveel kritiek en afkeuring ondervond?
Helemaal niet. Iemand moet wel een dwaas zijn om geen kritiek en afkeuring te
verwachten, als hij de spot drijft met eigenrechtige zeden of wanneer hij
schijnwaarden aan de kaak stelt en radicaal stelling neemt tegen overgeleverde
wijsheid - of maar liefst de heilige godin van de groei die over onze commerciële
samenleving regeert, ontluistert. In andere tijden zou iemand hiervoor gestenigd of
gekruisigd zijn. Nu voelt de Club van Rome zich wel niet tot het martelaarschap
geroepen, maar zij heeft alleen vast besloten zich af te zetten tegen het klimaat van
zelfgenoegzaamheid en zorgeloosheid, waarmee onze gezamenlijke wedloop naar
1
steeds groter wordende crises gepaard gaat. Toen wij de M.I.T.- specialisten
verzochten dit project te ondernemen, geloofden wij dat het hoog tijd was, de
openbare mening en de besluitvormers in de gehele wereld met volkomen andere
keuzemogelijkheden te confronteren. Ik aanvaard dan ook de scherpste kritiek als
behorend bij de vuurproef, die onze generatie moet ondergaan om tot een realistische
herwaardering van de veranderde omstandigheden van de mens in zijn wereld te
komen. Ik vind het wel jammer, dat de kritiek tegen het M.I.T.-rapport tot nu toe alleen
maar op ondergeschikte punten is gericht. Nog geen enkele criticus heeft het feit
weerlegd, dat er een fundamentele wanverhouding bestaat tussen de dolgedraaide,
onverzadigbare menselijke drang tot groei, die onze hedendaagse maatschappij
kenmerkt, en het beperkte, kwetsbare draagvermogen van onze planeet. Daar wil
ik nog aan toevoegen, dat geen enkele kritiek op welke wijze ook het belang van
het M.I.T.-wereldsimulatie proefmodel als instrument om een statisch patroon van
gedachteloos optimisme te doorbreken, heeft aangetast.
De Club van Rome heeft dit project opgezet als een commando-operatie, die door
een meer uitgebreide ontplooiing van activiteiten gevolgd
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zal worden. In deze zin is het een onmiskenbaar succes. Na de eerste opzienbarende
deining is er nu in vrijwel alle delen van de wereld een nieuwe vorm van gesprek
op gang gekomen. Ons denken is opgevoerd tot nieuwe hoogtepunten, op een wijze
die éen jaar geleden nog onvoorstelbaar was. Het meest hoopgevende en beslist
hoogst opmerkelijke feit is het serieuze, diepgaande debat over de moderne
wereldproblematiek, dat nu zelfs is doorgedrongen tot persoonlijkheden met grote
verantwoordelijkheid in de politiek, de industrie en de wetenschap. Bijvoorbeeld in
uw eigen land, Nederland, speelde het Rapport van de Club van Rome een zekere
rol bij de algemene verkiezingen van november 1972.

U spreekt voortdurend over leidende politieke figuren en leidende kringen maar aan
de basis van iedere maatschappij zitten miljoenen arbeiders. De jeugdfederatie van
vakverenigingen in Nederland heeft een speciaal congres georganiseerd om een
discussie te houden over het Rapport. Terwijl u en de Club van Rome kennelijk van
de top af naar beneden toe werken, willen zij tot de verandering van de sociale
infrastructuur van de maatschappij, een positieve bijdrage leveren, en deze van
onder af aanpakken.
Wij zijn in feite over de hoofden van de gevestigde wereldorde - zelfs van
academische kringen - heen gegaan en hebben rechtstreeks tot de mensen
gesproken. Het bewijs ligt bij het geweldige succes van het boek in vele talen, de
duizenden conferenties, artikelen en openbare vergaderingen, die het debat
verlevendigden, en dit alles werd in tijd van een paar maanden in vele werelddelen
op gang gebracht. Uit de massale deelname overal van juist gewone burgers uit
allerlei omstandigheden en van verschillende overtuiging blijkt, dat dit geen
exclusieve aangelegenheid is en dat een wijziging in de publieke opinie, hoewel
momenteel nog wat verward, verwacht mag worden. De Club van Rome heeft altijd
op het standpunt gestaan, dat een verandering van hart en geest, die wortelt in de
mensen zelf - en ook beslist niet alléen in landen met een Westerse cultuur - nodig
is, vóor de mensheid en de verschillende, maar onderling van elkaar afhankelijke
samenlevingen waaruit zij is opgebouwd, zich uit de huidige kritieke toestand kunnen
bevrijden en een nieuwe, veiliger en verstandiger koers kunnen gaan volgen. Dit
komt neer op een maatschappelijke en culturele gedaanteverwisseling, die op geen
andere grondslag kan steunen dan het wijdverbreide bewustzijn, dat koerswijziging
het enige middel zal zijn waarmee wij ons lot redelijkerwijs in de hand zullen kunnen
houden en niet onze kinderen en kleinkinderen het recht op een zelfde kans zullen
gaan ontnemen. Ik moet hier wel aan toevoegen, dat jeugd- en vakbondsleiders
niet altijd handelen op een wijze, die dit nieuwe bewustzijn bij de mensen aankweekt,
terwijl men juist bij hen inspiratie en misschien zelfs leiding hoopt te vinden.
Dus de Club van Rome heeft ertoe bijgedragen een nieuwe vorm van saamhorigheid
onder de mensen aan te kweken?
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Dat is een van onze doelstellingen. De beperkte vormen van saamhorigheid die tot
op heden bestaan als erfenis uit het verleden - en die zich beperken tot een stad,
een land, een ras, een godsdienst - passen niet meer in het technologische tijdperk
dat recentelijk begonnen is. Ik mag wel zeggen, dat het begrip van de eenheid van
de mensheid, dat oorspronkelijk slechts bij enkele vrijzinnige geesten leefde, dank
zij het werk van groepen als de onze, nu tot jonge en oude mannen en vrouwen
van uiteenlopende culturen, taal en traditie, begint door te dringen. In brede lagen
begrijpt men nu zéer goed, dat men goedschiks of kwaadschiks door organische
banden met de hele levende materie op deze kleine aarde verbonden is. Mensen
van allerlei culturen, taal en traditie worden met dit begrip vertrouwd gemaakt. Allen
beginnen te beseffen, dat het motto van de wereldfederalisten: Een wereld of geen
wereld, een waarachtige klank bevat en niet slechts een uiterlijke frase is.

U hebt gezegd, dat de menselijke omstandigheden veranderd zijn. Wat bedoelt u
daarmee?
Ja, de levensomstandigheden van de mens in deze wereld zijn grondig gewijzigd.
Er wordt nu van hem verlangd daarin een nieuwe cybernetische rol te vervullen.
Aan de ene kant heeft de mens een zodanig overheersende positie in het ecosysteem
bereikt, dat hij gedwongen is regels en normen op te stellen, die tot nu toe aan de
ondoorgrondelijke bedoelingen van de natuur en de voorzienigheid waren
overgelaten. Hiervoor zijn uitzonderlijke nieuwe gaven vereist van ‘ecologische
wijsheid’, beide woorden in de ruimste zin gebruikt. Aan de andere kant heeft de
mens zo'n ingewikkeld met elkaar verweven samenlevingssysteem geschapen, dat
de regeling en de werking ervan niet meer aan automatische technieken kan worden
overgelaten. De mens moet zelf het systeem leiden en bekwaamheden van
‘sociaal-politieke wijsheid’ ontplooien die tot dusverre onvoorstelbaar waren. ‘Het
is de rol van de mens, of hij het prettig vindt of niet,’ zoals Sir Julian Huxley heeft
gezegd, ‘om de leider van het evolutieproces op aarde te zijn en het is zijn taak dit
in de richting van verbetering te leiden en te sturen.’ De mens moet doordrongen
zijn van zijn verantwoordelijkheid van de ware ‘cybernetes’, de piloot en stuurman,
de leider van het ‘Ruimteschip Aarde’ - dat op het ogenblik gevaarlijk ronddobbert.
Dit is de wezenlijke uitdaging aan onze generatie. Naarmate wij langer aarzelen dit
te erkennen, worden de keuzemogelijkheden zowel voor ons als voor volgende
generaties steeds kleiner. Ten aanzien van onze omgeving moeten wij ons instellen
op zelfbeheersing en zelftucht en onze kennis en technologie liever richten op de
bescherming van de natuur of wat er van over is en andere levensvormen, in plaats
van deze uit te buiten. Op het sociale, politieke en economische vlak moeten wij
zorgen, dat het gemeenschappelijk belang voorrang krijgt. Particulier initiatief en
winst moeten ondergeschikt gemaakt worden.
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Hier komt u in de buurt van een socialistische maatschappijopvatting en misschien
zelfs van professor Skinner's opvatting van herwaardering van de versleten begrippen
‘vrijheid en waardigheid’.
‘Vrijheid’ en ‘waardigheid’ van wie eigenlijk? Wat is de betekenis van de
opvattingen ‘vrijheid’, ‘waardigheid’, ‘democratie’, ‘zelfverwezenlijking’ en zoveel
andere, als men deze toepast op de honderd miljoenen ongeletterde, werkloze,
hongerige, wanhopige, op de ‘rand van het bestaan’ levende mannen en vrouwen,
die evenals hun nakomelingen schijnen veroordeeld te zijn om te leven, om mee
op te groeien en om mee te sterven zonder enige hoop in deze gouden eeuw van
haast onbegrensde menselijke mogelijkheden? Als men het als een geboorterecht
van alle mensen erkent om een minimum aan vrijheid en kans op onderwijs,
zelfverwezenlijking en een behoorlijke levensstandaard te bezitten, moeten niet
alleen de waarden en doelstellingen, maar ook de structuur van de maatschappij
drastisch veranderd worden. Ik ben echter bang dat, vóordat deze verandering tot
stand kan worden gebracht, de toestand eerst nog erger zal worden, alleen al door
de razendsnelle, niet te stuiten groei van de wereldbevolking. Welke maatregelen
men ook bedenkt - inbegrepen onze pas verworven ecologische of sociaal-politieke
wijsheid, als men die ooit werkelijk bereikt - van voorrechten als vrijheid en
zelfverwezenlijking kan de gehele menselijke samenleving pas profiteren als de
wilde bevolkingsgroei tot staan zal zijn gekomen. In de komende decennia zal een
groot deel van de energie van de mensheid gewijd moeten zijn aan de zware opgave,
zich te organiseren tot een massamaatschappij van hoofdzakelijk grote steden,
waarin de problemen die ons nu al boven het hoofd groeien, evenzoveel maal
moeilijker worden en samen met de intussen nieuw opdoemende problemen steeds
groter omvang zullen gaan aannemen. Daarom zal de toestand, wat de kwaliteit
van het leven en ook wat de burgerlijke vrijheden betreft, bepaald slechter worden
voordat verbetering mogelijk is.
2

Prof. Jermen M. Gvishiani is van mening, dat professor J. Forrester ‘zeer interessant
werk’ heeft gedaan. Hij heeft mij gezegd: ‘Ik wil in het bijzonder wijzen op Forrester's
studies over het gebruik van bestuursinformatiesystemen voor de besluitvorming
en het doen van voorspellingen op alle terreinen van de ondernemingsactiviteit.’ De
Sowjets hebben het werk van Forrester vertaald. Toch waarschuwde dr. Gwisjiani:
‘Helaas weten wij niet precies wat de resultaten zijn, wanneer Forrester's
denkbeelden of zijn voornaamste theorieën in praktijk worden gebracht. Ik wil er bij
het behandelen van sociale systemen uitdrukkelijk op wijzen, dat deze zo complex
zijn dat een multidisciplinaire aanpak vereist is om deze ingewikkelde verschijnselen
bij benadering te kunnen verklaren.’
Ik ben het met dr. Gvishiani eens. Ik heb grote bewondering voor zijn eruditie,
kennis en oordeel, maar ik zou wel graag zien, dat veel meer Sowjet-geleerden,
denkers en humanisten deel zouden nemen aan het op gang zijnde debat over de
groei. Dit debat, dat waarlijk boven de nationale en ideologische verschillen uit gaat,
heeft zich overal in de
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wereld als een lopend vuur verspreid. Het is hoog tijd, dat de gehele
wereldgemeenschap alle aanwezige filosofische en intellectuele kennis inbrengt.
Het is daarom jammer dat veel socialistische landen zo traag zijn met het leveren
van hun waardevolle bijdragen.

Als, zoals u hebt gezegd, ons vooruitdenken en -organiseren verder moet gaan dan
alleen maar afzonderlijke toekomstprojecties op een aantal gebieden van vitaal
belang - zoals de geesteswetenschappen, onderwijs, economie,
natuurwetenschappen of veiligheid - eenvoudig bij elkaar op te tellen. Hoe kunnen
wij dan ons intellect aan deze omvangrijke problemen aanpassen?
Als wij niet slechts op zichzelf staande feiten willen beschouwen en ontleden,
maar complete groepen van systemen, waarin de activiteiten en verwachtingen van
de mens gevat zijn, moeten wij systematisch te werk gaan. Wij moeten de
verhoudingen van deze activiteiten onderling en ten opzichte van de natuurlijke
omgeving, alsmede de doolhof van problemen, die uit deze veelvuldig elkaar
kruisende invloeden voortvloeien, bestuderen. Nu vele fundamentele vraagstukken
zo omvangrijk zijn geworden, dat zij de staats- en streekgrenzen overschrijden,
moet die aanpak bovendien wereldomvattend zijn. Onze ‘ruimtelijke horizon’ mag
niet smaller zijn dan de draagwijdte van onze problemen en de gevolgen van onze
daden. Evenmin mag onze ‘tijdelijke horizon’ korter zijn dan de kringloop van de
verschijnselen, die wij moeten beheersen; en onze aanpak moet diachronisch zijn,
d.w.z. alle momenten afzonderlijk moeten tijdens een volledige periode meeberekend
worden. Tenslotte is het van groot belang, dat deze aanpak gericht is op een bepaald
doel, dat zij als het ware normatief is. Doelstellingen op lange termijn, zowel
uitvoerbaar als aanvaardbaar, moeten voor de mensheid worden vastgesteld. Dit
is de meest vitale uitdaging, die bovendien van het grootste levensbelang is, nu wij
ons op dit kritieke tijdstip in de evolutie van de mens voor deze ontzagwekkende
problemen gesteld zien.
Professor Forrester heeft tegen mij gezegd: ‘Het besturen van een auto is ongeveer
het meest ingewikkelde proces dat het menselijk verstand volkomen kan bevatten.’
Welke verwachting hebt u, dat de mens, die wat het gebruik van zijn hersens betreft
nog zo hopeloos onderontwikkeld is, ook maar een tiende van het programma dat
u zoëven geschetst hebt, kan uitvoeren?
Ik ben in wezen een optimist. Ik heb vertrouwen in de mens. Als hij een situatie,
een moeilijkheid begrijpt, is hij handig en vindingrijk genoeg om een oplossing of
een uitweg te vinden. Ik zeg altijd als industrieel: wanneer het probleem duidelijk
wordt gesteld, kan zelfs een middelmatige bedrijfsleider het vrij behoorlijk oplossen.
Maar als de man geen inzicht in het vraagstuk heeft, dan zal ook de beste
bedrijfsleider er niet in slagen een uitweg te vinden. De eerste stap is dan ook te
zorgen, dat mensen uit zichzelf de ingewikkelde werking van het menselijk
samenlevingssysteem en de wisselwerking daarvan met het ecosysteem gaan
inzien, zodat zij geleidelijk aan althans in grote lijnen
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kunnen begrijpen, in welke richting onze gezamenlijke inspanning moet voeren. Het
project van de Club van Rome dat door het M.I.T. is ondernomen, heeft hier veel toe
bijgedragen.

Maar zowel de natuurgeleerden als de humanisten twijfelen aan het nut van de
computer als verlengstuk van de hersens van de mens. Toen ik dr. Margaret Mead
vroeg of en in hoeverre machines de menselijke instelligentie kunnen nabootsen,
zei zij: ‘Als men de computer algemene richtlijnen geeft, waarnaar Beethoven een
sonate componeerde, dan kan zij een muziekstuk produceren waarvan iedereen
zou zeggen dat het Beethoven was, maar de computer kan nooit een slot aan de
sonate geven. Wat de computer mist is het creatieve proces dat tot eenheid leidt.’
Juist. Zowel de computer van Margaret Mead als de auto van Forrester zijn niets
anders dan werktuigen, evenals een televisietoestel, een laserstraal en een drukpers.
De mens kan er gebruik of misbruik van maken. Zij kunnen zijn mogelijkheid
aanzienlijk vergroten, maar de betrekkelijke macht die zij hem verschaffen kan hem
ook zo naar het hoofd stijgen, dat hij deze niet meer in de hand heeft en tegen
anderen en tenslotte tegen zichzelf gebruikt. Dit is wat heden ten dagen gebeurt.
Om nu in het bijzonder op computers terug te komen, natuurlijk hebben die geen
verstand. Het zijn niet anders dan rechttoe, rechtaan machines, maar zij zijn
nauwkeurig. Zij weerspiegelen uitsluitend de intelligentie of domheid van de mensen
die ermee omgaan, die de instructies geven en de opdrachten laten uitvoeren.
3

U hebt in uw boek uw gedachten over de toekomst laten glijden en onder meer
opgemerkt: ‘De vraag waar het om gaat is of en op welke wijze de vergevorderde
landen van het technologische tijdperk bereid en in staat zijn de wereld voor een
nieuwe vorm van massale en gespannen samenleving, die in de jaren 70 en 80
opdoemt, te organiseren.’ Wij naderen nu met grote vaart het midden van de
zeventiger jaren. Hoever zijn wij met organiseren?
Nergens. Er zijn weliswaar bij het begin van dit decennium der jaren 70 ingrijpende
dingen gebeurd, waardoor onze hoop weer iets gestegen is. Zo heeft de Europese
Gemeenschap een beslissende stap gedaan naar de eenwording van Europa en
probeert zij nu met éen stem te spreken. De lang verwachte Conferentie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (C.S.C.E.) is eindelijk bijeengekomen, waarbij
niet minder dan 34 landen om éen tafel verzameld waren. In deze periode zijn ook
de twee Duitslanden eindelijk tot overeenstemming gekomen, evenals de twee
Korea's. Eindelijk is een staakt-het-vuren in zicht en kan nu spoedig de dageraad
van een nieuw leven in Vietnam en de andere Indochinese landen worden ingeluid.
Er zijn effectieve banden met China gesmeed en de Verenigde Naties zijn moeizaam
begonnen dit land in haar kudde op te nemen. Er is door de Verenigde Staten en
de Sowjet-Unie een gedeeltelijke overeenkomst over kernwapencontrole bereikt en
het gesprek over wederzijdse, evenwichtige troepenvermindering in Euro-
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pa (M.B.E.R.) is begonnen. Maar aan de debetzijde van het grootboek moeten wij
heel sombere posten boeken.
Het kruitvat van het Midden-Oosten is nog niet onschadelijk gemaakt en er worden
zeer veel mensen in dat gebied tot wanhoop gebracht. Dit is slechts éen symptoom
van een diepgewortelde, kwaadaardige ziekte. In 1971 hebben de militaire uitgaven
in de wereld een record van 216 miljard dollar bereikt. Er waren in totaal ruim 23
miljoen man in de wereld onder de wapens. Als men de burgers die in semi-militaire
bedrijven werken meetelt, is het totale aantal ongeveer 60 miljoen. Het blijft een
schrale troost dat deze krankzinnige wedloop van de voorbereiding tot zelfvernietiging
nu misschien wat vertraagd wordt - nu de atoomvoorraad van de wereld al gelijk
staat aan 15 ton TNT voor ieder mens. Dit is pure waanzin. En de voornaamste
landen zijn op de een of andere manier bezig deze voorraad zo veel als in hun
vermogen ligt te vergroten. De ‘ontwikkelde’ landen maken operationele nieuwe
wapens, weliswaar geen kernwapens, maar niet minder verwoestend oorlogstuig.
De ‘ontwikkelingslanden’ stoppen hun investeringen in conventionele wapens, die
tussen 1961 en 1971 met 114 procent zijn toegenomen. Tegelijkertijd zijn de totale
uitgaven voor openbaar onderwijs in de wereld nu gestegen tot ongeveer 80 procent
van de militaire uitgaven en toch kan de helft van de volwassen wereldbevolking
nog steeds niet lezen of schrijven. Er komen ook verontrustende tekens uit de
landbouwsector. Terwijl in 1971 in onze kleine wereld nog steeds tussen de 300 en
500 miljoen mensen aan honger en ondervoeding lijden, is de
wereldlandbouwproduktie over het voorgaande jaar slechts met 3 procent gestegen
- en in de ontwikkelingslanden waar de nood het hoogst is, slechts tussen 1 en 2
procent. Dit cijfer ligt onder de stijging van de bevolkingsgroei in deze gebieden
waar de bevolking met ongeveer 2,5 procent per jaar toeneemt. De voedselproduktie
blijft hier dus ver achter bij het strategische doel van 4 procent per jaar, dat voor het
tweede ontwikkelingsdecennium is vastgesteld. Intussen is over de hele linie de
kloof tussen de armen en de rijken in de wereld steeds groter geworden. Een
minderheid gaat steeds door met zijn welvaart te vergroten, maar voor ongeveer
twee derde van de mensheid is de stijging van het inkomen per hoofd in de laatste
twintig jaar minder dan éen dollar geweest. De huidige stijging van het bruto nationaal
inkomen per hoofd in de Verenigde Staten in éen jaar staat gelijk aan dat, wat bij
de huidige omstandigheden voor over ongeveer 100 jaar voor India wordt verwacht.
Er zouden nog vele andere voorbeelden te noemen zijn. Slechts dit nog: de lange
schaduw van een wereldenergiecrisis doemt dreigend op voor de tweede helft van
dit decennium en er zijn enkele gebieden die reeds in moeilijkheden verkeren.
In ander verband wil ik de opmerkelijke verslechtering in de betrekkingen noemen
tussen de ontwikkelde landen met een vrije economie - de Verenigde Staten, de
Europese Gemeenschap en Japan. Zij hebben lastige problemen voortdurend op
de lange baan geschoven, in de hoop er in 1973, of in 1974 of 1975 een oplossing
voor te vinden. Het resultaat is, dat zij nu voor een formidabele agenda vol inge-
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wikkelde, met elkaar samenhangende en vrijwel onoplosbare vraagstukken staan.
Hieronder valt niets meer of minder dan de reorganisatie van het internationale
monetaire stelsel, de rol van de dollar en speciale opnemingsrechten, misschien
zelfs van goud, belangrijke multinationale handelskwesties, handelsblokken,
aanmoedigingspremies, preferenties, wederkerigheid, tarief, en geen tariefmuren,
zowel voor industriële als voor landbouwprodukten, kwesties van regeringsinmenging
en uitsluiting van buitenlandse bieders, de betalingsbalans, internationale
beleggingen, kapitaalbewegingen, belastingpolitiek; verdeling van defensielasten,
harmonisatie van normen en maatregelen ter bestrijding van de vervuiling, en de
exploitatie en toekomst van de multinationale onderneming - alsmede vele andere
nevenkwesties en natuurlijk het vraagstuk van de hulp, die de onderontwikkelde
landen in totaal nodig hebben. Er zijn helaas nog geen tekenen te bespeuren, dat
de onderhandelende partijen inzien, hoe buitengewoon belangrijk en dringend
noodzakelijk het is om voor het economische leven van de wereldsamenleving tot
in de verre toekomst de grondslagen te leggen, de regels vast te stellen en die
middelen te scheppen. Zij schijnen de onderhandelingen van 1973-1974 als een
reusachtige technische opgave te beschouwen, die vanuit het standpunt van de
binnenlandse belangen of politiek benaderd kan worden. Zij hebben er geen idee
van dat de problemen, waar hun agenda's van uitpuilen, grotendeels politieke
vraagstukken van brede, internationale draagwijdte zijn en dat zij allemaal te zamen
de toetssteen vormen, waaraan het vermogen van de industriële beschaving om
orde op zaken te stellen, zal worden afgemeten. Het gebrek aan visie en leiderschap
van de machtigste landen ter wereld in onze tijd is gewoonweg schrikbarend. Dit is
de toestand van de wereld waarover wij op het ogenblik spreken. U, ik en iedereen
kunnen daar zelf de conclusies uit trekken.

Het is een zeer indrukwekkend beeld dat u daar schetst. Wanneer al deze problemen
dus met elkaar samenhangen, wat zouden de gevolgen van niet daadwerkelijk
ingrijpen kunnen zijn?
De toestand in zijn geheel is op de keper beschouwd zeer verontrustend. De
mens wordt nu niet meer slechts geconfronteerd met op zich zelf staande problemen,
maar met een wirwar van bijzonder beweeglijke, met elkaar verweven problemen,
die stuk voor stuk ongekend ingewikkeld en omvangrijk zijn. De Club van Rome
noemt dit ‘de moderne problematiek’. Voor het eerst zijn de uitdagingen en
bedreigingen werkelijk wereldomvattend. Hiervoor is de mens zo onder de indruk
en in verwarring geraakt, dat hij in zijn pogingen om zich uit de knoop te werken
precies in de verkeerde richting gaat. Hij hoopt de slag te winnen door zijn gelederen
te versterken of een uitweg te zoeken via de economische groei. Hij stelt zijn hele
vertrouwen in de wonderen van zijn technologie. Door deze fatale vergissingen is
de geschiedenis van de mensheid juist in een rampzalige koers terechtgekomen.
Als deze weg wordt gevolgd, dan zal zich ongetwijfeld achter elkaar een hele reeks
steeds ernstiger wordende crises voordoen, waarvan de voornaam-
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ste kenmerken de ene keer van ecologische, dan weer van politieke, economische,
militaire, sociale of psychologische aard lijken te zijn, maar uit het diepgaande en
samengestelde karakter ervan blijkt, dat dit in wezen de crisis van een beschaving
is. In tegenstelling tot soortgelijke gevallen in het verleden, treft de crisis die wij nu
beleven de gehele menselijke samenleving, die in omvang en macht op
monsterachtige wijze groeit. Als er niet spoedig tegenmaatregelen worden genomen,
kan deze crisis voor de mensheid noodlottig zijn.

Welke uitweg uit deze ongelooflijke impasse zou er zijn bij het huidige niveau van
werkelijkheidszin bij de massa?
Zoals ik reeds zei, wij moeten eerst de verandering in de omstandigheden van
de mens begrijpen en vervolgens een nuchtere diagnose van onze kwalen
samenstellen, hoe pijnlijk dit ook mag zijn. Ik geloof, dat wij in dit opzicht al op de
goede weg zijn. Als wij volharden, zal de reactie van dit unieke, merkwaardige
schepsel dat mens heet, intelligent zijn en hem redden. Er is behoefte aan een
radicale vernieuwing van de maatschappij van binnenuit, en ik geloof dat dit zal
plaatsvinden. Er zullen nieuwe waarden moeten komen die in overeenstemming
zijn met de werkelijkheid in de wereld en ik geloof, dat deze zullen zegevieren. Maar
het zal een moeizaam en misschien gewelddadig proces zijn. Toch geloof ik dat het
absoluut noodzakelijk is en ook zo'n diepe vernieuwende kracht zal hebben, dat
overal een grote meerderheid van mensen er zich achter zal scharen, bezield met
het voornemen deze vernieuwing menselijk maar vastberaden uit te voeren.
Ik weet, dat u enkele jaren in China en vele jaren in Latijns Amerika bent geweest,
beide keren in opdracht van Fiat. Ik ken uw groot en oprecht medeleven met de
ontwikkelingslanden. Als men nu de cijfers van Robert S. McNamara bestudeert
van wat de rijke landen in feite doen om de arme landen te helpen, in verhouding
tot hun eigen bruto nationaal produkt, gelooft u dan werkelijk, dat ons deel van de
wereld uit eigen beweging zal beslissen zijn rijkdom ruimschoots met onze
medemensen in die uitgestrekte, arme Afro-Aziatische wereld te delen?
Laat ik dit voorop stellen. Een technologische samenleving heeft meer dan enige
samenleving in het verleden behoefte aan sociale gerechtigheid en vrede. In een
tijdperk van hooggestegen menselijke macht en extreme keuzemogelijkheden,
behouden sociale gerechtigheid en vrede niet alleen hun oorspronkelijke, blijvende
ethische waarde, maar blijken deze ook een zaak van groot politiek gewicht,
ecologisch belang en van existentiële betekenis te zijn. Verdere groei van de
bevolking, de economie en de technologie zullen die onderlinge afhankelijkheid
alleen maar sterker doen uitkomen. De menselijke samenleving zal steeds meer
gevaar lopen zolang de huidige ondraaglijke tegenstellingen tussen arm en rijk,
tussen ongeletterd en ontwikkeld, tussen hen die alle kansen hebben die het leven
te bieden heeft en hen die dit niet hebben, niet uitgebannen of althans drastisch
verminderd worden. Als men deze waarheid eenmaal beseft, zal men het probleem
in een ander

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei. Deel 1

472
licht gaan zien. Het gaat er dan niet om, dat wij ónze welvaart met ándere mensen
delen (liefdadigheid of edelmoedigheid), maar deze zo goed mogelijk aanwenden
om ons, én anderen, een veiliger leven te wáarborgen (gemeenschapszin, het
principe van verzekering tegen risico's).

Het Rapport heeft de openbare mening in vele landen enorm gestimuleerd, vooral
in Nederland. Heeft het Rapport geresulteerd in druk op politici en besluitvormers
om meer ernst te maken met deze problemen?
Zeer zeker. Ik heb begrepen dat u binnenkort een tweede boek over de groei gaat
4
schrijven . Als u eraan begint, zal ik u verslag doen van concrete plannen die nu in
voorbereiding zijn.
Wat voor de totstandkoming van een verbinding tussen het werk van de Club van
Rome en de onderste lagen van de maatschappij, de vakbeweging, geldt, zou
eveneens voor de nauwe samenwerking tussen arme en rijke landen kunnen gelden.
Is de Club van Rome tot nu toe nog niet te veel een ‘rijke’ club?
Zij, die rijk, machtig en technologisch het verst ontwikkeld zijn, zijn moeilijker te
overtuigen, omdat zij meer te verliezen hebben en zij zullen de zwaarste
inspanningen moeten opbrengen. Het is alleen maar logisch, dat de actie allereerst
of voornamelijk op hen gericht is. Maar de Club van Rome is een doorsnede in het
klein, een miniatuur van de bestaande maatschappij, en heeft ten doel uit alle lagen
krachten te mobiliseren om ziekelijke misvorming tegen te gaan en tot in het kleinste
onderdeel evenwichtige veranderingen aan te brengen.
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
De Club van Rome is bezig in Europa, Japan, Latijns Amerika en de Verenigde
Staten een reeks studies van de ‘tweede generatie’ op stapel te zetten. Een paar
daarvan zijn afsplitsingen van het oorspronkelijke wereldmodel van
Forrester-Meadows. Andere gaan dieper op bepaalde onderdelen van het systeem
in, zoals de scheidingsvlakken tussen bevolking, voedsel en landbouw, of de
beschikbaarheid van grondstoffen over de gehele wereld. Weer andere gaan nieuwe
methoden van onderzoek van het totale wereldsysteem uitwerken.
‘Niemand afzonderlijk, geen groep van mensen, geen commissie van grote
staatslieden, geleerden en technici, geen conferentie van leiders uit handel en
industrie, kunnen het historische verloop van de geschiedenis in het atoomtijdperk
5
afremmen of ombuigen,’ heeft Martin Heidegger eens gezegd. Verwacht u, dat uw
niet aflatende inspanning en die van uw medewerkers en collega's vruchten zal
afwerpen, voor het voor ons allemaal te laat is?
Ik verzet mij tegen deze fatalistische opvatting. Ik geloof, dat de huidige koers
naar de afgrond gewijzigd kan worden - door ons, daarmee bedoel ik de actieve
lagen van de generaties van deze tijd, op wie in hoofdzaak de verantwoordelijkheid
om verandering te bewerkstelli-
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gen, voor het te laat is, rust. Dat heb ik reeds gezegd en ik wil dat in mijn conclusie
nog eens duidelijk verklaren. Ik geef toe, dat alle studies en beschouwingen, hoe
onmisbaar ook, niet voldoende zijn om de mensheid uit de put te halen, waarin zij
steeds dieper afglijdt. Maar het begrip en het inzicht bij een breed publiek is door
het Rapport vergroot en heeft het debat over de grenzen heen over de omvang van
de wereldproblematiek op gang gebracht. Dit zijn uiterst belangrijke ontwikkelingen
maar op zichzelf niet voldoende om de loop der geschiedenis te veranderen. Er
moet iets wezenlijkers en groters gebeuren, iets dat te maken heeft met de
grondslagen van onze cultuur, ons beeld van onszelf en van de wereld. Zonder
revolutie in de harten en geesten, zoals gezegd, een revolutie die ons in staat stelt
ons persoonlijk en gezamenlijk oordeel en gedrag te veranderen en daarom
gegrondvest moet zijn op een drastische hervorming van ons gehele waardesysteem,
zal elke andere verandering louter technisch blijven. Zij kan zelfs een tegengestelde
uitwerking hebben, zodat men uiteindelijk naar technocratische aftakeling verder
afglijdt. Ik houd echter vol, dat de nodige Copernicaanse (radicale) revolutie op
komst is. Zij is pas begonnen en zal steeds krachtiger worden. Ik geef haar minstens
vijftig procent kans van slagen. In alle tijden zijn waarden of zedelijke normen datgene
geweest, wát de mensen als ‘goed’ beschouwden, soms naar hun eigen oordeel
en soms onder invloed van hun leiders, of het nu de genezer, medicijnman, astroloog,
wijze man, profeet, koning, priester, minister, geleerde, staatsman of de politicus in
het algemeen was. Of de mensen het ‘goede’ nu uit zichzelf hebben ontdekt of door
beïnvloeding van anderen, het heeft altijd betrekking op werkelijke of bovenzinnelijke
toestanden die zij menen te begrijpen en houdt altijd verband met de gedachte van
persoonlijke en gezamenlijke overleving. Nu de referentiebasis, die geloof en
waarden in het verleden bekrachtigde, verloren is gegaan, is het dringend
noodzakelijk de stukken van een nieuwe referentiebasis bij elkaar te zoeken en
deze met elkaar in verband te brengen. Dit proces is naar mijn mening reeds op
gang gekomen.
Ik houd vol dat wij van onze generatie, die een nieuwe, rauwe werkelijkheid onder
ogen moet zien, zullen moeten herontdekken dat wij fundamentele zaken sedert
lang vergeten zijn of aan materiële waarden hebben opgeofferd. Het begint tot ons
door te dringen, dat de zin van ons menszijn wel iets heel wezenlijks is, maar dat
wij dit slechts ontlenen aan het bestaan van niet-menselijke levensvormen en onze
verhouding daarmee, terwijl wij deze in plaats daarvan moedwillig uitroeien, de ene
soort na de andere. Wij bemerken, dat ook ons gevoel voor rechtvaardigheid
verdwijnt, juist nu wij dit met groot gemak ten aanzien van onze tijdgenoten en met
heel weinig kosten ons zouden kunnen veroorloven. Wij merken tot onze schrik, dat
het besef van gevaar, waardoor onze voorvaderen altijd op hun hoede waren, door
onze hoogmoed en ons vertrouwen in de machine verdoezeld is, juist nu het gevaar
oneindig groter is geworden. En wij beseffen met afschuw, dat zelfs de zin van onze
bestemming ons op het hoogtepunt van onze macht in de steek heeft gelaten: de
toekomst hangt letterlijk van ons af en intussen gaan
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wij lichtzinnig plunderend en vervuilend door het leven en laten een verschroeide
aarde achter voor de nog ongeborenen.
Dit is een ruw maar heilzaam ontwaken. Wij moeten wakker blijven en onze
omgeving en onszelf verder verkennen. Wij moeten de uitdaging van onze tijd
verstaan en begrijpen dat het hier om een totale uitdaging gaat. Wij moet weten dat
de prijs van ons antwoord zeer hoog zal zijn, maar dat er geen enkele manier is om
onder die betaling uit te komen. Wij moeten ons vooral realiseren, dat zonder een
grondig ethische vernieuwing en een nieuw humanisme, ondanks al onze macht
en bekwaamheid de samenleving in gevaar en onze toekomst somber zal zijn. Dit
zijn echter geen onmogelijke opgaven en wij beginnen ons er al op voor te bereiden.
Hoe verder wij op deze nieuwe weg voortgaan, hoe duidelijker wij misschien zullen
zien, dat de mens een veel beter mens zal moeten worden, wil hij in de volgende
eeuw nog leven - een leerproces dat ik al op gang zie komen en waaruit blijkt, dat
hij wel degelijk een met geest en verstand begaafd schepsel is, waard om gered te
worden.

Eindnoten:
1 Enkele van dr. Peccei's opmerkingen zijn verschenen in een speciaal rapport, dat op verzoek
van de Economische commissie van de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa
door hem, samen met dr. Manfred Siebker, is geschreven.
2 Professor Gvishiani is vice-voorzitter van de Staatscommissie van de Raad van ministers van
Wetenschap en Technologie van de Sowjet-Unie en corresponderend lid van de Sowjet-academie
van Wetenschappen.
3 The Chasm Ahead. The MacMillan Company, 1969, pag. 274.
4 Met gesprekken in socialistische landen, Japan en de Derde Wereld.
5 Discours on Thinking. Harper & Row Publishers, New York, 1966, pag. 52.
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