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Voorwoord

De Amerikaanse antropologe dr. Margaret Mead benadrukte in de gesprekken, die
ik in de laatste tien jaren van haar leven regelmatig met haar voerde, dat de tachtiger
jaren het tijdperk bij uitstek voor de bestudering van de hersens zouden zijn.1. Zij
was er diep van overtuigd, dat de wetenschap steeds meer aandacht zou besteden
aan die wonderlijke ponden grauwe en gekleurde pap onder de schedel van ons hoofd
waar zich in feite het wel en wee van ieder individu in laatste instantie afspeelt. Het
brein is immers grotendeels tabula rasa gebleven?
De voelhorens van de moderne mens schijnen zich steeds verder weg van moeder

aarde te richten. De Britse astronoom Sir Bernard Lovell zei me eens, dat we door
televisiecamera's en telescopen op kunstmanen te plaatsen, steeds verder in het
oneindige universum reiken en doordringen, terwijl we schijnen te aarzelen de studie
van het brein met man en macht aan te pakken. Waarom die aarzeling? Waarom die
angst?
Toch ligt onder de kap van de eigen schedel het meest onbegrijpelijke en

mysterieuze instrumentarium uit de ganse schepping, die wonderbaarlijke,
raadselachtige hersenen. Daar ligt de uiteindelijke arbiter over leven en dood, over
de overlevingskansen van de mensheid. Alléén hier valt de uiteindelijke beslissing
of de steeds verder om zich heen grijpende collectieve waanzin in de wereld op tijd
zal kunnen worden teruggedraaid of dat de wereld in een nucleair Armageddon ten
onder zal gaan. Opmerkelijk was ook, dat in 1981 de eerste drie Nobel-prijzen werden
toegekend aan geleerden, die baanbrekend hersenonderzoek hadden verricht.
Ik schrijf momenteelmemoiresmet de onlangs afgetreden president van deNational

Academy of Sciences in Washington, D.C., dr. Philip Handler. Reeds in de eerste
alinea van dit komende boek stelt hij: ‘Ik heb het onbestemde gevoel, dat we in een
wereld leven, die krankzinnig is geworden.’
De kiem van de rondwarende waanzin komt niet voort uit de
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ongebreidelde explosie van kennis en wetenschap der laatste decennia, maar uit de
onmacht van demens zijn psychische gereedschap rationeel, intelligent en ten behoeve
van mens en wereld te leren gebruiken. Zoals de neurofysioloog José M.R. Delgado
in het hier opgenomen lange gesprek in verschillende toonaarden duidelijk maakt,
mensen rotzooien maar aan omdat er nu eenmaal altijd van vader-op-zoon aan de
hand van mythen en symbolen, waanbeelden en projecties gewerkt is, zonder dat
ouders, onderwijzers en opvoeders in het algemeen zelfs bekend zijn met de meest
elementaire biologische feitelijkheden betreffende de hersens.
De mensheid zit gevangen in een zich eeuwig herhalende vicieuze cirkel, die is

terug te leiden tot de schizofrenie der Egyptische farao's, die meenden vanuit de
hemel stemmen der goden te beluisteren, die hen adviseerden bij het te bepalen beleid
voor mensen langs de rivier de Nijl. Freud constateerde reeds dat totemisme erfelijk
was. Het taboe schreef Wundt is de oudste, ongeschreven code of wet van de
mensheid. Totems en taboes zijn ouder dan de goden zelf en dateren uit het
pre-religieuze tijdperk. Kom er maar eens af!
Intussen wordt het geleidelijk aan steeds duidelijker, dat demonische krachten

aanwezig in de psyche van mensen steeds meer in onvermijdelijke botsing dreigen
te komen met het technisch en wetenschappelijk kunnen anno de tachtiger jaren,
inbegrepen drukknopoorlogen, waarbij 500miljoenmensen in 24 uur kunnen worden
weggevaagd en verbrand. Bovendien heeft niemand er behoefte aan, zoals de
Zuidafrikaanse psychoanalyticus David Cooper schreef, ‘om stapelgek te worden
als Friederich Nietzsche, die niemand kon vinden die ook zelfs maar enigszins sprak
of dacht als hij.’2.

In het OPEC land Venezuela is temidden van de oplaaiende discussie over het menselijk
brein een curieuze politicus opgestaan, president Luis Herrera Campins. In 1979
werd hij met zijn christen-democraten tot staatshoofd gekozen. Hij werd de eerste
politicus in de moderne geschiedenis, die de politieke moed had zijn vriend, de
politieke wetenschapper dr. Luis Alberto Machado als minister zonder portefeuille
in het kabinet te benoemen en eenministerie voor de Ontwikkeling van de Intelligentie
in het leven te roepen.
Venezuela is het vijfde grootste olie uitvoerende land ter wereld.
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Jaarlijks stromen een 20 miljard dollars het land binnen, waardoor het inkomen per
hoofd van de bevolking tot boven de 3000 dollars steeg.
Venezuela telt een 15 miljoen mensen. Ten behoeve van de fenomenale groei van

de bevolking zullen de komende jaren één miljoen nieuwe banen nodig zijn. Er zijn
mogelijkheden te over. Rond de Orinoco Oil Belt zitten in een gebied van 4000
vierkante kilometer moerassen en jungle naar schatting 900 miljard barrels zware
olie, waardoor in theorie Venezuela alléén voor den duur van vijfenzeventig jaar in
de energiebehoeften van alle niet-communistischewelvaartslanden zou kunnen helpen
voorzien, aldus meldde de New York Times.
Het lag dus voor de hand dat temidden van deze uitzonderlijke energie-bonanza

de politieke leiders van juist Venezuela zich zijn gaan bezinnen hoe het land deze
avalanche van te verwachten fortuin en rijkdom zoumoeten gaan verwerken. Zouden
Venezolaanse brains in staat zijn de modernste technologie en wetenschappelijke
ontwikkelingen, nodig om deze fabelachtige energiebronnen tot ontginning en
algemeen nut te brengen, in staat zijn de situatie te hanteren?
In de zomer van 1979 woonde ik als gewoonlijk de jaarlijkse vergadering van de

Club van Rome bij, ditmaal gehouden in Salzburg, Oostenrijk.
Tot niet geringe verbazing van de meeste aanwezigen stond tijdens de palavers

onverwachts de Venezolaanse minister voor de Ontwikkeling van de Intelligentie,
dr. Machado op. Hij hield een vlammende, gepassioneerde redevoering. Zijn betoog
kwam er op neer, dat met hem een aantal deskundigen van mening waren3., dat de
mens kon leren zijn intelligentie te gebruiken en ontwikkelen, zoals iemand kan leren
zwemmen of piano spelen. De regering in Caracas bleek bezig over de hele linie van
de Venezolaanse bevolking, van moeders in verwachting tot arbeiders in de
olie-industrie en militairen van Jan soldaat tot en met de hoogste generaals, onderwijs
in het gebruik van aangeboren intelligentie op te zetten. Hierbij gesteund door
wetenschappelijke teams van de Harvard universiteit4., de Bar Ilan universiteit in
Jeruzalem5., hetCentre for Thinking, in Cambridge6. en andere dergelijke studiecentra.
Nog in dezelfde zomer reisde ik naar Caracas en ontmoette op zijn hacienda, La

Casona president Luis Herrera Campins. Ook in 1980 en 1981 bezocht ik Venezuela
om de verschillende
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teamleiders en projecten van nabij te beschouwen. Eind december 1981 zal VARA
Achter het Nieuws een reportage over het Venezolaanse project samenstellen. Het
is inderdaad belangwekkend wat hier in dit vooraanstaande ontwikkelingsland ten
aanzien van het brein wordt ondernomen.
Geleidelijk aan ben ik ook in andere landen over het Venezolaanse initiatief gaan

spreken en ik heb daarop in deze bundel een aantal van de voornaamste gesprekken,
waaronder een zestal in de Sovjet-Unie, samengebracht. Het zou me welkom zijn
geweest deskundigen als Jean Piaget, Anna Freud en anderen eveneens te kunnen
presenteren, maar Piaget zei me ernstig ziek te zijn en hij overleed kort na ons
langdurig telefoongesprek, terwijl Anna Freud me schreef te bejaard en vermoeid te
zijn uitgebreide interviews te geven. Evenwel dank ik al diegenen hartelijk, die hun
tijd beschikbaar stelden, ook om de teksten te herlezen en te bewerken, voor hun
medewerking.
Ook al is het mijn overtuiging, dat het tot ontwikkeling brengen van de menselijke

intelligentie slechts een gedeelte is van het gecompliceerde verhaal dat zal moeten
leiden tot meer kennis en inzicht in de processen die zich afspelen in de ongeveer
drie pond protoplasma in ons hoofd, iedere aandacht in dit late uur voor de werking
van het menselijk brein, inbegrepen de intelligentie, is beter dan geen.
Om die reden ook de keuze van een opname van neuronen in de hersenen als

omslag van dit boek.
Willem Oltmans
New York, oktober 1981

Eindnoten:

1. Vandaar ook dat ik voor het omslag van dit werk een kleurenopname van neuronen in de hersens
koos.

2. The Language of Madness, Penguin Books, blz. 11.
3. zie interview met Arthur Whimby.
4. zie interview met Richard J. Herrnstein.
5. zie interview met Reuven Feuerstein.
6. zie interview met Edward de Bono.
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President Luis Herrera Campins van Venezuela

Op 12 maart 1979 werd u president van Venezuela. Wat was uw eerste prioriteit?
Ontegenzeglijk het onderwijs.

Uw benoeming van een minister voor de Ontwikkeling van deMenselijke Intelligentie
was ongetwijfeld een revolutionaire stap en in de wereld een uniek politiek besluit.
Mijn uitgangspunt was om bij het allereerste begin te beginnen, namelijk dat alle

problemen in Venezuela hun oorsprong vinden binnen het onderwijs. Voor zover
we in staat zijn in de oorzaak van onze problemen te spitten, word je je bewust van
het feit dat voornamelijk culturele onvolkomenheden verantwoordelijk zijn voor het
veroorzaken van die problemen. Tenzij we op basis van onze cultuur een sociaal
milieu kunnen scheppen waarin de mensen prettig kunnen leven en werken, zelf
kunnen denken en ondernemen, zullen we de problemen die ons bezighouden niet
kunnen oplossen.
De onvolmaaktheden van onze politieke en democratische experimenten houden

onmiskenbaar verband met elkaar als eindresultaat van een jammerlijk gebrek aan
ontwikkeling. Onze tekortkomingen in produktie en produktiviteit komen eveneens
voort uit de gebreken in ons onderwijssysteem, dat onze jongeren niet de weg wijst
in de richting van wetenschap en onderzoek. Onze eigen cultuur, vooral in haar lokale
en nationale uitingsvorm, wordt meestal begrensd door het ontbreken van universele
gezichtsvelden die alleen maar door passend en behoorlijk onderwijs aan het individu
geboden kunnen worden.
Om die redenen geloof ik dat we het onderwijsvlak verder dienen te verdiepen,

enerzijds om het te verrijken, in het bijzonder binnen de sociale sectoren, en
bovendien, anderzijds, het in verticale zin om te zetten in een permanent proces tot
buiten de school zelf.
Ook in ons voormalige schoolsysteem vonden we vaak een gebrek aan begrip voor

de behoeftes en de ontwikkeling van kinde-
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ren en jongeren. Zij ondervonden moeilijkheden bij het vlot leren. Ik denk dat dit
voornamelijk lag aan het feit dat er geen speciale zorg besteed werd aan pogingen
om kinderen de kunst van het denken bij te brengen. Omdat, als kinderen echt geleerd
wordt te denken op basis van de op dit moment door de wetenschap bijeengebrachte
kennis, de mens op eenvoudige wijze zijn culturele panorama kan verbreden, haar
kan tooien met zijn eigen verrijking, hetgeen in feite precies overeenkomt met de
ontwikkeling van zijn eigen intelligentie.
Ik ben geen deskundige op het gebied van psychologische problemen. Maar als

ik van mijn eigen ervaring uitga, als een man die zichzelf gevormd en ontwikkeld
heeft in een klein plaatsje op de Venezolaanse hoogvlakte, denk ik dat het veel van
mijn ‘compañeros’ in mijn eerste schooljaren grotendeels ontbroken heeft aan een
goede ontwikkeling van de bij hen aanwezige begaafdheid en intelligentie. Veel van
mijn klasgenoten hebben nooit verder geleerd en evenmin hebben ze zich buiten de
school om ontwikkeld, eenvoudigweg omdat er niemand was om ze te begeleiden
of te scholen ten einde de bij hen aanwezige intelligentie volledig tot ontwikkeling
te brengen.
Daarom geloof ik dat de argumenten die ons voorgelegd zijn door dr. Luis Alberto

Machado precies op het juiste moment komen en uiterst toepasbaar zijn.

Waarom hebt u hem gekozen?
Ik kan wel zeggen dat de persoon die het meest verrast was dat ik hem voor de

post van minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie verkozen had, dr. Machado
zelf was. Natuurlijk was het hem niet ontgaan dat ik het noodzakelijk achtte zijn
these, die naar ik begrijp uitgebreid ter sprake zal komen in andere interviews in dit
boek, in praktijk te brengen. Ik denk niet dat hij ooit vermoed heeft dat ik het aan
zou durven een apart ministerie in het leven te roepen voor de taak die wij ons gesteld
hebben. Een van de redenen waarom hij dacht dat ik dit niet zou doen, was ingegeven
door het besef dat de media dit initiatief als een lachertje zouden opvatten en het
nauwelijks serieus zouden nemen.

Verwachtte u kritiek van ernstige aard?
Mijn medewerkers, vooral op het politieke vlak, vonden niet dat ik deze stap moest

zetten. En toen ik op het punt stond mijn besluit aan te kondigen, waren ze zelfs
geïrriteerd en geschokt.
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Toen ik de leidende bewindsman van de Venezolaanse regering werd en op het
ceremonieel aantrad waarbij ik mijn ministers de ambtseed moest afnemen, zelfs
enige minuten voor het gebeuren dat plaatsvond in het Miraflores Paleis, kreeg ik
nog briefjes waarin mij geadviseerd werd ‘hem tot wat dan ook te benoemen als ik
het maar niet de naam ministerie voor de Ontwikkeling van Intelligentie meegaf’.
Ik wist dat deze reacties zouden komen, maar per slot van rekening was ik
vastbesloten. Ik had ook het idee dat het volk uiteindelijk het moedige van deze
opmerkelijke stap zou inzien.

In verscheidene landen is de idee zeker aangeslagen.
Ik heb altijd de hoop gekoesterd, en de ervaring bewijst het, dat deze benoeming

aanvankelijk buiten het landmeer weerklank zou vinden. Natuurlijk is overMachado's
these uitgebreid gediscussieerd, te beginnen met degenen die er een fanatiek
voorstander van waren tot en met de systematisch negatieve reacties erop. Maar ik
heb me in deze kwestie objectief opgesteld.We zijn getuige van een discussie waarbij
het ontegenzeglijk om een vernieuwing gaat.

Dat is misschien wat zwak uitgedrukt.
Welnu, ik kwam tot de slotsom dat het ergste wat gebeuren kon was dat de

tegenstanders van dit project het misschien als een hersenschim zouden opvatten en
het dan afgedaan en van tafel geveegd zou worden zonder ooit de kans gehad te
hebben om zijn waarde aan te tonen. Daarom heb ik dit ministerie in het leven
geroepen en het toegewezen aan dr. Machado.
Hij heeft succes geboekt bij het naar buiten brengen en het verder verdiepen van

zijn ideeën. Hij heeft ook een belangwekkende ontdekking gedaan. Zoals in de Bijbel
staat: Er is niets nieuws onder de zon. Van vele eeuwen her tot aan de dag van vandaag
hebben filosofen nagedacht over de ontwikkeling van intelligentie. Maar niemand
had de mogelijkheden om het te ontwikkelen op serieuze en systematische wijze
onderzocht. Dit is precies wat dr. Machado gedaan heeft. En ik vertelde hem zowel
gekscherend als in alle ernst dat we terug moeten gaan tot de oude Grieken, omdat
naar alle waarschijnlijkheid ditzelfde idee toen al, in welk embryonaal stadium dan
ook, ergens bij de oude Grieken bestond.
Natuurlijk hebben we nu verscheidene leerboeken die bepleiten dat intelligentie

aangeleerd kan worden.
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Intelligentie is onder geleerden nu bijna een algemeen thema. In Frankrijk zijn het
niet meer de mensen van Nieuw Links of de communisten die omschreven worden
als een gevaar voor de mensheid, maar die geleerden die geloven dat ieder individu
hetzelfde menselijk recht en fundamenteel dezelfde kansen heeft om zich te
ontwikkelen. Op een soortgelijke manier zou u persoonlijk aangevallen kunnen
worden.
Ik zal de kritiek voor mijn rekening nemen. In het allerergste geval, wanneer we

voor een complete mislukking komen te staan en niet een situatie kunnen bereiken
waarin we zouden kunnen gaan onderwijzen op welke manier je intelligent kunt
worden, ben ik er zeker van dat er verschillende vormen gevonden zullen worden
die alle mensen ter wereld ten goede kunnen komen en ten voordele kunnen strekken.
Op zich is dat een winstpunt voor de mensheid.
In het midden van de vijftiger jaren nam ik in West-Duitsland, op de universiteit

van München, kennis van de theorieën omtrent prenatale vorming, met andere
woorden, het vormen van het kind als het zich nog in de baarmoeder bevindt. Ik
herinner mij een professor die altijd enthousiast over deze ideeën kon spreken. Ik
heb me later gerealiseerd dat, ondanks hun grotendeels technische karakter, deze
aspecten relevant waren voor het vormen van betere mensen.
Lang geleden heb ik een hindoeïstisch boek gelezen over moeilijkheden die

kinderen ondervinden bij het tekenen van rechte lijnen. Het had te maken met de
natuurlijke neiging bij kinderen tot het maken van kromme. Gesteld werd daarom
dat, in plaats van te beginnen de kinderen het tekenen van rechte lijnen te leren, we
zouden moeten beginnen met de kromme, en dat de rechte naderhand wel zouden
komen. In Venezuela kennen we een vak met de naam ‘palotes’, ofwel lijntekenen.
Ik weet nog wel dat het voor sommigen gemakkelijk en voor anderen moeilijk was.
Toen mijn eerste kind klein was, misschien nog jonger dan een jaar, schreef ik op
basis van wat we toen wisten het woord ‘oog’ op een stukje papier. Verondersteld
werd dat kinderen geschreven woorden moesten leren onderscheiden en herkennen
ter ontwikkeling van hun intelligentie. We lieten dan dat papier met het woord erop
een fractie van een seconde zien. Geleidelijk aan liep het aantal woorden op tot
twintig. Al spoedig kon mijn zoon deze woorden perfect uit elkaar houden. En mijn
zoon is niet een genie maar een gewoon kind.
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Vandaag de dag hebben we zelfs veel meer mogelijkheden. Daarom moeten we
onderwijzers, pedagogen, psychologen en ouders leren om de kinderen te begeleiden
in de praktische toepassing van methodes ter bevordering van het vermogen tot
creativiteit en verwerking.

Alle deskundigen schijnen het eens te zijn over de bijzondere betekenis van de
leeftijdsfase van éen tot zes jaar.
We zijn bezig met het ontwerpen van programma's waarin we op dit ogenblik nog

systeem moeten aanbrengen en die juist op die doelgroep gericht zijn.

Even ertussendoor, wat bracht u ertoe naar München te gaan?
De toenmalige Venezolaanse dictatuur dwong mij tot een ballingschap van zes

jaar.

Ik begrijp dat veertig procent van de Venezolaanse bevolking over zeven procent
van het BNP beschikt. Richten uw programma's zich in de eerste plaats op de armen?
Op alle Venezolanen. Er is in Venezuela denk ik niet éen hut of huisje waarin niet

tenminste éen kind te vinden is dat naar de middelbare school gaat. Maar het materiaal
en de sociale omstandigheden zijn vaak nog steeds erg slecht. Niettemin wordt
tegenwoordig in steeds breder wordende kringen begrepen dat onderwijs het handvat
biedt voor het bereiken van een betere sociale positie. Tenslotte bezitten mensen een
natuurlijke intelligentie. Waar ze echt behoefte aan hebben, is ontwikkeld te worden.
Ik herinner me dat ik tijdens mijn campagne voor het presidentschap een rondreis

maakte door het westelijk deel van Venezuela en daar op een vliegveld aankwam.
Een groep muzikanten speelde te mijner ere. Onder de instrumenten hoorde ik een
trompet. Maar ik zag geen trompet. Ik liep op het orkest toe en merkte op dat het
trompetgeluid gemaakt werd doordat een jongen het glas van twee flessen had laten
knappenmet behulp van een ijzerdraadje, dat het glas uit zichzelf deed springen door
het te bevochtigen met alcohol en benzine en het aan te steken. Door de halve
bierflessen af te dekken met cellofaan maakte het inderdaad het geluid van een
trompet. Ik praatte met de jongen en hij ging voor mij spelen. Daarop haalde ik de
ene fles weg bij de andere, maar het geluid hing duidelijk samen met het
cellofaanpapier. Als je het papier op een bepaalde manier draaide bracht het meer
het geluid
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van een saxofoon voort. De jongen liet het mij horen. Het voorval bewees voor mij
eens te meer dat het buitengewone creatieve en inventieve vermogen van mensen
slechts wacht op verdere ontwikkeling.
Waar we nu aan beginnen is de moeilijkste fase van het pogen tot aanmoedigen

en ontwikkelen van individuele intelligentie en creativiteit door het vinden van
methoden en middelen om dit in de praktijk te brengen. Naar mijn mening hebben
we in de beginfase van de slag reeds een overwinning geboekt.

Is veel van de aanvankelijke kritiek op uw nominatie van dr. Machado, nu twee jaar
later, afgenomen?
Toen ik mijn ambt aanvaardde was een van de moeilijkste beslissingen die ik

moest nemen, en in het begin een van de meest bekritiseerde de vorming van het
ministerie voor de Ontwikkeling van Intelligentie. Maar al spoedig kwam er bijval.
Nu zijn er al veel programma's doorgevoerdmet demedewerking van vooraanstaande
universiteiten, vermaarde geleerden, kunstenaars, sociale wetenschappers vanuit de
hele wereld. Twee van de belangrijkste psychologen van onze tijd, B.F. Skinner en
Jean Piaget, beschouwen dat wat we aan het doen zijn als belangrijke stappen
voorwaarts. Andere wetenschappers hebben zich daar bij gevoegd. Ik noem er een
paar: Reuven Feuerstein, José M.R. Delgado, Karl Pribram, Richard Herrnstein,
Robert Sternberg, Lopez Ibor, Barry Brazelton, Edward de Bono, José Luis Pinillos,
Julio Le Parc, Yaacov Agam, Buckminster Fuller en anderen.
Onze programma's worden ondersteund door de International Labour Organisation

(ILO), die de nodige maatregelen overweegt ter voorbereiding van een strikt
wetenschappelijk en geïntegreerd project dat de ontwikkeling van intelligentie binnen
de arbeidssector ten doel heeft. We hebben steun gekregen van de UNESCO, die het
besluit genomen heeft onze regering bij te staan tijdens deze opwindende
onderneming.We worden bijgestaan door de ministers van Onderwijs van de Latijns
Amerikaanse landen die de ‘Declaratie vanMadrid’ volledig onderschrijven, waarin
de ontwikkeling van intelligentie tot een fundamenteel recht van de mens verklaard
werd.

Ik ben nu voor de derde maal in Venezuela en heb diverse vooraanstaande leden van
het team van dr. Machado ontmoet. Ik ben onder de indruk van het enthousiasme
dat iedereen kennelijk voor deze projecten voelt.
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Ik denk dat we meer nog een beroep moeten doen op universiteiten, onderzoekers,
wetenschappers, politici en internationale organisaties om zich aan te sluiten bij deze
vreedzame revolutie, op zoek naar een vollediger ontplooiing van de mensheid. Ons
doel is het bereiken van alle mensen, of zoals J. Bronowski het gezegd zou hebben:
‘the ascent of man’. Het was Teilhard de Chardin die deze gedachte verwoordde als
het bereiken van ‘het eindpunt van de evolutie’.

Mijn vriend, de Indiase journalist Romesh Thapar gaf als reactie op het Venezolaanse
programma te kennen dat het feit dat aan de armen de voornaamste aandacht besteed
werd op hem de meeste indruk maakte.
Intelligentie is vóor alles een overeenkomstig potentieel vermogen in alle mensen

dat aangeleerd kan worden en ontwikkeld. We spreken over de verheffing van de
intellectuele vermogens van mensen. Er zijn geen kasten van bevoorrechte breinen.
Tenslotte bestaan er meer begaafde breinen, maar niet zozeer vanwege uitsluitend
genetische overwegingen, maar vanwege culturele ontwikkeling en persoonlijke
inspanning. Het aantal intelligentemensen vormt geen ‘numerus clausus’. Ze behoren
niet tot een exclusieve club. Ze bezitten geen biologisch patent op hun mentale
exclusiviteit. Ze maken geen deel uit van een ideeënmonopolie. Door hun hersenen
loopt geen blauw bloed. Dientengevolge kan iedereen de club binnengaan en tot de
‘aristos’ toetreden, wat voor de toekomst van de wereld het beste is.
De ontwikkeling van de intelligentie via het onderwijssysteem is gebaseerd op de

volgende vier fundamentele principes:
1. Wetenschappelijke onderbouw. Alle programma's die door het ministerie zijn

opgezet hebben een wetenschappelijke grondslag.
2. Non-politisering. De uit te voeren programma's staan in geen geval ten dienste

van de doelstellingen van enigerlei politieke partij of ideologie.
3. Popularisering. De programma's zijn er ten bate van de hele bevolking.
4. Universaliteit. Het voornemen is om buiten de nationale grenzen te treden, met

het vooruitzicht om maximaal gebruik te maken van de beschikbare bronnen
op wereldwijde schaal.

Alle activiteiten van het ministerie zijn gericht op het bereiken van de democratisering
van de wetenschap, als een fundamentele
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voorwaarde voor de institutionalisering van een meer participatieve democratie.

Venezuela heeft wel het geluk dat het door kan gaan met het bedrijven van een
democratische politiek op een continent dat op het politieke en sociale vlak turbulent
genoemd kan worden.
Democratie en tolerantie vechten voor meer veiligheid, terwijl zij blootstaan aan

agressie van verscheidene kanten. Het Latijns Amerikaanse milieu verslechtert op
alarmerende wijze, wat onder meer wordt veroorzaakt door de dagelijkse hoeveelheid
vervuiling, waardoor in toenemende mate de kansen op een gezond leven afnemen.
Spanningen zijn er in ruime mate en zetten zich blijkbaar om in sociale

confrontaties, en onvermijdbare dilemma's: de jongeren en de volwassenen, rijken
en armen, mannen en vrouwen, arbeiders en ondernemers, noord en zuid, oost en
west, ontwikkeling en onderontwikkeling, democratie en dictatuur, pluralisme en
totalitarisme.
Inflatie sluipt als een opkruipende reumatiek door alle geledingen van de westerse

economieën.
Men komt er niet toe zich ertoe te zetten het werkgelegenheidsvraagstuk krachtig

te lijf te gaan.
De energiecrisis, sinds eind 1973 op de voorgrond, dwingt de landen tot een grotere

onafhankelijkheid van petroleum en er wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen
terwijl er opnieuw kolen gebruikt worden.
Er vindt een versnelde stedelijke groei plaats die vrijwel nooit de kans krijgt

ordelijk te verlopen: bij afwezigheid van orde ontstaat agglomeratie, accumulatie
van mensen en problemen.
Tot nu toe heeft werk zich nog geen herwaardering en waardigheid verworven.
Noch in het oosten, noch in het westen wordt de welvaart eerlijk en gelijkelijk

verdeeld, blijft vaak steken bij bevoorrechte groepen en krijgt over het geheel
genomen geen democratisch aanzien.
Traditionele waarden en opvattingen zijn onderhevig aan twijfel en instituties

staan bloot aan niet aflatende kritiek.
Terwijl sommige landen ontsteld een teruggang van hun bevolkingstal waarnemen,

zijn andere doodsbang voor hun demografische groei.
De spookbeelden van honger, afhankelijkheid van voedsel en beperkte agrarische

en industriële ontwikkeling waren over de aarde rond.
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In het aangezicht van deze vraagstukken, die in menige geest bezorgdheid verwekken,
zijn er sommigen die in een agressief pessimisme verzinken, en sommigen die zich
op de vleugels van een illusoir optimisme over de werkelijkheid heen tillen. Er zijn
anderen die ons eeuwig willen laten voortleven onder een aanhoudende dreiging van
een catastrofe.
De ontkennende en verloochenende onheilsprofeten zijn in alle landen actief en

proberen alle aantrekkingskracht van de toekomst teniet te doen. De profeet heeft
een uitzonderlijke vrijheid tot spreken en het zeer ongewone tactische voordeel tot
geen enkele daad verplicht te zijn. De hedendaagse mens in nood kan het recht om
te dromen over ondergang in de nachtmerrie niet ontzegd worden.
Er bestaat geen wijzere gedachte dan de mogelijkheden af te wegen die aan een

terneergeslagen, gedesillusioneerde en afgematte wereld geboden worden, de
toekomstperspectieven vanuit een nieuw continent. Zoiets geeft Alfred Sauvy ons
in overweging als hij zegt: ‘Ondanks het feit dat de hongersnood voortdurend bepaalde
gebieden in de wereld blijft teisteren, ondanks het feit dat de geniepige dood bij elke
rampspoed gretig toeslaat, kunnen de allerarmsten, wier lijden nog altijd het grootste
probleem van ons tijdsgewricht vormt, zich altijd op éenmanier van hun voortbestaan
verzekeren: door hun nageslacht. Zij moeten en zullen leven, maar de wijze waarop
valt bij de rijke landen niet goed, want die hanteren liever het credo aan het eind van
de fabels: “En wij leefden nog lang en gelukkig, daar zij slechts weinig kinderen
kregen.” Met hun nageslacht zullen zij met geweld het lot naar hun hand zetten.’
Het zou van een enorme aanmatiging mijnerzijds getuigen als ik door middel van

deze ijle bewoordingen zou pogen wezenlijke oplossingen te projecteren op de
wijsheid en de ervaring van u allen, aan wie het scheppen van een rein geweten ten
aanzien van de toekomst toevertrouwd is, ondanks dat de opgeworpen vragen
onvermijdelijk controverses met zich mee zullen brengen.

Ik heb zowel van u als van dr. Machado de indruk gekregen dat u beiden in de
toekomst gelooft, ondanks de alarmerende voortekenen.
Ik heb een groot vertrouwen in de mens, in zijn vermogen zich te perfectioneren

en zich te verbinden aan een onderneming die de zuiverheid van zijn lotsbestemming
bekrachtigt. Omdat de mens
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met zijn wil, zijn kracht, zijn karakter, zijn gedachten en zijn besluit om de huidige
crisis te overwinnen, die, hoewel zij zich voordoet als een structurele crisis, in feite
een sociale crisis is, daaraan het hoofd moet bieden opdat iedereen voor zich een
zuiver mens kan worden. De kwestie van het ‘meer zijn’, tegelijktijdig een streven
en een eis van ieder mens, vergt de verscherping van de geest door het naleven van
de deugd, de verscherping van het verstand door de ontwikkeling van de intelligentie,
de verruiming van vindingrijkheid door de ontwikkeling van de verbeeldingskracht
en de creativiteit, en het harden van de wil door het kunnen naleven van besluiten.
De essentiële instrumenten voor het omvormen van de mens, opdat hij in staat zal

zijn de crisis van onze tijd op te heffen, zijn onderwijs, wetenschap, cultuur, kunst,
technologie, sport, dat wil zeggen, alles dat bij elkaar de persoonlijkheid van ieder
mens in de goede spirituele en ethische zin vormt. De praktische toepassing van
kennis om dit aan de vereisten van de maatschappelijke werkelijkheid aan te passen,
zal het mogelijk maken tot rationele oplossingen te komen waarvan de grondslagen
gevormd zullenworden door bewoordingen van saamhorigheid bij het tegemoettreden
van het heden en het veroveren van de toekomst.
In het concept van onze bevrijder Simón Bolívar zou Amerika het continent van

de hoop en de haven van de vrijheid moeten zijn. We strijden voortdurend voor de
volledige verwezenlijking van het vrijheidsbeleven en we doen er ons best voor om
het een land van de hoop te laten blijven, ondanks dat de goedheid en begaafdheid
van de mens tegenwerking ondervindt.

Eveneens heeft u een diep vertrouwen in wat er in dit derde jaar dat dit nieuwe
ministerie voor de Ontwikkeling van Intelligentie bezig is door dit unieke ministerie
tot stand gebracht gaat worden?
De door het ministerie voor de Ontwikkeling van Intelligentie ingebrachte

initiatieven beginnen resultaten af te werpen, die zoveel potentiële mogelijkheden
bieden, dat het onmogelijk is er van tevoren iets over te zeggen. Dit is reeds
aangetoond door de proefresultaten verkregen via het programma ‘Leren denken’,
hetwelk een poging wil doen het onderwijssysteem te vernieuwen, voornamelijk
door creativiteit aan het licht te brengen. Dit zal een nieuwe, bewustere en meer
kritisch-rationele houding opwekken met betrekking tot de wereld en haar realiteiten,
problemen en perspectieven.
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Het lag niet in onze bedoeling om opnieuw uit te vinden wat er al was. Maar eerder,
op basis van een schijnbare utopie, die vanuit de idee als een kracht zou kunnen
optreden, om voordeel te trekken uit en systeem te brengen in de initiatieven en
ervaringen die zonder een nauwsluitende ordening en bij gebrek aan een
veelomvattende oriëntatie in verschillende landen onafhankelijk van elkaar naar
boven zijn gekomen. Dit is de meest in het oog lopende verdienste van de initiatieven
die ten behoeve van het ontwikkelen van intelligentie genomen zijn, hetgeen ons
mogelijk maakte deze aangelegenheid vele landen ter overweging mee te geven en
ons de gelegenheid bood er verheldering over te geven. Vanuit een algemeen
sceptische houding zien we nu een wijziging optreden in de richting van een
waardering, en nemen we ook een duidelijk verlangen waar om soortgelijke
programma's ten uitvoer te leggen, wat een terugkeer zou betekenen van de
heerschappij van demensheid over de natuur en het maatschappelijk gebeuren. Omdat
de mens inderdaad een steeds volmaakter wezen kan worden indien hij definitief
besluit zijn doel te bereiken, en indien er een geëigende koers wordt gezet naar
voortdurende zelfvervulling en persoonlijke vooruitgang.
In Jean-Jacques Servan Schreibers boekDe uitdaging voor de wereld dat vandaag

de dag verplichte leesstof zou moeten zijn, wordt de ontwikkeling van intelligentie
genoemd als de dringendste en onvermijdelijkste uitdaging waar de hedendaagse
mensheid voor staat.
We hebben een grootscheepse actie ondernomen die erop gericht is om aan alle

ouders zowel de emotionele drijfveren als de benodigde training en kennis mee te
geven om vanaf de geboorte en zelfs daarvoor alle potentiële vermogens van hun
kinderen te kunnen ontwikkelen, ten einde een waarlijke gelijkheid van kansen te
bereiken die dan de fundamentele hoeksteen hoort te vormen voor de betrokkenheid
van de bevolking bij het vormgeven aan de lotsbestemming van ons land.
Er zijn reeds tweeënveertigduizend onderwijzers opgeleid opdat zij vanaf de

komende maand bijzondere lessen kunnen geven aan meer dan 1 200 000 scholieren
ter ontwikkeling van hun vermogen om op een creatieve en kritische wijze te denken.
Dit is slechts een fase in een reusachtig proces dat geleidelijk aan verbreid zal worden
over alle onderwijsniveaus.
Het doet ons genoegen te zien hoe men op het internationale vlak openstaat voor

deze gevoelige en moeilijke materie. Op basis
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van ons eigen initiatief heeft de regering van de Chinese Volksrepubliek een
‘Studiegroep voor de ontwikkeling van intelligentie’ in het leven geroepen. Bovendien
heeft zij onlangs drie gerenommeerde geleerden naar ons land afgevaardigd opdat
zij gedurende een maand zoveel mogelijk informatie kunnen verzamelen over de
programma's die we op dit terrein ten uitvoer leggen, ten einde ze geleidelijk aan in
te voeren in het dichtstbevolkte land ter wereld.
Dit zijn duidelijke feiten die afgewogen moeten worden tegen vijandig gezinde

kritiek. De bij de ontwikkeling van intelligentie betrokken programma's vormen een
stoutmoedig en revolutionair initiatief dat niet alleen gericht is op het verbeteren van
de kwaliteit van het leven, maar ook streeft naar het verschaffen van het wezen van
diens onvervangbare onderdaan, de mens, door hem nog betere mogelijkheden te
bieden om een schepper te worden.
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Dr. Luis Alberto Machado
Minister voor de ontwikkeling van de Menselijke Intelligentie,
Venezuela.

U heeft in het middelpunt gestaan van een heftige controverse.
De ontwikkeling van intelligentie vormt een controversieel onderwerp; misschien

zelfs wel het meest controversiële dat vandaag de dag onder de publieke aandacht
gebracht kan worden. Juist daarom vergt het een uiterst nauwe betrokkenheid. Het
is een controversieel onderwerp, nu en in de toekomst, omdat de ontwikkeling van
intelligentie betrekking heeft op ieder menselijk probleem en handelen, zowel uit
individueel als collectief oogpunt.
Intelligentie is een begaafdheid die in de genetische code van ieder normaal mens

besloten ligt. Maar niemand wordt met een gevormde intelligentie geboren.

Maar de persoonlijkheid van de mens bestaat niet alleen uit een slecht functionerende
intelligentie.
Zeker. Je kunt niet éen vermogen van de menselijke geest vergroten zonder

tegelijkertijd alle andere verstandelijke vermogens te vergroten. Verstandelijke
vermogens staan met elkaar in communicatie en hangen samen.
Mensen worden geboren met latent aanwezige vermogens, met een biologisch

mechanisme dat ieder mens in staat stelt intelligent te worden. Dit betekent dat
menselijke intelligentie een gave is die zich het hele leven door ontwikkelt volgens
bepaalde omstandigheden binnen een milieu.
Sommige mensen leren muziek op het gevoel. Alles wat ontwikkeld kan worden,

kan op spontane manier ontwikkeld worden, zonder een specifiek systeem. Maar dat
kan ook op een systematische wijze gebeuren. Tenslotte is de vooruitgang van de
mensheid niets dan een systematisering van kennis. Dat is wat wetenschap in wezen
is. Dus als intelligentie asystematisch ontwikkeld kan worden, is het ook mogelijk
om het systematisch te doen. En als we eenmaal de beschikking hebben over de
methoden en formules waarmee intelligentie ontwikkeld kan worden, zal het mogelijk
zijn om deze te onderwijzen, en dus om ze te leren.
Minstens vijftigduizend jaar lang is de genetische code van de
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menselijke soort onveranderd gebleven. Het verschil bij geboorte tussen een
holenmens en een mens uit het atoomtijdperk is geen biologisch verschil. Het is een
cultureel verschil. De komende vijftigduizend jaar zal de genetische code dezelfde
blijven. Hoever zal een normaal mens echter tegen die tijd kunnen gaan met het
ontwikkelen van zijn potentiële vermogens?

Nu spreekt u over de democratisering van de wetenschap.
In het begin van onze geschiedenis was cultuur het werk van minderheden voor

minderheden. Slechts weinigen schiepen cultuur en het kwam slechts weinigen ten
goede. En zo is het tot nog toe gebleven. Op dit moment begint cultuur, hoofdzakelijk
dankzij de media, binnen het bereik van meerderheden te komen, maar het blijft nog
het werk van minderheden.
In de nabije toekomst, de toekomst waarvoor wijzelf het initiatief zullen nemen,

kan cultuur het werk van meerderheden voor meerderheden worden. De mensen
zullen niet langer in de rol van passieve toeschouwer gedrongen worden. Het zijn er
niet slechts een paar, zoals tot nu toe het geval geweest is, die tot grote prestaties op
het terrein van kunsten en wetenschappen in staat zijn.

Wat zijn de doelstellingen van uw nieuwe ministerie?
• Het bereiken van de democratisering van de wetenschap, als fundamenteel
vereiste voor de institutionalisering van een participatiedemocratie, waarin ieder
individu verantwoordelijk zal zijn voor zijn eigen persoonlijke en sociale welzijn.

• Het ontwikkelen van programma's voor het totstandbrengen van een kwalitatieve
verandering in opleiding en onderwijs op individuele basis. Programma's die
borg zullen staan voor doelgerichte opleiding en onderwijs voor iedereen, evenals
voor een volledige participatie van iedereen in de culturele, sociale en
economische ontwikkeling van het land.

• Het verwerven van een vollediger kennis over het les-leerproces en over de
implicaties ervan voor de ontwikkeling van de cognitieve en intellectuele
vaardigheden.

• Het experimenteren met nieuwe alternatieven betreffende onderwijs en
opvoeding, die bij zullen dragen tot de geïntegreerde ontwikkeling van het
individu.

De bovengenoemde doelstellingen zullen tot stand gebracht worden door middel van
de volgende strategische richtlijnen:

• Een zeer nauwe band is gelegd met het ministerie van Onder-
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wijs, zodat dit uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van alle
programma's.

• Verscheidene officiële lichamen, op nationaal en regionaal niveau, werken
samenmet dit ministerie voor de gezamenlijke ontwikkeling van de programma's.

• De ontwikkeling van onderzoek op onderwijsgebied is op gang gebracht, zodat
vernieuwende resultaten verkregen kunnen worden die het denkvermogen en
de denkvaardigheid van de hele Venezolaanse bevolking zullen vergroten.

• Bepaalde initiatieven van Venezolaanse geleerden en onderwijs- en
opvoedkundigen die zich bezighoudenmet de ontwikkeling van de intelligentie
worden bevorderd en begeleid.

• De directe participatie van allen die, door gebruikmaking van hun
verbeeldingskracht en hun creatief vermogen, erin geslaagd zijn projecten te
ontwerpen of ideeën uit te werken die kunnen bijdragen tot 's lands ontwikkeling,
wordt aangemoedigd.

• Nauwe banden tussen dit ministerie en internationale organisaties zoals de
UNESCO of de ILO zijn aangehaald ter vergemakkelijking van de internationale
verbreiding van de resultaten die de verscheidene programma's, die momenteel
aan de gang zijn, opleveren.

Voor het opnemen van die programma's die al uitgevoerd worden in de activiteiten
van de verschillende officiële organisaties die betrokken zijn bij dit specifieke gebied,
en voor het zekerstellen van hun continuïteit en duurzaamheid naast de waardevolle
adviserende activiteiten van hooggekwalificeerde deskundigen, is gebruik gemaakt
van tot voornoemde organisaties behorend personeel, evenals van bestaande
bestuursstructuren.
Deze operationele strategie, van participatieve aard, zal aanhoudend versterkt

worden ten einde waarborgen te verschaffen voor het bijdragen van het ministerie
aan de voor ons land zo noodzakelijke kwalitatieve verandering binnen ons
onderwijssysteem.

Kunt u enige lopende programma's noemen?
Voor het tot stand brengen van de bovengenoemde doelstellingen, in het door het

VIe Nationale Plan afgebakende tijdsbestek, zullen veertien programma's ontwikkeld
worden (enkele daarvan zijn reeds aan de gang gebracht), waarin permanente
staatslichamen, en daarvan zeer in het bijzonder het ministerie van Onderwijs,
participeren.
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Alle Venezolaanse gezinnen zullen profiteren van het programma ‘Gezin’, dat
vaardigheden, kennis en methodes zal overdragen en aan de dag brengen die de
geïntegreerde ontwikkeling van het kind ten goede komen.
Met behulp van de programma's ‘Visueel onderwijs’, ‘Schaken’, ‘Leren denken’,

‘Instrumentele verrijking’, ‘Geïntegreerde creativiteit’, ‘Intelligentie’ en ‘Creativiteit
voor het hoger onderwijs’ zullen speciale cursussen voor de ontwikkeling van de
intelligentie gegeven worden aan alle leerlingen aan het hoger en gedifferentieerd
basisonderwijssysteem voor een periode van vijf jaar: naar schatting 4 235 117
leerlingen voor het schooljaar 1980/1981 en 5 093 315 leerlingen voor het schooljaar
1984/1985.
Met de programma's ‘Creativiteit voor het staatsbestuur’, ‘Nationaal instituut voor

coöperatief onderwijs’ (INCE) en ‘Strijdkrachten’ zullenmeer dan eenmiljoenmensen
rechtstreeks bereikt worden. Bij dit cijfer zijn nog niet al diegenen inbegrepen die
zullen profiteren van deze programma's via de communicatiemedia.
Met deze en andere programma's, zoals die onder de namen ‘Showroom voor

creativiteit en inventiviteit’, ‘UNESCO’ en ‘International Labour Organisation’ zal
een wezenlijke bijdrage geleverd worden aangaande de totstandkoming van de
democratisering van de wetenschap, hetgeen de fundamentele voorwaarde is voor
de institutionalisering van een participatiedemocratie, zowel in Venezuela als in alle
overige landen in de wereld.

Ik was zeer onder de indruk van de ontmoeting met dr. Margarita de Sanchez, de
algemeen coördinatrice van uw programma's. Ook de psychologe dr. Beatriz de
Manrique gaf mij een uitgebreid inzicht in het programma ‘Gezin’.
Zoals u weet heeft het programma ‘Gezin’ tot doel het niveau van persoonlijke en

maatschappelijke zelfverwerkelijking van de Venezolanen te verhogen, opdat zij
kunnen functioneren met de hoogst mogelijke intelligentie, vakbekwaamheid,
begaafdheid, gevoeligheid en creativiteit. De algemene doelstelling ervan is om alle
Venezolaanse kinderen, via hun respectieve gezinnen, de gelegenheid te geven hun
potentiële mogelijkheden optimaal te ontwikkelen, vanaf de prenatale fase tot aan
het zesde levensjaar. De opzet hier is de moeders en alle overige volwassenen in de
naaste omgeving van het kind les te geven, opdat zij de motivatie en kennis kunnen
verwerven die nodig is voor het tot stand brengen van zijn geïntegreerde ontwikkeling.
De specifieke doelstellingen zijn de volgende:
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• Het informeren en onderwijzen van Venezolaanse gezinnen betreffende een
reeks van beproefde vaardigheden en methodes die betrekking hebben op hoe
het kind verzorgd hoort te worden en hoe zijn ontwikkeling te stimuleren.

• Vast te stellen wat het meest doelmatige stimulatiemodel voor de Venezolaanse
kinderen is, hun sociale en culturele context in aanmerking genomen.

• Groepen en organisaties die een sociale verantwoordelijkheid dragen en de
gemeenschap in haar geheel bewust te maken van het belang van de noodzaak
van het tot stand brengen van de geïntegreerde ontwikkeling van kinderen.

• Het samenstellen en analyseren van de specifieke sub-beleids-lijnen en
deelprogramma's die te maken hebben met gezin en minderjarigen, als een
bijdrage tot de uitwerking van een globale beleidslijn aangaande de geïntegreerde
ontwikkeling van Venezolaanse kinderen.

Het genegenheidsaspect, dat gezien wordt als het positieve bezielende element voor
cognitieve ontwikkeling, wordt in aanmerking genomen als een factor van het grootste
gewicht.
Dit programma behelst drie subprogramma's:
a. Het Subprogramma voor verspreiding enmotivering, dat tracht (1) Venezolaanse

gezinnen door gebruikmaking van alle communicatiemedia bewust te maken van het
belang van dit programma ‘Gezin’; (2) kennis aan het licht te brengen omtrent
vroegtijdige stimulatie en andere aspecten, zoals wettelijke aspecten en op
gezondheids- en milieusituaties betrekking hebbende aspecten, met inbegrip van
elementen inzake gezinsoriëntatie en seksuele voorlichting voor de specifieke
levensfase van de mens lopend van nul tot zes jaar; en (3) de resultaten openbaar te
maken die verkregen zijn uit overige subprogramma's.
b. Het Subprogramma voor geïntegreerde stimulatie en educatie, dat op de eerste

plaats een geïntegreerd stimulatieprogramma behelst voor de ontwikkeling van het
kind. Dit omvat audiovisueel en gedrukt materiaal dat gebruikt zal worden bij de
150 000 moeders die jaarlijks een kind ter wereld brengen in onze landelijke
kraamklinieken, ziekenhuizen, gezondheidscentra en medische streekcentra. Tot op
dit moment omvat het audiovisuele materiaal drie programma's, elk met een tijdsduur
van om en nabij de dertig minuten, die de benodigde informatie bevatten voor het
verwezenlijken van de optimale ontwikkeling van de potentiële mogelijkheden van
een pasgeboren baby van nul tot drie maanden. De pro-
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gramma's die aansluiten op de tweede driemaandelijkse levensfase, dat wil zeggen
met betrekking tot drie à zes maanden oude baby's, zijn op dit ogenblik aan de gang.
Daarnaast zijn zeven microprogramma's met een gemiddelde tijdsduur van elk vier
minuten gemaakt. Deze microprogramma's lichten een heel scala van oefeningen en
situaties toe die moeders in staat zullen stellen het horen, het zien, de smaak-, tast-
en reukzin, het motorische gedrag en de taal van hun kinderen te stimuleren. Het
gedrukte materiaal bestaat uit handboeken voor demoeders, waarin uiteengezet wordt
wat het te verwachten en normale gedrag van hun kinderen hoort te zijn. Dit vindt
op maandelijkse basis plaats gedurende het eerste levensjaar en op halfjaarlijkse
basis gedurende de daaropvolgende vijf jaar. Het zal de mogelijkheid bieden om de
ontwikkeling van het kind nauwgezet te volgen en te beoordelen.
Dit subprogramma omvat eveneens een trainingscursus voor diegenen die belast

zijn met het onderrichten van de moeders. Voor dit doel zal een steekproef van 240
moeders genomen worden. Om het profijt van het programma te kunnen beoordelen,
zullen hun kinderen onderworpen worden aan een drie-jarige klassieke (controle- en
onderzoeksgroep) longitudinale studie.
c. Het Subprogramma educatie voor een participerende gemeenschap is een

informeel educatief programma dat toegepast dient te worden in gemeenschappen.
Het is gericht op participatie van leden van een gemeenschap, opdat zij zowel
gemeenschaps- als persoonlijke verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen met
betrekking tot hun eigen welzijn en dat van hun kinderen, en opdat zij een beter
gebruik kunnen maken van de middelen die de gemeenschap hen biedt.
Volgend op de uitwerking, uitvoering en beoordeling van deze projecten zal een

aantal beleidslijnen worden uitgestippeld die de geïntegreerde ontwikkeling van
minderjarigen begunstigt.
Dit programma heeft een zeer groot sociaal bereik, waarvan de gevolgen op korte,

middellange en lange termijn nauwlettend in het oog gehouden zullen worden. Daar
het deel uitmaakt van een nationale strategie van continue en adequate stimulatie zal
het belangrijke veranderingen teweegbrengen die op hun beurt de leefomstandigheden
van de mens zullen verbeteren middels een wezenlijk leerproces dat voortkomt uit
het basiselement van de maatschappij, het gezin. Het is ook zaak om, als globale en
systematische beleidslijn van staatswege, onder het volk gedragingen in de richting
van zelfbestuur tot ontplooiing te brengen en te bevorde-
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ren die de mogelijkheid geven tot een doelgerichter participatie in alle sectoren van
het maatschappelijk leven.
Het programma ‘Leren Denken’ zal binnen het onderwijssysteem een specifieke

methodologie aanreiken ter ontwikkeling van de intellectuele vermogens van
leerlingen. Dezemethodologie staat in verbandmet het analyseren van en het zoeken
naar verschillende alternatieven binnenwerkzaamheden voor het probleemoplossen,
en ook met het tot ontwikkeling brengen van creativiteit. Dr. Edward de Bono, door
wie deze methodologie oorspronkelijk ontworpen is, treedt op als adviseur voor dit
project, dat een onderzoeksstadium inhoudt, waarvan de eerste fase begin 1980
ingezet is, toen op verscheidene scholen, in de 4e klas van de lagere school, een
proefplan begon om het lesmateriaal en de projectmethodologie te toetsen en te
evalueren binnen de Venezolaanse context; om de uitwerking van dit programma op
de kinderen te analyseren; en om de wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de
uitbreiding ervan zorgvuldig uit te werken. Dertig onderwijzers, die vervolgens
denklessen gaven aan 900 kinderen, werden voor dit proefplan opgeleid.
Op basis van de verkregen resultaten en ten bate van onderzoeksdoeleinden werd

voornoemd proefplan uitgebreid en 1300 onderwijzers werden opgeleid in het gebruik
van deze methodologie. Genoemde onderwijzers zijn op dit ogenblik bezig met het
toepassen ervan bij 40 000 leerlingen.
Er zal een steekproef van tien procent van de gehele groep genomen worden ten

einde follow-ups en controles uit te voeren, die het mogelijk zullen maken het
welslagen en de resultaten van het project vast te stellen, ook in vergelijking tot het
proefplan.
Gelijktijdig werd tegen het einde van 1980 een opleidingscursus voor instructeurs

gegeven. Het doel hiervan was om het systeem te veralgemeniseren en het toe te
passen op alle openbare scholen. Aldus werden 150 instructeurs opgeleid die,
gedurende de eerste paar maanden van 1981, 40 000 extra onderwijzers opleiden,
en deze zullen op hun beurt in de eerste vier maanden van het lopende jaar specifieke
lessen geven ter ontwikkeling van het vermogen tot creatief, kritisch en dialectisch
denken aan 1 200 000 kinderen in het lager onderwijs. Tegen het einde van 1981 zal
de methode uitgebreid zijn tot alle onderwijzers voor de eerste zes jaar van het lager
onderwijs (100 000 onderwijzers).
Tevens zijn de nodige maatregelen getroffen opdat in 1981 alle docenten en

professoren aan universiteiten, instituten en scholen
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voor hoger beroepsonderwijs, verbonden aan het ministerie van Onderwijs, eveneens
opgeleid zullen worden in het aanwenden van dezemethodologie.Momenteel worden
te dien einde 85 instructeurs opgeleid. Zij zullen belast worden met de voortgang
van het opleiden van alle overige lesgevenden.
Het programma ‘Instrumentele verrijking’ is gebaseerd op een methodologie die

ontwikkeld is door dr. Reuven Feuerstein als een strategie ter verhoging van cognitieve
ontwikkelingsniveaus, en dus van de leercapaciteiten en prestatieniveaus op school
van kinderen die uit minder bevoorrechte culturele en sociale groepen komen. Het
programma bestaat uit vijfhonderd oefeningen, verdeeld in ‘instrumenten’. Elk
instrument beoogt zowel een bepaalde cognitieve vaardigheid te ontwikkelen, als
het verkrijgen van andere voorwaarden om het leerproces te bevorderen. De algemene
doelstelling is om een individu met een laag prestatieniveau om te vormen tot een
individu dat met betrekking tot stimulusbronnen modificeerbaarder is wanneer het
't hoofd moet bieden aan academische en persoonlijke ondervindingen.
De ontwikkeling van dit programma ‘Instrumentele Verrijking’ is onderverdeeld

in drie fasen; de eerste bestaat uit de experimentele toepassing door een groep van
veertig onderwijzers, die opgeleid zijn in Israël, van de eerste instrumenten op
leerlingen van de vijfde en zesde klas lagere school, ten einde de didactische aspecten
van het programma te toetsen en te verifiëren, alsmede de effecten ervan op onze
kinderbevolking te analyseren. De tweede fase omvat het opzetten van een
trainingscursus voor instructeurs. Door middel van deze cursus werden 84
onderwijzers van diverse openbare scholen in Ciudad Guayana en Caracas opgeleid.
Zij brengenmomenteel de derde fase van het programma in de praktijk: een proeftest
met 3000 kinderen om de methodologie te beoordelen, psychologische tests te
standaardiseren, de toename van de academische verrichtingen te meten, en in het
algemeen de voordelen van het systeem te analyseren met betrekking tot zowel de
leraren als de leerlingen. Het resultaat van dit onderzoek zal het mogelijk maken
attitudeveranderingen bij de onderwijzers vast te stellen en de reinforcement- en
follow-upmechanismes tot stand te brengen die benodigd zijn voor de verwezenlijking
van onze doelen.
De tweede trainingscursus zal in juli 1981 plaatshebben. De opzet ervan is het

aanvullen van de instructeursopleiding, opdat tegen de maand september, bij het
begin van het volgende school-
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jaar, een begin gemaakt kan worden met de geleidelijke verbreiding van het
programma. Het ministerie van Onderwijs, het federale districtsbestuur en de
Corporación Venezolana de Guayana zullen een gezamenlijk aandeel hebben in de
uitvoering en financiering.
De doelstelling van het programma ‘Intelligentie’ is gebruik te maken van efficiënte

procedures die de ontwikkeling mogelijk zullen maken van die specifieke
denkvermogens die kunnen worden verhoogd, zoals perceptief logisch denken,
geheugen, tekstbegrip en vocabulaire, strategieën voor het probleemoplossen,
inventiviteit en meta-cognitieve begaafdheden. Voor dit doel werd een proefcursus
opgezet. Deze zal op diverse openbare scholen in Barquesimeto, in de staat Lara
gegeven worden tijdens het schooljaar 1981/1982; het doel ervan is het toetsen en
verifiëren van de instrumentele eenheden die de definitieve cursus zullen aanvullen,
die zich geleidelijk zal uitbreiden over de rest van de scholen in ons land. Dit
programma wordt met medewerking van de Harvard universiteit uitgevoerd, waar
een groep geleerden en pedagogen nauw samenwerken met het Coördinatiebureau
voor speciale projecten van de afdelingen Begroting en Planning van het Centraal
bureau van het ministerie van Onderwijs en wordt financieel gesteund door Petróleos
de Venezuela.
Het doel van het programma ‘Visueel onderwijs’ is het opzetten, toepassen en

beoordelen van een cursus in visueel onderwijs dat, naast het verscherpen van
geheugen en waarneming, het overbrengen van ideeën door middel van visuele
waarneming wil vergemakkelijken.
De kinetisch kunstenaar Yacoov Agam treedt op als adviseur bij dit programma

dat gefinancierd wordt door de Corporación del Zulia en dat alle Venezolaanse
scholieren-in-spé zal omvatten. Wanneer het ontwerpstadium eenmaal afgerond is,
kan het programma beoordeeld worden door middel van een eenjarige toetsing die
op kleuterscholen in de staat Zulia zal worden uitgevoerd. Afhankelijk van de
verkregen resultaten en via de invoering ervan binnen het onderwijssysteem zal de
toepassing van het programma uitgebreid worden over het hele land.
Het doel van het programma ‘Schaken’ is het ontwikkelen van de bij het succesvol

schaakspelen betrokken zijnde specifieke mentale gesteldheid bij schoolkinderen
van zeven tot negen jaar; het opsporen van de geestestoestand die deze denkwijze
bij deze kinderen beheerst; en het bestuderen van de wijze waarop deze
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functionele schema's benut zouden kunnen worden bij het probleemoplossen met
betrekking tot andere terreinen. Schaken vormt een abstracte denkwijze, waarin zeer
ingewikkelde problemenworden gesteld en opgelost en waarvan de oplossing bedacht
moet zijn voordat die in de praktische zin aanschouwelijk gemaakt kan worden. Het
is wetenschappelijk aangetoond dat het spelen van schaak het intellectuele niveau
verhoogt, speciaal dat van kinderen.
Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste bestaat uit een tweejarig

onderzoeksproject met afzonderlijke groepen tweedeklassers (7 tot 9 jaar oud)
afkomstig van verschillende scholen.
Na de verschillen in IQ van de kinderen in de proef- en controlegroep over 1980

geanalyseerd te hebben, kon geconcludeerd worden dat het statistisch significante
verschil dat gevonden werd inderdaad toe te schrijven was aan het methodologische
schaakonderwijs. Eveneens kon bewezen worden dat schaken een systeem
vertegenwoordigt dat voldoende aansporing geeft tot het versnellen van de
intellectuele ontwikkeling van kinderen van beide sekse uit alle sociale en
economische lagen van de bevolking.
Gedurende 1981 zullen de denkkarakteristieken bestudeerd worden, die door deze

kinderen aan de dag gelegd zijn bij het oplossen van schaakvraagstukken, alsmede
het gebruik van deze denkkarakteristieken voor het uitbouwen van functionele
structuren die op andere terreinen toegepast kunnen worden. Eveneens zal vanaf dit
jaar het schaakonderwijs geleidelijk naar alle openbare scholen uitgebreid worden.
Het doel van het programma ‘Geïntegreerde creativiteit’ is het opzetten van een

cursus om jonge leerlingen symfonische muziekstukken te leren spelen en om hun
creativiteit in muziekschrijven, beeldende vormgeving en dichtkunst te ontwikkelen.
Dit programma wordt op dit moment bij wijze van toetsing uitgevoerd bij
vierdeklassers van de Nationale School Agustín Aveledo in de wijk Catia van Caracas.
Dit eenjarige experiment wordt verricht met medewerking van het Nationaal
Jeugdorkest en de hoofddoelstelling ervan is te bewijzen dat ieder normaal mens in
staat is tot het aanleren of verwerven van ongeacht welke creatieve vaardigheid
binnen een korter tijdsbestek dan tot op heden voor normaal gehouden werd, indien
hij maar op de juiste wijze onderwezen wordt. Daarna zal dit programma dan ook
geëvalueerd worden ten einde het te verbreiden over de rest van de scholen in het
land.
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Er wordt aangenomen dat het ontwikkelen van éen bepaalde begaafdheid dat van
alle overige aanwakkert en dat meer positieve resultaten bereikt worden wanneer
verscheidene begaafdheden tegelijk ontwikkeld worden. Het doel van dit programma
is te bewijzen dat het niet noodzakelijk is over andere dan de normale capaciteiten
te beschikken om resultaten af te werpen die gewoonlijk uitsluitend buitengewoon
begaafde eenlingen toebedacht worden. En dat de leermethode die per afzonderlijk
geval gebruikt wordt het fundamentele aspect is, en dat het daarom voor iedereen
mogelijk is, door het uitvoeren van op adequate wijze uitgedachte en gecoördineerde
plannen, de enorme potentiële mogelijkheden die ieder mens eigen zijn, in concrete
handelingen om te zetten.
In het programma ‘Nationaal instituut voor coöperatief onderwijs’ (INCE) zullen

speciale lessen in het ontwikkelen van intelligentie gegeven worden aan alle door
het INCE opgeleide arbeiders, een belangrijk deel van 's lands werkende bevolking.
Gedurende 1980 werd een serie lessen gegeven in een drieëndertig colleges

omvattende opleiding aan 484 studenten, volgens de methode van het programma
‘Leren denken’. Dit gaf de mogelijkheid tot het toetsen, verifiëren en bijstellen van
de gebruikte specifieke methodologie. Vanwege de verkregen positieve resultaten
is deze methode uitgebreid, en om die reden zijn diverse instructeurscursussen aan
de gang. De verwachting is dat het daarom mogelijk zal zijn deze methode te
onderwijzen aan alle studenten die opgeleid zijn aan het INCE. Als een eerste stap in
de richting van deze doelstelling zullen alle docenten aan het instituut opgeleid
worden voor het gebruik van deze methodologie ten einde hun vakbekwaamheid in
het lesgeven te vergroten.
Binnen het programma ‘Creativiteit voor het hoger onderwijs’, waarvan de

doelstelling is te pleiten voor het opnemen binnen het hoger onderwijs van specifieke
lessen gericht op het verwerven van cognitieve vaardigheden die de mogelijkheid
geven tot creatief denken, is een cursus opgezet getiteld ‘Stimulus voor de operationele
gebieden van het verstand’, welke momenteel wordt uitgetest. Tevens zijn
Venezolaanse deskundigen aangemoedigd om colleges op buitenlandse universiteiten
te volgen over cognitieve of inventieve processen; colleges die mogelijk
denkvaardigheden kunnen ontwikkelen en zeer speciaal die vaardigheden die
handelingen op het vlak van het probleemoplossen vergemakkelijken. Dit ten einde
vervolgens dergelijke colleges op onze eigen universiteiten en instellingen voor hoger
onderwijs door te voeren.
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Het programma ‘Creativiteit voor het staatsbestuur’ wordt in samenwerking met het
Centraal bureau personeelszaken uitgevoerd en heeft als doelstelling in alle openbare
bestuursactiviteiten specifieke methodes door te voeren die de intellectuele
vaardigheid van werknemers met betrekking tot probleemanalyse en het zoeken naar
nieuwe en andere alternatieven zullen vergroten.Methodes die individuele participatie,
communicatiekanalen, slagvaardigheid en in het algemeen gesproken creativiteit en
arbeidsmotivatie van de werknemer zullen vergroten. Dit zijn elementen die tezamen
een positieve invloed op de slagvaardigheid binnen regeringskantoren beogen te
hebben.
In 1980 werd een proefcollege, waarin gebruik werd gemaakt van demethodologie

van het programma ‘Leren denken’, gegeven om het te toetsen, te verifiëren en bij
te stellen met betrekking tot dit gebied. In eerste aanleg zal het verbreid worden over
30 600 staatsambtenaren verbonden aan de verschillende staatslichamen. Het zal
opgenomen worden in het Nationaal opleidingssysteem van het Centraal bureau
personeelszaken door middel van een programma van opeenvolgende colleges, die,
hopelijk, door alle staatsambtenaren bijgewoond zullen worden.
Met het programma ‘Strijdkrachten’ wordt een geweldige stap gezet in de richting

van het aangeven van de nodige mechanismen ter institutionalisering binnen de
Venezolaanse strijdkrachten, alsmede het doorvoeren van een programma voor de
ontwikkeling van de intelligentie wat nooit eerder gebeurd is. Dezelfde methodologie
en hetzelfde systeem die te vinden zijn in het programma ‘Leren denken’ zullen hier
gebruikt worden. Het programma ‘Strijdkrachten’ richt zich tot alle onderdelen van
deze organisatie en bestrijkt de hele hiërarchische ladder, van soldaten tot officieren.
De doelstelling ervan is dat alle onderdelen van de strijdkrachten les krijgen in het
leren ontwikkelen van hun potentiële creatieve vermogens. Voor dat doel werden 50
instructeurs opgeleid door middel van een aantal colleges die door professor Edward
de Bono gegeven werden. Zij zullen de kern- en basisgroep vormen voor de
geleidelijke verbreiding van het systeem.
Dit project zal het voor de onderdelen van onze strijdkrachten, die een wezenlijk

bestanddeel vertegenwoordigen van de eenheid aaneengesmeed door de aan ons land
eigen zijnde realiteit, mogelijk maken de hoogst mogelijke mentale vermogensgraad
te verwerven opdat zij nog meer ten gunste van 's lands geïntegreerde ontwikkeling
kunnen handelen.
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Het programma ‘Showroom voor creativiteit en inventiviteit’ zal alle personen
omvatten die door gebruik van hun verbeeldingsen creatieve vermogen nieuwe
technieken ontdekken, iets uitgevonden, projecten opgezet of ideeën uitgewerkt
hebben, die wellicht kunnen bijdragen tot 's lands ontwikkeling. De Showroom zal
jaarlijks plaatsvinden en onder andere het volgende omvatten: technologische
bevindingen en ontdekkingen; nieuwe methodes of systemen die mogelijk van nut
blijken voor ongeacht welk terrein van menselijk handelen; een podium voor vrije
expressie alwaar opvattingen en ideeën met betrekking tot creativiteit en inventiviteit
besproken kunnen worden; een ruimte die specifiek bestemd is voor culturele
expressie en een plaats die ten dienste staat aan uitingen van educatieve waarde, waar
bezoekers verscheidene creatieve, artistieke, wetenschappelijke of technische
manifestaties kunnen bijwonen.
Opdat de internationale samenleving zonder onderscheid zijn waardering kan

uitspreken over de resultaten die de reeds lopende programma's afgeworpen hebben,
onderhoudt dit ministerie nauwe bandenmet de UNESCO om alle betrokken informatie
gemakkelijk uit te dragen. Het programma ‘UNESCO’ poogt informatie te verzamelen
over alle bestaande onderzoeken en programma's die verband houden met de
ontwikkeling van de menselijke intelligentie. Tevens heeft dit plan tot doel een cursus
op te zetten met als onderwerp hoe te leren denken op een creatieve, kritische en
dialectische wijze.
Nadat de aansluitende toetsingen zijn voltooid zullen via de UNESCO de nodige

maatregelen voor de geleidelijke en doelgerichte verspreiding van de verkregen
resultaten genomen worden.
Met het programma ‘International Labour Organisation’ zijn de nodige stappen

gezet om dit lichaam via diens Labour Studies Institute een onderwijsprogramma
voor volwassenen uit te laten werken, waarmee beoogd wordt de denkvaardigheid
van arbeiders over de gehele wereld te ontwikkelen.
Overeenkomstig de verkregen resultaten uit de in Venezuela te verrichten toetsing

en na de daaraan corresponderende bijstellingen in aanmerking genomen te hebben,
zullen via de ILO de nodige maatregelen genomen worden ter verbreiding van het
systeem naar alle lidstaten.
De uitvoering van dit programma vereist het verrichten van een diepgaande studie

aangaande de sociale en economische implicaties die eventueel kunnen voortkomen
uit een gecoördineerde ac-
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tie, welke tracht te komen tot een aanzienlijke versterking van het creatieve vermogen
van de arbeiders; en tevens vereist het de instelling van adequate mechanismen voor
het bewerkstelligen van de erkenning door staat en internationale gemeenschap van
het recht van ieder mens om zijn intelligentie te ontwikkelen.
Al deze programma's zijn opgenomen in een actie voor een ‘éducation permanente’,

die zowel binnen als buiten de scholen plaatsvindt; een actie die zich over de volle
levensduur van de mens uitstrekt, van de prenatale fase tot de oude dag; een actie
die door middel van een leerproces en door de ontwikkeling van cognitieve
vaardigheden in belangrijke mate bij zal dragen tot de verbetering van het goede in
het leven van de mens.
Dit is een proces waarbij feitelijk de democratisering van dewetenschap plaatsvindt.

Een proces dat alle Venezolanen, zonder onderscheid en vanaf het allereerste
levensjaar, in staat zal stellen profijt te trekken uit de voordelen van wetenschappelijke
kennis met betrekking tot de ontwikkeling van de menselijke gaven, opdat bereikt
kan worden dat ieder mens werkelijk gelijke kansen heeft op alle gebieden van het
maatschappelijk leven.

Om voor de hand liggende redenen leek dit het geschikte moment om de lezer eerst
een algeheel inzicht te verschaffen in de programma's zoals die opgesteld zijn door
uw ministerie. Mijn collega en vriend, de journalist Romesh Thapar, merkte na uw
toespraak voor de bijeenkomst van de Club van Rome in 1981 te Caracas op, dat
het hem het meeste trof dat Venezuela zich concentreerde op de armen.
Welnu, in wezen richten onze programma's zich op de totale Venezolaanse

bevolking. Dit is een democratisch proces. We hebben niet de bedoeling om onze
programma's op bepaalde minderheden te richten. Wij zijn er niet in geïnteresseerd
de mentale gaven van slechts weinigen te ontwikkelen. Wij zijn geïnteresseerd in de
hele bevolking. Onze programma's omsluiten het hele leven van de Venezolanen,
vanaf dat ze geboren worden tot zelfs aan hun laatste levensdag.

U gebruikt soms het woord revolutie.
Dat is wat het is. Wat we hier doen is revolutionair. We hebben een begin gemaakt

met een ingrijpende hervorming van het onderwijssysteem. Over de hele wereld
wordt onder onderwijs verstaan het overbrengen van informatie, feiten, gegevens.
Wij vinden dat
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onderwijs niet gebaseerd zou moeten zijn op het wat, maar op het hoe en waarom.
We moeten de komende generaties leren hoe te leren, hoe te denken. Wij voeren in
feite een totaal nieuw vak in via het onderwijssysteem, van kleuterschool tot
hogeschool. We krijgen nu een lesuur, dagelijks van maandag tot vrijdag, waarin
alle kennis waarover de wetenschap heden ten dage beschikt, waarmee we de in ons
aanwezige mogelijkheden kunnen leren ontwikkelen, doorgegeven zal worden. We
willen leerlingen leren op een creatieve, kritische en dialectische manier te denken.
Afgezien van wat ik al genoemd heb verspreiden we deze cursussen ook nog onder

academisch gevormde beroepsgroepen, zoals advocaten en ingenieurs. We zijn met
een heel nieuw programma gestart in samenwerkingmet General Motors, Venezuela.

Dit is dus ook nieuw.
Dit programma beoogt intelligentie rechtstreeks aan de arbeiders te onderwijzen.

We beginnen met een proefprogramma en als we positieve resultaten behalen zullen
we het bij andere bedrijven invoeren. De resultaten zullen van belang zijn voor en
invloed hebben in grote delen van de wereld.

Voor de ‘barrios’ betekent uw programma een revolutie.
Inderdaad, zoals u zegt gaan we naar de wijkgemeenschappen toe. We gebruiken

de media en televisie. We zullen ook op de grootst mogelijke schaal het volwassen
volksdeel bereiken. Als we de armen in de wijken, fabrieken en provincies kritisch
leren denken, geloven we dat we de grootste revolutie op het gebied van
kennisoverdracht maken die men zich zou kunnen indenken. We zijn van plan dit
allemaal in een nationaal programma om te zetten. En dit is dan precies wat ik de
democratisering van de wetenschap noem.

U bezocht China?
Inderdaad. De Chinezen hebben een speciale groep gevormd voor het bestuderen

van demenselijke intelligentie. Drie leden van de groep zijn hier vijf weken geweest.
Het waren twee psychologen en een pedagoog. De psychologen waren verbonden
aan de universiteit van Peking. De pedagoog aan het Pekinees pedagogisch instituut.
We hebben ze alle kennis verstrekt die we bezaten. Ze hebben in al onze programma's
en discussiebijeenkomsten meegewerkt en hebben alles bezichtigd. We kunnen
verwachten
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dat ze het in China zullen toepassen. Ze kwamen hier tenslotte op een officiële missie
en dat is een zaak van belang voor de wereld.
De Bulgaren hebben hetzelfde gedaan. Ze hebben een afvaardiging gestuurd met

aan het hoofd de onderminister van Onderwijs. Enige van onze mensen en dr.
Marguerita Sanchez gaan nu naar Sofia om aan Bulgaarse onderwijzers les te geven.
In Uraguay is een Latijns-Amerikaans Centrum voor menselijke intelligentie

opgezet. Dat was een particulier initiatief. Daar zijn verscheidene zeer bekwame
mensen die meewerken aan de programma's. Een andere groep is in Argentinië
gevormd. Er zullen meer centra volgen. Hun oprichting wordt door onze bezigheden
geïnspireerd. Dit werd allemaal spontaan opgezet. We hebben niet getracht ze te
beïnvloeden. In Montevideo, Barcelona en aan de Bar Ilan universiteit te Jeruzalem
werden leerstoelen ingesteld onder mijn naam.

Hoe omschrijft u intelligentie?
Het is die specifieke gave die mensen in staat stelt denkbeelden te uiten.

Dat is éen manier om het onder woorden te brengen.
Er zijn vele definities. Laten we bedenken wat Binet, de schepper van de IQ-tests,

heeft gezegd. Hij beschouwde intelligentie als ‘datgene wat met mijn tests gemeten
wordt’. En dit was niet enkel een uitvlucht of een ontwijkend antwoord. Ik vind dit
een zeer diepgaand antwoord, want wat meten IQ-tests in feite? IQ-tests zijn domweg
onderzoekingen die gedaan worden om iemands vermogen vast te leggen tot het
associëren van in het geheugen opgeslagen gedachten. Dat is wat IQ-tests eigenlijk
zijn. Als datgene wat we meten wanneer we het over IQ-tests hebben de gave tot
associëren is, dan is intelligentie precies dat vermogen tot associëren.

Hoe staat het dan met intelligentie als het vermogen om te leren?
Een succesvol leerproces wordt juist bereikt door nieuwe associaties, die zichzelf

op hun beurt bijstellen en binnen een geïntegreerd proces van almaar ingewikkelder
wordende verbanden gepast worden. Het vermogen gedachtenmet elkaar te associëren
is niets anders dan de gave die ontwikkeld kan worden door een systematisch
leerproces. Dit is de strekking vanmijn opdracht: Het geven aan het grootst mogelijke
aantal individuen van zoveel mogelijk kansen, opdat zij díe bijzondere gave kunnen
ontwikke-
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len die eigen aan hun menszijn is.
We willen niet iets nieuws verzinnen. Alles wat we aan het ondernemen zijn, en

absoluut alles wat we in de toekomst gaan doen, wordt en zal worden ontwikkeld op
streng wetenschappelijke grondslag. Niets wordt op een empirische wijze gedaan.
Tegenwoordig is onze wetenschappelijke kennis grondig genoeg om ons te kunnen
veroorloven te beweren dat de mens de genetische vermogens die hij bezit kan
ontwikkelen. Ze zijn tot nog toe eenvoudigweg niet voldoende ontwikkeld. De
potentiële mogelijkheden die inherent zijn aan het menselijk brein overtreffen datgene
wat briljante mensen ooit in de loop van hun leven gedaan hebben. Elk mens wordt
geboren met een geweldige computer in zijn schedel, die gelijk is aan miljarden van
de meest volmaakte computers van onze tijd. We zouden een handleiding moeten
opstellen waardoor we een beter gebruik van deze computer kunnen maken. Het
onderscheid tussen een zogenaamd genie en een gewoon individu zit 'm niet in de
genetische verschillen tussen hen. Het heeft te makenmet de manier waarop ze leven,
waarbij we ons moeten bedenken dat het leven voor ons begint op het tijdstip dat we
verwekt worden.
De mensen beseffen niet dat, net als het hart en de longen, de hersenen op elkaar

lijken. Intelligentie is het gebruik dat van die hersens gebruik gemaakt wordt.

U zegt ‘lijken op’ en niet ‘gelijk aan’.
Natuurlijk. Het is tenslotte ook onmogelijk om twee rozen te vinden die precies

gelijk zijn. Het is daarom nog veel onmogelijker dat twee stel hersenen aan elkaar
gelijk zijn. Van nature komen hun functies overeen. Het is mogelijk medische
wetenschap te bedrijven juist omdat alle lichaamsorganen gelijksoortige functies
vervullen bij verschillende normale personen. Dat wil zeggen dat binnen die
soortgelijkemogelijkheid het leven lang verschillen ontstaan vanwege de verschillende
persoonlijke levensomstandigheden. Hoe intelligenter de mensen worden, des te
groter hun onderlinge verschillen. Er bestaan meer overeenkomsten tussen twee
dommemensen dan tussen twee intelligentemensen. Als de intelligentie vanmensen
toeneemt, groeit ook het verschil tussen hen. Omdat intelligentie nieuwe gebieden
openlegt, grotere aantallen hypothesen mogelijk maakt en aldus de
keuzemogelijkheden voor handelen vergroot. De natuur heeft noch superieure noch
inferieure mensen geschapen, maar inderdaad mensen die op elkaar
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lijken. Uiteraard heb ik het dan over normale mensen.

Op welke manier zou volgens u een ontwikkelde intelligentie van nut kunnen zijn
voor de sociale structuur van de samenleving?
Zouden we de conclusie trekken dat een hoger intelligentieniveau leidt tot een

hogere graad van sociale onrechtvaardigheid, dan zouden we er ook uit moeten
opmaken dat met wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde
of demenswetenschappen hetzelfde bereikt zouworden. Zou deze reden ons afhouden
van het lesgeven in intelligentie, waarom dan nog überhaupt in iets lesgeven?
Wanneer de intellectuele ontwikkeling van de mens hem vanuit individueel en

collectief standpunt ongelukkiger maakt, zouden we moeten toegeven dat in het
algemeen genomen lesgeven een vergissing is. Naar mijn mening voert de waarheid
ons tot vrijheid. De maatschappij zal altijd baat vinden bij ware kennis. Maar zouden
we de mens beschouwen als een wezen dat van nature en fundamenteel neigt tot het
kwade, dan zouden de pogingen om hem intelligenter te maken negatief en totaal
onproduktief blijken. Maar zouden we de mens zien als een wezen dat in staat is te
kiezen uit goed en kwaad, en dat vrijheid, levenswijze, opvoeding, onderwijs en
milieu zijn handelen en leven beïnvloeden, dan zouden we moeten concluderen dat
we door de mens intelligenter te maken een bijdrage leveren aan het geluk van de
wereld van vandaag en morgen. Dit alles hangt af van de opvattingen die we erop
nahouden of koesteren met betrekking tot de mens, maatschappij en geschiedenis.
Mijn opvatting is er zeker een van hoop en optimisme.

Het trekt wel de aandacht dat een vooraanstaand OPEC-land en een op de voorgrond
tredende staat in Zuid-Amerika de eerste ter wereld was met het nemen van dit unieke
initiatief.
Welnu, president Herrera Campins en ik hebben de vaste overtuiging dat de

ontwikkeling van een land samengaat met de wetenschappelijke en technologische
ontwikkeling ervan. Wanneer we een blik werpen op de wereldkaart is het duidelijk
dat de meest ontwikkelde landen een hoger wetenschappelijk en technologisch peil
bereikt hebben. Wetenschap en technologie zijn wezenlijke voorwaarden voor een
duurzaam ontwikkelingsproces, en samen met andere uitdrukkingsvormen van de
menselijke geest vormen ze een noodzakelijk bestanddeel van de cultuur. Zonder
weten-
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schap en technologie blijft een land altijd cultureel onderontwikkeld, ongeacht hoe
briljant diens kunstenaars, schrijvers of musici ook zouden zijn, en ongeacht 's lands
historische erfgoed.
De op Harvard of in Moskou gedoceerde wiskunde is gelijk aan die in Caracas of

Bogotá. Ook de potentiële capaciteiten van alle studenten zijn volstrekt dezelfde.
Waarom komen de meeste Nobelprijswinnaars dan van Amerikaanse en westerse
universiteiten en niet van de onze? Naar mijn mening is éen reden ervan dat westerse
studenten op heel wat manieren geleerd wordt te denken. Elke ontdekking of
uitvinding komt voort uit mentale inspanningen die verricht zijn door creatieve
mensen. De belangrijkste factor is te vinden in de verrichtingen van actieve geesten.
Hoe rijk we ook zijn...

Bijvoorbeeld aan olie?
Ja, zolang we gebrek hebben aan creatieve geesten zullen we nooit een eigen

wetenschappelijke vooruitgang boeken.Wemoeten de denkvaardigheden ontwikkelen
van de Venezolaanse studenten en van alle studenten ter wereld. Als we in dit opzicht
niet op wereldschaal aan het werk gaan, zullen we nooit een werkelijk geïntegreerde
ontwikkeling tot stand brengen en steeds afhankelijker worden, zelfs zodanig dat we
misschien daardoor onze nationale vrijheid en identiteit in de waagschaal stellen.
Als de ontwikkelingslanden niet krachtig gebruikmaken van het recht op intelligentie,
dan hebben ze straks geen andere keuze dan te berusten in het feit tot in lengte van
dagen en voor onbepaalde tijd gekoloniseerd te worden.

Beschikt uw ministerie over voldoende middelen?
Ik ben een minister van staat zonder portefeuille. Ik heb niet de beschikking over

een budget en heb daar geen behoefte aan. Ik beschik niet over een bestuursstructuur
waar ik op terug kan vallen en heb daar geen behoefte aan. Ik wil ook geen lichaam
in het leven roepen dat parallel loopt aan reeds bestaande lichamen. Ik ben me er
zeer wel bewust van dat het voornamelijk mijn taak is te trachten anderen tot daden
te brengen, of werkzaamheden aan te moedigen die uitgevoerd zullen worden via
permanente maatschappelijke lichamen, zowel publieke als particuliere. We werken
met veel vrijwilligers.
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Dr. José M.R. Delgado
Neurofysioloog, Centro Ramon y Cajal, Madrid, Spanje

R.D. Laing (zie het interview) heeft u uitdagend een zelfverheven deskundige genoemd.
Dat verbaast me omdat niemandmij tot iets verheven heeft en ikmezelf al evenmin.

Ik ben geen embryoloog, noch een specialist op de gebieden waarin dr. Laing zegt
dat ik geen deskundige ben. En natuurlijk zou eigenlijk niemand zijn meningen op
gezaghebbende toon behoren te verkondigen.
Wat ik tracht te doen is over de feiten praten zoals ik en de meeste geleerden,

waaronder dr. Laing, ze behoren te kennen.Wanneer ik een elementair leerboek over
anatomie of embryologie pak en lees hoeveel neuronen er bij de baby ten tijde van
de geboorte ontwikkeld zijn, dan is dat nauwelijks iets wat ik ontdekt heb: het is
algemeen bekend.
Ik leg als neurofysioloog vanuit mijn vakgebied mijn interpretatie voor. Een

pasgeboren baby heeft een zeer onvolgroeid brein. Dat weet iedereen. Op het moment
van de geboorte is pas 10% van de hippocampale neuronen gevormd, en 90%
ontwikkelt zich later. Tijdens dit enorme groeiproces is de pasgeboren baby niet in
staat tot abstract denken. Het kan niet praten, niet zijn milieu kiezen, niet zijn eigen
zintuiglijke indrukken selecteren en niet zichzelf voeden, lichamelijk noch geestelijk.
Ik wijs dus alleen maar op de consequenties van het hebben van een onvolgroeid
brein. De eigenschappen aan de hand waarvan we bepalen wat een mens is, zoals
gebruik van taal, toekomstplannen en besluitvorming, zijn afhankelijk van ervaring
of kennis, die als herinneringen in het brein liggen opgeslagen. Deze eigenschappen
zijn nog niet aanwezig bij geboorte of kort daarna. Een baby bezit duidelijk het
vermogen zich tot mens te ontwikkelen, mits het adequate zorg geboden wordt, maar
recent onderzoek heeft ons geleerd dat, afhankelijk van het milieu, het brein verrijkt
wordt of verarmd raakt, zowel anatomisch als chemisch. Met andere woorden, de
groei van neuronen wordt bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van door de baby
zintuiglijk ontvangen indrukken. Men hoeft geen deskundige te zijn om dit te weten.
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Wat zijn de gevolgen van dit proces?
Dat de anatomische structurering en chemische samenstelling van de hersenen

voor een groot deel gevormd worden - en ik bedoel gevormd in de zin van bepaald
- door de tijdens de kinderjaren ontvangen indrukken. Genetische overerving biedt
vele potentiële mogelijkheden en bovendien worden, naar gelang de omstandigheden,
sommige neuronen ontwikkeld terwijl andere in ontwikkeling achterblijven. Het
jonge kind neemt nog niet bewust deel aan dit proces, daar het nog niet het vermogen
bezit om zijn eigen levenspatronen te kiezen. Deze worden door de buitenwereld
aangedragen, door de omgeving, door ouders, door onderwijzers.

Dit is de vicieuze cirkel waarin mensen sinds onheuglijke tijden gevangen hebben
gezeten?
Uit dit proces kan men niet ontsnappen. Net zo goed als de baby zuurstof nodig

heeft om te leven, heeft het informatie nodig om zich te ontwikkelen. Zonder het
ontvangen van prikkels zullen de hersenen niet gestructureerd raken.

Iedere nieuwe generatie wordt dus eigenlijk volkomen gehersenspoeld door de
voorafgaande generatie?
Mijn enige hoop en advies is te zorgen voor intelligente begeleiding. We hebben

twee keuzemogelijkheden: niet betrokken raken, ontwikkeling aan het toeval
overlaten, of zo verstandig mogelijk ingrijpen door onze huidige kennis over de
fysiologie van de hersenen toe te passen. Wij zijn al aan het proberen in te grijpen
in onze onderwijssystemen, maar de resultaten zijn pover en de groter wordende
crisis der mensheid zijn er het gevolg van.

U denkt in termen van het intelligent sturen van wat we in de kindergeesten stoppen?
Als niemand zich zorgen maakte over hoe de toekomstige mensen geleid zullen

worden, zou er een complete chaos ontstaan. Het complexe karakter van onze huidige
wereld vraagt om zorgvuldige toekomstplannen, wat zowel materiële als mentale
ontwikkeling impliceert. Onder de druk van toenemendemaatschappelijke spanningen
zijn vele mensen ongelukkig, in verwarring en glijden af naar een verslechterde
geestesgesteldheid. LuisMachado, deminister voor Ontwikkeling van de Intelligentie
in Venezuela, stelt het gebruik van onze intelligentie voor om de menselijke geest
te structureren.
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Keren we terug naar een baby, pasgeboren, met een leeg verstand.
Past u op hier niet verschillende zaken door elkaar te halen. Inderdaad, als het

brein van een pasgeboren baby leeg zou zijn, waren we terug bij Aristoteles' ‘tabula
rasa’ - daar geloven veel mensen in, maar het is niet geheel juist. We moeten het
anders formuleren en zeggen dat pasgeboren zuigelingen ongelooflijk onvolgroeid
zijn, veel meer dan andere dieren bij hun geboorte. Een baby-lammetje weet hoe het
moet lopen. Het kent zijn moeder en kan voor voeding naar haar toe gaan. De hersenen
van het lammetje zijn bij geboorte meer gerijpt dan die van de mens.

Maar zijn de hersenen van een baby dan niet volmaakt leeg?
Zolang het in de baarmoeder verblijft ontvangt de foetus enige zintuiglijke

indrukken van de moeder. Op het tijdstip van geboorte zijn enige systemen van het
menselijk lichaam, zoals die voor ademhaling en warmteregeling, al ontwikkeld en
in staat te functioneren, omdat ze als zodanig genetisch bepaald zijn. We vinden
echter geen dergelijk voorgeprogrammeerdemechanismen voor het denken of spreken.
Het pasgeboren kindje kan niet praten. Het heeft het vermogen tot het gebruik van
taal nog niet verworven; deze ondersteunende neurofysiologische mechanismen
bestaan dan nog niet en, wat belangrijker is, bij het uitblijven van zintuiglijke
indrukken zullen ze zich niet ontwikkelen. Als een kind zintuiglijk geïsoleerd
gehouden wordt en geen menselijke conversatie hoort, zal het niet in staat zijn tot
praten.

Hoe zit het met het verschijnsel ziel, of het bestaan ervan: hoe zou u de ziel
omschrijven?
Ik beschouw de ziel als de metafysische interpretatie van de geest, gestoeld op

openbaring en geloof, die men overeenkomstig een ieders religieuze overtuiging kan
aannemen. Als bioloog is het onmogelijk het bestaan van de ziel aan te nemen of te
ontkennen. Om over dit onderwerp te kunnen praten is een theologische of filosofische
denkwijze vereist. Het zou verkeerd zijn ten aanzien van de ziel biologische
technieken voor experimentele toetsing toe te passen die slechts toepasbaar zijn op
levendmateriaal. Het is een alledaagse fout om iets met ongeschikte gereedschappen
te bestuderen. We kunnen bijvoorbeeld het psychologische effect van muziek niet
verklaren uit het oogpunt van de atoomstructuur van materie: dit zijn afzonderlijke
disciplines.
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Dus ziel is geest - plus.
Nee, de ziel is iets anders dan de geest. De ziel is van oudsher beschouwd als

immaterieel, terwijl de geest eigenschappen bezit als geheugen en wil die door
experimenten onderzocht kunnen worden.

Dus geest is brein?
Nee, de geest is het functioneren van een werkend brein. De activiteit kan niet

vereenzelvigd worden met het orgaan dat als gastheer fungeert, zomin als bloeddruk
niet synoniem is aan het hart.

Ziel, geest, brein - de essentiële zaken omtrent het menselijk leven zijn begrippen die
de vorm aannemen van onze werkende ‘chip’ en toch weten we er weinig over. Dan
zijn er nog symbolen, fantasie, enzovoort. Hoe kunnen we een ecologie van de geest
tot stand brengen?
Laten we een onderscheid maken tussen fantasie, symbolen en werkelijkheid.

Waarom?
Omdat, hoewel symbolen misschien een fantasie of een werkelijkheid kunnen

uitdrukken, we met de werkelijkheid op het experimentele vlak iets kunnen doen,
terwijl fantasieën slechts in onze verbeelding bestaan. Sinterklaas bestaat slechts in
onze verbeelding: Hij is door de mens uitgevonden en is pure fantasie.

Misschien dwaal ik een beetje af, maar de vraag rijst: Waarom maken de Fransen
niet langer gebruik van een symbool als een koning, terwijl de Engelsen voor eeuwig
met het koningschap opgescheept lijken?
Het probleem zit 'm hier in de manier waarop u het woord symbool gebruikt.

Allereerst, iedere werkelijkheid die uw zintuigen passeert, moet gecodeerd worden
- u kunt daaraan niet ontkomen. Tenzij informatie gecodeerd is, kan uw brein er niets
mee aanvangen. Deze codering kan heel eenvoudig zijn, of heel complex, met vele
subcodes. Sommige zijn essentieel en sommige zijn voor de hersenfunctie niet
noodzakelijk.
Neem deze tafel. U kunt het misschien semantisch coderen met het woord ‘tafel’

of u kunt zeggen ‘deze metalen tafel’ of ‘deze metalen tafel ontworpen door een
bepaalde kunstenaar’, wat betekent dat u geleidelijk symbolische details toevoegt
die het concept
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van de aanschouwde werkelijkheid verrijken.

Maar ik vraag me af wat een koning tot zo'n onvermijdelijk symbool maakt?
Je hebt een symbool, de koning; verrijkt en gemodificeerd door toevoeging van

historische feiten: dit is de koning van Engeland of de koning van Spanje.

Maar ik vroeg me af waarom de Engelsen nog steeds een koning nodig hebben en
de Fransen en Duitsers niet.
Nu hebt u het over cultuur, traditie en psychologische vorming van bepaalde

groepen mensen die in dit geval het beeld van het koningschap in Engeland hoog
houden.

Wie zegt dat?
Ik niet. Deze processen worden door de biologie en psychologie van de mens

gestuurd.

Kan de mens niet leven zonder totems?
De primitieve mens heeft totems nodig om enige betekenis te geven aan het

onbekende, terwijl we op het ogenblik het wezen en de wetten van de wereld om ons
heen proberen te ontdekken.

Maar waarom hebben volksstammen een vader- of moedersymbool nodig?
Laten we twee afzonderlijke begrippen verhelderen. Het ene is de symbolische

code van welke werkelijkheid dan ook, zoals een tafel of een echte koning. Een
andere zaak is de behoefte aan fantasieën, niet bestaande gebeurtenissen, gecreëerd
in onze geest. Aan elke werkelijkheid mogen fantastische interpretaties verbonden
worden, maar in ieder geval vereisen onze denkprocessen passende neurofysiologische
codes.

Het brein kan dus niet behoorlijk functioneren zonder de werkelijkheid door middel
van symbolen te coderen.
Volkomen juist. Ieder symbool heeft verschillende voorstellingsvormen. Het

probleem is dat u de koning een symbool noemt.

Wat is koningin Beatrix anders dan een symbool?
U geeft aan hetzelfde woord afzonderlijke betekenissen. Konin-
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gin Beatrix is een persoon, een macht, traditie, geschiedenis en fantasie. Dat is niet
waar we het nu over hebben. We kunnen misschien discussiëren over welke codes
er door uw oren en ogen gaan op het moment dat een symbool door u is gekozen.
De hele werkelijkheidmoet gecodeerd worden om door het brein verwerkt te kunnen
worden. De initiële code kan mogelijk aanvullende emotionele subcodes omvatten.
Er kunnen aan codes verschillende betekenissen gegeven worden die verband houden
met kennis en ervaring, maar u vraagt naar de betekenis van een speciale symbolische
code.

Welke?
U noemde koningin Beatrix. Kunt u naar de koningin kijken zonder dat daardoor

de optische indruk uw netvlies raakt en prikkelingen en golvingen in uw brein
verwekken?

Nee...
Vervolgens verleent u aan deze menselijke figuur aanvullende kenmerken en ziet

u de koningin der Nederlanden met alle politieke en historische implicaties die u
oproept uit uw geheugenopslag. Gecodeerde werkelijkheid kan zeer verschillende
betekenissen hebben, al naar gelang de cultuur. Emoties en andere elementen
beïnvloeden het oorspronkelijke symbool. Als ik ‘rood’ zeg ligt er een code in mijn
oog, oor en brein. Voor een persoon uit een rechtse samenleving heeft dit woord
misschien een ongunstige betekenis, namelijk dat hij rood is, een communist, terwijl
in een socialistisch land hetzelfde woord iets anders aanduidt, aangezien rood voor
vaderlandslievend staat.
De code voor de kleur rood in het brein draagt in eerste aanleg geen emotioneel

karakter; de culturele geladenheid van codes zal in overeenstemming zijn met
persoonlijke ervaring. We moeten onderscheid maken tussen aanvankelijke codes,
en betekenissen die later aan ze toegeschreven worden door kennis en cultuur.

Maar zouden wetenschap en cultuur het spoor bijster kunnen zijn van, of het hopeloos
mis kunnen hebben omtrent de werkelijkheden van het nucleaire tijdperk?
Er kunnen zeker geheel onjuiste interpretaties aangeleerd worden.
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Wat komt er dan het eerst?
Het eerst komt er de initiële codering die in een mens en een kat gelijk is. Na

herhaalde associaties tussen een code en de werkelijkheid wordt een betekenis
verkregen die langzaamaan verrijkt wordt.

Maar deze betekenissen worden in de eerste plaats op een amateuristische wijze
geprogrammeerd door ouders en onderwijzers.
Precies.

Veronderstel dat mijn ouders een overdreven ontzag voor de koningin niet aan mij
hadden overgedragen - dan zou ik niet een onderdeel uitmaken van deze vicieuze
cirkel en deel hebben aan onzin die terug is te leiden tot de Egyptische farao's. Hoe
kan men de werkelijkheid, of meer nog, de codes en de betekenis van de werkelijkheid,
toetsen en begripsveranderingen tot stand brengen?
Eén moment. Laten we een pasgeboren baby nemen die naar het gezicht van zijn

moeder kijkt. Wat het kindje ziet is zonder betekenis. Het begrijpt het niet. De
werkelijkheid heeft geen betekenis voor hem. Dus om te beginnen is er een codering
van een betekenisloze zintuiglijke indruk. Deze wordt fysiologisch gecodeerd via de
oogzenuw naar de hersenen. Als een kat naar dezelfde persoon kijkt, wordt er ook
bij hem een zintuiglijke indruk vastgelegd in zijn hersenen, net als terwijl ik aan het
praten ben een code deze bandrecorder ingaat. Wanneer een zintuiglijke indruk
telkens weer herhaald wordt, blijft er een spoor in de geheugeninhoud achter en
mettertijd leren we te onderkennen dat de indruk die we vandaag ontvangen lijkt op
de indruk die we gisteravond, twee dagen geleden of tweemaanden geleden ontvangen
hebben. Op die manier wordt een referentiekader opgebouwd waarmee we de
werkelijkheid begrijpen. Alles is gecodeerd - muziek, bloemen en woorden komen
niet rechtstreeks het brein binnen - alleen hun gecodeerde symbolen bereiken onze
neuronen. Om terug te komen op uw vraag, de betekenis van werkelijkheden kan in
grote mate vervormd raken door emoties, en dit is een onontkoombaar vraagstuk bij
het lesgeven.

Wat probeert minister Machado dan te doen - de codes te reinigen?
Nee, minister Machado en de Venezolanen proberen leertechnieken te versnellen

of te heroriënteren. Ze proberen intelligentie te ontwikkelen.
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Maar zolang we als zuigelingen al moeten beginnen met verwarde en gebrekkige
begrippen zitten we er zo wie zo naast.
Natuurlijk, maar het veranderen van het referentiekader is slechts een kwestie van

tijd en intelligentie.

U zegt dat alsof de mensheid genoeg tijd heeft om weer bij zijn verstand te geraken.
Er zou nu begonnen moeten worden met te verhinderen dat onzinnige zaken het
referentiekader van de zuigelingen worden binnen gebracht.
Dit kan niet omdat men, om het onderwijs te herstructureren, van tevoren oordelen

moet vormen waar niet zonder meer op af is te gaan. Wie kan er bepalen wat goed
of fout is?

Maar moeten we verziekte begrippen in kindergeesten toelaten? Zien we een koningin
in een gouden koets rijden of vragen we ons af of willen we misschien een koningin
zien in een vrouw als ieder ander.
Uw koningin heeft zowel een fysieke als een historische werkelijkheid.

Hoe bedoelt u, werkelijkheid? De documenten worden vervalst om haar aan een
naam te helpen die vaag verbonden is met Willem van Oranje!
Maakt het wat uit?

Ja, want het is een leugen, het is onwaar.
Wat men dan moet doen is het onderwijs dat aan de kinderen gegeven wordt om

te vormen om ze te leren de waarheid te vinden. En de vraag is: waarom onderwijs?
Kinderen moeten vrij zijn. Wie heeft er behoefte aan kinderen te manipuleren?

Wilt u daarmee zeggen dat kinderen nu vrij zijn of altijd al vrij geweest zijn? Dat is
onwaar. Kinderen worden gehersenspoeld in alle opzichten, van goden tot koningen,
van totems tot taboes, van democratie versus Marxisme.
Goed, als we aannemen dat de maatschappij verantwoordelijk is voor de

ontwikkeling en vorming van de hersens van toekomstige generaties, dan moeten
we weten wat voor soorten mensen we graag zouden willen hebben of vormen.
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Men zou kunnen zeggen: maken.
Maar iedereen op de wereld is bang om die vraag te beantwoorden.

Waarom? Wat is er zo eng aan? Waar ik bang voor ben zijn de H-bommen en
neutronenbommen en kruisraketten waar we op het ogenblik de wapenarsenalen van
de wereld mee volstoppen. Waarom bang zijn voor wat we werkelijk zijn? We zijn
afkomstig van de bodem van de oceaan, van vissen en wormen. Wie heeft het sprookje
verzonnen dat we naar Gods beeld geschapen zijn, of dat Zijn zoon gezonden werd
om ons van onze zonden te verlossen? Waarom stoppen we deze sprookjes allemaal
steeds weer in de hoofden van mensen? Het is een zonde om niet het programmeren
van onze enige en eigenste ‘chip’ kordaat ter hand te nemen. Zoals in de computertaal
wordt gezegd, stop je rotzooi in een computer, dan komt er ook rotzooi uit.
De sprookjes die u noemt hebben betrekking op historische evolutie.

Ja, dat weet ik. Dat geldt ook voor het Laatste Avondmaal, maar we hebben te maken
met fata morgana's. U blijft het hebben over codes en werkelijkheid. Maar wat heeft
al deze onzin te maken met de werkelijkheid van het nucleaire tijdperk, nu we
uiteindelijk zo intelligent geworden zijn dat we op het punt staan de planeet op te
blazen?
Ik kan niet meegaan in uw pessimistische kijk. We moeten ons lot trachten te

sturen en om dat te kunnen, moeten we de mogelijkheden en beperkingen van de
menselijke geest in aanmerking nemen en weten welke kanten we op kunnen en
welke we niet op zouden moeten. We moeten rekening houden met het verleden, ons
culturele erfgoed, de farao's, koningen, totems, taboes inbegrepen, en ons licht werpen
op de toekomst.

Prima. We kunnen misschien nog altijd leren van Toetankhamon uit de 18e dynastie
van de farao's van Egypte, het sprookjesland van de 14e eeuw vóor Christus. Het is
duidelijk hoeveel maffe voorlopers Ronald Reagan en Leonid Breznjev hebben gehad.
Waar we het bovenal over eens moeten worden, is hoe wemacht die we al vergaard

hebben zouden moeten aanwenden, voor welke doeleinden. We zouden ons moeten
afvragen: Wat is de zin van het bestaan of van de geest? Waarom schieten Russen
en Ameri-

Willem Oltmans, Over intelligentie



51

kanenmisschien atoombommen naar elkaar af?Willen we dat éen systeem de gehele
planeet overheerst? Waarom doen sommige mensen pogingen om hun geloof over
de hele wereld te verbreiden als het enige antwoord? Zou dat ons doel moeten zijn?

We zijn terug bij de vicieuze cirkel. Degenen die ons programmeren zijn zelf op
dezelfde manier geprogrammeerd.
Als er niemand is die informatie uitzoekt die in ons hoofd gestopt moet worden,

dan komt er naar willekeur iets anders in.

Egyptische farao's functioneerden als schizofrenen die luisterden naar stemmen van
goden die er niet waren. We functioneren nog steeds hetzelfde.
De zevende klas van Delgado's psychocivilisatiecursus gaat over wat ik de

‘automatisering’ van de geest noem.

Ik ben nu meer dan tien jaar een luisteraar naar Delgado geweest.
Toch denk ik dat we de mensen naast geschiedenis, wiskunde en scheikunde ook

onderwerpen moeten bijbrengen als bewustwording, zelfbeheersing, sensitiviteit,
ethiek, werkelijke vrijheid.

Wat voor invloed denkt u dat ‘chips’ op de mensheid zullen hebben?
Micro-elektronika is een ontzagwekkende ontwikkeling, misschien wel net zo'n

belangrijke als de industriële revolutie was. Er wordt nieuwe technologie ingevoerd
en daarbij komt dat het potentieel van de menselijke geest enorm toegenomen is.

Gelooft u dat alles, en ik bedoel echt alles dat met je gebeurd is, als geheugensporen
in het brein vastgelegd zijn?
Laat ik de vraag omkeren: Gelooft u dat u ook maar iets kunt bedenken dat niet

in code in het brein vastgelegd is?

Alles lijkt gecodeerd. Maar het menselijk brein kan niet naar believen oproepen wat
er in zit, wat de chip wel kan.
Eén ogenblik, nee. Sommige eigenschappen zullen nooit in de chip terecht komen.

Zoals Barbara Ward zei: ‘Computers blozen niet.’
Precies. Je praat over chips in puur fysische termen. Je verandert alleen het

materiële substraat.
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Maar het brein is iets fysisch.
Terwijl de hersenen in de eerste plaats op een chemische en fysische basis

functioneren, zijn er andere elementen die ertussen ingrijpen, zoals gevoelens,
waarnemingen en instincten. Op het ogenblik weten we erg weinig over hoe het brein
werkt. Dat we het nooit zullen begrijpen kan ik niet zeggen, maar er is nog steeds
een ontzagwekkende leemte in ons begrip over de mens: We weten gewoonweg niet
hoe we waarnemen of hoe we voelen.

Het gebeurt natuurlijk allemaal in het brein.
Ja. Hoe ondergaan we de gewaarwording van blauw? We weten het niet. Er kan

misschien iets van het geest-breinprobleem verduidelijkt worden met behulp van
mijn concept van ‘transmateriële entiteiten’. Codes brengen boodschappen over door
via de ene materiële drager naar de volgende te gaan, en de volgende. Een optische
boodschap, bijvoorbeeld het kijken naar een tafel, loopt over vele trappen binnen het
oog en het optisch systeem, brengt vele gecodeerde chemische en elektrische gevolgen
met zich mee, reist via membramen en synapsen, stapt over op andere dragers, maar
behoudt zijn betekenis. Deze codes hebben een materiële ondersteuning, maar de
vormgeving is transmaterieel, omdat dezelfde boodschap overgebracht wordt via
verschillende organen en media.
De volgende stap zou zijn te verklaren hoe deze transmateriële entiteiten ondergaan

worden als gewaarwordingen. Hoe onderga ik mijn geluksgevoel? Hoe onderga ik
een tint blauw?

Er ontbreekt nog zéer veel aan.
Computers en chips zien niet zoals wij zien: zij kennen geenwaarneming en gevoel.

Maar kunnen moderne computers niet voelen? Ze hebben sensoren. Als een computer
over gezichtsvermogen beschikt heeft hij zintuigen.
Nee, u heeft het over sensoren, niet over zintuigen. Het doorgronden van de

innerlijke gevoelsgewaarwording is de hindernis die computerontwerpers nog niet
hebben kunnen overwinnen, evenals dat we nog geen idee hebben over het begin
van de tijd of de oorsprong van de materie. Sommige mensen vullen de leemte door
te zeggen dat dit Gods werk is, maar deze houding verklaart het mysterie niet. Je
kunt zeggen, het is de weg van de natuur, of
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je kunt zeggen dat je er geen flauw idee van hebt. Natuurlijk staat het iedereen vrij
het mysterie aan God te laten, nergens voor te kiezen of agnostisch te zijn. Niemand
kan je zeggen dat je ongelijk hebt als je het wezen, het begin en de bedoeling van de
natuur in twijfel trekt, omdat we geen enkele mogelijkheid hebben om deze vragen
zelfs maar in de verste verte te beantwoorden.

Robert Yastrow zegt dat mensen bedradingsmankementen hebben, in tegenstelling
tot computers.
Wat dan nog?

Maar computers kennen deze gebreken niet.
Een slecht functioneren is zowel bij fysische als biologischemechanismenmogelijk.

Yastrow veronderstelt dat de wereld eens bewoond zal worden door elektronische
apen, wanneer computers eenmaal de mensen te slim af zullen zijn en de mensen
zullen overleven.
Aardig. Maar nu even serieus. De grote fout van de computer-mensen,

micro-elektronische ingenieurs inbegrepen, is dat zij chips en computers vergelijken
met neuronen. De informatiedichtheid van chips is groter geworden, maar ze werken
nog steeds op grond van het digitale ‘ja’ en ‘nee’.

En niet ‘misschien’?
Ja, maar het is misleidend om het aantal besluitvormende elementen in de computer

te vergelijken met het aantal neuronen in de hersenen. Ik begrijp niet waarom aan
deze drogreden vastgehoudenwordt. Kun je een chip wel met een neuron vergelijken?

Misschien met een synaps?
Een synaptische verbinding, met haar complexe neurochemische en elektrische

karakter, kan niet met de digitale eenvoud van de computer vergeleken worden. Elke
neuron bezit de ongelooflijke rijkheid van een computer. Je kunt het niet met een
chip vergelijken.

Maar computers denken
Ja, als je denken definieert als de wederkerige correlatie van informatie. Een

computer kan ook creatief zijn, maar het bezit niet de schat aan mogelijkheden die
in het brein ligt; er bestaan wezen-
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lijke verschillen in structuur en functies.

Maar anders dan het brein lijken chips een absoluut geheugen te hebben.
In sommige specifieke verrichtingen zoals het geheugen oproepen of berekeningen

maken, is de computer veel beter dan het brein, maar niet als men alle mogelijkheden
in ogenschouw neemt.

Waar gaat intelligentie een rol spelen?
Intelligentie is het bewuste, niet slechts automatische zeven en selecteren van

informatie; het is de correlatie van geëigende informatie - omdat sommige gegevens
relevant zijn en andere gegevens opzij gelegd moeten worden.

Waar komt dr. Machado's programma om de hoek kijken?
Luis Machado probeert ons geestelijke niveau en onze geestelijke vrijheid uit te

bouwen. Hij heeft zich op de grote uitdaging toegelegd de menselijke intelligentie
tot bloei te brengen door middel van nieuwe onderwijstechnieken. Hij gelooft zeer
terecht dat de mens bijna alles geleerd kan worden en dat de ‘condition humaine’
door de tussenkomst van geschoolde onderwijskrachten verheven dient te worden.
In zijn unieke hoedanigheid van minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie
betrekt Machado de regering in het organiseren van onderwijsprogramma's op vele
terreinen en niveaus. Anderen hebben in het verleden een soortgelijk doel gehad,
maar zonder steun op de hoogste politieke niveaus. Dr. Machado heeft door zijn
sleutelpositie de gelegenheid opleidingsprogramma's voor leerkrachten en leerlingen
op te zetten, en zijn inspanningen hebben internationale belangstelling getrokken en
medewerking aangetrokken. Toen ik verleden jaar in Caracas was heb ik langdurig
met de groep rond Machado gepraat en met de president van Venezuela, Herrera
Campins, die van ganser harte zijn bijval betuigde voor Machado's programma's.

Omdat we over de methodologie beschikken om naar Jupiter te gaan, terwijl we niet
voldoende technologie bezitten om vele aspecten van hersenfuncties te verkennen.
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We lopen weg voor de werkelijkheden rondom het brein en gaan in plaats daarvan
naar Jupiter.
Dat geloof ik niet; het is alleen gemakkelijker om naar Jupiter te gaan. Het is

gemakkelijker om naar buiten te gaan dan naar binnen.

Is het niet een menselijk trekje om uit te stellen wat het meest beangstigend is?
Ja, het ligt in de aard om eerst buiten te kijken - dat is biologie. Baby's beginnen

met het verkennen van de buitenwereld. Pas later worden ze zich bewust van zichzelf
en hun innerlijk. Onze zintuiglijke indrukken geven ons eerst informatie over de
omgeving. Om over onszelf na te kunnen denken, dienen we een speciaal inzicht te
ontwikkelen. Toen de wereld nog in haar kinderschoenen stond, was ze meer
geïnteresseerd in de omgeving die waargenomen, aangeraakt en gemodificeerd kon
worden. Het brein was een groot mysterie en dat wordt in onze tijd langzamerhand
ontsluierd. Dit is nu onze boven alles uitstijgende uitdaging: niet slechts het verwerven
van kennis, maar de planning van het structureren en vormen van de mensen van de
toekomst, die zich van hun gemeenschappelijke biologische voorgeschiedenis bewust
zijn, met een nieuwe vorm van intelligentie die onnodige conflicten kan oplossen.
Dit is geen utopische droom - dit kunnen we misschien verwezenlijken door

hedendaagse biologische en psychologische kennis te gebruiken voor de maximale
bevordering van individuele vrijheid en sociologische integratie. Het verkennen en
veredelen van de innerlijke ruimte van de mens moest eigenlijk op gelijke hoogte
staan met onze inspanningen ter verkenning van het wereldruim. We hebben nu
binnen de wetenschap een fase bereikt waardoor we naar binnen kunnen kijken, en
zo zijn we niet alleen bezig het milieu te modificeren: we zijn begonnen de mens
zelf te modificeren.

Hoe is het mogelijk het brein van mensen binnen te gaan om de structuur van de
geest te modificeren?
Het doel is niet om geleerden de geest van mensen te laten omvormen, maar dat

aan demensen informatie over recente wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied
van de menselijke biologie beschikbaar gesteld wordt, dat psychologische kennis
gedemocratiseerd wordt en dat ieder individu een beter begrip krijgt van
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zijn cerebrale mechanismen, basisbehoeften en zijn eigen persoonlijkheid. Hoemeer
er bekend is over hoe we functioneren en hoe we door cultuur bepaald zijn, hoe
moeilijker het zal zijn ons te manipuleren en hoe groter de kans onze eigen
ontwikkeling, onze eigen toekomst te bepalen.
Het is niet alleen een kwestie van het beïnvloeden van de geest van de jongeren.

We zouden eigenlijk ook mensen van dertig, vijftig en zeventig jaar oud moeten
bereiken om ze bewust te maken van hun eigen gedrag en creatieve mogelijkheden.
Ze bijstaan in het veranderen van hun kijk op het leven, het modificeren van hun
concept omtrent persoonlijke identiteit, en compensatie bieden voor het starre karakter
van hun opvoeding, ze ontvankelijk maken voor nieuwe ideeën, nieuwe
mogelijkheden.
Iedereen is met problemen bezig, maar weinigen zoeken naar oplossingen. Aloude

vragen zouden eigenlijk met een wetenschappelijk nieuwe betekenis gesteld moeten
worden: Waar leidt het leven ons heen? We moeten eerst onze potentiële
mogelijkheden in biologisch opzicht inschatten en daarna kunnen we analyseren in
hoeverre we in staat zijn de toekomst te beïnvloeden.

Maar hoe kunnen we iets van de onzin die al in de hoofden van de mensen gestopt
is deprogrammeren, decoderen?
Wat er op jonge leeftijd, van nul tot tien jaar, ingeprent is, zal er moeilijk uit te

krijgen zijn.We kunnen misschien trachten de eerste programmering te modificeren,
maar we kunnen het niet volledig uitwissen. Als we Engels of Spaans geleerd hebben,
maar het zijn vergeten door het lange tijd niet te spreken, zal het makkelijker zijn
deze talen weer op te halen dan om nieuwe te leren.
Enkele biologische beslissende factoren kunnen echter niet veranderd worden:

behoefte aan zuurstof bijvoorbeeld is een absolute metabolische levensvoorwaarde.
De neuronen in het brein moeten elektrische en chemische activiteit vertonen om te
kunnen functioneren.
Sommige ervaringen die in de kinderjaren ingeprent zijn, blijven daar voor eeuwig

zitten. We hebben twee alternatieven: Het eerste is het selecteren van de aan het kind
te geven informatie, en het tweede is het naderhand modificeren van de eerste
inprenting. Deze modificaties kunnen mogelijk gericht worden door een bewuste
zelfbeschikkingsdrang.
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Maar zou het niet duizend keer beter zijn om er al in beginsel geen bevooroordeelde
informatie in te prenten?
We kunnen de geschiedenis niet tegenhouden. Iedereen wordt beïnvloed door de

cultuur waarin hij is geboren.

Maarmythen en vooroordelen zouden als geschiedenis gepresenteerd moeten worden,
niet als feiten voor het kneden van het menselijk denken.
We kunnen niet de hele ideologische structuur van de wereld veranderen - we

zouden overal met het geloof en de politiek in botsing komen. Dat is niet verstandig.
We moeten realistisch zijn ten aanzien van culturele overeenstemming, tot
overeenstemming komen waar dat mogelijk is, en vervolgens zorgvuldig de terreinen
waar emotionele en intellectuele onenigheid over bestaat analyseren. Een
internationaal programma ter verheldering en oplossing van menselijke conflicten
kan niet gegrondvest worden op theologie en op anti-religie - dat wordt een
mislukking. Het verdient de voorkeur om vast te stellen waarin we overeenkomen
en het gemeenschappelijke uitgangspunt is biologie.Mijn doel is begrip aan te kweken
voor het terrein van overeenstemming bij de mensheid als geheel, en dat is niet
ideologisch maar biologisch.
We kunnen misschien beginnen met het rangschikken van de wezenlijke behoeftes

van demens.We kunnen overeenkomstige belangengebieden onderscheiden waarbij,
naast voedsel en huisvesting, informatieverwerking, denken en beloningen horen.
Als zodanig kan een cursus samengesteld worden ter versterking van de persoonlijke
identiteit en vrijheid. Na enige fundamentele afspraken gemaakt te hebben, kunnen
we andere terreinen verkennen om tot begrip en een vergelijk te komen. We gaan de
Russen niet overhalen tot het accepteren van kapitalisme of de protestanten tot het
accepteren van het rooms-katholicisme. Er worden bij opleidingen voor
gezondheidszorg over de hele wereld echter gelijksoortige anatomie-, fysiologie- en
farmacologieboeken gebruikt.

Maar zijn kinderen er wel zo bij gebaat dat ze bijgebracht wordt bloemen te leggen
op het graf van Lenin op de dag van hun huwelijk?
De cultus van de dodenherdenking heeft iets van een religie.

Willem Oltmans, Over intelligentie



58

Kennelijk hebben mensen behoefte aan een houvast; maar waarom vervangen we
anachronistische totems, het Witte Huis, Lenin en koningin Elizabeth, niet door
biologische kennis, realiteiten van de ruimte en natuurwetten?
Emotionele bindingen vormen een onderdeel van de opvoeding en we moeten

geen frontale botsing veroorzaken met alle reeds gevestigde waarden.

Maar hoe zit het met kinderen van nul tot zes? Als we ze nu eens helemaal geen oude
mythes en symbolen aanleren?
Waardensystemen zijn in elke cultuur fundamenteel; zou u het verhaaltjes vertellen,

het abstracte denken, helemaal willen afschaffen?

Waarom zouden we ze vertellen van wolven die grootmoeders opeten?
De waarheid is niet genoeg. In een bepaald geval kunt u misschien gelijk hebben,

maar gelijk hebben zonder capabel te zijn doet afbreuk aan uw bedoeling. Het is
even belangrijk capabel te zijn als aan te tonen dat je gelijk hebt. Door een persoon
die er een andere mening op nahoudt in een hoek te drijven of te beledigen, zal je
hem niet tot andere gedachten brengen; hij heeft ruimte nodig. Het is belangrijk om
het doel op lange termijn in gedachten te houden: Wat willen we bereiken?

Mensen leren over de werkelijkheid, over wat ze zijn, niet dat ze kinderen van een
dozijn verschillende goden zijn.
Maar mensen zijn niets zonder ethiek, kunst, geschiedenis en dromen.

Dan hoort ze dat geleerd te worden en ze iets over vrijheid, de ontwikkeling van
individualiteit en persoonlijkheid bijgebracht te worden - maar dit is allemaal al
vele malen eerder aan de orde geweest. Ego, geluk, woorden, woorden, woorden.
Wat ontbreekt er aan?
Het belangrijkste aspect: het doel van alles. Waarom doen we wat we doen? Bent

u degene die u zou willen zijn? Zou u nog kunnen veranderen?Waar komt u vandaan?
Waar gaat u heen? Hebben we alternatieven?
We zouden moeten proberen voor oplossingen te zorgen. Of we pakken de

fundamentele vraagstukken aan, of er zal erg weinig
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verbeteren.Wemoeten de problemen dermensheid niet opsplitsen in een kapitalistisch
of marxistisch kader; beide bezitten veel gemeenschappelijke elementen.
Overal willen de mensen van een goede levensstandaard genieten. Gezondheid,

vrije tijd en kameraadschap zijn essentieel voor persoonlijk welzijn. Sommige
gedragsuitingen zijn niet genetisch bepaald. Er zit geen voorgeprogrammeerde
informatie in de geest van een pasgeboren kind. De opvoeding draagt de stenen aan
voor het opbouwen van een persoonlijkheid die zijn uitdrukking zal vinden volgens
het kader dat tijdens de kinderjaren in het hoofd is ingebracht.

Je kunt muzikaliteit niet overerven?
Je kunt de aanleg, het langs makkelijke weg musicus worden overerven, maar niet

de vaardigheid om te spelen en te componeren.

Hebben alle mensen dat in zich?
Nee, klaarblijkelijk niet. Genetische bepaaldheid verschaft slechts

keuzemogelijkheden. Waren je ouders en grootouders begaafde musici, dan kan je
brein wellicht voorzien zijn van een bedrading voor het met groter gemak onder de
knie krijgen van symfonieën, maar zul je niet weten hoe je piano moet spelen; je
moet dan muziek studeren en aan instrumenten kunnen komen. In een geschikte
omgeving enmet een geëigende opleiding kunnen de dingen waar je een ‘natuurlijke’
aanleg voor hebt misschien tot bloei komen.
Woon je aan de Amazone en heb je nog nooit van joden en Arabieren gehoord,

dan zullen hun conflicten je volmaakt koud laten. Cultuur noch ideeën zijn intrinsiek
aan het brein.
Wat is de gemeenschappelijke educatieve ontwikkelingsachtergrond voor het

samenkomen der geesten? Zal het ondanks totalitaire ideologieën mogelijk zijn een
gemeenschappelijke basis te vinden voor technologie en gedrag? Is de gedachte om
universele onderwijsaspecten voor nu of voor altijd vast te leggen utopisch en
onmogelijk?

Veel elementaire feiten omtrent deze wereld, de biologie en de ecologie van de mens
daarbij inbegrepen, zijn even geldig voor, en zouden gedeeld moeten worden door,
alle mensen.
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Ja, en we zouden op een soortgelijke wijze de mensen in alle landen de fysiologie
van de mens moeten bijbrengen: over hoe het hart en het brein werken, over liefde
en haat, woede en angst en over hoe emotionaliteit te beheersen. Biologie is onze
beste zelfverdediging tegenmanipulatie en onze hoop voor de groei van een universeel
begrip van menselijk gedrag.
De taboes van het verleden, die mensen tot slaaf hebben gemaakt, kunnen en

moeten in de toekomst vermeden worden: De kringloop van onwetendheid, angst,
haat en geweld voert de massa de oorlog in. Mythen over de superioriteit van een
ras, of het onthouden van onderwijs aan bepaalde groeperingen om ze ‘op hun plaats’
te houden, kunnen opgeheven worden door de biologie van de mens te onderwijzen,
terwijl daarentegen het onderwijzen van geschiedenis partijdig blijft, cultureel
bevooroordeeld. Het wordt onvermijdelijk verminkt door interpretatie. De helden
van de ene groep zijn monsters voor de andere. Maar als de mensen bewust gemaakt
zijn van de trucs die de cultuur met ze uithaalt, zullen ze voorgebakken nieuws niet
zo makkelijk slikken.

We moeten dus de wezenlijke dingen in leercomputers programmeren.
Precies. Als we de behoeftes en verlangens die door de meeste landen gedeeld

worden konden overbrengen, dan konden we een stap verder gaan en nadenken over
wat niet gedeeld wordt en waarom niet. Het doel van het leven is verschillend al naar
gelang de opgelegde godsdienstige en politieke systemen. We kunnen het grote
publiek onbevooroordeelde informatie verschaffen. Zelfs al zouden bepaalde staten
biologische feiten willen onderdrukken omdat ze politiek gevaarlijk zouden zijn en
hun drogredeneringen blootleggen, dan zal de nabije toekomst de middelen
verschaffen om via satelliettelevisie de hele wereld te bereiken. De technologie maakt
dit niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk. Er bestaan geen nationale grenzen in
de ruimte.

Laten we even teruggaan. Voedsel vormt een basisbehoefte die door iedereen gedeeld
wordt.
Maar we zijn tot op zekere hoogte wat we eten. Niet alleen gaanmiljoenenmensen

dood door gebrek aan voldoende voeding - het laat een aanzienlijk percentage van
de overlevenden in verarmde gebieden achtermet een permanente hersenbeschadiging.
Het zogenaamde hoofdvoedsel loopt sterk uiteen: brood, dat in het
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westen beschouwd wordt als volksvoedsel nummer éen, bestaat bijvoorbeeld niet in
China, waar koeiemelk eveneens onbekend is en feitelijk niet verteerd kan worden
bij gebrek aan daartoe geschikte enzymen in het gastro-intestinale systeem. Demeeste
mensen leven op een ‘schamel rantsoen’ aan voedsel en denkbeelden en hebben
weinig gelegenheid en vermogen tot nadenken - dat is een luxe.

Idealiter zouden mensen moeten weten wat ze met hun leven aan moeten. Maar kan
iemand deze vraag beantwoorden?
Iedereenmoet het antwoord bij zichzelf zoeken. Op het ogenblik kunnen demeeste

mensen dat niet, voornamelijk vanwege gebrek aan informatie en reflectie.

Ze worden door te veel krachten geremd.
Zeker. We hebben behoefte aan keuzes. We moeten eigenlijk deze krachten

analyseren, wetend dat er veel buiten onze controle vallen, en enig perspectief en
daarmee meer vrijheid in ons gedrag krijgen. Anders gaan we zonder te denken door
het leven en zijn we de slaaf van de onbekende determinanten van het toeval.

Als een blad dat op de stroom meedrijft.
Demeeste van onze handelingen zijn automatisch en daarommoeten we proberen

nuttige automatismes te construeren. Oefening en leren scheppen een gevoel van
vervulling dat voor het individu en voor de gemeenschap goed is. Realiteitszin en
denken over keuzes maken een persoonlijke veranderingmogelijk. Individuen dienen
ontvankelijk te staan tegenover informatie en nieuwe ideeën. Natuurlijk is
ontvankelijkheid onafhankelijk van oefening. Als ons geleerd wordt dat vrouwen of
slaven ziel noch rechten hebben, kunnen we misschien geen geloof hechten aan het
tegendeel. Als we evenwel opgevoed zijn in het luisteren naar en het evalueren van
verschillendemeningen, kunnen wemisschien uitmakenwat goed of fout is, en zullen
deze persoonlijke waardeoordelen verdere geestelijke ontwikkelingen beïnvloeden.
Beslissingen kunnen eenvoudig zijn als het om een specifieke handelwijze gaat, of
ingewikkeld als het gaat om het lanceren van ambitieuze programma's voor het
veranderen van de hele wereld.
Vrijheid heeft veel verschillende niveaus, net zoals een persoonlijkheid beperkt

of zeer krachtig kan zijn. De groei van persoonlijke vrijheid is afhankelijk van het
blootgesteld worden aan andere
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ideeën, en de geboden gelegenheid om er iets mee te doen en erover met anderen
van gedachten te wisselen. Deze terugkoppeling geeft het gevoel iets door te geven
dat demoeite waard is. Ideeën zijn geen persoonlijke eigendommen,maar combinaties
van indrukken, opgenomen uit de cultuur en weer in de cultuur teruggebracht. Iemand
die nuttige mededelingen overdraagt aan anderen sterft niet zo snel dankzij het
voortleven, het naleven van zijn eigen creativiteit. Communicatie geeft persoonlijke
bevrediging.

Dit is het grondrecht van vrijheid.
Vrijheid wordt zelden gezien vanuit biologisch oogpunt. We moeten een

onderscheid maken tussen de mechanismen voor een vrij gedrag, het hanteren van
vrijheid en het streven naar ongedwongen handelen. Kan er vrijheid zijn zonder steun
van de neuronen? Nee, omdat het denken en gedrag met zich meebrengt. Vrijheid
kent zijn mogelijkheden en beperkingen, net als andere vormen van gedrag. Het moet
aangeleerdworden en vereist daarom informatie-input, verwerking van deze gegevens
en gedragsoutput. In biologische termen is vrijheid een aspect van aangeleerd gedrag.
Als er geen zintuiglijke indrukken zijn, wordt ons de mogelijkheid onthouden om
de benodigdemechanismen in te bouwen. Zonder informatie is er geen voelen, denken
of gedrag. Dit is meer dan vrijheidsberoving, we worden dan afgehouden van het
aanleren van mechanismen voor het vrijuit denken en gedragen.

Is het daarom dat mechanismen voor ongedwongen gedrag niet aan de oppervlakte
komen in een totalitaire staat als Polen?
De Polen hebben in hun tragische verleden niet helemaal in isolatie geleefd. Ze

hebben de gelegenheid gehad om na te denken. Ze hebben aan verschillende
ideologieën blootgestaan, toen de legers van het Westen en Oosten over hen heen
marcheerden. Nu verzamelen ze de kracht om uit te komen voor een eensgezind doel
- zij maken gebruik van de beschikbare middelen, via de vakbonden, nieuwsmedia,
en contacten met de kerk, het leger, de politie en regeringsfunctionarissen. Ze maken
gebruik van gevestigde mechanismen voor het nieuwe, bijzondere streven naar meer
vrijheid.We kunnen beschikken over mechanismen voor vrij denken en ongedwongen
gedrag, en ons handelen - het hanteren van vrijheid - op verschillende doeleinden
richten. Als we bijvoorbeeld een geweer hebben, moeten we leren hoe het werkt om
het te kunnen gebruiken. Als we deze informatie verwerkt hebben, staat het ons vrij
met het geweer te schieten.
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Men heeft een doel nodig - het doodschieten van een konijn.
Ja, of een mens. Het instellen van mechanismen, verrichten van handelingen,

doelgericht gedrag - dit zijn de drie verschillende stadia van vrijheid.

In de Sovjet-Unie worden de mechanismen voor vrij denken niet aangeleerd als
onderdeel van gedrag.
In de meeste andere landen evenmin. En denk er aan dat er behoeftes gecreëerd

worden - de grote Amerikaanse autoindustrie verleidt miljoenen er toe haar produkten
te kopen: ‘Wilt u echt niet liever een Buick hebben?’ De mensen beseffen niet hoe
hun gedrag gemanipuleerd wordt door de reclame, door de massamedia. In een
plooibare samenleving kan men dan wel beschikken over de nodige voorwaarden
voor ongedwongen gedrag, maar geblokkeerd worden vanwege een politieke toestand
die vrije meningsuiting uitsluit. Dit probleem preveleert nu in delen van
Zuid-Amerika, waar betogingen in het openbaar met geweld verhinderd worden. In
totalitaire staten wordt de massa intellectueel geïsoleerd en hebben individuen noch
de informatie over, noch de mentale mechanismen ten aanzien van vrijheid. Daarom
heeft de staat geen geweld nodig om het hanteren van vrijheid te voorkomen.

Behalve voor het verbannen van Andrei Sacharov.
Maar dat is een probleem van ondergeschikt belang vanuit het gezichtspunt van

de machthebbers, omdat er maar erg weinig dissidenten zijn die hun mond open
doen. De mensen in Rusland hebben minder mogelijkheden om zich anders te
gedragen dan in het Westen vanwege de censuur en de beperkte bewegingsvrijheid.

Je zou kunnen zeggen dat het hanteren van vrijheid een vaardigheid is die al dan
niet tot ontwikkeling komt.
Dat is juist. Het is een vergissing, de klassieke fout, om vrijheid te beschouwen

als een geestelijk bezit, een onvervreemdbaar, aangeboren mensenrecht. Dat is niet
waar. Vrijheid wordt niet door de genen bepaald. Ongedwongen gedrag moet men
aanleren. Het is een vaardigheid die bewustzijn, complex denken, evaluatie van
gegevens en het kunnen voortbrengen van een kiezen tussen strijdige begrippen met
zich meebrengt. Er bestaan veel niveaus van vrijheid: sommigen sterven omwille
van een geloofsartikel. Idealisme, fanatisme kunnen individuen tot extreme daden
brengen. Anderszijds kunnen de stem van God, de ‘innerlijke stemmen’ of
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ons geweten ons ertoe brengen onvoorstelbaar heroïsche daden te verrichten, maar
een idee kan ook de aanleiding zijn tot moorden, lynchpartijen, slachtingen, inquisities,
de holocaust.

Wat zijn dan de grenzen aan vrijheid?Waarom leren we de mensen niet de technieken
rond gedragsvrijheid en gelijktijdig omtrent haar beperkingen, want kijk maar eens
wat er met de wereld gebeurt, met haar trieste overmaat aan vrijheid?
Nu hebben we het over iets anders. Bij het hanteren van vrijheid hebben we

natuurlijk biologische mogelijkheden en maatschappelijke grenzen. Het onderwijs
kan misschien richtlijnen geven over beide aspecten.

Onderwijs, goed, maar hoe zit het met programmeren?
Sommigen hebben misschien nog meer tegen de term ‘gedragscontrole’, omdat

het de vraag oproept: ‘Wie gaat er controleren?’ Maar het is nu eenmaal zo dat de
jongeren hoe dan ook leren, en ze zouden dus zo goed mogelijk onderwezen moeten
worden. Ze hebben recht op informatie. Intelligentie kán niet alleen aangeleerd
worden, maar móet het ook worden. Als dit niet zo zou zijn, zouden we niet de
periode tussen de tien en twintig jaar doorbrengen met eerst te leren leren en dan
geleidelijk aan een repertoire op te bouwen van automatische antwoorden en
vaardigheden. Alles moet ons geleerd worden, in tegenstelling tot lagere diersoorten,
en het intellectuele potentieel kan niet alleen door ondervoeding, maar ook door
zintuiglijk isolement of door mishandeling worden vernietigd. Aan mensen zou de
kans gegeven moeten worden om hun eigen leven in te richten - hun eigen gedrag
beheersen, en dat brengt jaren van training met zich mee. De mate van vrijheid die
ze bereiken zal direct in verband worden gebracht met de mate van effectief onderwijs
- of van de gedragscontrole - die bepaald worden door diegenen die belast zijn met
het onderwijs. Iedereen weet dat het onderwijs in sommige samenlevingen zorgvuldig
samengesteld is, opdat mensen geen macht of vrijheid zullen verwerven. In iedere
cultuur worden we onderwezen, opgeleid en geprogrammeerd, of we het leuk vinden
of niet. Het programmeren is een steeds belangrijker wordend aspect van de moderne
beschaving.

Hoe kan geluk in verband worden gebracht met vrijheid?
Ze staan niet noodzakelijkerwijs in verband met elkaar, maar geluk kan ook

geprogrammeerd worden.
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Sommige mensen zijn gelukkig met een kommetje rijst en anderen hebben een diner
van vijf gangen nodig.
Maar is dat geluk? Geluk heeft verschillende betekenissen die verband houden

met culturele referentiekaders.

In totalitaire staten leveren sommige mensen hun arbeidsaandeel en zijn gelukkig.
En ze krijgen er zelfs een medaille voor. Ze denken niet aan een vakantie op een
Caribisch eiland: die keuze bestaat voor hen niet. Zo zijn er verschillende
geluksniveaus.
Goed, maar hoe worden deze niveaus vastgesteld?

Door programmering. Is vrijheid naar uw opvatting dan een maximale
verscheidenheid aan keuzes?
Ja, maar mensen kunnen zich niet voortdurend bewust zijn van hun eigen gedrag

- dat is te vermoeiend. Besluitvorming vereist inspanning, dus leren we de meeste
gedragsuitingen automatisch te verrichten, waardoor ruimte voor een vrije keuze
gelaten wordt in het denken over ingewikkelde kwesties.

Wat bedoelt u?
Sommige mensen hebben liever wat minder verantwoordelijkheid en voelen zich

meer op hun gemak zonder de druk van het beslissingen nemen. Door ons onbewuste
gedreven hebben we wel eens een vals gevoel van vrijheid, omdat we de
determinanten van ons gedrag niet kennen. We voelen ons misschien vrij omdat we
onwetend zijn, of we kunnen misschien leren vrijer te zijn als we iets weten over het
hoe en waarom van besluitvorming.
We staan aan de rand van een nieuw soort vrijheid, waar ik uitvoerig met dr.

Machado over heb gesproken: de vrijheid van intelligentie, de vrijheid van bewust,
verantwoord gedrag.

Hoe weinig mensen realiseren zich überhaupt dat ze geprogrammeerd zijn.
We zouden als slaaf of als vrij mens geprogrammeerd kunnen worden.

Als Jan Modaal verteld zou worden dat hij geprogrammeerd moet worden om vrij
te kunnen zijn, zou hij in verzet komen.
We zouden de gemiddelde mens kunnen vragen of hij of zij zijn of haar eigen

ouders, genen, geboorteplaats, taal, en de eerste levenservaringen waarin zijn of haar
persoonlijkheid gevormd
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werd, gekozen hebben. Het is duidelijk dat onderwijs onontbeerlijk is voor het vorm
geven aan het vermogen tot emotioneel reageren en tot het vormen van besluiten. In
werkelijkheid is onderwijs het programmeren van gedragsuitingen. Zonder dat komt
de geest buigzaamheid tekort, met als gevolg dat de vrijheid belemmerd wordt.

Leerprocessen waar kinderen numee geconfronteerd worden, zijn dermate verouderd,
dat ze nauwelijks iets met het nucleaire tijdperk hebben uit te staan.
Het onderwijs ligt doorgaans ver bij haar tijd ten achter. Ongelukkigerwijs worden

kinderen inderdaad met bevooroordeelde en soms schadelijke informatie volgestopt.
Ze worden niet behoorlijk opgeleid en zelfs potentieel boeiende onderwerpen worden
slecht gebracht.Weweten ook dat zelfs de beste leraar niet onafgebroken geïnspireerd
en inspirerend kan zijn.
Technieken voor video- en computeronderwijs vormen opwindende nieuwe

ontwikkelingen die onderwijzers armslag zullen geven voor de belangrijke taken op
het vlak van socialisatie en supervisie. Televisie biedt een nieuwe opening voor het
bereiken van miljoenen, om ze bewust te maken van hun gezamenlijke problemen
en potentiële mogelijkheden.
De geestelijke vermogens van toekomstige generaties - van wat ik hoopvol de

psychogeciviliseerdemens noem - moeten gestructureerd worden om beter te kunnen
functioneren.Mensen krijgen onvoldoende informatie omtrent zichzelf; hoe zij leren,
waar hun ideeën vandaan komen, hoe ze onaangename of schadelijke emoties kunnen
beheersen en vermijden, en lijden kunnen verzachten. Zelfdiscipline wordt vaak
vereenzelvigd met zelfverloochening, terwijl het in werkelijkheid essentieel is voor
het leren van welke vaardigheid dan ook: het brengt altijd geestelijke concentratie
en lichamelijke inspanning met zich mee. Slechts door een verscheidenheid aan
vaardigheden te verwerven zal de mens over een doelgericht repertoire aan
gedragsvormen kunnen beschikken, dat het hemmogelijk zal maken zijn alternatieven
en zijn vrijheid te vergroten.

Dus u verschaft de kinderen de technologie voor het hanteren van deze lawine aan
informatie. Tel daar de lessen in intelligentie bij op en we kunnen aan de slag...
Het zou een goed begin zijn. De meeste concepten van vrijheid

Willem Oltmans, Over intelligentie



67

concentreren zich op zelfontplooiing. Ze verwijzen naar onze ‘eigen identiteit’ en
het ‘vinden van onszelf’, en gaan ervan uit dat de meeste determinanten uit onze
eigen geest afkomstig zijn.

Alsof wat je bent daar is ontstaan.
Precies. Het probleem met het ‘ik’ is dat mensen aannemen dat het iets vasts en

statisch zou zijn, zonder zich te realiseren dat het ‘ik’ niet een exclusief eigendom
van ons is, maar dat het langzaam ontstaat en voortdurend door ervaring gevormd
wordt. Het is niet voorgevormd in het bevruchte eitje - het is niet een onafhankelijk
of spontaan voortgebrachte entiteit. Het ‘ik’ wordt door de cultuur gestructureerd.
De eigen identiteit lijkt op een puzzel, en we kunnen misschien de oorsprong van de
vele stukjes ervan nagaan. Het is de dynamische som van het intracerebrale verwerken
van extracerebrale informatie, die de aanvankelijk genetisch gedetermineerde
hersenmassa in een unieke vorm giet. We worden voortdurend beïnvloed door de
omgeving. We zijn er in feite een onderdeel van.

Bent u dan niet bezig met het vermorzelen van de individualiteit of de groei van het
individu?
Integendeel, ik probeer individualiteit en persoonlijkheid te versterken door hun

componenten te onderkennen en hun ontwikkeling op intelligente en bewuste wijze
te sturen. De individualiteit kan zich niet ontwikkelen als we slechts een passief
onderdeel van de omgeving vormen. Slechts als we ons realiseren dat het in onze
macht ligt om ons eigen ik te vormen, kunnen we een nieuw perspectief verkrijgen
en onze kansen op meer vrijheid verhogen.

Religie geeft aan mensen een goddelijk doel; hun problemen worden door geloof,
geloofsovertuigingen, automatisch opgelost. Bent u de rollen niet aan het omdraaien
door te zeggen dat het niet door God gedaan hoeft te worden, dat het door de mens
gedaan kan worden?
Nee, omdat menselijke intelligentie niet door de mens is geschapen. We zijn ons

potentieel nog pas aan het ontdekken en ontwikkelen. Menselijke intelligentie en
menselijk streven zijn geen theologische entiteiten; ze zijn slechts voortbrengsels
van de fysiologie van het brein.
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In plaats van dat God ons geschapen heeft, scheppen wij God. In plaats van dat God
leven geschapen heeft, scheppen wij leven, dus maken we God dood.
Nee, u reageert agressief! Geestelijke creativiteit hoort vreedzaam te zijn.

Ik probeer alleen maar de ingebeelde, ingekankerde totems om zeep te helpen.
Doodmaken is niet nodig. Het verdient de voorkeur begrip te tonen en pas daarna

menselijke denkbeelden te modificeren. Je moet niet onnodig een groot deel van de
bevolking vervreemden. Geef ze een verklaring van hen zelf; iets verklaren van
hersenfysiologie zou fanatici buitengewoon goed doen.
Eén angst is dat een totalitaire groepering, een kleine elite, de koningen onder de

geleerden, anderen zouden kunnen sturen en manipuleren. Ons streven is het
tegenovergestelde: Het aanreiken van kennis - niet alleen aan de elite maar ook aan
de massa - waarmee ze verzet kunnen bieden tegen manipulatie. We kunnen leren
niet alleen bevelen op te volgen, maar voor onszelf te denken en niet tegen onze wil
geprogrammeerd te worden.
Dit is een liberale benadering omdat we in wezen onafhankelijkheid - vrijheid -

voorstaan. Autoritaire regimes beweren dat ze de massa opvoedt en voor haar welzijn
instaat, maar hun doeleinden zijn anders. Wij geloven dat geluk, zelfverwerkelijking,
niet door de staat tot wet verheven kan worden, dat daarentegen de persoonlijkheid
dynamisch is. Individuele ontwikkeling mag dan aanvankelijk gepaard gaan met de
interventie van staat en gezin, in het volwassen leven moet dat toch een eigen
verantwoordelijkheid worden.

Dan is de rol van het individu in het geding - of hij de staat wel zou moeten dienen.
Dat moet politiek uitgemaakt worden. In de tussentijd zullen de mensen, als we

ze toegang tot kennis kunnen geven en de wetenschap democratiseren, over een
grotere verscheidenheid aan ontwikkelingsmogelijkheden beschikken. Ze bereiken
dan niet alleen een hoger niveau van persoonlijk geluk, maar kunnen dan de staat -
en de mensheid - doelgerichter dienen.

U spreekt over het humaniseren van de mens: hoe denkt u over genegenheid?
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Genegenheid is evenals vrijheid een vorm van aangeleerd gedrag en is niet van
tevoren genetisch bepaald. Moederzorg en geslachtsdrift zijn instincten, maar
genegenheid is iets dat je al dan niet zult aanleren. De leerfase ligt in de beslissende
jaren tussen nul en tien. Als het opvatten van genegenheid niet opgebouwd wordt
bij ons, dan zullen we niet weten hoe lief te hebben, noch hoe liefde te ontvangen.
Het vermogen lief te hebben zal een belangrijke rol in onze toekomst spelen.

Is genegenheid voor een mens een bestanddeel van evenwichtigheid?
Niet noodzakerlijkerwijs. Het is een gedragseigenschap als vele andere.

U gelooft dat basispatronen ontwikkeld moeten worden tussen nul en tien jaar.
Absoluut.

Maar zijn ouders zich daar voldoende bewust van?
Ze weten dat ze baby's met zachtheid en liefde behoren te behandelen, maar ze

weten doorgaans niet dat ze niet alleen aardig zijn voor de hulpeloze wezentjes - ze
leren hen ook de reacties die nodig zijn voor een normale ontwikkeling. Enkele lagere
diersoorten tonen gedurende een korte periode genegenheid voor hun kroost, zodat
het vermoedelijk bij verschillende soorten enige instinctieve waarde heeft. Bij de
mens is de sociale waarde van genegenheid van enorm belang voor het brein.

Voor het brein?
Ja, voor de hersenfunctie, omdat wanneer ons geen genegenheid geleerd wordt,

het een taal zal zijn die we niet kunnen spreken. Liefde komt niet te voorschijn door
spontane generatie. Het vraagt emotionele ervaring, symbolen, en het vormen van
gedragspatronen.

Heeft niet eens een dr. Margaret K. Harlow experimentele proeven met moederloze
apen gedaan?
Ja, deze babyaapjes, die gescheiden waren van hun moeder, werden neurotisch en

vertoonden abnormaal individueel, sociaal en seksueel gedrag, omdat ze van
genegenheid verstoken werden toen ze net geboren waren. Er zijn gunstige tijdstippen
voor selec-
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tieve gedragsinprenting in het brein. Dat betekent dat gedurende bepaalde fasen van
hersenontwikkeling we het vermogen bezitten om specifieke vormen van reactie te
leren. Het is bekend dat talen vóor ongeveer het vijftiende levensjaar met gemak
geleerd kunnen worden, terwijl het voor de volwassene veel moeilijker is. Het op
jonge leeftijd in aanraking komenmet abstract denken enmeetkunde is ook belangrijk.
Aan mensen uit zeer primitieve culturen kunnen vele vaardigheden geleerd worden,
terwijl abstracte, geometrische begrippen voor hen misschien onmogelijk te bevatten
zijn.
We moeten onze zintuigen leren gebruiken - denk niet dat deze vermogens

genetisch bepaald zijn. We moeten leren hoe we onze ogen, onze mond en onze
handenmoeten gebruiken. Als we niet gedurende de cruciale fase, wanneer ons brein
buigzaam en receptief is, speciale vaardigheden leren, is het misschien wel te laat.
Een voorbeeld is het binoculaire gezichtsvermogen, het gebruik van beide ogen. We
zijn in staat om diepte waar te nemen, omdat de waarnemingshoek voor ieder oog
iets verschilt. We denken dat we beide ogen onwillekeurig gebruiken. Toch niet
helemaal.Wemoeten het aanleren voor ongeveer ons zesde of zevende jaar. Sommige
kinderen zijn scheel. Ze zien dubbel, wat zeer onaangenaam is, en hun hersenen leren
een der beelden te onderdrukken zodat de kinderen in feite functioneel blind zijn aan
het oog dat ze niet gebruiken: diens boodschappen worden niet door de daaraan
verbonden neuronen verwerkt. Door middel van een operatie kunnen oogspieren
verkort worden zodat beide ogen gezamenlijk gebruikt kunnen worden voor het
herstellen van binoculair kijken. Als deze operatie echter niet in een vroeg stadium
uitgevoerd wordt, dan is de invalshoek van het oog van het kind wel rechtgezet, maar
is de functionele blindheid niet opgeheven omdat dat in de hersenen vastligt.
Kinderen die geboren worden met een grauwe staar, en die blind zijn totdat rond

het tiende jaar langs operatieve weg hun gezichtsvermogen hersteld wordt,
ondervinden grote moeilijkheden bij het ‘zien’; ze moeten voorwerpen aanraken om
ze te kunnen herkennen, omdat hun visuele cortex niet geoefend is in het verwerken
van informatie afkomstig van de ogen. Ze zullen nooit leren hun ogen op een normale
manier te gebruiken.

Dat is verbazingwekkend.
Een nog dramatischer probleem is het volgende. Uit recente stu-
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dies komt naar voren dat zelfs onze seksuele oriëntatie niet vooraf bepaald is: Er
komt een baby ter wereld en er wordt vastgesteld of het een meisje of een jongen is,
maar schijnbaar moet het brein nog volstromen met geslachtshormonen tijdens de
eerste levensweken om de seksuele oriëntatie vast te leggen. Jongens waarbij bij de
geboorte geen circulatie van testosteron plaatsvond krijgen mogelijk homoseksuele
neigingen als ze volwassen zijn. Dat wil zeggen dat de hersenneuronen op dusdanige
wijze door hormonen gevormd worden dat daardoor het verwerken van zintuiglijke
informatie en de seksuele aantrekking afwijkingen kunnen gaan vertonen.We komen
zo onvolgroeid, zo kwetsbaar ter wereld, en de effecten van het milieu zijn beslissend
voor onze toekomstvorming.

Maar u blijft optimistisch over onze mogelijkheden.
Ja, omdat we een opmerkelijk vermogen bezitten om te leren en te veranderen.

Het hangt uiteindelijk van iedereen van ons af. Sommigen zijn geestelijk oud als ze
twintig zijn. Anderen blijven jong - buigzaam - en trachten te blijven leren zolang
ze leven.
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Philip Handler
President van de National Academy of Sciences, Washington, D.C.
(1969-1981)1., Verenigde Staten

Als u terugkijkt op uw twaalf jaar als paus van de Amerikaanse wetenschappers, wat
is dan uw grootste zorg?
Een van de dingen waar ik mij het meest ongerust over maak, is de wapenwedloop.

De Russen waren er al mee bezig om zo snel mogelijk te bewapenen; wij staan op
het punt zo snel mogelijk te bewapenen. Ik kan me geen wapenwedloop voorstellen
die niet eindigt met het gebruiken van de wapens.
In diepere zin geloof ik dat de wereld waanzinnig is geworden.

Wat het Venezolaanse initiatief, om te trachten het tij te keren en iets aan de
ontwikkeling van de intelligentie te doen, alleen maar dringender maakt.
Het probleem met draaiboeken als het Venezolaanse programma voor de

ontwikkeling van de intelligentie is, dat sommigen van ons niet voldoende vertrouwen
in de wetenschappelijke basis voor werk aan de geest hebben, zoals dat volgens hen
vruchtbaar of zelfs mogelijk zou zijn. Dat vond ik de moeilijkheid toen ik van dit
initiatief in Caracas vernam. Ik wou dat ik kon geloven dat er enkel zuivere, puur
wetenschappelijke gegevens aan deze aanpak ten grondslag liggen.

Als de informatie eenmaal in de hersenen, de neuronen is gecodeerd, kan het er
blijkbaar niet meer uit verwijderd worden. Waar specialisten als Delgado, Feuerstein
en Herrnstein het echter eenstemmig over eens schijnen te zijn, is dat men het wèl
kan bijsturen.
Misschien, maar ik kan in de wetenschap zelf niets vinden dat een grondslag voor

zedelijke en morele waarden vormt.

Maar waarom coderen we niet in de geest, of liever de neuronen van baby's en jonge
kinderen, iets van de biologische feiten, wat wij in werkelijkheid zijn, waar we
vandaan komen, het heelal, de oceanen, en bewerken de geest in de richting van het
begrijpen en
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aanvaarden van de werkelijkheid zoals ze is.
Zeker, we kunnen ze vertellen wat ze zijn, wat onze biologische feiten zijn, daarbij

inbegrepen die van de hersenen, maar hoemoet je ze vertellen wat goed en wat slecht
is.

Het helpt blijkbaar ook niet om ze te vertellen dat Christus of één van die andere
zogenaamde heiligen dit en dat gezegd hebben. Zelfs de rode bijbel van Mao heeft
wezenlijk nauwelijks geholpen.
Je kunt wat goed of slecht is niet afleiden van grondbeginselen, zoals we in de

wiskunde of natuurkunde doen, en je kunt zedelijke en morele waarden op die manier
ook niet afleiden, wel, dan zou je gezag nodig hebben. Ik heb geen idee wat je anders
moet doen. Hoe leg je kinderen uit dat ze niets dood mogen maken.

Soekarno, de president van Indonesië, legde zijn dochtertje Soekmawati uit dat ze
de waterjuffer die zijn werkkamer binnen was gevlogen niet dood moest maken, maar
hem moest vangen en naar buiten brengen. Dat heeft ze nooit vergeten. Hebben we
daar echt een bijbel of koran voor nodig?
Ja, want op welke gronden zouden mijn argumenten anders gebaseerd zijn, als ik

tegen mijn kleinkinderen zou zeggen dat ze dingen niet kapot mogen maken, dat het
beter is lief te hebben dan te haten, op welke gronden eigenlijk?

Hier komt de bijbel naar voren als de wegwijzer naar waarheid en realiteit. Ik denk
dat we al die tweeduizend jaar op de verkeerde weg zijn geweest met te trachten een
positief resultaat te verkrijgen door zulke onnozele ezelsbruggetjes. Blijkbaar nemen
de hersenen het niet op, want we zijn nog niet verder ontwikkeld dan toen de
christenen in naam van Jezus Christus Constantinopel belegerden, om de moslems
de strot af te snijden, omdat ze als heidenen werden beschouwd. Communisten jagerij
in Vietnam was een herhaling van die dwaasheid.
Je zou inderdaad kunnen zeggen dat godsdienst een mythe is, zoals veel mensen

doen. Je kunt ook zeggen dat godsdienst eigenlijk geen enkel verband met de
werkelijkheid houdt. Maar het verschaft een basis voor zedelijke en morele waarden
en die basis moet men hebben.

Zouden we geen nieuwe manieren kunnen uitvinden om kinderen te programmeren,
want om ze tenslotte de bijbel of een andere
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godsdienst bij te brengen, lang voordat ze zelf naar de w.c. kunnen of met een lepel
kunnen eten, is net zo goed een vorm van indoctrinatie als Sovjet-kindertjes op de
kleuterschool leren dat Lenin de vader van de staat is. Ik heb in de Oekraïne op
coöperatieve boerderijen gezien hoe er aan kleine kinderen dia's werden vertoond
van Lenin met een kat op zijn schoot. Lenin hield van katten en daarom houden
kinderen van dieren, en van Lenin natuurlijk.

De Venezolanen hebben tenminste een bewust besluit genomen om te trachten de
kwaliteit van het produkt mensheid te verbeteren. Ze doen dit op het advies van onder
andere teams van Harvard, Cambridge, Bar Ilan, enzovoort, en beweren dat men
denkvaardigheden op dezelfde manier kan ontwikkelen als je iemand zwemmen of
pianospelen kunt leren.2.
Het is in zekere mate misschien waar dat dit mogelijk is, maar je moet het wel

heel ver in het leven geschopt hebben voordat gewone relaties van genegenheid
werkelijk blijken. Als mijn kleindochtertje, dat kleine meisje dat zoëven hier was, 's
morgens mijn slaapkamer binnenkomt en mij kust en wakker maakt, dan denk ik dat
het leven waard is om geleefd te worden.
Ik betwijfel of ik dat vond toen ik vijftien was. Ik betwijfel het ten zeerste.

Maar kleine kinderen worden overspoeld door sprookjes van de prins en de prinses
die nog lang en gelukkig leefden en god weet wat nog meer. Welke schokken, huilbuien
en andere schade wordt de opgroeiende ziel niet aangedaan voordat ze zich van de
werkelijke wereld bewust wordt? Zou het niet verstandiger zijn kinderen een
realistischer model van de wereld aan te bieden, vooral in het atoomtijdperk, dan
altijd maar weer op dat oudbakken verhaal van Mozes die over het water loopt terug
te vallen?
Dat denk ik ook, ja.

Over de wapenwedloop gesproken, u hebt zelf gezegd dat alleen mensen een eind
aan die waanzin konden maken. U hebt gewaarschuwd dat niemand weet hoe hij de
rem op de waanzin moet zetten. De Venezolanen hebben tenminste een eerste begin
gemaakt met dit probleem aan te pakken.

Bruno Bettelheim legde er de nadruk op, onder de titel dat we kinderen als ‘idioten’
behandelen, dat ze er in de Sovjet-Unie tenminste in geslaagd zijn kinderen op de
eerste schooldag van het
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jaar naar school te laten gaan met bloemen voor de leerkrachten. In New York heeft
burgemeester Koch een verordening afgekondigd, dat het voortaan verboden was
voor leerlingen revolvers of andere wapens mee naar school te nemen, omdat ze hun
leraren bij bosjes vermoorden. In de Sovjet-Unie schijnen ze er blijkbaar in te slagen
kinderen eerbied voor de wetenschap bij te brengen.
Dat is misschien een overgangsverschijnsel. Vroeger gedroegen wij ons in dit land

ook zo. De schoolmeester in een kleine plaats was gewoonlijk demeest gerespecteerde
verbindingsfiguur in de gemeenschap, en vaak ook de meest ontwikkelde. Maar dat
is in ons land nu veranderd, helaas niet ten goede.

Wat is daar de verklaring voor?
Er zijn niet veel goede verklaringen voor. Ten eerste, zuiver economisch gezien,

betalen we onze leerkrachten slecht, vergeleken bij de rest van de maatschappij. Je
kunt niet veel meer verwachten als je ze niet betaalt.

Hetzelfde probleem bestaat blijkbaar bij de strijdkrachten, waar de deskundigen
weglopen, omdat ze in de particuliere industrie tweemaal zoveel verdienen.
Natuurlijk, precies hetzelfde. En dan was lesgeven vroeger natuurlijk uitsluitend

een vrouwenberoep. Er waren niet veel andere mogelijkheden voor vrouwen, daarom
kozen zeer intelligente vrouwen het onderwijs als loopbaan. Er vond een streng
selectie-proces plaats, wat nu niet meer gebeurt.
Ik veronderstel dat het algemene peil van opleiding in de wereld, dit land

inbegrepen, veel lager was dan tegenwoordig. Het middelbare-schooldiploma stelde
iets voor. Nu is het niets.
Maar hoe het komt dat we per kind meer uitgeven in waardevaste dollars dan we

in de hele geschiedenis ooit hebben gedaan, en toch ontevreden zijn over het resultaat.
Meer dan ooit, ligt niet zo voor de hand. Ik zou echt niet weten hoe dat kwam.
Het komt voor een deel door gebrek aan discipline. De toegeeflijkheid van het

schoolsysteem, de onmacht om normen te handhaven zijn ook aspecten, maar ze zijn
er geen van alle een verklaring voor.

Een vriend van mij, een zoon van een hoogleraar in Yale, afgestudeerd in filosofie
aan een universiteit in Colorado, is tenslotte timmerman in Illinois geworden.
Vanwaar die neiging om zich van in-
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tellectueel werk af te keren?
Wat uw vriend deed was een doel in het leven zoeken, was ontdekken dat zijn

eigen leven tenslotte toch de moeite waard was. In zekere zin was het heel gezond
wat hij deed, omdat het betekent dat er veel mensen zijn die niet blijven
doormodderen, maar kans zien het te doen en de noodzakelijke veranderingen kunnen
aanbrengen. Ze zijn niet op hun vijftiende al voor het leven opgesloten. En dat is
waarschijnlijk heel gezond.

Natuurlijk, een land als Venezuela, waar plotseling een onafgebroken stroom van
miljarden dollars uit de olie-opbrengst in de schatkist vloeit, begint zich nu af te
vragen hoe ze het ontwikkelingspeil het beste kunnen verhogen en daarmee de
intelligentie van de massa van de bevolking, om die lawine van nieuwe technologieën,
enzovoort te kunnen hanteren.
Het verschil tussen Venezuela en andere landen is dat zij het geld hebben.
Ik weet niet meer in welk jaar het was, in 1968 of zo. Ik ging naar Chili om een

nieuwe telescoop op een berg in te wijden. Ik bracht daar de nacht met president
Eduardo Frei door. We keken door de telescoop en voerden lange gesprekken. Op
een goed moment, weet ik nog, verklaarde hij dat Chili goed opgeleide ingenieurs,
wetenschapsmensen en artsen kon gebruiken. Hij liet me een stapel grote kisten in
de buurt zien, dat waren Amerikaanse onderdelen, die binnen waren gekomen. ‘We
hebben niet eens de mensen om die kisten open te maken en het instrumentarium in
elkaar te zetten,’ zei hij. Dat zegt u ook over Venezuela. Men kan ze alleen maar
succes wensen door een beetje spottend af te wachten of er iets van terecht komt.
Misschien is het enige wat ze kunnen doen proberen haast achter het proces te zetten.

Zelfs de regering in Peking heeft afgevaardigden gestuurd en is aan het
experimenteren met zestig miljoen schoolkinderen in China, op basis van wat er in
Venezuela op gang is gebracht.
Er zijn misschien best redenen om dit allemaal te proberen, maar het gaat buiten

mijn boekje om daar commentaar op te leveren. Het is geen onderwerp dat ik
zorgvuldig en grondig bestudeerd heb. Het komt juist doordat ik het gevoel heb dat
we blijkbaar zo vreselijk graag de volmaaktheid van mensen willen bereiken, dat we
nu alvast met die programma's begonnen zijn.
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Het is inderdaad waar dat we geen reden hebben om aan te nemen dat de mogelijkheid
van die neuronen, waar de hersenen uit bestaan, dat die mogelijkheid verzadigd is.
Wij hebben geen reden om dat aan te nemen.

Margaret Mead heeft tegen mij gezegd: ‘Dit is het tijdperk van de hersenen.’3.
Het lijkt erop dat de overleving van de mensheid inderdaad hoe langer hoe meer

afhangt van het gebruik dat we maken van de ‘klomp van drie pond protoplasma’4.
in ons hoofd.
Ik vind dit zeer beangstigend.

Hoezo, het is toch de realiteit?
Nee, beangstigend in de volgende zin.
Als u teruggaat naar de gedachtengang, waar langs u zojuist gekomen bent, dan

zegt u dat de belangrijkste beslissingen over het leven op deze aarde, de toekomst
van de mensheid, dat die besluiten worden afgeleid van wat we met kinderen doen.
Dat zegt u dus eigenlijk.
En als alle kinderen van elkaar hielden en als haat onbekend was, als er gehamerd

werd op redelijkheid en goedheid, wat goedheid dan ook mag zijn, dan hoefden we
ons geen zorgen meer te maken over kernraketten en Trident onderzeeërs.
Nu is de moeilijkheid hiermee, dat de enorme hoeveelheid vertrouwen dat je in

die mensen moet stellen aan wie je de kinderen geeft - dus niet hun ouders, noem
het het schoolsysteem of de kerk, of wat het ook is, waar je ook bent - de meeste
mensen niet zullen geven.

Ik vind toch dat we niet altijd maar door kunnen gaan met de rotzooi erin, rotzooi
eruit tactiek op de hersens van de mens toe te passen.
In de eerste plaats moeten we een afzonderlijk neuron in ons centraal zenuwstelsel

begrijpen. Het kan net zoveel synapsen hebben, die het elk een stukje instructie geven.
Tenslotte zal de synaps vonken of niet vonken. Het zal al die inputs verenigen en de
inputs verschillen ook van elkaar. Sommige zijn sterk, andere zijn zwak. Dat is de
realiteit van het menselijk bestaan.

Maar toch bepaalt al deze activiteit in de hersenbrij in ons hoofd de sleutel tot
overleving van de soort.

Willem Oltmans, Over intelligentie



78

Het maakt het ook erg moeilijk om te veel vertrouwen te stellen in een door de mens
gemaakt, door de mens uitgedacht onderwijssysteem.

Maar wat hebben we nu dan? Een volslagen verouderd onderwijssysteem.
Nou, dat hebben we dan en u zegt blijkbaar, kijk wat er in Ierland gebeurt.

Ja, of kijk naar ons, met ons wantrouwen en onze haat voor communisten en Russen.
Overleving hangt toch af van de voorbereiding van komende generaties op het
samenleven op deze krimpende planeet en van het zoeken naar geheel nieuwe
bewustzijnsstelsels om de werkelijkheid tegemoet te treden.
Op deze krimpende planeet, die althans twee naties toestaat een volstrekt

onvoorstelbare hoeveelheid vernietiging naar elkaar toe te gooien, dat is inderdaad
pure waanzin.

R.D. Laing heeft jaren geleden al tegen mij gezegd dat de mensheid inderdaad gek
was geworden.
Ik begrijp dat uw vrienden, Delgado, Machado, Feuerstein en al die anderen het

gedrag willen veranderen. Ze willen dat wij het gedrag verbeteren om de mens in
zijn leren te beïnvloeden, zodat ze als volwassenen verantwoordelijke, nadenkende,
misschien zelfs nuttige en aardige personen zullen zijn. Maar ik weet niet hoe je dat
voor elkaar krijgt.

Maar is het dan geen tijd geworden om er zo vlug mogelijk achter te komen.
Wat ik zeg is dat die taak veel groter is dan iemand gedacht had. De hersenen zijn

veel gecompliceerder dan we dachten.

Ze stellen zich ten doel de ‘chip’ in ons hoofd te verbeteren.
Laat u niet misleiden. Het feit dat er verschijnselen ten aanzien van computers en

computersystemen bestaan die overeenkomst vertonen met de hersenen, mag er niet
toe leiden dat u denkt dat er enige gelijkenis tussen die twee is.
De hersenen zijn geen computer. Zij werken niet als een computer. De enige reden

dat er een overeenkomst lijkt te zijn, is dat de grondeenheid, de neuron, lijkt op het
grondelement in een computer, die ‘ja’ of ‘nee’ kan zeggen. Het is aan of uit. Een
of nul, dat
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hangt af van welke notatie je wilt gebruiken. En in de hersens schiet een neuron of
hij schiet niet.
Maar computers hebben niet die ongelooflijke rijkdom van verbindingen, die

onderverbindingen hebben, die onderverbindingen hebben, die onderverbindingen
hebben, enzovoort.
Ik heb uiteindelijk geen reden om te denken dat de hersens werkelijk op de een of

andere manier op een computer lijken of dat wat je leert door de behandeling van
informatie in computers noodzakelijkerwijs jemogelijkheid om de hersens te begrijpen
of het gedrag te beïnvloeden zal verbeteren.
Het belang van computers is in dit opzicht als een gereedschap om de hersens te

trachten te begrijpen. Dat is zeer belangrijk.Maar menmoet zich niet latenmisleiden
door te denken dat men een model van de hersens bestudeert. Dat is niet zo.

Alle wetenschappers die aan de Venezolaanse projecten werken zijn, voor zover ik
ze ken, zich zeer duidelijk van dit feit bewust. Maar ik zou u willen vragen of
informatie niet door de genen wordt gedragen.
Natuurlijk dragen de genen informatie. Wat dragen ze anders? Genen dragen

informatie in de eenvoudigste zin. Je wordt geboren met informatie, die zegt, hier is
een compleet stel aanwijzingen, een bevrucht eitje en als het opgroeit zal het Willem
Oltmans worden. Het is het opvallendste en meest ongewone verschijnsel van de
hele wereld. Er is niets wat er op lijkt.

We zijn dus voorbestemd.
Als er eenmaal bevruchting heeft plaatsgevonden, dan komt er zoals u weet een

individu uit voort.

Hoe vaak hebt u er zelf niet op gehamerd dat deze wereld ommensen gaat. De hersens
zijn het enige wat we hebben, onze laatste scheidsrechter, en toch weten we zelfs
nauwelijks iets van de biologische samenstelling af. Hoe lang kunnen we nog blijven
doorgaan met Russische roulette met het leven te blijven spelen?
Dat is een goeie!

Wat?
Dat is een goeie! Als u het over gokken hebt, bedoel ik dat we gebruik maken van

een proces in het wilde weg. We gooien mensen op een willekeurige manier door
elkaar en uit die foute combi-
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natie komt aan de andere kant een ander mens, een ander persoon. Ik kan me geen
betere regeling voorstellen.
Ik kan me genetische techniek bij mensen voorstellen, om te trachten van erfelijke

ziekten af te komen. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me niet voorstellen wat je op
een meer positieve manier doet om nieuwe soorten mensen te bouwen.

Wat zou de blauwdruk zijn?
Precies, dat weet ik niet.

Maar we zijn toch geen dieren. Wij kunnen over ‘la condition humaine’ nadenken
zoals Malraux het noemde. Wat heeft het nadenken voor zin, als we geen behoorlijk
gebruik kunnen maken van de machinerie waarmee we begiftigd zijn?
U hebt zojuist verspilling beschreven, dat is wat u zegt. Maar ik heb geen duidelijk

beeld van de beperkingen van menselijke gaven, gegeven door de natuur, en de
eindeloosheid van de hersenen. Het is zo klaar als een klontje dat we nog een lange
weg voor ons hebben.

Eindnoten:

1. Er verschijnen ook enkele gedeelten van dit interview in A Life of Science, een boek met
interviews dat de auteur met dr. Handler heeft samengesteld en dat in 1982 zal verschijnen.

2. Zie ook interview met Arthur Whimby, pag. 163.
3. Willem Oltmans, On Growth, deel I. Putnam, 1974, p. 18-26.
4. Richard M. Restak, The Brain, the last frontier. Doubleday, 1979, pag. 9.
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Anatoli Alexandrov
President van de USSR Academy, atoomgeleerde, Moskou
Sovjet-Unie

Professor A.N. Leontiev, de overleden voorzitter van de psychologische faculteit van
de universiteit vanMoskou, vertelde mij in de beginjaren zeventig dat de Sovjet-Unie
meer aandacht begon te besteden aan gedragswetenschappen.
Zeker, dat is juist. Naar het zich laat aanzien is dit een nalatigheid geweest binnen

ons wetenschappelijk onderzoek.Maar deze achterstelling vond in veel landen plaats.
Misschien had ook de stijging van de criminaliteit en wanordelijk gedrag in het
openbaar een groeiend bewustzijn tot gevolg. Tenslotte zijn er geen fundamentele
redenen voor jeugdcriminaliteit in welvaartsstaten, en toch merken we dat in landen
waar de materiële welvaart vaak ongekende hoogtes bereikt heeft de jongeren het
meest de wettelijke grenzen overschrijden en de wetten overtreden. Bovendien vindt
criminaliteit meestal zijn oorsprong onder kinderen in welgestelde families. Het is
daarom dringend noodzakelijk geworden om ook aan deze ontwikkelingen speciale
aandacht te besteden. Het toont aan dat bepaalde ongecontroleerde factoren deze wat
ongezonde zijde van de menselijke natuur schijnen te stimuleren of te bepalen. Het
is duidelijk dat wemeer aandacht aan deze asociale symptomen in het gedrag zouden
moeten schenken. Waar ligt de oorsprong van deze treurige verschijnselen. Ik ben
geen deskundige op dit gebied en het is daarom moeilijk voor mij om de situatie te
evalueren en te beoordelen. Heeft u onze crèches en kleuterscholen bezocht?

Ik zag een aantal pioniersscholen, tot in Armenië, Kazakstan en Siberië.
Dan moet u gezien hebben dat onze kinderen, volgens mij tenminste, uitstekend

onderwijs krijgen. Soms proberen mijn kleindochtertjes me zelfs het gebruik van
technieken die ze op school leren bij te brengen. Toch, in een latere fase van hun
leerproces manifesteren ze zich ineens op onaanvaardbare wijze en we vragen ons
dan af wat er is misgegaan.

Willem Oltmans, Over intelligentie



82

Misschien weet de wetenschap nog steeds niet genoeg van de menselijke geest.
Natuurlijk is onze kennis beperkt.

Maar alle problemen en afwijkende gedragingen die uitlopen op deze sociale
problemen beginnen in feite in het brein.
Zeker. Maar wij mensen beïnvloeden dit menselijke brein voortdurend. We weten

vooralsnog zelfs niet wat het resultaat van deze invloeden zou kunnen zijn. We doen
bijvoorbeeld niets tegen lawaai, het reusachtige lawaai dat veroorzaakt wordt door
het hedendaagse verkeer in de straten van onze steden. In hoeverre heeft het een
invloed of een schadelijke uitwerking op de geest? Wat voor spanningen worden
veroorzaakt door de inwerking van licht op de menselijke geest? Tegenwoordig is
het hoofd van de mens vrij veld voor allerlei radiogolven en frequenties.

José M.R. Delgado heeft vastgesteld dat televisie de neurochemie van het brein
beïnvloedt zonder dat wij er ons zelfs maar bewust van zijn, en dat het veranderingen
in ons referentiekader veroorzaakt.
Dat is een vraagstuk waarvan wel blijkt dat het buitengewoon moeilijk te

onderzoeken valt. Hoe dan ook, we hebben niet het vaagste begrip in hoeverre
modernemaatschappelijke ontwikkelingen ons brein belast hebben over de afgelopen
twintig, dertig jaar, en wat de schade ervan geweest is, of nog is. Natuurlijk is dit
een uiterst belangrijk vraagstuk en naar mijn mening zouden geleerden over de hele
wereld met voorrang aandacht aan deze problemen moeten schenken.

Misschien is het u bekend dat de president van Venezuela, Herrera Campins, onlangs
een volwaardig minister voor de Vorming van Intelligentie heeft benoemd.
Dat wist ik niet.

Gelooft u dat dit een zinvol initiatief zou kunnen zijn?
Tot op zekere hoogte lijkt het een zinnige en nuttige stap. Vooral omdat we,

wanneer we bezig zijn met het opvoeden van jonge kinderen - en ik denk dan aan
de allereerste levensjaren als ze nog heel erg klein zijn - we getuige zijn van het zeer
cruciale moment dat de fundamentele kenmerkende eigenschappen gevormd en
geprogrammeerd worden. Ik vind dat het inderdaad zeer nuttig zou
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zijn als er meer aandacht geschonken werd aan dit ontwikkelingsproces bij kinderen
op zeer jonge leeftijd.
Ik neem aan dat Venezuela een aantal verschillende ontwikkelingsniveaus te zien

geeft, hetgeen de regering ertoe gebracht moet hebben om deze belangwekkende
stap te zetten. Vanouds zou dit soort programma onder de minister van Cultuur of
de minister van Onderwijs, of beide geressorteerd hebben. Maar het ligt voor de hand
dat een minister van Cultuur of Onderwijs niet de juiste persoon is om dit soort uiterst
gecompliceerde vraagstukken ter hand te nemen. Het staat vast dat een minister voor
de Vorming van Intelligentie, zoals u dat noemde, geconfronteerd wordt met talrijke
aspecten van het menselijk gedrag, van de menselijke geest, die zelfs aan de moderne
wetenschap onbekend zijn.

De Venezolaanse minister, dr. Machado, heeft een contract getekend met een team
deskundigen van de Harvard universiteit, onder leiding van Richard J. Herrnstein,
een genetisch psycholoog.
Ik ben van mening dat sommigen van onze geleerden zeker geïnteresseerd zouden

zijn in deze vraagstukken en aan het onderzoek op dit gebied van menselijk streven
een bijdrage zouden kunnen leveren. Voor wat mij betreft, ik acht het een
buitengewoon belangrijk terrein voor wetenschappelijke samenwerking. Omdat we
hier tenslotte niet worden geconfronteerdmet een vraagstuk dat uitsluitend van belang
of van betekenis is voor Venezuela alleen. Alle ontwikkelingslanden, en ik mag wel
zeggen, alle landen ter wereld zouden zich er voor horen te interesseren.

Met inbegrip van de rijke geïndustrialiseerde landen?
Natuurlijk, maar de welvarende landen zouden deze zaak volgens een totaal andere

methode en aanpak moeten benaderen. De tegenstellingen zijn in hoogontwikkelde
landen niet zo duidelijk en scherpomlijnd. In ontwikkelingslanden zijn ze kolossaal.
Dus zou je in de rijke landen in de wereld op andere vlakken moeten werken.

Dit zou ook nog de gelegenheid bieden om te bestuderen hoe het komt dat misdaad
stijgt onder kinderen van welgestelde families.
Precies. Maar tezelfdertijd kom je hier in aanraking met ontwikkelingen die

enigszins buiten de voornaamste stromingen binnen het maatschappelijk leven vallen,
en wellicht speciale aandacht vereisen, maar niet als normaal kunnen worden
beschouwd.
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Tenminste, ik ben buitengewoon tevreden met het gedrag van al mijn kinderen.

In de Sovjet-Unie schijnt de misdaad onder controle te zijn, maar elders is dat niet
altijd het geval.
Ik heb wel enkele statistieken met betrekking tot misdaadontwikkelingen in de

Verenigde Staten gezien en ik moet zeggen dat het daar een bijzonder ernstige zaak
schijnt te zijn.

Ik woon al dertig jaar in New York. Het is absoluut niet te vergelijken met enige
andere plaats ter wereld. Hard drugs zijn de laatste ramp. Zelfs in Amsterdam is het
een probleem geworden.
Gelukkig zijn verdovende middelen hier niet in zwang geraakt. Maar als u minister

Machado ziet, zegt u hem dan dat ik hem graag zou willen ontmoeten.

Hij is al in Moskou geweest en heeft besprekingen gevoerd met de minister van
onderwijs, Mikhael Prokoviev.
Alstublieft, geeft u hem mijn visitekaartje.1.

1. Hierbij zij aangetekend, dat hier slechts een klein gedeelte en een relevante passage werd
gelicht uit een langdurig gesprek met de President van de Academie van Wetenschappen
van de Sovjet-Unie.
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Jose Dominguez Ortega
Algemeen adviseur van minister Machado, professor in de
rechtsgeleerdheid, Katholieke universiteit Andres Bello, Caracas,
Venezuela

Na met zoveel deskundigen te hebben gesproken, heb ik zoals u begrijpt veel vragen
op het hart. Een van de meest geuite kritieken was het experiment met de Venezolaans
indiaanse kinderen die Beethoven spelen. Professor Alan Dundes, antropoloog in
Berkeley, Californië, was net als R.D. Laing werkelijk woedend toen ik er met hem
over sprak.
Cultuur is een algemeen geldig begrip. Alle drukte en verzet tegen ons project met

de Venezolaans indiaanse kinderen waren deels chauvinistische uitvindingen van
niet-autochtone groepen. Er zijn van die mensen die in hun levensonderhoud schijnen
te voorzien met het in stand houden van de indianen in hun oorspronkelijke staat of
de zwarten in stamverband in hartje Afrika, en dat kan misschien ook wel van zeker
belang zijn, vooral vanuit antropologisch en cultureel standpunt gezien. Het kan zelfs
heel belangrijk zijn. Maar aan de andere kant is nu de tijd aangebroken om een
algemeen geldende opvatting van cultuur te ontwikkelen.
We kunnen ons niet blijven laten leiden door opvattingen en meningen als iets is

goed of iets is slecht, iets is oosters of iets is westers, iets is verkeerd of iets is juist,
iets is openbaar of iets is privé, iets is van de regering of iets behoort aan de staat.
Ik vind dat we beter het feit onder ogen kunnen zien dat er éen wereld, éen mensheid,
éen werkelijkheid is en dat we geen wezenlijke scheiding tussen de natuurwetenschap
en de geesteswetenschappen moeten maken.
Een natuurwetenschapper is ongetwijfeld een eveneens op de geesteswetenschap

gericht persoon, en wij moeten tussen deze beide in ieder geval geen onderscheid
meer maken. Wij raken onderweg een heleboel inzichten in het belang van de
mensheid kwijt, omdat wij meer van de oosterse cultuur kunnen leren, evenals de
oosterlingen misschien meer van de Romeinse en Griekse cultuur af zouden moeten
weten. Wij hebben op deze aarde, dat wil ik nog
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eens herhalen, slechts éen mensheid, éen stel hersens, éen intelligentie.
Er zou waarlijk een idee van de cultuur, van de geschiedenis en van de te

ontwikkelen toekomst van de mens voor de hele wereld moeten zijn. Daarom vinden
wij niet dat wij door indianen Beethoven te leren spelen iets doen dat tegen hun
belangen indruist, dat verkeerd is. Ons project heeft ze zelfs instrumenten leren
bespelen die ze daarvóor niet kenden.

Ja, maar zij hebben hun eigen indiaanse instrumenten, waar ze zich misschien niet
eens bewust van zijn.
Misschien, maar wat wij voornamelijk wilden aantonen, was dat iedereen vrijwel

alles kan leren als hij behoorlijk wordt opgeleid. Normale mensen hebben het
genetische vermogen zich te ontwikkelen en hoe beter en hoe eerder ze zich
ontwikkelen, des te beter het ongetwijfeld voor ze is. Op het ogenblik hebben deze
Venezolaans indiaanse kinderen hun eigen volledige orkest. President Herrera
Campins heeft aangeboden een centrum voor dit jeugdorkest van de indiaanse
Pernou-gemeenschap te laten bouwen. Het staat allemaal in dienst van de cultuur.
De cultuur heeft totaal geen grenzen.
In verband hiermeemoet ik nog eens herhalen dat alle mensen vrij en gelijk geboren

zijn, zoals door de wetenschap is bewezen en in de wet als een algemeen geldende
regel is neergelegd. De intelligentie is een vermogen dat alle mensen gemeen hebben
en dat ieder mens kan ontwikkelen en aanwenden. Dit is neergelegd in de Verklaring
over ras en rassendiscriminatie, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
de Unesco op de tweede bijeenkomst, gehouden in Parijs op 27 november 1978.
Artikel 1, paragraaf 4, stelt vast dat: ‘Alle mensen en volkeren zijn begiftigd met

dezelfde vermogens, die hen in staat stellen volledige intellectuele, technische, sociale,
economische, culturele en politieke ontwikkeling te verwerven’. En in paragraaf 5:
‘Verschillen in de prestaties van verschillende volkeren kunnen volledig worden
verklaard uit geografische, historische, politieke, economische, sociale en culturele
factoren. Genoemde verschillen kunnen nooit een excuus voor de totstandkoming
van een hiërarchische klassenindeling van landen en volken vormen.’
En in artikel 2: ‘Iedere theorie die beweert dat er aangeboren superieure en

inferieure eigenschappen zijn die verschil maken tussen raciale of etnische groepen,
en die sommigen het recht geven
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de zogenaamde inferieure anderen te overheersen of uit te roeien of waardeoordelen
over te brengen gebaseerd op rassenverschillen, mist een wetenschappelijke basis
en is in strijd met de ethische en zedelijke principes van menselijkheid.’
Deze verklaring is categorisch, beslissend en definitief, en versterkt en bekrachtigt

de universele grondbeginselen opgenomen in de Verklaring van de rechten van de
mens. Het zou belachelijk zijn te geloven dat leden van de internationale gemeenschap
deze verklaring louter als formaliteit hadden ondertekend. Dat ontwikkelde noordelijke
landen van Angelsaksische of andere oorsprong, dat de volken van Europa en de
Japanners, dat wil zeggen dat al die naties die de moderne wetenschap en technologie
in handen hebben en die door voorbeeldige politieke systemen worden geregeerd,
niet werkelijk geloofden dat ‘rassenverschillen iedere wetenschappelijke basis missen’
en dat ‘alle volkeren der aarde begiftigd zijn met dezelfde vermogens’.
Het zou een slechte zaak zijn als blokken landen en leidende naties van allerlei

politieke kleur in de afgelopen dertig jaar verklaringen hadden ondertekend - overigens
niet altijd of allemaal - alleen maar om hun geweten te sussen en de wereld te
misleiden. Nee, wat in deze verklaringen staat, weerspiegelt wetenschappelijke
waarheid, sociale werkelijkheid en historische ervaring en is de grondslag van het
nieuwe Internationale Recht, dat ernaar streeft de zedelijke en ethische principes van
menselijkheid in de internationale gemeenschap in te prenten. Wij moeten geloven
dat de naties deze principes te goeder trouw handhaven en deze verklaringen niet als
waardeloos beschouwen.

Een andere kritiek die ik vaak heb gehoord, en die in het bijzonder door BurtonWhite
naar voren werd gebracht, was dat er niet genoeg aandacht was besteed door uw
team aan de kinderen van nul tot zes jaar.
Dan zijn onze critici misschien niet helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen

hier. Burton White was een van de allereerste mensen waarmee we gepraat hebben.
Wij hebben zijn boek The first three years bestudeerd en bewonderen zijn werk. Wij
beschouwen dit boek als eenmeesterwerk. Hij is naar Caracas gekomen enwij hebben
zijn advies ingewonnen. Zijn benadering is onze benadering, omdat inderdaad de
allerbelangrijkste periode voor het kind die van nul tot zes jaar is. Nog belangrijker
is het tijdperk van nul tot drie. Dat is precies wat we doen en wij beste-
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den speciale aandacht aan deze levensjaren.
Wij beginnen zelfs ruim van tevoren.Wij brengenmoeders tijdens de zwangerschap

bij wat ze wel en niet moeten doen. Waarom ze naar muziek moeten luisteren.
Waarom ze oefeningen moeten doen. Wat ze moeten eten. Wat ze niet moeten eten.
Wij stellen zelfs programma's samen voor moeders na éen dag zwangerschap en het
ter wereld brengen van de baby negen maanden later. Wij zijn het volkomen eens
met Burton White, Barry Brazelton en anderen die in vroege stimulatie geloven.

Anderen vragen zich af hoe de samenwerking is tussen het bureau van dr. Machado
en het Venezolaanse ministerie van Onderwijs.
Wij werken volledig samen met het ministerie van Onderwijs. Wij hebben beide

de wens het onderwijssysteem te vernieuwen, te hervormen en revolutionair te
veranderen. Wij menen dat wij de misdadige realiteit van ons onderwijssysteem,
zoals het was en dat dodelijk was voor de creativiteit en de algemene nieuwsgierigheid
van kinderen, onder ogen moeten zien. Het systeem wordt er nu op gericht om de
studenten kritisch, creatief en dialectisch te maken.
Wij baseren de ontwikkeling van de intelligentie op vier principes.
1. Wetenschappelijke aanbeveling. Alle door het ministerie voorgedragen

programma's zullen een wetenschappelijke grondslag krijgen.
2. Non-politisatie. De uitgevoerde programma's zullen op geen enkele wijze de

doelstellingen van een politieke partij of ideologie dienen.
3. Popularisering. De programma's zullen de hele bevolking tot voordeel strekken.
4. Wereldomvattendheid. Het ligt in het voornemen de nationale grenzen te

overschrijden, ten einde eenmaximaal gebruik te kunnenmaken van demiddelen
die op wereldwijde schaal beschikbaar zijn.

Daarom zijn alle activiteiten van het ministerie van dr. Machado erop gericht de
democratisering van de wetenschap te bewerkstelligen, als eerste vereiste om tot de
instelling van een democratie te komen waar iedereen aan deelneemt.

Maar is het werkelijk uniek wat Venezuela op dit terrein doet?
Er zijn natuurlijk soortgelijke programma's in allerlei delen van
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de wereld, maar die hebben niet onze brede aanpak. Meestal zijn zulke programma's
gericht op kleine gedeelten van de bevolking, waar slechts weinigen van profiteren.
Hier krijgt uiteindelijk iedere moeder in Venezuela aanwijzingen voor het ter wereld
brengen en het ontwikkelen van de aanleg van haar baby. Wij instrueren en
onderrichten artsen en vrijwilligers in kraamklinieken en ziekenhuizen waar kinderen
geboren worden. Bovendien hebben we speciale videocassettes gemaakt.

Ja, ik heb een paar van die films gezien, waaronder ook die welke u maakt voor
vertoning van een halve minuut en drie minuten op de televisie. Ik heb Guillermo
Bastardo ontmoet, die deze voortreffelijke reclamefilmpjes maakt.
Ziet u, in sommige landen ontvangen bijvoorbeeld twintigduizend moeders

soortgelijk onderricht en instructie. Maar wij vragen ons af: Is het programma goed
of is het programma slecht? Als het slecht is, waarom het dan eigenlijk aan
twintigduizend moeders voorzetten? Als het goed is, waarom bieden we het dan niet
aan alle moeders aan in plaats van slechts twintigduizend? Dat is waar we nu in
Venezuela mee bezig zijn.
In de kraamklinieken werken we niet alleen met moeders die morgen een kind

krijgen, maar ook met hen die gisteren hun kind gekregen hebben.
We zijn ook een vrijwilligersleger aan het opbouwen.Wij gaan naar de plaatselijke

gemeenschappen, de ‘bario's’. In ieder huis in Venezuela waar kinderen zijn, gaan
we deze kennis brengen. Onze beweegredenen en ons onderricht zullen over alle
scholen worden verspreid, en op die manier verspreiden de kinderen en studenten
deze kennis weer thuis onder hun familie.

En het veranderen van volwassenen?
Iemand die ons bijzonder geïnspireerd heeft, was de president-directeur van Sony

in Japan, de heer Masaru Ibuka. Hij heeft Sony opgericht en heeft een fonds voor
begaafde kinderen ingesteld, nadat hij professor Suzuki had ontmoet, die overigens
de leiding van ons muzikaal programma voor indiaanse kinderen had.
Masaru Ibuka heeft een boek geschreven, Kindergarten is too late, waarin hij

spreekt over de gebiedende noodzaak om de intelligentie van de kinderen in een heel
vroeg stadium van hun leven te ontwikkelen. Dr. Machado, onze minister, heeft tegen
hem gezegd dat wij in Venezuela vinden dat het ‘nooit te laat’ is.
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Wij hebben daarom een afdeling voor volwassenen in ons programma, die behandeld
wordt door de psycholoog Corina Parisca de Machado. Wij geven les in
denkcursussen, gebaseerd op de technieken van Edward de Bono, aangepast voor
volwassenen. Bovendien willen we enkele Harvard-programma's aangepast aan
volwassenen toepassen. En zoals u weet hebben we soortgelijke programma's voor
het leger en voor ambtenaren. Wij gaan uiteindelijk de gehele arbeidende bevolking
van Venezuela opleiden, via de verschillende vakbonden en regeringsinstellingen.

Het is misschien nuttig om de namen te noemen van de organisaties die bij het
intelligentieprogramma betrokken zijn.
Behalve de programma's die door het ministerie voor de Ontwikkeling van de

Intelligentie op stapel zijn gezet, werken we samen met de volgende ministeries en
instellingen: Ministerio de Educacion, Ministerio de Sandidad, Oficina Central de
Personal INCE, Petroleos de Venezuela, Corporacion de Guyana, Gobernacion del
Distrito Federal Corpozulia en Fundacion del Nino.
Naast minister Machado en ik bestaat ons team uit dra. Beatriz de Manrique,

algemeen coördinator van het gezinsprogramma en psychologe. Dan hebben we de
universiteitsprofessor dr. Margarita de Sanchez, algemeen coördinator van alle
projecten, en zij houdt zich in het bijzonder bezig met de De Bono-, Harvard- en
Feuerstein-projecten.

Ik heb haar uitvoerig gesproken en het was interessant haar aanpak van deze
problemen te vernemen, met haar doctoraalstudie in de alfa- zowel als de
beta-wetenschappen.
Onze meeste medewerkers hebben filosofie en exacte wetenschappen gestudeerd,

zoals dr. Jose Antonio Abreu en dr. Eduardo Castaneda, terwijl dr. Natalio Dominguez
ook projecten coördineert.

Professor Delgado legt er de nadruk op dat de ontwikkeling van de intelligentie nog
maar een deel van het verhaal is.
Wij zijn het met dr. Delgado eens, als hij zegt: ‘Wij zijn niet vrij geboren, maar

ondergeschikt aan genen, omgeving en neuronale mechanismen.Wij moeten vrijheid
leren, en automatismen en instinctieve reacties vervangen door intelligente keuzen
gebaseerd op rationeel gedrag.’
Wij zijn naar Madrid gegaan om zijn werk in de psychogenese

Willem Oltmans, Over intelligentie



91

te bestuderen. Ons team heeft acht weken in zijn laboratoriummet hem samengewerkt.
Wij zijn ons er volkomen van bewust dat de mens uit meer bestaat dan alleen
intelligentie, waardoor hij wezenlijk van alle andere schepsels verschilt. Natuurlijk
is er emotie, gevoel, enzovoort, maar wij menen toch dat de intelligentie een centraal
element is. Intelligentie waarvoor? Er moet in dat alles een betekenis zitten. Een
persoon heeft intelligentie nodig om zichzelf te begrijpen, dat hij een gehele, volledige
eenheid is, met een hogere bestemming, en die van meer belang is dan gewoon maar
een robot. Hij moet zijn eigen intelligentie leren projecteren, zodat hij zichzelf kan
opbouwen, zijn wil, zijn gevoelens en emoties leert leiden, zodat hij zichzelf beter
kan begrijpen; leert aan zijn behoeften te voldoen, zichzelf te organiseren, om zijn
behoeften en doelstellingen in het leven richting te geven en zijn persoonlijkheid op
te bouwen. Daarom zijn we het tot op grote hoogte met professor Delgado eens. Zijn
terrein, de psychogenese, is buitengewoon boeiend.

Naast de programma's die hier reeds door dr. Machado genoemd zijn, begrijp ik dat
er nieuwe projecten op komst zijn.
Juist. Wij staan bijvoorbeeld op het punt een nieuw programma op stapel te zetten

over ‘gekristalliseerde en beweeglijke intelligentie’ met Robert J. Sternberg van de
Yale universiteit. Wij hebben ook een ander programma op het oog onder de titel
‘Probleemoplossing voor volwassenen’, eveneens op universitair niveau, met Jack
Lockhead van de universiteit van Massachusetts.

Waar zal het programma met professor Sternberg zich precies mee bezighouden?
Het heeft betrekking op abstract redeneren en problemen oplossen. Het behandelt

verbale bekwaamheden, terwijl we ons richten op het ontwikkelen van cognitieve
en metacognitieve vaardigheden, met een vervolg van drie jaar. Dit is van belang,
omdat we gaan werken in een experiment dat ook controle- en experimentele groepen
omvat in samenwerkingmet ons ministerie, met het ministerie van Onderwijs en met
de Yale universiteit. Dit programma krijgt evenals alle andere programma's
wetenschappelijke steun en toont aan dat we op een solide, wetenschappelijk niveau
werken en van plan zijn dat steeds meer te gaan doen.
Wij vinden het verbazingwekkend, dat president FrançoisMitterrand van Frankrijk,

in een naar mijn mening juiste beslissing,
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nu een hele reeks verrassend onconventionele ministers heeft benoemd. Hij heeft
onder andere een minister voor Solidariteit benoemd, een minister voor Vrije Tijd
en Recreatie, een minister voor Decentralisatie van de Staat, een minister voor
Vrouwen, een minister voor Jongeren en zelfs een minister voor Ouden van Dagen.
In feite doet hij in zekere zin, wat president Herrera Campins twee jaar geleden heeft
gedaan. Maar onze mensen hier zijn niet zo heel erg verrast, want Frankrijk bezit
naar men aanneemt het monopolie van de geest. Onze president heeft een zeer
belangrijk initiatief, een historisch besluit genomen, maar veel mensen in Venezuela
stonden verstomd over zijn besluit. In onze onderontwikkelde toestand zijn we
geneigd alles uit het buitenland over te nemen. Wat van buitenaf komt is altijd
prachtig, maar wat we zelf ondernemen kan nooit goed zijn. Maar we krijgen wel
dagelijks uit binnen- en buitenland en uit de gehele wereld hoe langer hoe meer steun
en aanmoediging.

Bent u van plan de resultaten van uw programma's nader te analyseren?
We zullen geleidelijk aan een duidelijker beeld krijgen. Vergeet niet dat onze

programma's ook zijn goedgekeurd door een conferentie vanministers van Onderwijs
van alle Latijns-Amerikaanse landen inMadrid, opgenomen in een officiële verklaring,
waarin het grondrecht van de mens om intelligent te zijn voor alle volken wordt
erkend. Dan hebben we ook een soortgelijke verklaring van een conferentie in Dakar,
waarin de ontwikkeling van de intelligentie eveneens een grondrecht van de mens
wordt genoemd. En nu hebben we ook de Club van Rome met het compromis van
Caracas van 1981, waarin verklaard wordt dat het experiment van de ontwikkeling
van de intelligentie van de mens een zeer praktisch signaal is, dat een voorbeeld voor
de gehele wereld stelt. De Club van Rome benadrukte ook het idee dat het
buitengewoon belangrijk is de mens zelf te ontwikkelen, alvorens te industrialiseren
of zoveel tijd aan steriele debatten te besteden.

Venezuela heeft een reputatie voor beroemde initiatieven. U hebt tenslotte de OPEC
tot stand gebracht.
Ja, maar de meeste mensen stellen de OPEC gelijk met olieproduktie. Dat is een

vergissing. Zoals ik bij de opening van de laatste OPEC-vergadering in Caracas heb
geschreven: ‘Ondanks alles is OPEC nog steeds een van de belangrijkste organisaties
ter
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wereld, en om dat te blijven moeten de lidstaten zich er wel van bewust zijn dat hun
grootste voordeel niet de hoeveelheid olie is waarover zij misschien beschikken,
maar het feit dat zij exporteurs van energie zijn. De betekenis van OPEC blijft slechts
van kracht voor zover het zijn positie op het “energieterrein” handhaaft. Anders, en
als de organisatie zich niet van dit speciale terrein van activiteit bewust is, is er geen
enkele twijfel dat zijn levensduur slechts tot enkele tientallen jaren beperkt zal zijn.
Dit was het geval met de spoorwegondernemers, die er te laat achter kwamen dat de
eigenlijke handel niet in spoorwegen, maar in vervoer en communicatie lag. Het is
dus duidelijk dat men net als de dinosaurus zich aan de omstandigheden moet
aanpassen of anders zich voorbereiden op de dood.

OPECmoet de hoofdrol in het toneelstuk energie spelen en dit is naar mijn mening
niet het geval. Verschillende soorten energie, zoals kern-, zonne-, geothermische-,
wind- en zee-energie, zijn ondanks alle voor en tegens van de uitvoerbaarheid en de
problemen die de produktiekostenmet zichmeebrengen (die voortdurend verminderen
door de stijgende olieprijzen), alternatieve energiebronnen voor de toekomst, en als
die tijd komt, moet OPEC gereedstaan om zijn overheersende rol in deze belangrijke
sector te handhaven.
Ik geloof dat Venezuela, in overeenstemming met de door minister Calderón Berti

voorgestelde initiatieven een grondige analyse moet uitvoeren van de twee
belangrijkste problemen of mogelijkheden waar OPEC en de wereld in de naaste
toekomst voor komen te staan: menselijke intelligentie en energie. Deze twee factoren
zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen daarom nooit afzonderlijk behandeld
worden. De interdisciplinaire en wetenschappelijke studie van menselijke energie
en een diepgaand, spoedig uit te voeren onderzoek naar nieuwe energiebronnen zijn
zaken die noodzakelijk moeten worden overwogen. Om deze studie en dit onderzoek
uit te voeren moet men van de meest vooraanstaande autoriteiten op beide terreinen
gebruik maken.
Laten wij nu eens degenen zijn die “hersenen” importeren en er voor onze landen

een aantal terughalen die wij ten onrechte geëxporteerd hebben. Deze taak zal ons,
als hij voltooid is, in staat stellen een nieuw beeld van OPEC te presenteren, door
middel waarvan wij de wereld kunnen wijzen op de plannen voor de toekomstige
ontwikkeling van de organisatie en zijn zorg voor het lot van de mensheid.’
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Wat zullen de olieproducerende landen over twintig jaar verkopen? Welke nieuwe
energiebronnen zullen er dan beschikbaar zijn? Om hun positie te handhaven zullen
ze zich op nieuwe vindingen in technologie en op de kennis ervan moeten toeleggen.
Ze hebben de middelen om dat te doen. Ze zijn in een positie om miljarden dollars
te investeren in het in dienst nemen van talenten van buitenaf. Op deze wijze zou het
voor het eerst zijn dat ontwikkelingslanden de hersens aan de ontwikkelde landen
onttrekken. Het zou het hersenverkeer omdraaien.Wij moeten specialisten uit andere
landen naar de OPEC-landen halen, net zoals we in het ministerie voor de Ontwikkeling
van de Intelligentie doen. Alleen als we dat doen, hebben we over twintig jaar
misschien alternatieve energiebronnen te bieden. Anders zal het voor de OPEC
helemaal bekeken zijn.
Ik heb onze minister vanmijnbouw, Calderón Berti, al voorgesteld om een centrum

voor de studie van alternatieve energiebronnen op te richten om de hersens, de geest
en de intelligentie te bestuderen.

Wat waren de reacties?
Zeer positief. Er is zelfs reeds een project van de grond gekomen, INTER-MUNDOS,

dat een universiteit voor studenten uit de derde wereld zal zijn, zoals voorgesteld
door president Herrera Campins en gesteund door OPEC. Het zal een centrum voor
afgestudeerden uit landen van de hele derde wereld zijn. Onzeminister vanMijnbouw,
Calderón Berti en ik, hebben in Madrid een ontmoeting met Jose M.R. Delgado
gehad, die door de Spaanse minister van Onderwijs werd vergezeld.

Sir Peter Medawar schreef onlangs in het Bulletin of the Atomic Scientists (april
1981), dat hij geloofde in ‘wetenschappelijk meliorisme’. Hij voegde er aan toe:
‘Een meliorist is alleen maar iemand die gelooft dat de wereld door verstandig
ondernomen daden door de mens een beter oord wordt.’ Dr. Machado en u vallen
blijkbaar ook onder die categorie optimisten.
De hoop om een betere toekomst voor de mensheid te bereiken kan zelfs

werkelijkheid worden, als we het idee toepassen en verspreiden dat de wereld in staat
is tot verbetering en ontwikkeling door middel van politieke wil op nationaal en
internationaal niveau.
Het is geen kwestie van geconditioneerd zijn, zoals door het
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Nieuwe Rechts is verklaard. Voor het Nieuwe Rechts is het feit dat de intelligentie
genetisch bepaald wordt door het gewicht van erfelijkheid de enig logische manier
om te verklaren hoe weinig de opvoeding kan veranderen in de menselijke
werkelijkheid, de afhankelijkheid van de massa's, de rassensuperioriteit en het
panorama van eenwereld, die bestaat uit overheersende blokken, op hun beurt beheerst
door kleine elites die geboren zijn om over de rest van de mensheid te heersen. Op
dezelfde wijze beweren ze dat de rol, gespeeld door de seksen, door verschillende
naties, door mensen en door de cultuur, een biologische grondslag heeft en dat ‘het
oorspronkelijke idee van een maatschappij, van een speciale cultuur, nauw verband
houdt met de biologische factoren’. Zo vormen de biologie, sociologie en etnologie
de hoeksteen waarop het Nieuwe Rechts zijn politieke opvatting en zijn sociale geloof
bouwt.
Er is geen enkele twijfel dat deze nieuwe theorie een aantrekkelijke en interessante

intellectuele benadering met zich meebrengt, maar het scheppen van een nieuwe
doctrine gebaseerd op halve waarheden en sofismen, en op het partijdige gebruik
van enkele wetenschappelijke waarheden, is ontegenzeglijk een onuitvoerbare taak.
Het zou ontoelaatbaar zijn deze theorieën, die erop gericht zijn verouderde
denkbeelden te verdoezelen, te accepteren, en wij vertrouwen dan ook dat ze slechts
de nieuwsgierigheid zullen prikkelen van ijverige lezers die zich graag van de politieke
en sociale onderwerpen op de hoogte willen houden.
In 1979 overschrijdt de kwestie van de mensheid de grenzen, vastgesteld door

links en rechts, en de grenzen van de Noord-Zuiddialogen. Tegenwoordig kan de
kwestie van de mensheid in geen geval meer tot een ideologisch ‘standpunt’ beperkt
worden. Hier en nu kan deze kwestie alle soorten etiketten opruimen, zinloze
onderwerpen terzijde schuiven en een reeks voorgekookte clichés achter zich laten.
Dankzij moderne wetenschappelijke vorderingen is de mens van nu in staat zich

niet alleen rekenschap van zijn eigen ik te geven, maar het ook te veranderen.
De menselijke intelligentie zal ongetwijfeld gedeeltelijk door enkele biologische

factoren worden bepaald, maar alle mensen zijn voor alles begiftigd met een enorme
mogelijkheid om hun eigen geestelijke aanleg te ontwikkelen en te verbeteren, daar
de intelligentie inderdaad iets is waar men aan kan werken. De hoop om een betere
toekomst voor de mensheid te verkrijgen kan werkelijk-
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heid worden, als we het idee uitvoeren en verspreiden dat de wereld door middel van
politieke wil op nationaal en internationaal niveau ontwikkeld en verbeterd kan
worden.
Het is een kwestie van voor het eerst de leidende rol spelen door wat wij zelf tot

stand hebben gebracht. Het is een kwestie van over onze eigen identiteit beschikken
en onze eigen individualiteit bevestigen.
De mensen zijn verschillend. Ze zijn niet gelijk, ook al hebben ze gelijksoortige

mogelijkheden en fantastische gemeenschappelijke doelstellingen om naar te streven.
Volgens Spengler kan het eind van een bepaalde beschaving in wezen te wijten zijn
aan het verlies van haar ‘ziel’, haar geestelijke opstelling. Als dit zo is, kunnen we
categorisch verklaren dat als wij er in slagen de menselijke intelligentie naar het peil
te voeren waar het vanaf het begin der tijden al de bedoeling was te zijn, de mensheid
inderdaad op de drempel van een nieuwe beschaving staat.
Onverschillig hoe en desnoods strijdend tegen de overmacht, moeten wij een

complete leer scheppen, die dr. Machado ‘intelligentialisme’ heeft genoemd, die
boven de grenzen uitgaat die door links of rechts, door nieuwe of oude ideologieën,
door nieuwe etiketten of oude realiteiten zijn vastgesteld. Wij houden ons niet bezig
met een semantisch of filosofisch probleem. In werkelijkheid is het een probleem
dat de geopolitieke en sociobiologische aspecten overschrijdt, evenals een ander type
wetenschappelijke discipline, die de mens niet als die integrale werkelijkheid
beschouwt, geschapen door God naar zijn beeld en gelijkenis, als de maker van zijn
eigen leven en geschiedenis, als de schepper van dromen en toekomsten, als de dichter
van morgen en de schepper van het eeuwige Utopia van de mens van heden - een
vrije, gelukkige en rechtvaardige wereld.
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Robert J. Sternberg
Psycholoog, Yale universiteit, Verenigde Staten

Kan men intelligentie aanleren?
Men kan de intellectuele prestatie van de mensen verbeteren. Of dat precies

hetzelfde is als iemand intelligentie aanleren, weet ik niet. Niemand heeft er tenslotte
een duidelijk idee van wat intelligentie is. De term heeft een heleboel bijbetekenissen.
Maar we hebben gezien dat je sommige verbeteringen van de intellectuele prestatie
kunt beïnvloeden en vermoedelijk kunnen sommige van de Venezolaanse projecten
om de intelligentie te trainen die nu aan de gang zijn dit zeker doen.
De Venezolaanse aanpak is om een behoorlijk groot aantal projecten op stapel te

zetten en waarschijnlijk zal een klein gedeelte ervan succes hebben. De meeste zullen
waarschijnlijk een zekere mate van succes hebben en een paar hebben echt heel veel
succes, tenminste dat hoopt men. De allergunstigste weg zou zijn zich op een stuk
of drie, vier van zo'n twintig of meer projecten te concentreren.

Venezuela besteedt tenminste aandacht aan het vraagstuk intelligentie, wat tot nu
toe op de scholen nog nooit het geval is geweest.
Dat juich ik ook ten zeerste toe.

Hebt u hier op Yale intelligentieprojecten?
Wij hebben opleidingsstudies op kleine schaal gemaakt. Wij hebben een

theoretische grondslag om meer te doen. Mijn eigen onderzoek heeft zich
voornamelijk toegespitst op de theorie van de intelligentie, wat intelligentie is en
hoe het gemeten kan worden.

U hebt gezegd, intelligentie is een pakket van zaken.1. Wat voor zaken?
Ik zal op een zeer algemeen niveau beginnen. Intelligent gedrag is gedrag dat in

de eerste plaats is aangepast aan de omgeving waarin men zich bevindt. Het is
mogelijk zich aan te passen, maar niet om onverschillig waar naar toe te gaan, alleen
om te overle-
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ven. Intelligent gedrag is meer, het is op een bepaald doel gericht.
In termen van wat de soorten van gedrag zijn, onderscheid ik verschillende soorten

van processen die de mensen gebruiken. Eén soort proces, het belangrijkste, is wat
ik aanduid alsmeta-componenten. Sommigemensen noemen ze uitvoeringsprocessen.
Meta-componenten zijn dingen die de mensen gebruiken als ze een plan maken

van wat ze gaan doen, als ze controleren wat ze aan het doen zijn, als ze hun prestatie
evalueren en als ze besluiten nemen over hoe goed dingen gaan en misschien van
besluit veranderen of hun strategie en hun doel wijzigen.

Bijvoorbeeld?
Latenwe iets uit het wereldnieuws van vanochtend nemen. Syrië heeft SAM-raketten

in Libanon geplaatst. Israël is vermoedelijk bezig om te beslissen hoe ze zullen
reageren. Het voornaamste probleem waar het Israëlische ministerie van Defensie
nu voor staat, is te bepalen wat precies het probleem is waarmee ze worden
geconfronteerd. Niet of er SAM-raketten in Libanon staan, maar wat hun aanwezigheid
daar betekent. Het eerste besluit is nu de erkenning van het ware probleem, want
indien op internationaal niveau het verkeerde probleem als de ware kwestie wordt
geïdentificeerd, kunnen de gevolgen rampzalig zijn.
Als je een probleem hebt, is de eerste meta-component die in werkingmoet worden

gesteld, te beslissen wat het eigenlijke probleem is. Nadat je dat hebt vastgesteld, is
het tweede wat je te doen staat, te beslissen welke processen kunnen worden
aangewend om het probleem op te lossen.Wat voor soort stappen ondernomenmoeten
worden.

Roger Schank2. zei tegen mij dat de doorsneelezer een gewoon nieuwsbericht, zoals
dat van de SAM-raketten in Libanon, niet begrijpt, tenzij hij of zij een uitgebreide
kennis van de wereldtoestand heeft. Toch houdt de doorsneelezer er duidelijke
meningen over wereldaangelegenheden op na, die hem zelfs in zijn stemgedrag
beïnvloeden.
Dit werpt een belangrijke kwestie op, omdat er een verschuiving in de literatuur

van de intelligentie is in de richting van wat je op kennis gebaseerde theorieën zou
kunnen noemen. Wat tot nu toe maar al te vaak verwaarloosd is en wat werkelijk
begrepen dient te worden, is de rol van kennis bij de intelligente prestatie. Uw
opmerking kan als verdediging van die positie worden opgevat.
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Wat is uw positie?
Ik geloof dat dit belangrijk is. In het verleden is er op de processen zonder meer

misschien te veel nadruk gelegd. Maar uit het standpunt van het begrijpen van de
intelligentie gaat de verschuiving wat te veel naar die richting toe.
Wat ik nog belangrijker vind dan deze kwestie, is hoe het komt dat sommige

mensen deze kennisbasis verwerven en andere niet. Hoe komt het dat sommige
mensen ten aanzien van wereldproblemen of nationale problemen wel deze speciale
deskundigheid hebben verworven en andere niet?
Voor mij is de eerste vraag: Welke verwervingsprocessen hebben mensen? Hoe

gebruiken zij die informatie? Hoe komt het dat twee mensen dezelfde kennisbasis
kunnen hebben en dat toch een van beiden wel kan weten hoe die informatie op een
strategisch optimale manier te gebruiken, terwijl de andere merkt dat hij of zij met
diezelfde kennisbasis eigenlijk niet veel kan uitrichten. De vraag die mij bezighoudt,
is hoe het komt dat van twee mensen die uren achter elkaar zitten te schaken de éen
een kennisbasis verwerft en een grootmeester wordt, terwijl de ander evenveel of
bijna evenveel ervaring verwerft, maar toch nooit meer dan een kruk zal blijven.
Een beslissend aspect is volgens mij het vermogen om bij het leren eruit te zeven

wat belangrijk is en wat niet. Iemand in een bepaald beroep, of het nu de politiek,
psychologie of wat dan ook is, moet een enorme hoeveelheid materiaal lezen. Ik zou
met gemak al mijn tijd kunnen besteden alleen met mij op de hoogte te houden. Je
hebt dus niet voldoende tijd om alles te lezen. Eerst zul je moeten beslissen wat je
zult gaan lezen. Als dat is vastgesteld, moet je gaan beslissen wat de voornaamste
aspecten zijn van het materiaal waar je je op gaat richten en wat de aspecten zijn die
je kunt verwaarlozen.
Ik denk dat de meer intelligenten die mensen zijn, die weten hoe ze zich moeten

concentreren op de voornaamste aspecten en de rest vrijwel kunnen verwaarlozen.

Maar bij dit selectieve proces zullen behalve de intelligentie ongetwijfeld ook
geheugen, intuïtie, emotie, temperament en andere factoren een rol spelen.
Ik heb een zeer brede omvattende kijk op de intelligentie. Ik denk dat de

intelligentie naast de cognitieve variabelen, waar we meestal aan denken, ook de
praktische intelligentie omvat.
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Bijvoorbeeld, wat is er nodig om te slagen in de levensloop die men kiest? Ik koos
om psycholoog te zijn en wat ik nodig heb om te slagen is voor het grootste deel niet
te danken aan het soort zaken die intelligentietests of traditionele intelligentiemetingen
opleveren. Ik werk op het ogenblik met een promovendus, Richard Wagner, aan dit
probleem. Onze vraag is: ‘Wat hebben wij nodig bij de weg die wij gekozen hebben
om vooruit te komen?’ Hoe komt het dat sommige mensen deze vaardigheden en
die handigheid ontwikkelen en anderen niet? Hoe komt het dat u dit boek schrijft?
Andere mensen zouden het ook kunnen doen, maar ze doen het niet. Wat is het dat
sommige mensen hebben en andere niet?
Wij betrekken hierbij ook de sociale intelligentie, dat is de bekwaamheid om zowel

stilzwijgende als uitdrukkelijke communicatie te interpreteren.
Wij hebben hier mensenmet buitengewoon hoge testcijfers voor aanleg. Sommige

van hen presteren niet zoveel. Wat is het nut van die hoge cijfers?

Is Jimmy Carter niet een prachtig voorbeeld van iemand die in wezen heel intelligent
is, maar emotioneel zo gefrustreerd is dat zijn optreden over het geheel genomen tot
mislukking was gedoemd?
Ik kan me niet met psychoanalytische interpretaties inlaten, omdat ik op dat gebied

niet voldoende deskundig ben. Als ik zou moeten opnoemen wat Carter verkeerd
heeft gedaan, zou het zijn op het gebied van sociale en praktische intelligentie. Het
zou ook gebaseerd zijn op het standpunt van een oppervlakkige waarnemer.

Dan slaan we het over. U hebt ook geschreven dat examens meer een kennistoets
zijn en niet gekoppeld aan fantasievolle redenering. Intelligentie alleen is blijkbaar
niet genoeg. Is intelligentie redeneren over het materiaal dat voorhanden is en er
dan een beslissing over nemen?
Dat is waar mijn werk voornamelijk over gaat. Ik ben inderdaad van mening dat

de beredenering zeer belangrijk is.

Delen de Venezolanen uw standpunt hier?
Zeer beslist. Het Harvard-project en het Reuven-Feuerstein-project benadrukken

allebei de oefening van het vermogen tot be redeneren.
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Bestudeert u dan ook met welke laag van werkelijkheid een persoon voeling heeft?
Laten we teruggaan tot onze discussie om na te gaan wat een probleem is. Een

derde beslissing die genomen moet worden, is welke achtereenvolgende stappen
genomen moeten worden om de onderhavige kwestie aan te pakken, wanneer ze te
zetten, wanneer wat uit te voeren.

Prioriteiten stellen.
Ja. Nog eens, op het gebied van de internationale betrekkingen kan het verkeerde

ding op het verkeerde tijdstip doen om zo te zeggen een ramp veroorzaken. Je moet
prioriteiten stellen en dan achtereenvolgens stappen doen.
Een ander aspect van de intelligentie is hoeveel tijd je van plan bent te besteden

aan elk van de dingen die je te doen hebt. Een van de kritieken op Carter was dat hij
niet bereid was te delegeren. Hij hield zich met te veel kleinigheden bezig.

Zoals wie er op de tennisbaan van het Witte Huis zou spelen en wanneer.
Precies. Aandacht voor kleinigheden nam tijd af voor echte belangrijke zaken en

daarom had Carter misschien niet genoeg tijd, of niet zoveel tijd als hij nodig had
om over de grote problemen na te denken.
Ik ben van mening dat het vermogen om te weten wat je moet doen, of te weten

wat andere mensen moeten doen, te weten wie wat en hoe moet doen, een van de
belangrijkste aspecten van succes wordt. En hier hebben wemet redeneren te maken.
Wat ook belangrijk is als we het over redeneren hebben, is de juiste

gevolgtrekkingen maken uit de gegeven informatie. Je kunt toegang hebben tot een
enorme hoeveelheid informatie. Stel dat ik een heleboel van iets afweet. Nu krijg ik
een nieuw stukje informatie. Tot het beredeneren hoort het maken van de juiste
gevolgtrekkingen omtrent de betekenis van dit alles. De hoeveelheid informatie die
men bezit is dan ook geen garantie dat de juiste gevolgtrekkingen uit de beschikbare
gegevens worden getrokken.
Een ander van deze redeneringsprocessen, dat naar mijn mening belangrijk is, is

wat ik ‘overbrenging’ noem, of ‘mapping’, het overgaan van het ene gebied naar het
andere.
Op het ogenblik hebben wij problemen in El Salvador. Veel mensen houden hun

hart vast dat het een tweede Vietnam wordt.
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Wat ik bedoel met ‘overbrenging’ is, dat men bijvoorbeeld een reeks gebeurtenissen
neemt, verbonden aan Vietnam, en ze overbrengt van het gebied Vietnam naar het
gebied El Salvador en beslist in hoeverre ze parallel lopen. Gewoonlijk zijn sommige
gebeurtenissen wel parallel en andere niet. Als het ernaar uitziet dat alles parallel
loopt, dan mogen we ons wel eens verdomd goed afvragen wat we in El Salvador
doen.

Kun je kinderen logica leren? Kun je mensen leren om hun verstandig oordeel niet
door hun emoties te laten overschaduwen?
Je kunt mensen opleiden in het oplossen van problemen, ja. Je hebt bijvoorbeeld

de Case-methode, gebruikt door de Harvard Business School voor het opleiden van
mensen om problemen uit de praktijk aan te pakken.
Hier op Yale doen wij soortgelijk werk. Ja, logica is aan te leren. Het probleem

om emoties buiten de zaken te houden is minder eenvoudig, en de reden daarvan is
dat emotie bij de besluitvorming soms onontbeerlijk is.
Wij weten echter praktisch niets af van de vraag welke emoties en drijfveren wij

moeten toelaten en welke niet. Dit moet op de een of andere manier onderdeel van
het totale pakket zijn.

Emoties. Oorlog en vrede. Katholieken en protestanten in Ierland. Sommige van deze
mensen hebben geleerd te bidden voor ze een lepel konden vasthouden. Het is pure
hersenspoeling. Is dit allemaal niet terug te voeren tot het van jongsaf aan
programmeren of coderen van de hersenen?
Inderdaad. Socialisatie is grotendeels de schuld van deze tragische gebeurtenissen.

Maar ik weet niet of u hierin wilt meegaan.

Als we de inbreng van de ‘chips’ van komende generaties niet op de een of andere
manier veranderen en de informatie op het peil van het atoomtijdperk brengen, zullen
we elkaar voorgoed naar het leven staan met alle gevolgen van een
atoom-Armageddon.
Sommige soorten vroege socialisatie zijn aanpasbaar, andere niet. Ik ben het zeer

zeker met uw argumenten eens. De diepgewortelde vooroordelen, die protestanten
en katholieken in verschillende gradaties door de eeuwen heen tegen elkaar schijnen
te hebben opgevat, zijn niet te veranderen en hebben in feite waarschijnlijk geen
enkele rechtvaardiging.
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Zoals Gordon Allport van Harvard waarschuwde, is het gemakkelijker een atoom
te splijten dan een vooroordeel.
Maar ik zie dit toch als iets dat apart staat van het aanleren van de intellectuele

prestatie. Natuurlijk, het aanleren van waarden is ook heel erg belangrijk, maar ik
beschouw het als iets van andere aard.

Maar als religieuze wartaal vóor alle andere zaken in het leven in de hersens wordt
gecodeerd, beïnvloedt, vervormt en vergiftigt het alles wat men daarna doet. Mensen
worden besmet en geconditioneerdmet vaak ongezonde of zelfs krankzinnige sprookjes
voordat ze voor zichzelf beginnen te denken.
Ja, dat ben ik met u eens. Maar ik vind tegelijkertijd dat als het Venezolaanse

programma alles tegelijk probeert te doen, het eindigt met niets te doen. Ik sta zeer
positief tegenover hun doeleinden, maar als ze zich ook gaan toeleggen op het aanleren
van waarden zou het te veel worden. Ik geloof niet dat zij de mensen zijn die dat
zouden moeten doen. Wat u hier naar voren brengt, zie ik als een apart programma.

Ik schrijf dit boek onafhankelijk en niet voor de Venezolanen, dus mijn vragen
hieromtrent hebben niets te maken met het Venezolaanse programma. Maar ik vind
dat dit in dit verband ook besproken moet worden.

Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn een leercomputer voor alle kinderen ter wereld
te programmeren?
Waarom zou u denken dat de waarden, onderwezen door een computer, beter

zouden zijn dan de waarden die nu door ouders worden onderwezen?

Verzamel de beste breinen van de vijf werelddelen en stel een waardecode voor de
planeet samen.
Het enige wat je zou doen is iemand anders voor een waardensysteem

verantwoordelijk stellen. Dat kan de zaak nog erger maken.

Onderschatten wij niet het peil van de beschikbare wetenschappelijke kennis en
deskundigheid, vergeleken met dilettantische, onwetende ouders, die geen flauw idee
van de biologische samenstelling van de hersens hebben? En tochmodderen amateurs
de ene eeuw na de andere met kinderhersentjes.
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U spreekt in vage abstracties. Waarom denkt u dat er ook maar in de verste verte een
mogelijkheid is om iedereen het over een waardensysteem eens te laten worden? Ik
geloof niet dat het zou kunnen, of zou moeten. Ik geloof niet dat iemand de juiste
waarden voor alle mensen in dit land weet, net zo min als we waarden voor mensen
in andere landen zouden kunnen voorschrijven. Ik heb een paar standpunten en die
breng ik mijn kinderen bij, maar ik geloof niet dat ik antwoorden heb die ik aan
mensen elders zou opdringen.

Als we over een universele leercomputer voor kinderen spreken, denken we niet in
termen van het inbrengen van Balinese dansen of Mexicaanse gitaarmuziek.
Dat begrijp ik, maar wiens waarden zou u gebruiken?

Programmeren in universeel aanvaardbare begrippen, zoals iedereen is voor de
vrede. Doodt uw broeder niet, of hij nu moslim, jood, communist of een lid van de
golfclub is.
Daar is iedereen het mee eens, misschien, maar bij een volledig waardensysteem

komt er veel meer kijken.

Dat vraag ik me af. Wij hebben onlangs een kruistocht tegen het communisme in
Vietnam georganiseerd op dezelfde manier als de christenen eens naar Constantinopel
zijn gemarcheerd om in naam van Jezus Christus de moslims de keel af te snijden.
Inderdaad, wij hebben de waarden van vrede of uw broeder liefhebben nooit leren

toepassen.

De raad van Jezus heeft tweeduizend jaar lang geen effect gehad. Moeten we dan
nu niet eens een ander psychisch spoor gaan volgen? Weten u, de psychologen, geen
uitkomst?
Nee, u?

Voor mij is het zo klaar als een klontje dat het verhaal van Christus aan het kruis,
dat bij de dageraad van het leven in kinderhersentjes wordt geprogrammeerd, geen
zin heeft. Ik denk ook dat als we heden ten dage iemand aan een kruis zouden nagelen,
wij Amnesty International op ons dak zouden krijgen.
Dat is uw mening. Er zijn veel mensen die wel in religie geloven.
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Alleen omdat ze gehersenspoeld zijn zonder de mogelijkheid zich ertegen te kunnen
verweren. Waarom geloven boeddhisten of hindoe's ergens anders in? Omdat zij
eveneens meedogenloos in het aannemen van fantastische sprookjes, die als geloof
of religie worden verkocht, gehersenspoeld zijn. Heeft iemand wel eens de schade
aan de kinderlijke psyche bestudeerd door bloeddorstige sprookjes, zoals de
grootmoeder die wordt opgegeten door de wolf?
Ieder waardenstelsel resulteert in positieve en negatieve uitkomsten. Natuurlijk

geloven de mensen in dit land dat hun waarden goed zijn. Maar wij hebben ook onze
geheime schandalen, die niet altijd zo erg goed verborgen zijn. De communisten
hebben hun eigen geheime schandalen. Er is geen stelsel van overdrachtelijke of in
praktijk gebrachtewaardenwaaruit mensen gevolgtrekkingen kunnenmakenwaarvoor
geen geheime schandalen zijn.
Ik bedoel, of het nu om de politiek of om de religie gaat, of om een ethisch systeem

dat niet op de godsdienst gebaseerd is, je komt altijd in dezelfde problemen. Mensen
zijn menselijk. Het lijkt mij niet dat u het antwoord hebt.

Ik stel alleen vragen en werp problemen op die in het licht van een derde wereldoorlog
van bijzonder grote betekenis lijken. Ik praat met deskundigen zoals u, omdat ik
ervan overtuigd ben geraakt dat we op een schrikbarende dilettantische manier met
de hersens van komende generaties omspringen, die me onheilspellend lijkt.
En ik zeg dat als het gaat om het trainen van de soorten intelligentie, waar ik en

anderen ons mee bezighouden, wij nu wel iets weten. Er bestaat een kans dat we
misschien veranderingen in gedrag tot stand kunnen brengen. Het zullen misschien
geen grote veranderingen zijn, maar misschien kunnen we de mensen in de huidige
generatie iets beter laten functioneren.

Toen ik B.F. Skinner vroeg wat hij als het grootste probleem van onze tijd
beschouwde, antwoordde hij prompt met éen woord: ‘Overleving.’ Er is niet veel
tijd te verliezen. Iedere dag worden er meer kernkoppen geladen en klaargezet.
Toch is er op het gebied waar u over spreekt, het weinige wat psychologen te

zeggen hebben, allemaal speculatie. Als psychologen zich zouden gaan begeven op
gebieden waarop we niet deskundig zijn, zouden wij de kleine kans dat we iets kunnen
bijdragen verliezen. Al geef ik toe dat de eventuele beloning veel groter
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zou zijn, wij hebben op dit gebied eenvoudig niets te ‘verkopen’.

Maar ouders en kinderen zitten nu al eeuwenlang in een dodelijk vernietigende
vicieuze cirkel gevangen, steeds maar weer opnieuw dezelfde onzin en dikwijls
smeerlapperij in de hersens van de komende generaties pompend, alsof de omgeving
statisch en onveranderd is gebleven. Instinctief verzetten jonge mensen zich tegen
deze robotisering. De gevallen van zelfmoord nemen toe. Misdaad, drugs en
alcoholisme nemen toe. De werkloosheid van jongeren gaat schrikbarend omhoog.
Denkt u dat wij weten wat sommige mensen doen en andere niet, waardoor ze

drugsverslaafden worden? En denkt u dat wij waterdichte programma's hebben om
drugsverslaving te voorkomen?

Alle soorten verslaving komen voort uit de frontale botsing tussen het zieke, valse
zaad dat op jonge leeftijd in de kinderhoofdjes is geplant en de naakte werkelijkheid.
Op het abstracte vlak ben ik het wel met u eens. Maar u schijnt aan te nemen dat

er een kennisbasis is die op dit ogenblik nog niet bestaat.

Maar misschien is de tijd gekomen om de mogelijkheid om zo'n kennisbasis op te
bouwen en te bespreken?
Inderdaad moeten mensen op de gebieden waarover u spreekt onderzoek doen. Ik

geloof alleen niet dat ik tot die mensen hoor, niet omdat ik ze niet als bronnen van
belangrijke problemen beschouw. Misschien zijn de problemen waarover u spreekt
wel belangrijker dan de problemen waar ik me mee bezighoud. Maar ook, als we te
veel hooi op onze vork nemen, eindigen we wellicht...
... met het erger te maken.
Ja. Men moet zijn eigen beperkingen kennen. Dat betekent niet dat je niet hoopt

dat andere mensen op andere manieren zullen helpen.

Goed. Hoe denkt u dat mensen uit de chaos in hun hoofden de dingen van de grootste
waarde selecteren?
Ik ben niet zo pessimistisch over de warboel in de hoofden van de mensen als u.
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Maar u bent toch niet blind voor de waanzin overal om ons heen? Kijk maar eens
naar de niet mis te verstane reacties van de mensheid overal. We zijn bezig collectief
gek te worden.
Ik ben het in zekere zin wel met u eens.

Ik heb een tijdlang met sir Bernard Lovell, de astronoom in Manchester Engeland,
gepraat. Kunnen we niet beginnen met kinderen liefde voor het heelal, voor de aarde,
de waarde van het leven, de waarde van de vrede, de schoonheid van de natuur, voor
dieren en vlinders bij te brengen? Waarom ze een bloederig, warrig verhaal over
een man die aan een houten kruis wordt genageld en over een verrader als Judas
vertellen? Als er op jeugdige leeftijd een beetje realiteit in de neuronen wordt
gecodeerd, scheppen we misschien een betere wereld.
Tot op zekere hoogte sta ik welwillend tegenover wat u voorstelt. Maar ik geloof

toch dat dit universele waardensysteem mij niet zo duidelijk is als het u schijnt te
zijn. Tegelijkertijd ben ik het natuurlijk wel met u eens dat religieuze moorden
belachelijk zijn. Hebt u ook niet het gevoel dat u te veel gericht bent op de negatieve
aspecten van de beschaving met uitsluiting van de positieve kanten?

Wat zijn die positieve kanten?
Misschien bent u in uw analyse wat te selectief. Maar als u mij vraagt wat de

positieve bijdragen aan de beschaving zijn, zou ik spreken over muziek, de kunst,
terreinen van wetenschap. Ik vind dat wat wij over de psychologie hebben geleerd,
en er is zéér véél dat we nog niet weten, een vorm van schoonheid bezit. De meeste
sociale relaties vinden de mensen iets positiefs.

Werkelijk?
Iedereen heeft in meer of mindere mate problemen. Ik zou een paar dagen met u

hebben kunnen praten over de problemen die we hier hebben. Maar dat is niet de
kwestie waar we mee bezig zijn. De kwestie is dat er goede dingen en slechte dingen
in deze wereld zijn, en om de een of andere reden schijnt u stil te staan bij de negatieve
kanten.
Als je werkt aan de intellectuele prestatie van mensen moeten we met die dingen

beginnen waar we iets van af weten. Maar zelfs dat is niet zo veel. Zelfs wat we over
de verschijnselen weten, waar we nu vijftig tot honderd jaar onderzoek naar doen,
is eigenlijk nog heel beperkt.
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Onlangs heb ik een bijeenkomst bijgewoond over de training van de intelligente
prestatie. Er was een verhit debat over of wij er, gezien onze huidige stand van
beperkte kennis, wel iets aan moesten doen. Zoals sommige mensen, waaronder ik
zelf, er over dachten en waarop Venezolanen zoals dr. Machado en Jose Dominguez
Ortega erover denken, is dat we niet nog eens vijftig jaar kunnen en mogen wachten.
De kinderen zijn nu hier.

Terwijl u blijkbaar het oog richt op mooie schilderijen, maak ik me zorgen over de
minister van Defensie, Caspar Weinberger, die in Bonn in West-Duitsland komt om
te verkondigen dat hij in het hart van Europa neutronenbommen wil plaatsen. Het
verschil tussen ons is misschien dat u het voorrecht geniet over oorlog te kunnen
praten zonder ooit een Hiroshima op uw eigen bodem te hebben ervaren.
Dat is zo, maar ik geloof niet dat de mensen die onderzoek naar de intelligentie

doen in een betere positie zijn er iets aan te doen dan iemand die u van de straat haalt.
Ik ben bezorgd dat de regering Reagan de subsidies voor het onderzoekwerk

vermindert.

Ook een kwestie van intelligentie van de kant van de omgeving van Reagan.
Ik vind dat het een vergissing is.

Het is gewoon misdadig, als je tegelijkertijd x miljard dollars in de krankzinnige
bewapeningswedloop smijt, zoals Reagan schijnt te willen. Hoe staat het met het IQ
van Reagan?
Dit is een kwestie van waarden, niet van intelligentie. De regering Reagan is tot

dat beleid gekomen op grond van hun waardenstelsel.

Waar komt de wortel van het waardenstelsel van Reagan of Weinberger vandaan?
Ik blijf volhouden dat waarden in de meeste gevallen geen kwestie van intelligentie

zijn. Er zijn tenslotte mensen in verschillende landen met een totaal ander
waardenstelsel dan het onze, die in de zin van sociale of praktische intelligentie niet
voor ons onderdoen.
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Maar waar denkt u, als psycholoog, dat waardenstelsels vandaan komen?
Ze zijn gesocialiseerd.

Elementaire waarden worden gecodeerd tussen de nul en zes jaar, ten nadele van
de ontvangende partij, de hersens van het weerloze kind.
Sommige kwesties die u hier naar voren brengt zijn inderdaad zeer belangrijk. Ik

kan u mijn eigen persoonlijke mening geven, maar die heeft niets te maken met het
feit dat ik deskundige ben op het gebied van de intelligentie.
Computers, die tenslotte technische uitvindingen zijn, in ieder geval door mensen

gemaakt, hebben geen aangeboren waarden. Voor zo ver ik het kan zien, is er geen
laatste scheidsrechter die gebruikt kan worden om ze te programmeren.
Ja, ik zou ook graag sommige van de veranderingen waar u over spreekt willen

zien. Maar er zijn geen eenvoudige antwoorden op buitengewoon ingewikkelde
vraagstukken. U schijnt er van uit te gaan dat die er wel zijn.

Dat heb ik nooit gezegd. Maar het lijkt me gewoon zinnig om over dit soort dingen
te praten. Hoe coderen we bij-de-tijdse begrippen omtrent de wereld waarin we nu
leven?
Dat zou net zo gevaarlijk kunnen zijn als wat er nu gebeurt.

Kan het dan nog erger worden?
Het kan nog veel erger dan het nu is. Hoe slecht en verkeerd als alles nu is, er zijn

perioden in de geschiedenis geweest waarin de toestand veel chaotischer is geweest.
Zeker, mensen zijn veel slechter af geweest dan ze nu zijn. Het is misschien moeilijk
te geloven, maar het is zo. Er zijn misschien mensen in de regering die vinden dat
militaire uitgaven belangrijker zijn dan wetenschappelijk onderzoek, en toch, als u
naar de geschiedenis kijkt, brengen we het er nog niet zo slecht af.

Met het kleine verschil, waar Albert Szent-Gyorgyi mij onlangs weer aan herinnerde,
dat we nu de middelen hebben om de aarde op te blazen. Een andere vraag: Kunnen
we in het wilde weg kernraketten blijven bouwen zonder ze vroeg of laat te lanceren?
Nee, inderdaad.
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Het heeft daarom geen zin te redeneren, wij hebben altijd problemen gehad.
Wat ik bedoelde, was dat we geenwetenschappelijke antwoorden hebben op vragen

over waarden of geschillen. Ik geloof niet dat die er ooit geweest zijn. Ik geloof niet
dat wetenschappers meer over kwesties van waarden afweten dan andere mensen.
Humanisten misschien wel.

Maar daar gaat het nu juist allemaal om, een internationale en interdisciplinaire
benadering tot het opstellen van een code, gebaseerd op de werkelijkheid en de
kosmos, in plaats van op domme en fantastische sprookjes.
Stel dat wij een systeem hadden dat aan alle kinderen van de wereld werd

aangeboden. Het zou er op neerkomen dat iedereen gedwongen zou zijn het te
aanvaarden. Iemand zou de controlerendemacht hebben dit nieuwe waardensysteem
in te prenten. Het doet sterk aan Orwell denken. En wat het dan ook voor een systeem
mag zijn, uiteindelijk raakt het in verval, net als alle andere systemen.

Ik weet niet wie er meer naar de negatieve kant kijkt, u of ik.
Wij hebben nu tenminste veelsoortige grootheden die met elkaar wedijveren. Wij

hebben de Verenigde Staten; wij hebben de Westeuropeanen; wij hebben de
Oosteuropeanen. Misschien verschillen we van mening, maar ieder van hen heeft de
mogelijkheid om de ander te veranderen, om een evenwicht vanmacht en vanwaarden
te handhaven.

Met tienduizend kernkoppen aan beide kanten, leuk!
Waar zou het machtsevenwicht in uw systeem vandaan komen? Uw voorstellen

bergen veel meer gevaar in zich dan wat we nu hebben. Ik voel me meer op mijn
gemak met veelsoortige systemen die met elkaar wedijveren, met een beleid van
machtsevenwicht. Het biedt een kans op dynamische verandering.

Meer geld voor meer dodelijke raketten.
Het systeem dat u voorstaat is buitengewoon gevaarlijk. Het is niet stabiel.

Is er iets gevaarlijkers dan een waanzinnig nucleair Armageddon?
Kijk nu eens naar het marxisme-leninisme. Veel mensen zouden
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het er over eens zijn dat wat de Sovjet-Unie marxisme-leninisme noemt, vandaag
wel heel erg van de oorspronkelijke opzet verschilt. Als een morele, sociale, politieke
grootheid de macht heeft te zeggen: ‘Wij hebben de antwoorden gevonden en gaan
ze nu in toepassing brengen,’ weten u en ik dat het systeem binnen de kortste keren
niet zal zijn wat het oorspronkelijke systeem was. Daar gaat het in boeken over
negatieve utopia's ook over. U hebt Orwell gelezen.

Ik ben niet helemaal duidelijk geweest. Ik opperde alleen maar dat we de sprookjes
naar de geschiedenisklas verwijzen en tot later bewaren, terwijl we tegen kleine
kinderen over de kern van de zaak praten, wat zij zijn, wat het leven is, wat de aarde
is, wat het heelal is. En alle kinderen op deze aarde dezelfde wetenschappelijke feiten
vertellen, omdat die toch voor iedereen hetzelfde zijn. Fantasieën en sprookjes horen
thuis in de wereld van de kunst en de bevordering van de creativiteit in kinderen.
Die twee dingen mogen niet door elkaar worden gehaald.

Ik houd een uitgesproken mening meestal voor me, maar deze ene keer zij het mij
vergeven.

De grondbeginselen aangaande de werkelijkheid van het leven in de eenentwintigste
eeuw zouden de volslagen warhoofderij die door de eeuwen heen is doorgesijpeld
moeten vervangen. Laten we een nieuwe God scheppen, als we een God moeten
hebben, een totem of een mystiek symbool. Laten we eenstemmig de kosmos, het
heelal, de eeuwigheid, tot onze God van de eenentwintigste eeuw verklaren, in plaats
van de Mao's, de Lenins, Boeddha's, Christussen of wie ook.

De mensheid is geestesziek zeggen sommige deskundigen, collectief waanzinnig.
Wij moeten ons bezighouden met de huidige verspreiding van geestelijke afwijkingen,
vanaf de hooggeachte Khomeiny tot de bandiet Pol Pot en hun vele volgelingen, en
ze behandelen zoals wij iedere zwakzinnige zouden behandelen. Een geneeswijze
opstellen. Een code zoeken, een handvest voor alle mensen op deze aarde door ze
de feiten te vertellen en ze met de naakte waarheid te confronteren. Iedere dag worden
er x kinderen geboren. Het zou misdadig zijn hun hersens altijd maar met dezelfde
rommel te blijven volstoppen.
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Is het in de geschiedenis van de wereld ooit anders geweest?

Nee, maar kijk waar we nu beland zijn! Wij zijn in dodelijk gevaar, omdat we zo
intelligent geworden zijn! Wij splijten het atoommaar zijn vergeten onze vooroordelen
te splijten. Als wij die zelfbestendige vicieuze cirkel niet doorbreken is er straks
helemaal geen wereld meer.
Voor zover ik weet heeft het altijd bij de menselijke toestand gehoord. Het is

misschien mogelijk om er iets aan te doen, zoals u voorstelt, maar alleen als iemand
na al die tijd het antwoord, het grote denkbeeld heeft gevonden. Op dit ogenblik heeft
niemand het. We zullen allemaal moeten voortstrompelen met bescheiden
doelstellingen zoals ik of Luis Alberto Machado. Onze doelstellingen verbleken
vergeleken bij de eerzuchtige ideeën die u hebt.

Het is de taak van journalisten en schrijvers om discussies te stimuleren.
Zelfs al zou je de meest intelligente mensen nemen die we hebben, zoals de Plato's

en Einsteins, heb ik nog nooit een groep gezien waarin een overeenstemming zoals
u dat graag wilt mogelijk was. En daar ben ik eigenlijk blij om. Ik geloof niet dat de
wereld dan beter zou zijn geweest. Wat onder andere de wereld zo boeiend maakt,
is het dynamische en dialectische element ervan.

Waarom gaat u niet met Robert Jay Lifton praten, zoals ik heb gedaan, om het over
de dynamische elementen te hebben die Hiroshima mogelijk hebben gemaakt?
Ja, natuurlijk, maar ik denk toch dat we het er nooit over eens zullen worden dat

uwmanier de enige manier is waarop het zoumoeten. Ik geef toe dat wij geenmensen
mogen opleiden om te doden.

Ik geloof niet dat iemand, van China tot Chili, de werkelijkheid, de aarde of het heelal
zou kunnen ontkennen. Naar mijn mening zou het een veel betere start zijn manieren
te zoeken om kinderen over die feiten te vertellen, in plaats van ze te vergiftigen met
ideeën dat bijvoorbeeld het christendom de enige ware religie is. Hoe komt het dat
er 600 miljoen katholieken op de wereld zijn, die allemaal in de Heilige Vader in
Rome geloven? Doodeenvoudig omdat hun ouders hun aldus hebben gerobotiseerd.
Dat is heel iets anders wat u nu zegt. U hebt het over de paus die

Willem Oltmans, Over intelligentie



113

in een gezagspositie verkeert, maar dat is geen waarde. Voor katholieken is het een
vaststaand feit.

Ik denk dat als je echt gelooft, omdat je dat van jongsaf aan gezegd is het te geloven,
dat Christus voor je zonden gestorven is, dit in een zeer diepe, irrationele waarde
wordt omgezet. Het wordt in de neuronen gecodeerd. Het bepaalt iemand voor het
hele leven, omdat het kind geleerd wordt zijn gebedje op te zeggen voor hij op eigen
kracht naar het toilet gaat.
Goed, er zijn misschien een heleboel mensen die het als een feit accepteren dat

Christus voor hun zonden is gestorven. De gevolgtrekkingen uit dat feit zijn me niet
geheel duidelijk.

Hebt u op de televisie de brandbommen in de straten van Belfast gezien?
Maar toch, als je vraagt wat zo'n geloof voor iemands leven betekent, is dat niet

duidelijk, zoals je in de christelijke kerken kunt zien, waar enormemeningsverschillen
heersen.

Ja, over de buitenkant, naar de vorm maar niet over de grondslagen. Ze aanbidden
allemaal Christus. Maar wat zou er met de hersens van de kinderen gebeuren als ze
niet in de leeftijd vanaf nul tot zes jaar werden volgepompt met sprookjes over
Boeddha, Mozes of Mohammed? Waarom schrappen we het niet helemaal van het
repertoire voor kinderen en bewaren het voor de musea van klassieke geschiedenis.
Waarom bewaren we het verhaal van wat die arme kerel, Jezus Christus, overkomen
is niet tot veel later? Ik ben er van overtuigd dat het voor de mensen een geheel
andere waarheid zou worden als het in een ander kader werd verteld.
Nee, u vergist zich. Ik weet niet welke specifieke aspecten van religieuze dogma's

juist zijn en welke aspecten verkeerd, maar als deze dogma's niet bestonden, als ze
werden weggeveegd, ben ik ervan overtuigd dat er andere dogma's of credo's zouden
ontstaan, en dat de gevolgen daarvan precies hetzelfde zouden zijn. Ik geloof niet
dat je het op de godsdienst kunt vastpinnen.

Nee, we moeten het vastpinnen op het heelal, op wat wij werkelijk zijn.
Vertel me eens, wat is een mens?
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Een wandelend brein.
Daar komt nog iets meer bij. De bewering dat een mens een wandelend brein is

lijkt me niet veelzeggender dan dat een mens een kind van God is.

Tien miljoen (of meer) neuronen is alles wat in feite hebben.
Maakt u van het brein uw God?

Het heelal is mijn God en het brein is mijn telefooncentrale. Mijn communicatie is
zowel met het heelal en met mijn mede-mieren op de berg.
En het brein is dus uw laatste scheidsrechter?

Wat hebben we anders? De bijbel?
Onszelf als mensen, die meer zijn dan een verzameling van tien miljoen neuronen,

en bovendien ons geloof in onszelf en in onze bestemming.

Eindnoten:

1. Psychology Today, september 1979, pag. 45.
2. Directeur Laboratorium van kunstmatige intelligentie, Yale universiteit.
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R.D. Laing
Psychiater, Londen, Engeland

Op dit ogenblik zoeken de Venezolanen naar nieuwe methodes voor het lesgeven en
het verbeteren van het leervermogen.
Zolang mijn kinderen er maar buiten gelaten worden.

Ze hebben indiaanse kinderen uit het oerwoud met de Sazuki-methode viool leren
spelen.
Op zich lijkt de Sazuki-methode interessant. Die wordt ook hier in Londen gebruikt.

Ik heb echter geen kinderen gezien, die eraan blootgesteld zijn geweest. Ik weet niet
wat de Sazuki-methode meer in het bijzonder voorstaat. Maar ik zou geen bezwaar
hebben tegen deskundige methodes voor het doorgeven van cultuur aan de volgende
generatie. Als dit een volmaakt fatsoenlijke manier is om kinderen sneller muziek
bij te brengen, prima. Maar in vergelijkbare zin wens ik het kinderen niet toe dat ze
hun moedertaal van iemand anders dan hun natuurlijke moeder zouden leren.

En niet door middel van computers.
Ja, in geen geval door middel van mechanische technieken of machines. Kinderen

moeten zich het gebruik van taal op hun eigen wijze eigen maken. Het is
waarschijnlijk een uiting van luiheid of irrationele weerzin tegen de Sazuki-methode,
maar als er een fatsoenlijke manier of methode bestaat om kinderen op een zuivere
wijze echt te ontwikkelen, dan moet daar geen bezwaar tegen zijn.
Haalt u zich Plato in gedachten die een slavenjongen nam voor een van zijn

dialogen, toen hij sprak over opvoeding of de beschaving van de geest. Hij vond dat
opvoeding eigenlijk meer een kwestie was van het halen uit mensen wat er al inzit,
dan het stoppen van informatie in een centrale computer. Plato stelde deze
slavenjongen - ik kan me niet meer herinneren hoeveel - een reeks vragen, gaf geen
antwoorden. Hij stelde alleen maar vragen zonder iets te horen te krijgen dat hij al
wist. Plato zou jonge kinderen op die manier heel best veel sneller meetkunde hebben
kunnen leren dan de meeste meetkundeleraren het op de moderne scholen doen.
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De Venezolanen streven naar methodes voor sneller leren.
Ik heb niets tegen sneller leren, als het maar niet op een bedenkelijke manier

gebeurt. We moeten misschien niet eens zozeer denken aan de snelheid die we
gebruiken, als wel ons realiseren dat we op het moment eenvoudig heel inefficiënt
zijn. Daarom is er ook niets verkeerds aan het zoeken naar nieuwe methodes zolang
ze maar niet ontmenselijkend werken.

En niet neerkomt op hersenspoeling.
Zolang het maar geen variant is op het macht krijgen over of het sleutelen aan de

geest, of wat dies meer zij. Als de Venezolanen ernaar streven zo min mogelijk
ondoorzichtig te werk te gaan, des te beter.
Als zij vakbekwamemiddelen op het oog hebben voor het sneller en doeltreffender

overbrengen van het wezen van cultuurbeoefening, waarbij kenmerken rustig
overgedragen worden van de ene generatie op de andere, geen bezwaar.
De echte narigheid is uiteraard dat wanneer deze functies overgenomen zouden

worden door staatsorganisaties, die een monopolie hebben en mogelijk zouden
trachten alle verouderde andere methodes te doen verdwijnen, dit om een aantal
redenen volkomen onaanvaardbaar zou zijn.
Eén ervan is dat dit een verlengstuk van de volledig bureaucratische totalitaire

staat zou worden. Hier zou ik me tegen verzetten. En ik wijs dit systeem niet af uit
linkse of rechtse motieven. Het is onmiskenbaar dat zulke experimenten in feite in
handen zouden zijn vanmenselijke werktuigen.We zouden ze dan ook de beschikking
geven over een ontstellende macht en invloed. Het zou zelfs een ernstig probleem
kunnen worden, zoals wanneer het verandert in een totaal machtsmonopolie.

Het menselijk brein is als de baby ter wereld komt cultureel gesproken leeg. Je spreekt
de taal van je ouders. Je neemt het geloof van je voorouders over. De geest wordt
gevormd door klassiek gevormde amateurs, ouders, onderwijzers, het milieu, en
daarbij is vrijwel iedereen onwetend over de biologische feiten rond het brein.
Deze theorie is niet onzinnig te noemen.

Ik citeer José M.R. Delgado.
Persoonlijk heb ik een hekel aan deze redeneertrant. Ik heb het
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gevoel dat wat Delgado zegt, als u hem correct citeert, onjuist is.

Zijn theorieën zijn gebaseerd op biologische feiten.
Eén van mijn bezwaren tegen Delgado, en anderen zoals hij, is dat ze zichzelf tot

deskundige verheven hebben en iedereen verder als miserabele amateurs beschouwen.

Misschien zijn ze dat ook wel!
Niet eens alle deskundigen, of zelfs maar de zelfverheven deskundigen hebben

Delgado tot deskundige verheven. Voor zover ik weet is Delgado niet eens een
embryoloog. Hij is geen deskundige op het gebied van prenatale ecologie of welk
soort onderzoek dan ook dat op dit gebied is verricht. Noch is hij een deskundige op
het gebied van prenatale programmering van de hersenen van zoogdieren, voor zover
mij bekend is. En door te beweren wat u aan hem toegeschreven hebt, lijkt hij
grotendeels onwetend omtrent ontwikkelingen binnen de neurofysiologie van de
hersenen, of omtrent de gesteldheid van de hersenen bij geboorte.

Hij is een van de meest vooraanstaande hersenonderzoekers ter wereld.
Ik weet niet hoeveel tijd professor Delgado besteed heeft aan zijn studies van het

brein, welke methode hij gebruikt heeft en welk bewijsmateriaal hij heeft verkregen.
Het brein is in staat tot het vervullen van een enorm aantal functies, waarvan tot
slechts een klein aantal jaren geleden gedacht werd dat ze buiten zijn vermogen lagen.
We weten er zelfs nu nog niet veel over. En wat we er over weten is oppervlakkig.
Met andere woorden, we praten nu over wetenschap. We praten eigenlijk over de

toepassing van methodes die voorgelegd zijn door zelfverheven deskundigen en die
toegepast gaan worden op andermans kinderen. Wat de Venezolanen nu aan het
opzetten zijn, komt me als zodanig voor. Bovendien wordt dit mandaat
publiekrechtelijk verschaft en uit algemene middelen gefinancierd. Dus ik ben er
niet kapot van.
Wat weet Delgado, en Richard Herrnstein trouwens ook, over de menselijke

samenleving en hoe menselijke samenlevingen functioneren? Wat weten zij over de
aard van menselijke macht met betrekking tot economie en/of sociale gewoontes?
Ze hebben er misschien wel een vage notie van, maar hebben ze hoegenaamd enige
tijd aan deze zaken besteed? Delgado heeft het brein bestu-
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deerd, ja. Maar heeft hij eveneens betrekkingen tussen mensen bestudeerd die niet
gevonden kunnen worden door te kijken in de hersenen van mensen?
Misschien heeft Delgado het over hoe hij denkt dat mensen met elkaar horen om

te gaan, maar wat heeft dat te maken met het menselijk leven en menselijke waarden?
Wat weten de mensen die dit Venezolaanse programma opgezet hebben eigenlijk
over menselijke waarden? Je kunt menselijke waarden, menselijke gevoelens,
menselijke emoties niet vinden door een kijkje binnen in de hersenen van een mens
te nemen.
Wanneer je een menselijk brein bekijkt, zie je alleen maar zenuwcellen. Je vindt

er geen bewustzijn, gedachten, waarnemingen of de wereld zelf, evenmin iets anders.
Alleen als je de wereld bestudeert, merk je op hoe mensen zich ten opzichte van
elkaar gedragen. Door het bestuderen van gedrag en niet door het brein uit elkaar te
halen. Menselijk gedrag is niet te zien in hersenen.
Naar mijn mening blijven zelfverheven deskundigen, of het nu hersen- of

IQ-specialisten zijn, dus zelfverheven en niet verheven door andere deskundigen.
Maar zelfs al zouden alle deskundigen, misschien op een of twee van hen na die door
de zelfverhevenen van hun voetstuk gehaald worden, ons verzoeken neer te knielen
om hun kinderen, gelijk Azteken, voor de Zonnegod der IQ-tests of de God der
Moderne Technologie te geleiden, dan dienen wij en zij te beseffen dat de meesten
van ons niet in dat soort vernederende geflikflooi zullen trappen.
Net zo min hebben we de tijd gehad om na te gaan wat zij hebben zitten doen, net

zo min als zij hun tijd lijken te hebben kunnen besteden aan het ontdekken van wat
andere deskundigen op andere terreinen aan het doen zijn.
Het maakt werkelijk niet uit of we met jezuïeten te maken hebben of dat de

hedendaagse ontwikkelingsneurofysiologen het voor het zeggen hebben. Het is
allemaal steeds weer dezelfde zwendelarij. Het is steeds weer dezelfde keuze: óf je
voedt je kinderen zelfstandig en naar behoren op, óf je levert ze over aan de priesters,
de opvoedkundigen, de Machado's of wie dan ook, omdat zij verondersteld worden
het te weten. Maar ze weten het niet. En zelfs als zij het mogelijkerwijs zouden weten,
dan is er nog niet echt een manier om te weten te komen of ze het weten, omdat ze
het zelf niet weten.
De Venezolanen zijn nu dus van plan de mensheid ertoe over te halen zich te laten

behandelen op dezelfde wijze als hun andere
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proefdieren, zoals de ratten, de apen en alle andere die ze van kant hebben gemaakt.
Natuurlijk zijn wij ook maar een of ander dier. We zijn eigenlijk niet anders. Ze

zeggen tenminste dat we volkomen hetzelfde zijn. Daarom geven we ze vermoedelijk
de vrijheid om op onze kinderen hetzelfde soort praktijken toe te passen, uitgevoerd
met dezelfde gedachtengang, waarvan al duidelijk is wat dat betekent, gezien hun
proeven op bijvoorbeeld katten en duiven. Op geen enkele wijze wens ikmijn kinderen
behandeld te zien worden op een volstrekt duivelse manier.
Eerlijk gezegd denk ik dat ik me met dat laatste punt het duidelijkst maak. Ze

hebben ruimschoots aangetoond hoe ze hunmedeschepselen behandelen die aan hun
genade overgeleverd zijn.

U bedoelt deze proefdieren.
Ja. Ze doen alles met ze. Waarom proberen ze ons tegen te houden? De enige

controle komt dan van ons geboden verzet, niet door hun werkwijze. Het is echt
verbijsterend dat ze veronderstellen dat mensen zich zullen laten behandelen op deze
manier, deze volstrekt experimentele manier. Omdat ze er zelf geen idee van moeten
hebben waar dit op uit zal gaan draaien.

Er kwamen kritische geluiden over de Indiaanse vioolspelers, dat ze tot robots waren
gemaakt.
Wat wil minister Machado dan? Een slavenorkest? Dat is niet zo moeilijk. Je kunt

ze kopen en opleiden. Het zal ook geen al te groot probleem zijn om ze op tournee
te sturen en er in de wereld mee te pronken. Tenslotte mag geen zichzelf respecterende
moderne staat meer zonder robotorkest zitten! Inderdaad zijn kinderen tot
verbazingwekkende prestaties in staat. Gelukkig vinden we het hier niet nodig zulke
trucs met ze uit te halen.

Maar in ontwikkelingslandenmet vaak verouderde schoolsystemen kan het wel zinnig
zijn om onderwijstechnieken te verbeteren.
Maar wat is dat toch voor een verschrikkelijke onbeschaamdheid om te

veronderstellen dat de gewoonten die wij hebben aangeleerd, zoals het spelen van
Haydn of Beethoven, superieur zouden zijn aan hun eigen culturele gewoontes, voor
zover ze al niet door ons teniet zijn gedaan.Waarom denken we toch dat een Indiaanse
jongen die Beethoven kan spelen vooruitgang betekent?
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Ik heb Indiaanse kinderen uitstekend op drums horen spelen nog voordat ze konden
lopen. Waarom moeten we ze uit hun omgeving losrukken en ze viool leren spelen?
Waar slaat dit allemaal op? Is het om deze Indianen een dienst te bewijzen? Betekent
het een vooruitgang voor de mensheid? Of is het een zelfbesnoeiing van onze cultuur,
door aan zichzelf via deze methodes te moeten bewijzen hoe groots zij is? Waar gaat
het in wezen om? Ik ben slecht te spreken over de motieven die achter zoiets steken.

Het klinkt ouderwets kolonialistisch en imperialistisch om te redeneren dat deze
Indianen maar beter in hun achterlijke stadium kunnen blijven zitten en door
antropologen bestudeerd kunnen worden in hun natuurlijke habitat, terwijl de rest
van de wereld zich in de richting van elektronische postverzending beweegt.
Maar waarvoor zouden ze dat willen doen? Ik bedoel ons inhalen?

President Herrera heeft kennelijk geredeneerd van, als we dan toch miljarden dollars
het land binnen zien komen in ruil voor onze energie, kunnen we net zo goed de
bevolking erop voorbereiden om het te hanteren.
Ik kan de redenering van welke groep mensen dan ook niet volgen om

technologische slaven te willen produceren die in staat zijn het post-industriële
systeem te hanteren.
Iets anders is het wanneer een politicus op zoek is naar speciale manieren om de

beschikbare ruwe grondstof voor iets nuttigs aan te wenden. Goed, dat is misschien
nog een eerlijk en oprecht argument. Maar laten we niet hypocriet op de dingen
vooruitlopen. Het is duidelijk dat je dat gezichtspunt moet proberen te verkopen. En
misschien is het beter om een programma te ontwerpen dan dat ongeletterde mensen
in ontwikkelingslanden om aan wat klein geld te komen bloedbanken in
Noord-Amerika aan hun bloed moeten helpen.
Het is inderdaad beter om te kunnen lezen en schrijven of zelfs een

computerprogramma te kunnen hanteren. Als ik zo'n smalle horizon had en genoeg
had van mijn eigen afstompende leefwijze in een lemen hut en mijn kinderen zag
verhongeren, dan zou ik misschien denken, mijn god, het beste is nog om ze naar
een staatsschool te sturen. Daar zal ik niet over twisten. Uit wat ik gezegd heb moge
duidelijk zijn dat ik daar niets tegen heb.
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Michael Prokoviev
Minister van onderwijs van de Sovjet-Unie

Wat vindt u van het bestaande onderwijssysteem? Gelooft u dat het voldoende van
deze tijd is? Bestaat er de noodzaak om de aan de studie van sommige vakken
toegewezen tijd terug te brengen met een of meerdere jaren door verbeterde
leermethoden te ontwikkelen?
De Sovjet-school is een dynamisch ontwikkelend systeem. Het houdt rekening

met maatschappelijke behoeften en de taak ten aanzien van het onderwijzen en
opvoeden van de jongere generatie afkomstig uit die maatschappij, en dientengevolge
wordt het steeds beter. In samenhang met de invoering van universeel verplicht
middelbaar onderwijs zijn er in de afgelopen paar jaar wezenlijke nieuwe elementen
in het werk op de Sovjet-school naar voren gekomen.
Daar bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van de scholieren thans na het behalen van

hun diploma op het terrein van de materiële produktie zullen werken, legt de school
meer nadruk op opleidingen voor arbeidskrachten en voor ouderejaarsstudenten met
betrekking tot hun beroepsoriëntatie..
Het is volkomen juist dat verbeterde instructiemethoden tijdbesparend zijn en het

mogelijk maken de opbouw van de studieprogramma's te verbeteren. Dankzij door
Sovjet-opvoedkundigen en psychologen gepleegd onderzoek aangaande het vraagstuk
van lesgeven en ontwikkelen, was het mogelijk om instructiemethoden in de lagere
klassen te verbeteren. Dit gaf ons achtereenvolgens de gelegenheid het basisonderwijs
vanaf 1969 van vier tot drie jaar terug te brengen en al in de vierde in plaats van de
vijfde klas een begin te makenmet een systematisch onderricht in de eerste beginselen
van de wetenschap. Dienovereenkomstig wordt er meer tijd uitgetrokken voor een
systematische bestudering van vreemde talen, literatuur, wiskunde en enkele andere
vakken. De leerplannen en leerboeken voor deze vakken zijn veelomvattender
geworden en zijn aangepast aan de behoeften van demodernewetenschap, technologie
en cultuur.
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Wat zijn naar uw mening de mogelijkheden voor het ten uitvoer leggen van het
programma voor in versneld tempo gegeven onderwijs? Zou het een schadelijk effect
op de psycho van het kind hebben?
Alle in versneld tempo afgewerkte programma's leiden in de regel tot de

intensivering van onderwijs. Als de beide factoren - versnelde onderwijstijd en grotere
onderwijsintensiteit - met elkaar in overeenstemming zijn, kunnen we aldus positieve
resultaten verwachten. We kunnen echter slechts met zekerheid van goede resultaten
spreken als we alle nuances van de methodologie en haar psychologische grondslag
kennen.
U wilt mijn mening over versnelde muzikale scholing. Ik moet zeggen dat het hele

ervaren van muzikale scholing zich lijkt te verzetten tegen versnelling, daar muziek
geen gewone wetenschap is maar eenmanifestatie van de individuele persoonlijkheid.
Met andere woorden, muziekonderricht is niet los te maken van de ontwikkeling van
een artistieke persoonlijkheid. Programma's voor versneld onderwijs zouden al een
heleboel voor elkaar brengen als ze bij het kind alleen al een esthetisch gevoel, een
artistieke aandrang zouden aanwakkeren.
Wat het tweede deel van uw vraag betreft, ten aanzien van de invloed van versnelde

instructie op de psyche van het kind hangt alles af van hoe de instructie opgezet is.
Als we er op toezien dat (a) het kind zijn opgaven niet moeilijk en onbegrijpelijk
dient te vinden; (b) het kind níet gedwongen dient te worden tot het maken van de
opgave, maar zijn leraar zijn belangstelling dient op te wekken (het spelen van viool
zou als een spel voorgesteld moeten worden, iets dat je met plezier en voldoening
doet); (c) het kind níet overladen dient te worden met overbodige informatie; (d)
men het kind níet langer dan dertig tot veertig minuten achtereen zonder onderbreking
dient te laten studeren of meer dan twee lessen op een dag te geven; (e) het kind zijn
leraar aardig dient te vinden. Als deze ‘veiligheidsmaatregelen’ in acht genomen
worden, kunnen we er zeker van zijn dat er geen schade berokkend wordt aan de
psyche van het kind.

Erkent u zoiets als de mentale achterlijkheid van de bevolking van de
ontwikkelingslanden en gelooft u dat deze achterlijkheid uitgewist kan worden met
behulp van wetenschappelijke methodes en programma's die uitgewerkt zijn door
behavioristen, psychologen en deskundigen op het gebied van de hersenfuncties?
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De bevolking van de ontwikkelingslanden hebben door de eeuwen heen hun eigen
oorspronkelijke cultuur gevormd en in niet mindere mate blijk gegeven van hoge
intelligentie, vindingrijkheid, wilskracht en andere opmerkelijke menselijke
eigenschappen dan de Europeanen dat tegenwoordig doen. Niettemin bevonden de
historische culturen van deze bevolkingen zich in de twintigste eeuw - het tijdvak
van intensieve wederzijdse beïnvloeding van landen en continenten - in een ongelijke
positie. Maar dat heeft alleen betrekking op de gang van zaken betreffende het
culturele en historische leven, en niet op de bijzondere individuele kenmerken en
vaardigheden van hun vertegenwoordigers.
De Amerikaanse geleerden Michael Cowl en Sylvia Scribner hebben in hun boek

Culture and Thought op overtuigende wijze aangetoond hoe onjuist het kan zijn om
tegenwoordig de term ‘geestelijk achtergebleven’ te gebruiken met betrekking tot
de bewoners van de ontwikkelingslanden. Bovendien zouden we extra voorzichtig
moeten zijn met het vergelijken van de specifieke kenmerken van verschillende
culturen. Natuurlijk, als we vanaf het allereerste begin uitgaan van het
ongerechtvaardigde gezichtspunt dat de ontwikkeling van technologie en haar
onderhorige wetenschap de enige indicatie geeft van een geavanceerde levenswijze
en de dienovereenkomstige cultuur, dan zijn de volkeren die gedurende duizenden
jaren hun eigen culturele waarden gevormd hebben en begaafdheden ontwikkeld
hebben die naar de aard oneuropeaans, hoewel niet minder hoogstaand en harmonieus
zijn, in een dergelijke ‘competitie’ aan de verliezende hand. Ik betwijfel echter of
iemand er vandaag de dag de behoefte aan voelt om de verworvenheden van de oude
geestelijke cultuur van India af te meten naar de hoeveelheid elektronische
huishoudelijke apparatuur die over het hele land in gebruik is!
Pogingen van de kant van deskundigen om rechtstreeks de psyche en het intellect

van de bevolking van de ontwikkelingslanden te beïnvloeden zouden schadelijk en
vruchteloos zijn. De enige weg naar een normale ontwikkeling voor hen is het behoud
van hun oorspronkelijke cultuur die natuurlijke geleidelijke veranderingen behoort
te ondergaan als gevolg van hun vrije uitwisseling met andere culturen.
Iets heel anders is dat achter deze fundamentele sociale en historische

omstandigheden van bijzondere betekenis de schepping en bevordering schuilgaat
van een modern systeem voor volksonderwijs, en in dit buitengewoon
belangwekkende proces zijn opvoed-
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kundigen, psychologen en andere deskundigen in het veld van de geestelijke
ontwikkeling van de mens betrokken.
De historische ervaring van de voorheen achtergebleven volkeren van de

Sovjet-Unie ten aanzien van de economische en culturele ontwikkeling vormt een
overtuigend bewijs van hoe een socialistische maatschappij een algemeen
onderwijssysteem kan voortbrengen dat de gehele bevolking in staat stelt naar een
harmonieuze psychologische en intellectuele ontwikkeling op te klimmen, die in
overeenstemming is met de eisen van de huidige tijd.
Maar zelfs een dergelijke benadering van de rol van cultuur en onderwijs in de

ontwikkeling van de mentale activiteiten van de mens moet niet voorbijgaan aan de
individuele verschillen die de mensen binnen iedere cultuur en welk stadium van
hun ontwikkeling dan ook bezitten. In een aantal gevallen zijn deze verschillen niet
afhankelijk van de levenswijze, leermiddelen en onderwijsmethoden en opvoeding,
maar de resultaten van pathologischorganische veranderingen in het zenuwstelsel.
Natuurlijk vereist het de inspanningen van deskundigen - doktoren, psychologen en
opvoedkundigen - om duidelijke gevallen van geestelijke achterlijkheid, die teruggaat
op individuele somatische oorzaken, te boven te komen.

Wat is nu precies uw benadering van onderwijs?
We moeten hier onszelf twee hoofdvragen stellen. Ze hebben beide te maken met

wat de voornaamste en fundamentele percepties zijn waarop de ontwikkeling van de
moderne mens berust. Ten eerste is daar de biologische factor. Wat heeft de natuur
de mens te bieden? Welke genetische factoren bepalen zijn lot? En ten tweede: Wat
heeft het milieu een mens te bieden?
Het is het menselijke sperma dat de mens voortbrengt. De kleur van de ogen wordt

genetisch bepaald. Algemene kenmerken worden geërfd van grootouders, vader en
moeder. Een kind neemt een gave voor muziek gelijktijdig in zich op met de melk
van de moeder.
Maar nemen we de intellectuele ontwikkeling van een mens in ogenschouw, dan

merken we dat het milieu een rol van vitaal belang speelt. Enkele geleerden beweren
dat biologie het belangrijkste element binnen het onderwijs is. Wij zijn daarentegen
van mening dat het succes en het falen van het onderwijs voor 80 tot 90 procent
afhangt van de input uit het milieu. De mens leeft temidden van een sociaal bepaald
milieu. Alles wat daar gebeurt is van invloed op hem of haar.
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Het brengt hem of haar eveneens schade toe, soms onherstelbare.
Misschien, maar ik spreek in de eerste plaats over de kwestie van het programmeren

van kinderen. Er moet een methode, een onderwijssysteem, opgezet worden. Vanaf
de vroegste jaren mikken we in de Sovjet-Unie op het creëren van zo'n programma.
We willen erin slagen jonge mensen de basiskennis te verschaffen omtrent de
objectieve wetten die de ontwikkeling van de natuur en maatschappij bepalen.
Wat we proberen duidelijk te maken, is dat een kind of een jong mens binnen een

collectief leeft. We onderstrepen dat dit collectief, de maatschappij, vele functies ten
behoeve van het individu vervult. Voedsel, kleding, onderwijs, wetenschappelijke
kennis, boeken, concerten, toneelstukken, sporten, alles wordt gedaan door anderen
voor hem of haar.
We maken duidelijk dat het leven in een collectief van invloed is op het individu.

Daarom zijn we van mening dat het binnen het Sovjet-onderwijs onze taak is die
kenmerken te stimuleren die uiteindelijk het individu zullen aanmoedigen zijn eigen
aandeel te leveren ten bate van het goede, of in het belang van het collectief. Met
andere woorden, men heeft de plicht een bijdrage te leveren in het belang van het
volk in het algemeen.

Is dit niet een ietwat utopisch, of misschien een edel doel?
U wilde meer weten over ons onderwijssysteem.

Ja, maar leidt dit systeem niet tot het ontmoedigen van het individuele initiatief; het
wekt de schijn de persoonlijkheid af te stompen tot iets onherkenbaars.
Het zou duidelijk moeten zijn dat, wanneer we het hebben over een

onderwijssysteem dat gericht is op de collectieve maatschappelijke belangen, we op
generlei wijze het plan hebben individuele kenmerken of bijzondere gaven van een
bepaald individu te onderdrukken. We hebben in het geheel niet het voornemen om
alle leden van de maatschappij naar een bepaalde ontwikkelingsgraad te nivelleren.
Integendeel. In welk collectief dan ook komt overduidelijk naar voren dat sommige
leden van deze groep in bepaalde richtingen uitblinken. We beschouwen het als de
onherroepelijke taak van het collectief om, als zulke talenten ontdekt en vastgesteld
worden, al het mogelijke te doen om ze te bevorderen en te stimuleren.
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Toch laat het middelbare schoolsysteem in de Sovjet-Unie de indruk achter nogal
eenvormig en samengeperst te zijn.
Als men een onderwijssysteem van wat voor maatschappij dan ook in aanmerking

neemt, dan moet men eveneens rekening houden met de geschiedenis van het land
in het bijzonder en de historische ontwikkeling van de samenleving ervan.Menmoet
allereerst op de hoogte zijn van de wetten waarop die samenleving gegrondvest is.

Maar is dat voldoende?
Wij vinden dat de moderne mens een voorstelling moet hebben van de oorsprong

van alle leven, van hoe de samenleving functioneert. Wat de zin en betekenis van
kerncentrales of ruimteschepen is. Jonge mensen behoren vertrouwd te zijn met de
ontwikkeling van de natuurwetten. Wij streven naar het doorgeven van een zeker
optimum aan wetenschappelijke kennis voor alle leerlingen op onze scholen.

En aan de grondslag van het socialisme wordt ongetwijfeld overal hetzelfde aantal
lesuren besteed. Ik heb gezien dat aan een kleuterschool, bij kinderen van vier tot
zes jaar, op een collectieve boerderij in de Oekraïne propaganda werd gemaakt voor
de socialistische gedachte.
De kinderen in de Sovjet-Unie krijgen vanaf het moment dat zij hun eerste

denkbeelden ontwikkelen socialistische gedachten onder ogen. Dat gebeurt eerst in
het gezin, daarna, zoals u zegt, op de kleuterschool overeenkomstig hun leeftijd. Dat
wil zeggen dat we het voor verschillende leeftijdsgroepen op een verschillendemanier
begrijpelijk maken.
Een van de grondbeginselen van ons onderwijssysteem is dat werken een plicht

is voor alle burgers. We beginnen al op zeer jonge leeftijd met het nader toelichten
van deze stelregel. Er zitten naar schatting alleen al 13 miljoen kinderen op de
kleuterscholen. Die worden door de staat gefinancierd, en dat is een kostbare
uitgavepost. We laten een aanbevelingsprogramma rondgaan voor de
onderwijsactiviteiten binnen onze kleuterschoolinstellingen. Ze bevat elementen van
morele beginselen, hygiëne, de wetten der natuur, de arbeidsprincipes; en we vertellen
over Lenin.

Ik heb gezien dat er kleurendia's van Lenin en het Kremlin getoond worden aan
klassen van uw kleuterscholen.
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Ja, respect en liefde voor Lenin loopt als een rode draad door ons hele
onderwijssysteem. Het is noodzakelijk jonge generaties idealen als model voor te
leggen die ze kunnen volgen en koesteren. Dit doel bereiken we op verscheidene
manieren. Tijdens de tweede wereldoorlog werd bijvoorbeeld een groep jonge
gardisten op barbaarse wijze afgeslacht door de binnenvallende nazi's. Een van onze
beroemde schrijvers koos deze tragische gebeurtenis als thema voor een roman. We
maken gebruik van boeken, film en toneelstukken om de mensen te inspireren tot
bereidheid voor het verdedigen van het land als er zich een kritieke situatie zou
voordoen.
Wij geloven dat kinderen tijdens hun schooljaren voorbeelden voorgelegd horen

te krijgen die zij als idealen kunnen gebruiken. We maken bijvoorbeeld gebruik van
literatuur en kunst om dit doel te bereiken.
Omdat het leven voor de nieuwe generaties gemakkelijker en comfortabeler aan

het worden is, worden we voor het probleem gesteld om onze jongeren op te voeden
in de geest van het gegeven dat arbeid een onmisbare factor is voor het welzijn van
de samenleving in haar geheel. Misschien hebben wetenschap en technologie, en
almaar nieuwe uitvindingen, het leven voor talrijke volkeren vergemakkelijkt, maar
we hebben nog steeds arbeiders nodig die bereid zijn de mijnschachten in te gaan en
naar steenkool te graven. Maar tegenwoordig heeft vrijwel iedereen een
middelbareschoolopleiding afgemaakt, wat in de praktijk betekent dat de weg naar
de universiteit en hogere-onderwijsinstellingen voor vrijwel iedereen openligt. Maar
als alle jonge mensen zich ten doel gaan stellen geleerden te worden, wie gaat er dan
nog de mijnen in?

Je vraagt je af of jonge mensen illusoire symbolen nodig hebben om naar te leven,
daar Lenin, Jezus, de koningin van Engeland, en misschien zelfs wel de ayatolla
Khomeiny zo nu en dan onoverbrugbare hindernissen lijken te vertegenwoordigen
voor het in contact treden met de werkelijkheid van het nucleaire tijdperk.
Wij geloven dat iedere groep mensen, iedere staat, onderwijspatronen volgt die

op éen lijn liggen met de geest en de idealen van die desbetreffende staat. Dat lijkt
bekend. Lenin benadrukte dat het een duidelijke leugen is om te zeggen dat een
school buiten de politiek en het openbare leven gehouden dient te worden. Ik denk
dat het de functie van iedere staat is om de grondbeginselen
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waarop zij berust te verdedigen. En iedere staat zal zelf ontworpen symbolen
gebruiken. Iedere staat zal trachten haar jongeren naar haar eigen idealen en geest
te vormen. Vanuit onze gunstige positie geloven wij dat de gehele wereld zich
langzaammaar zeker in de richting van het communisme beweegt, hetgeenwil zeggen
een gemeenschap bevrijd van klasseverschillen.

Misschien is het tijdperk van rijke edelen en hogere standen wel voorbij, maar
klasseverschillen schijnen stand te hebben gehouden, zelfs in de Sovjet-Unie.
Natuurlijk zullen er altijd verschillen tussen mensen zijn, maar als we het hebben

over een klassenloze maatschappij dan bedoelen we een maatschappij waarin alle
produktiemiddelen de staat toebehoren. Er zullen altijd verstandige en minder
verstandigemensen zijn, maar we praten hier over de maatschappelijke infrastructuur.
Wij zijn diep overtuigd van de rechtvaardigheid van het communisme. Maar over
symbolen gesproken, welke voorbeelden en welke idealen zullen jongeren volgen
bij het vormgeven aan hun eigen toekomst? Sommige mensen zullen misschien geen
behoefte hebben aan nationale symbolen en hun eigen weg in demaatschappij volgen,
maar er zullen altijd meer intelligente en minder intelligente mensen bestaan.

Wilt u daarmee zeggen dat die nationale symbolen zullen verdwijnen als de collectieve
rijpheid van een volk eenmaal ongekende hoogtes heeft bereikt?
Misschien zullen sommige symbolen tenslotte geleidelijk aan verdwijnen, maar

er zullen andere symbolen voor in de plaats komen.

Het blijft me een raadsel waarom mensen symbolen nodig hebben voor de
psychologische inrichting van hun ziel en verstand.
Is dat niet altijd al zo geweest? Vergeet niet dat wanneer we Lenin opvoeren als

een symbool voor onze jeugd, we het beeld van een mens presenteren. Deze mens
heeft met zijn vrienden de partij opgericht en samen hebben zij de revolutie bevochten
en gewonnen. Deze partij heeft de fundamenten van onze staat opgebouwd. Dit is
geen figuur zoals Jezus Christus, maar het beeld van een mens die onder ons geleefd
heeft en de besluiten ondertekend heeft die de grondslag vormen voor ons
schoolsysteem. Hij heeft de basis gelegd voor onze nieuwe staat.
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George Washington heeft Amerika bevrijd en zijn beeldenaar kun je nog op
dollarbiljetten zien staan. Maar na tweehonderd jaar lijkt het zo'n leeg symbool,
betekenisloos. Vanuit de ramen van mijn hotelkamer kan ik de pasgehuwde paren
op het Rode Plein zien staan om hun pelgrimsgang naar Lenin te maken.
Ik zou hier niet de historische betekenis van George Washington of staatshoofden

van andere landen ter discussie willen stellen. Maar wat Lenin betreft: onze jongeren
komen inderdaad het graf van Lenin en van onze onbekende soldaat bezoeken. En
ze nemen bloemen mee. Dit om hun dankbaarheid tot uitdrukking te brengen aan
diegenen die er niet meer zijn. Maar zij blijven dankbaar voor het ontstaan van ons
leven en de vele mogelijkheden die we tegenwoordig hebben voor een beter leven
dan dat van onze verre voorouders.

Vindt u dat moderne onderwijssystemen de ontwikkeling van het brein ter overweging
zouden moeten nemen?
Zeker. Niet alleen zouden we onze jongeren de fundamentele biologische feiten

over het brein moeten bijbrengen, maar ze zouden ook moeten weten hoe menselijke
organismes werken. We weten hier niet genoeg over en tot op heden dragen we er
niet voldoende kennis van over. Je zou kunnen zeggen dat deze heel nieuwe
wetenschap, die we tot dusver nog onvoldoende ontwikkeld hebben, waardoor we
er nog niet over beschikken, uiteindelijk aan ons leerplan toegevoegd hoort te worden.

Dit stelt u dus voor?
Ja. Hoe kan iemand ooit een uitstekend leraar worden zonder een grondige kennis

te bezitten van de biologische functies van de mens, het brein inbegrepen?

Zonder deze kennis zullen we kinderen vanaf hun vroegste ontwikkeling eeuwig letsel
toebrengen.
Precies. En dit ten nadele van onszelf en de gemeenschap in haar geheel. We zullen

nooit invloed krijgen op jongeren zonder de biologische functies van het menselijk
lichaam te kennen. Of die van het brein. Binnen de hedendaagse psychologie loopt
het storm op dit onderwerp en daar sta ik achter. Onze onderwijzers krijgen les in
algemene psychologie, de psychologie van het individu, de psychologie van
schoolgaande jongeren, sociale psychologie van het collectief, de psychologie van
menselijke relaties, psy-
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chopathologie en andere, verwante vakken. We doen een poging om onze leraren en
ons onderwijzend personeel zodanig toe te rusten dat ze vrijwel een afgestudeerd
wetenschappelijk onderzoeker zijn. We vertellen hen dat leerboeken onmogelijk alle
antwoorden kunnen geven. Hier heb je de kinderen; kijk zelf, let goed op ze en trek
je eigen conclusies. Als je voor een klas van 35 leerlingen staat, onthoud dat je niet
tegenover 35 machines staat, maar tegenover 35 levende mensen. We hebben jullie
de grondbeginselen van de verscheidene moderne disciplines en wetenschappen
aangereikt en zorg ervoor dat je mensen de maatschappij binnenleidt. Een bekwame
leraar is tezelfdertijd een uitnemend psycholoog. We noemen impopulaire leraren
‘lesgever’.

Kunt u zich een situatie voorstellen waarin de stad Moskou failliet zou gaan en
achtduizend onderwijzers zou ontslaan en daarmee aan 1,4 miljoen leerlingen acht
uur school per week zou ontnemen, zoals onlangs in Manhattan gebeurd is?
Ik geef er de voorkeur aan geen mening te verkondigen omtrent gebeurtenissen

in New York City, maar ik moet wel zeggen dat een soortgelijke situatie hier niet
mogelijk zou zijn. Daar we onzemiddelen via het ministerie van Financiën toebedeeld
krijgen, hebben we zeker onze moeilijkheden, omdat we niet altijd al het geld kunnen
krijgen dat we willen. We zouden bijvoorbeeld graag meer Pioniersscholen willen
opzetten, maar dit is afhankelijk van de begroting van de Sovjet-staat. Maar voor
zover het onze middelbare scholen aangaat, zijn de besluiten met betrekking tot wat
we kunnen doen enmoeten doen genomen en daarvoor kunnen we al het geld krijgen
dat we nodig hebben, wat gemakkelijk en soepel werkt. We weten precies hoeveel
leerlingen we hebben of zullen krijgen, hoeveel onderwijzers we hebben of nodig
zullen hebben, en dus zullen we nooit geconfronteerd worden met een dergelijke
door u weergegeven situatie.

Vindt u dat het Sovjet-onderwijssysteem genoeg ruimte laat voor volledige individuele
groei, voorde ontwikkeling van alle mogelijke persoonlijke gaven?
Dat vind ik zeker. Wij drukken onze leraren op het hart te letten op de individuele

expressie van artistieke vaardigheden en we vragen ze leerlingen bij de ontwikkeling
ervan te begeleiden. Als een kind belangstelling toont voor schaken moedigen we
hem of haar aan naar de plaatselijke Pioniersschool te gaan en verder door te
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gaan met het ontwikkelen van deze bijzondere vaardigheid. Dit is tenslotte precies
wat er in het leven van Anatoli Karpov gebeurd is. Onze kinderen nemen ook deel
aan internationale spelen, zoals de Muziekolympiade, die onlangs in Engeland
georganiseerd werd. In 1979 organiseerden wijzelf de internationale olympiade voor
chemiestudenten in Leningrad. De ervaring heeft ons geleerd dat onze kinderen altijd
van deze evenementen terugkomen met dan wel misschien niet de eerste prijs, maar
gewoonlijk wel met een van de drie hoogste prijzen.

Het verschil tussen Oost en West lijkt, ook op onderwijsgebied, in verband te staan
met de sociale grondslag van de staat. In het Westen wordt gezegd dat kinderen in
communistische landen onderdrukt worden. In het Oosten, in socialistische landen,
zeggen ze: wij wapenen onze jongeren zodat ze beter in het collectief kunnen
functioneren.
En wie moet je geloven? Uw lezers zullen geneigd zijn te geloven wat u te zeggen

hebt. Hun reactie op mijn woorden zal hoogstwaarschijnlijk zijn: ‘Nou ja, het is
tenslotte een communist die het zegt.’
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Natalia Bechtereva
Neurofysiologe, Pavlov-instituut, Leningrad, Sovjet-Unie

Denkt u dat emoties erfelijk overgedragen worden?
Ik denk dat de emotionele geestestoestand grotendeels erfelijk gepredisponeerd

is. Zij kanmogelijk worden veranderd. Een kind kanworden geleerd bepaalde emoties
te onderdrukken, in dit opzicht ‘geremd’ raken. Maar het werkelijke
hersenmechanisme van de emotie wordt met het kind geboren.

Hoe zit het met ritme? Wordt het in genetische zin geërfd?
Dat zou kunnen. We merken tegenwoordig dat steeds meer jongeren een

ritmegevoel ontwikkelen omdat deze basisvorm in rockmuziek steeds populairder
wordt en waarschijnlijk, vice versa, een ritmegevoel gemakkelijk kan worden
ontwikkeld. Nogmaals, predispositie zou aangeboren kunnen zijn.

Het Venezolaanse programma voor kinderen van nul tot zes jaar zou misschien
uitgebreid kunnen worden met componenten van genetische manipulatie.
Ik denk niet dat we op dit ogenblik het recht hebben aan kinderen te knoeien via

genetische manipulatie.

Misschien kunnen we dan leercomputers programmeren voor alle kinderen ter wereld
om hun zelfperceptie ten opzichte van hun milieu, de planeet en het heelal te
coördineren.
Zo'n programma zou nooit helemaal lukken, vanwege de input via ouders, milieu,

historie, cultuur, en vanwege erfelijke predispositie. Het zou buitengewoon gevaarlijk
zijn om nu met de genen aan de gang te gaan.

Ik wekte niet bedoeld de indruk dat ik manipuleren of knoeien met het DNA op het
oog had. Wat ik bedoelde was werken met onze kennis omtrent de genetica in de
psychologie.
Dit is al een stuk beter. Maar het zou beslist niet éen programmamoeten zijn, maar

een reeks programma's die aangepast zouden moeten worden aan erfelijke aanleg,
vooral als je projecten aan
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het ontwerpen bent zoals de Venezolanen kennelijk aan het doen zijn. Maar ik kan
niet zeggen dat ik wegloop met de idee om dergelijke programma's aan kinderen of
mensen in het algemeen op te leggen. Naar mijn mening zou het aan ouders vrij
moeten staan om te beslissen of ze aan dergelijke programma's mee willen doen of
niet.

De Venezolanen leggen aan niemand iets op, ze trachten alleen maar medewerking
te verkrijgen op basis van vrije wil.
Als wij in de Sovjet-Unie een dergelijk programma hadden, zou het volledig aan

de ouders overgelaten worden of ze deel willen nemen of niet. Maar ik ben er in
eerste instantie niet zo zeker van of dergelijke programma's een kans van slagen
hebben. We menen dat we kinderen het beste zoveel mogelijk kunnen laten zien wat
de keuzemogelijkheden zijn. Bied ze zo ruim mogelijk de kans. Jonge kinderen
kiezen nu eenmaal zelf wat ze het liefst willen doen. Natuurlijk, sommige kinderen
zijn lui. In dat geval is het wel noodzakelijk om ze een aantal malen de keuzen te
tonen, de voordelen duidelijk te maken, en deze processen zonodig een paar keer te
herhalen. En zeker rekening te houden met de psychologische predispositie van het
kind - en naderhand pas wat ‘druk’ uit te oefenen.

Dat heeft z'n tijd nodig.
Jazeker.

Maar de Venezolaanse minister heeft haast.
Als ze met deze programma's haast zouden gaan maken, en ze aan de kinderen

zouden gaan opdringen, konden de gevolgen wel eens heel anders zijn dan ze
verwachten. Als ik bijvoorbeeld een kind heb, een jongen, en ik zou erin toestemmen
dat hij deel ging nemen aan speciale experimenten waarmee ik het eigenlijk oneens
ben, dan zou dat ongetwijfeld ernstige moeilijkheden veroorzaken. Er hoort allereerst
zorgvuldig uitgelegd te worden wat voor soort intelligentieprogramma overwogen
wordt, voor welk doel het ontworpen werd, enzovoort.

Maar wachten tot iemand de bedoeling begrijpt doet me denken aan de politicus die
beweerde dat derde-wereldlanden niet rijp voor vrijheid waren. Als je wacht tot je
rijp voor iets bent, zoals rijp zijn voor het huwelijk, kom je er misschien nooit.
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Ik ben het niet met u eens. De mensen in de Sovjet-Unie begrijpen onze beleidslijnen
op onderwijsgebied en kunnen zich erin vinden. En als we nu eens een andere kwestie
nemen - men weet hier dat als je kinderen inent, je voorkomt dat ze doodgaan. We
zijn in veel andere belangrijke kwesties dezelfde mening toegedaan, net als in andere
landen. We hebben een afspraak dat we de kinderen op zes- of zevenjarige leeftijd
naar school sturen. Dat wordt allemaal tot stand gebracht op grond van afspraken.

In Nederland hebben we nog steeds religieuze groeperingen die liever zien dat hun
kinderen sterven, want ze weigeren inentingen in de naam van hun goden. Rationaliteit
contra irrationaliteit.
Waarom geeft dan iemand ze niet toch de vaccinatie?

Inderdaad. Als ouders te onintelligent en te irrationeel zijn om te begrijpen dat dit
moet worden gedaan, dan zou de overheid op de vaccinatie moeten toezien.
Maar dit is het probleem van leven en dood, en op het vlak van onderwijs en

opvoeding moet je beginnen met de ouders.

Dat is precies waar de Venezolanen op doelen.
Dat is uitstekend.

Ze zetten televisieprogramma's op voor moeders, om ze te helpen begrijpen hoe ze
met kinderen moeten omgaan.
Deze dingen aan de ouders uitleggen is alvast een begin. Maar wie is de persoon

die knap genoeg is om precies te weten wat er gedaan moet worden met de kinderen
van nul tot zes en wat het beste voor ze is? Ik ken heel wat onderwijzers met totaal
verschillende opvattingen.

U ziet psychiaters met kinderen bezig die problemen van ernstiger aard hebben dan
de kinderen van fabrieksarbeiders.
Natuurlijk kijk ik niet alleen van ‘buiten’ naar het brein, maar ook van ‘binnen’.

Maar ouders maken het er alleen maar erger op door zich grotendeels onbewust te
zijn van het gevoelige mechanisme, de chip in het brein van kinderen waarmee ze
aan de gang zijn, waarbij ze maar al te vaak onherstelbare schade toebrengen.
Ik weet niet of ik het geheel met u eens kan zijn. Ouders kunnen

Willem Oltmans, Over intelligentie



135

misschien vaak niet met zoveel woorden zeggen of uitleggen, of onder woorden
brengen wat ze met hun kinderen aan het doen zijn, maar ze weten het wel. Ze vinden
instinctief vaak het juiste pad. Niet in alle gevallen, natuurlijk.

Ik spreek u niet graag tegen, maar ik ben bang dat een overgrote meerderheid van
de ouders hun kinderen voor het leven in de vernieling draaien uit pure onwetendheid
over wat ze hun kinderen eigenlijk aandoen. Maar hoe raakt het brein van een kind
ingespeeld op taal en cultuur, of hoe vormt het een referentiekader?
Bedoelt u een geheugenvorming op lange termijn? Ik heb nu een eenjarig kleinkind.

Het is voor mij zeer interessant om te zien hoe deze baby probeert een uitweg te
vinden uit wat de ouders haar proberen op te leggen. Het lijkt net op een soort gevecht,
een verzet tot behoud van het ik. Dit begint duidelijk erg vroeg. Dit is nog een aspect
waar rekening mee gehouden moet worden, ook bij wat ze in Venezuela aan het doen
zijn. Ik heb echter nog nooit beroepshalve te maken gehad met die thema's waar we
hier over praten. Dit Venezolaanse programma voor de ontwikkeling van de
intelligentie is natuurlijk wel interessant voor mij, maar vanuit een heel ander
gezichtspunt. We hebben in ons laboratorium te maken met patiënten die behandeld
worden met ingebrachte elektroden. We passen deze technieken nu al achttien jaar
lang toe. Stap voor stap komen we er achter dat het brein vele codes kent die uiterst
functioneel zijn. Deze kennis omtrent hersenmechanismes is van groot belang voor
het begrip van emotionele en mentale processen. Stap voor stap, zonder de patiënt
enig letsel toe te brengen - want de patiënt komt altijd op de eerste plaats - wordt het
onderzoek naar de neurofysiologische codes van de geestesgesteldheid tot
ontwikkeling gebracht. Vele jaren terug waren we al de gebieden in het brein aan
het afbakenen die verantwoordelijk waren voor denken, probleemoplossen, enzovoort.
Verder hebben we onderzocht wat er werkelijk gaande was in die kleine gebieden
ten tijde dat we denken, we woorden horen, we proberen een woord uit te brengen
en het daadwerkelijk uitbrengen, we proberen een probleem op te lossen, of ons iets
proberen te herinneren en het ons daadwerkelijk herinneren.We hebben een richtsnoer
voor onderzoek ontwikkeld die we het ontcijferen van hersencodes noemen. We
proberen erachter te komen wat er gebeurt als we te maken hebben met onze meest
menselijke bezigheid. We komen hier nu natuurlijk aan een nogal ingewikkelde
vaktechnische discussie.
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De lezers zouden het waarschijnlijk niet begrijpen als u dieper op dit onderwerp in
zou gaan, aangezien ik het zelf verwarrend vind. Wat ik me afvraag is welke
maatschappelijke waarde uit deze onderzoekingen afgeleid kan worden.
Nu, we weten bijvoorbeeld hoe er interferentie plaatsvindt tussen het

korte-termijngeheugen en het lange-termijngeheugen, met een eindresultaat waar
niemand echt vat op kan krijgen. Hoe het lange-termijngeheugen of wat u zonet nog
het referentiekader noemde, geordend is weet niemand echt. Er bestaan vele
verschillende theorieën en hypotheses. We kunnen bepaalde mechanismes op onze
schermen aan het werk zien, en van onze computers aflezen hoe de interferentie
tussen korte-termijn- en lange-termijngeheugen in z'n werk gaat. Dit opent geheel
nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs.
We weten nu bijvoorbeeld een aantal dingen over hoe het brein de betekenis van

een woord leert of hoe het brein de betekenis van een woord onderscheidt. We weten
iets over hoe de systemen in het brein gerangschikt zijn die de moedertaal en andere
verworven talen vasthouden.We weten dat er plaatsen zijn in het brein die twee talen
bevatten. Er zijn ook afzonderlijke plaatsen in het brein voor het in stand houden
van verschillende talen. Deze bevindingen zijn overigens bevestigd in Amerika. De
Amerikanen bevestigden dat er tenminste een aantal verschillende gebieden in het
brein te vinden zijn die verantwoordelijk zijn voor verschillende talen. Uit deze
gegevens kan men opmaken hoe iemand soms volledig éen taal kan vergeten.

Fantastisch.
Alles wat met het brein te maken heeft is fantastisch. Niet wat we aan het doen

zijn, maar het brein zelf is fantastisch.

Natuurlijk, omdat het alles is waar we het mee moeten doen. Het is de enige ‘chip’
in staat de mensheid te redden.
Daarom proberen we te doen wat José Delgado in Spanje aan het proberen is: de

grondslag van de hele mensheid te leren kennen.

Er zijn maar zo weinig mensen die dit van Delgado begrijpen.
Dat wil zeggen dat onze kennis verre van volledig is. Vermoedelijk zullen we pas

echt voortgang maken als we eenmaal meer zullen weten en we onze kennis op een
veel eenvoudiger manier volledig kunnen verklaren.
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Wat is uw schatting?
Het gaat nu al erg snel.

Gelooft u dat alles wat ooit in iemands leven gebeurd is in het brein opgeslagen ligt?
Sommige mensen zijn het daar niet mee eens en geloven dat aléén wat belangrijk

is opgeslagen wordt. Maar ik geloof dat praktisch alles in ons brein opgeslagen wordt
en dat het terughalen zeer moeilijk is, vooral voor die voorvallen die niet belangrijk
waren en die niet door motivaties, emoties, enzovoort ondersteund werden.

Microprocessoren hebben geen slaap nodig, zijn nooit in een slecht humeur en melden
zich niet ziek, werken zelfs 24 uur per dag.
Ik hoop niet dat u hier een vergelijking in gedachten heeft met het menselijke brein

want er dient wel beseft te worden dat zelfs de ‘intelligentste’ computer een bepaald
leerniveau, een leerplafond heeft. Het brein heeft dat niet. Het brein kent vrijwel
geen grenzen.
Vele duizenden jaren geleden droomde niemand over vliegen, of tenminste niet

met de middelen die we vandaag de dag in de lucht zien, en ook droomde niemand
over het leren van algebra. Tegenwoordig leert vrijwel iedereen het. De geestelijke
vermogens zijn alleen afhankelijk van het individuele verschil tussen de hersenen.

Intelligentie dus ook?
Ja. Maar wat bedoelt u met dit woord intelligentie? Voor mij betekent intelligentie

niet alléén kennis. Let wel, mensen kunnen heel knap zijn, zelfs zéer geleerd, maar
dan kunnen ze nog steeds aan intelligentie tekort komen. Intelligentie is de
vermenigvuldiging van overgeërfde kenmerken: door middel van leren.

Kan het IQ gemeten worden?
U bedoelt door tests? De meest begaafde of creatieve persoon produceert vaak de

laagste cijfers bij IQ-tests. IQ is een functie van lesgeven en geheugen.

Het verbaast me nog steeds dat u de neurofysiologie van de geestesgesteldheid kan
registreren.
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Allereerst, gelooft u dat we denken? Gelooft u dat het niet alleen de anatomie is die
verantwoordelijk is voor de geestesgesteldheid?Waarommoet er, wanneer er sprake
is van een micromysterie, naar ons gevoel een of meer processen van fysiologische
aard aan ten grondslag liggen, die eveneens geregistreerd kunnen worden. Waarom
niet?

Bent u hier zeker van?
Ik heb nooit gezegd dat ik dat wist. Ik tracht het te weten te komen, we ondernemen

stappen in deze richting.

Eén vraag nog.
Eén nog maar?

Robert Jastrow van het Goddard Space Institute van NASA heeft me verteld dat
vergeleken met computers de mensen bedradingsfouten hebben met de mogelijkheid
dat de elektronika de mens zal overleven.
Ik geloof... van niet. Microprocessoren of computers zijn slechts een grote steun

voor het menselijk brein.

Maar in sommige rapporten wordt gesteld dat microprocessoren zelfs beschadigd
hersenweefsel kunnen vervangen.
Als iemand blind of doof is kun je een microprocessor gebruiken. Het helpt wel

enigszins, maar slechts tot op zekere hoogte. Je blijft toch nog steeds afhankelijk van
de vermogens van de neuronen.

Niets kan ooit de neuron vervangen?
Wie weet? Maar er zijn een heleboel manieren om de neuronen bij te staan. Ik

denk dat we in het brein vermogens hebben zitten die nog te moeilijk zijn te
doorgronden, om van te dromen. Bijvoorbeeld, we veronderstellen nog steeds dat
we slechts éen tijdschaal in ons brein hebben. Daarom wordt er ook altijd gezegd
dat computers zoveel sneller dan het menselijk brein kunnen rekenen. Maar er zijn
voor ons al enige aanwijzingen dat het brein verschillende tijdschalen kent en veel,
veel sneller kan werken. Misschien niet zo snel als een computer, maar wellicht veel
sneller dan het nu werkt. We kennen nu al enkele mensen die wonderbaarlijk snel
kunnen rekenen, in onderdelen van seconden.
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Reuven Feuerstein
Psycholoog, Bar Ilan universiteit, Jeruzalem, Israël

Hoe is de mens geworden wat hij is vandaag de dag?
Ik zou de veranderbaarheid van mensen hun belangrijkste karakteristiek willen

noemen. Er is geen ander wezen op de wereld die zich zo kan wijzigen in de richting
van hogere verstandelijke processen, een groter aanpassingsvermogen, een grotere
flexibiliteit in mobiliteit, gezien vanuit de adaptieve systemen, als de mens. Hij doet
het naar believen.

Hoe is de mens aan het vermogen gekomen om zichzelf te veranderen, afgezien van
ecologische omstandigheden, of misschien zelfs dankzij ecologische omstandigheden?
Het dier voelt geen afstand tussen zichzelf en de wereld. Het voegt zich naar een

soort Umwelt. Het kent een wereld die gevormd en gestructureerd is naar zijn
behoeften, die aan de wereld opgelegd worden. Het dier selecteert uit de wereld die
aspecten die aan zijn behoeftes beantwoorden.
Tegengesteld daaraan schept de mens zijn behoeftes, verandert ze en bepaalt zelf

dat hij kan veranderen, dat hij zich zal aanpassen in een heel andere dan de door
ecosystemen opgelegde richting. We hebben het hier eigenlijk over vrijheid.

Vrijheid is een fictie.
De betrekkelijke vrijheid van demens heeft uit oogpunt van zijn keuzes, uit oogpunt

van zijn vermogen om te besluiten ‘Ik zal veranderen, ik ga mezelf veranderen...’

Het klinkt als een Nieuwjaarsbesluit. Wie doet dit echt? Kinderen worden tot robots
gemaakt en leren een kruis te slaan voordat ze het geringste werkelijke besef hebben
wat ze doen.
Het feit dat ze een kruis slaan is niet belangrijk.

Het lijkt mij uiterst belangrijk. Deze mechanismes zitten oneindig diep. Kijk maar
naar wat er in Iran gebeurt.
Ze maken elkaar in Iran niet dood omwille van het kruis of de godsdienst. Dat

geloof ik echt niet.
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Iraanse ayatolla's zijn bezig met het plegen van moorden in Hitler-stijl uit naam van
godsdienst en geloofsovertuiging.
Nee, ik ontken dat ook maar het kleinste stukje religieus gevoel een bestanddeel

vormt van het moorden daar. Geen sprake van. Het maakt deel uit van louter
machinatie en politieke beginselen, hetgeen niets van doen heeft met godsdienst.
Daarvan ben ik heilig overtuigd.

Ik vrees dat de hoogeerwaarde ayatolla Khomeiny het niet met u eens zou zijn. Hij
beroept zich bij voortduring op de Islam.
Als u het wilt hebben over hoe mensen door hun culturele overerving beïnvloed

zijn, gaan we een heel andere richting uit. Ik geloof niet dat het mensdom zonder
culturele overerving het mensdom zou kunnen zijn wat het is. Ik zou u dat graag
willen bewijzen.
Neem de onderwijsfilosofie van Jean Piaget; deze volgt Jean-Jacques Rousseau,

met dien verstande dat wat de mens tot mens maakt, wat het individu maakt tot wat
het is, in wezen de interactie met de wereld is. En je hebt niemand nodig die bemiddelt
tussen de mens en de wereld.
Wat ons maakt tot wat we zijn, is het feit dat we waarnemen, dat we prikkels

ingeprent krijgen en registreren die ons direct raken. En het is deze interactie tussen
onszelf en de prikkels die ons verandert. Dit is wat ik ‘direct-exposure-type-learning’
noem bij zowel de benaderingswijze van Jean-Jacques Rousseau als bij de
verscheidene leervormen van het PR-type. Prikkel-reactie-prikkel, en dat in een
kettingreactie. Piaget redeneerde: prikkel-organisme-reactie. Dit verklaarde dan de
ontwikkeling van de intelligentie.

Bent u het daarmee eens?
Nee, dat kan niet. Dit geeft niet echt een verklaring voor de menselijke

ontwikkeling. Je kunt de aard van menselijke ontwikkeling niet verklaren door je te
beroepen op de prikkels die het menselijke organisme raken.
Ik beweer dat men menselijke ontwikkeling niet louter en alleen kan verklaren

door de interactie met prikkels. Er is een andere modaliteit nodig waardoor een mens
wordt wat hij is. Dit noem ik ‘mediated learning experience’. Dit is nu de leermethode
door directe blootstelling. Het gaat om de interactie van het organisme en de
verschillende ontwikkelingsfasen met prikkels. Maar deze
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interactie heeft geen invloed op het individu als hij niet een andere interactiemodaliteit
met de wereld gehad heeft. Wat er gebeurt is dat zich tussen hem en bronnen van
prikkels een ingewijde en doelbewuste volwassene plaatst die voor hem de wereld
interpreteert en verandert.

Maar van deze volwassenen zijn velen onwetend en maar al te vaak volslagen idioten
die zich niet bewust zijn van wat ze doen.
Nou goed.

Het is een vicieuze cirkel van robots die robots produceren.
Als je de grondslagen van ‘mediated learning experience’ kent, zul je zien dat het

er niet toe doet of ze onwetend zijn of niet, idioten zijn of niet. Er bestaat geen echte
geest zonder dat de volwassene de wereld interpreteert voor het kind, zonder dat hij
bemiddelt. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van de menselijke geest.
Voor het eerst in zijn leven ziet het kind een fles. Het kijkt er naar. Waar het van

gemaakt is. Je moet voor uitbreiding van bepaalde typen indrukken zorgen om te
leren wat het is. De tweede keer hoeft het kind niet langer meer dezelfde dingen te
doen. Het zal de fles herkennen, zelfs als het maar een deel ervan te zien krijgt. Wat
is er gebeurd? Is het voorwerp, de fles, veranderd? Nee, het kind is veranderd. Het
zijn het soort veranderingen die gepaard gaan met wijzigingen binnenin ons door
middel van blootstelling aan prikkels.

En dit gebeurt allemaal in het brein?
Ja. Dit leerproces vindt ons hele leven lang plaats.

En zit alles dat eenmaal in de neuronen gecodeerd is daar voor altijd?
Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Maar bij mensen ligt dat wel heel merkwaardig.

Er zijn grote verschillen tussen mensen wat betreft de mate van verandering die in
ons plaatsvindt na blootgestaan te hebben aan prikkels. Er zijn mensen die totaal
veranderen. Sommigen ondergaan weinig verandering. Anderen veranderen helemaal
niet. Sommige mensen kijken honderd keer naar een fles, en nog steeds alsof het de
allereerste keer is. Hoe komt het dat mensen zo totaal verschillen naar de mate en
de aard van verandering die in hen plaatsvindt nadat ze een leerproces ondergaan
hebben?
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Maar wat is nu precies ‘mediated learning experience?.
Het is het interactieproces tussen het kind en de sociale wereld.

Niet de wereld van de voorwerpen, zoals de fles.
Nee. Piaget heeft het over interactie, maar met wie heeft het kind een interactie

onder de condities van Piaget? Niet met mensen, maar met objecten. Piaget maakt
geen melding van een interactie tussen het organisme en de mens. Hij verwijst naar
interactie tussen het lerende organisme en objecten. En als het object toevallig een
mens is, fungeert hij als object, niet als een menselijke bemiddelaar.

Bent u het eens met Piaget?
Nee, ik ben ertegen. Ik zie dat u, net als veel Amerikanen, denkt dat Piaget als hij

spreekt van interactie u en mij op het oog heeft. Niets daarvan bij Piaget. U legt
Piaget verkeerd uit. Piaget heeft het over een verandering in het organisme door
middel van een interactie met een voorwerp. Ik neem een voorwerp. Ik heb het
voornemen iets op te tillen. Het kind is zwak, niet sterk genoeg om een zwaar
voorwerp op te tillen. Het heeft geleerd hoe het dingen omhoog moet krijgen. Nu
ontdekt het een voorwerp dat te zwaar is. Het voornemen om iets omhoog te krijgen
zal het kind, eenmaal geconfronteerd met een ander soort voorwerp, ertoe brengen
het heen en weer te duwen. Hij past zijn gedrag aan de karakteristieken van het
voorwerp aan. Het voornemen iets op te tillen werd tot een voornemen tegen iets aan
te duwen. Zo denkt Piaget dat intelligentie zich ontwikkelt door: tillen, duwen, en
allerlei soorten voornemens, ontwikkeld door het stuiten op nieuwe voorwerpen met
andere karakteristieken. Hij kijkt hoofdzakelijk naar interactie met een wereld van
objecten.
Dit verklaart voor mij niet alles. Als het werkelijk waar was dat mensen zich

eenvoudigweg krachtens hun genetische gaven, krachtens hun rijpingsproces, en
vervolgens krachtens hun interactie met prikkels zouden ontwikkelen, dan zouden
miljoenen mensen zich op een normale manier ontwikkelen en in interactie staan
met de wereld. Zij zouden over een schat aan prikkels beschikken en boven het niveau
van normaal denken uitstijgen, wat Piaget als het resultaat ervan aanmerkt. Dit is
gewoon niet waar. Dit denkniveau wordt door mensen niet bereikt.
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Hoezo?
Hier zit 'm de grote moeilijkheid. Het verschil houdt verband met de mate en de

kwaliteit van de toepassing van ‘mediated learning experience’. Omdat het kunnen
begrijpen waarom de mensheid zich juist zo ontwikkeld heeft de directe verbinding
is naar ‘mediated learning experience’.

Hoe moeten we ons dit proces concreet voorstellen?
Het is de overdracht van de hele wereld en de interpretatie ervan aan het kind dat

eraan wordt blootgesteld.

Geïnterpreteerd door de ingewijde volwassene, vader, moeder?
Gewoonlijk de moeder. Daarna de vader. Vervolgens de bloedverwanten,

grootouders en dergelijke. Deze overdracht geschiedt niet met behulp van woorden.
Het begint al op een heel vroeg punt in het leven van kinderen. Denk eens aan de
vele verschillende manieren waarop een moeder de prikkels die het kind ontvangt
en registreert wijzigt. In het kind wordt met gebaren en geluiden steeds een nieuwe
staat van waakzaamheid opgewekt. De geestesgesteldheid wordt veranderd. De
moeder richt de wereld van het kind in. Ze wil dat het kind bepaalde dingen ziet,
bepaalde dingen ervaart. Demoeder zorgt er voor dat bepaalde prikkels meer aandacht
krijgen dan andere. Ze versterkt de kracht van bepaalde prikkels en verzwakt de
reikwijdte van andere. Op deze manier differentieert het kind zijn wereldbeeld in
plaats van dat de dingen op een toevallige of willekeurige manier op hem af zouden
komen. De moeder geeft vorm aan de prikkels. Enkele krijgen een grotere betekenis
mee, andere worden minder belangrijk geacht. Bepaalde prikkels worden herhaald.
Weer andere worden volledig weggelaten, omdat ze domweg in de geest van de
moeder geen plaats hebben. Of ze wil ze om andere redenen niet kennen.
De moeder geeft aan de wereld van het kind vier belangrijke elementen mee. Dit

zijn de criteria ervan.
De moeder voert een intentie aan en maakt haar kind deelgenoot van deze intentie.
Een tweede interactie met de leerervaring is transcendentie. Als ik met u in

interactie ben, doe ik allerlei dingen die u voorbereiden op later begrip. Dit is
transcendentie. Ik bereid u voor op het later zelf hanteren van een probleem.
De derde interactie is het doorgeven van prikkels met een specifieke betekenis.

Een moeder zet voorwerpen en gebeurtenissen op
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aan de hand van hun specifieke betekenissen, die ze dan aan het kind voorlegt. En
afgezien van de inhoud leert het kind dat er een betekenis is. Kinderen aan wie een
betekenis doorgegeven is, bezitten een hoger motivatieniveau. Kinderen die dit soort
betekenisoverdracht niet doorgegeven hebben gekregen, zullen leeg rondlopen, zowel
in emotioneel als affectief opzicht.
Dan heb je nog de interactie van bekwaamheid.

Hoe je piano moet spelen.
Nee, geen vaardigheden. Wat geeft je het gevoel dat wat je doet nu werkelijk een

weerspiegeling is van een wellicht innerlijk aanwezig vermogen, een bekwaamheid?
Er zijn mensen die de prachtigste dingen doen, maar zelf het gevoel hebben dat ze
onbekwaam zijn. Die mensen zijn ongelukkig. Ze moeten steeds weer laten zien dat
ze de beste zijn. Het gaat terug op het gevoel dat ze zonder meer onbekwaam zijn.

En als ouders nu niet op een natuurlijke wijze deze capaciteiten op hun kinderen
overbrengen?
Dan krijg je een kind dat fundamentele schade opgelopen heeft aan zijn

leervermogen en veranderbaarheid.

Dit is in feite iets wat overal gebeurt.
Toch is datgene dat ik net beschreven heb de enige weg naar menselijke groei.

Wat is de betekenis van ‘mediated learning experience’ vanuit het oogpunt van de
menselijke natuur?
Het geeft de behoefte van een generatie weer aan een bestendiging en projectie

van haarzelf in de toekomst. Dat is een van onze zeer fundamentele behoeftes.

Nauwelijks voor iedereen, voor mij althans niet.
U heeft dit juist miljoenvoudig. Weet u waarom? U schrijft boeken.

Ik voel me meer wat u een bemiddelaar noemt.
Ha, ha. U wilt mij vertellen dat u uzelf niet in de toekomst projecteert? Niemand

doet dat in zo sterkemate als u, mijn god. Het is bij u innerlijk duizendvoudig versterkt
in vergelijking tot ongeacht welke moeder ook op de wereld. U wilt melk geven aan
de
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hele wereld. U produceert duizenden borsten en op elk ervan drukt u melk.

Biologisch zeker niet.
Neemmij niet kwalijk. U bent een overdrager, zoals eenmoeder cultuur overdraagt

aan het kind. Ze draagt eveneens duizenden voorafgaande generaties over. Maar dit
is uw fundamentele activiteit. U heeft een enorme behoefte tot projecteren.

Dit lijkt me voor vandaag weer genoeg psycho-analyse.
Waar het vandaan komt? Aha, uit uw behoefte aan vereeuwiging. In de biologie

zit hetzelfde mechanisme. De meest eenvoudige cellen hebben de behoefte aan
overdracht door zich voort te planten. Het ligt diep besloten in de biologie van het
leven. Ik gebruik hier maar een uitdrukking van Henri Bergson, die gezegd heeft dat
hoe verder je de spanning van de boog naar achteren trekt des te verder de pijl zal
vliegen.
Ik maakme grote zorgen over de kwalijke gevolgen voor onze veelbewogenwereld

en mensheid, als ik het grote gevaar zie dat mensen beginnen te geloven dat we
cultuur- en beschavingsoverdracht niet nodig hebben.

Maar wemoeten eigenlijk zo snel we kunnen van sommige van die mythes en symbolen
af zien te komen, die vanuit de geschiedenis door de eeuwen heen op ons overgaan.
Ik praat niet over overdrachtsinhoud. Ik kom hier bij een heel belangrijk element.
Als ik het heb over ‘mediated learning experience’, dan slaat dat niet op een

specifieke bemiddelingstaal. Of je nu bemiddelt door woord of gebaar, met de handen,
door handelingen of door daden, of door middel van de moeder die er zorg voor
draagt dat het kind het ene ziet voordat het iets anders te zien krijgt. De moeder praat
niet eens tegen het kind. Deze regeling is voor het kind van grote betekenis. Zolang
er maar onder verstaan wordt dat ‘mediated learning experience’ geen verbinding
hoeft te hebben met een ontwikkelde bemiddelaar. De primitiefste bosjesman kan
een schitterende overdrager zijn.

U zegt dus dat een kind geleerd kan worden zichzelf te veranderen. Als het hiermee
al op jonge leeftijd begint zal het dit altijd blijven doen.
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Precies. De ‘mediated learning experience’ vormt innerlijke cognitieve structuren in
ons.

Naar ik heb begrepen is dit ook professor Delgado's mening.
Wanneer structuren ons in staat stellen de wereld te organiseren, zodat ieder

onderdeel ervan van invloed is op het geheel, dan heb ik iets op die manier geleerd,
en zal ik het nu op een andere manier leren.

Dat is ook de aanpak van dr. Luis Alberto Machado bij het omvormen van het
onderwijssysteem.
Precies. En dat doet hij niet alleen maar in de zin dat veranderbaarheid mogelijk

is. We dienen in kinderen cognitieve structuren te vormen die weer omgevormd
zullen worden en die het geheel van de wereld van het kind zullen structureren.

Heeft u daadwerkelijk deze resultaten bereikt in de praktijk?
Dat is waar ik mijn hele loopbaan lang naar heb gestreefd. We weten niet precies

wat voor invloed ‘mediated learning experience’ op ons heeft. Het is mogelijk dat
deze vorm van interactie, te onderscheiden van interactie zonder bemiddeling, van
invloed is op ons brein.

Dat is niet bekend?
Er bestaat nogal wat kans dat het wel de gehele hersenstructuur beroert, die dan

door deze vorm van interactie anders gestructureerd raakt. Het kan ook zijn dat dat
niet gebeurt. Dat weten we gewoon niet.

Kan er op latere leeftijd een vervangingsvorm voor ‘mediated learning experience’
opgevoerd worden om, zeg maar, eerder opgelopen schade te herstellen?
Ja. Dat wil zeggen, als je een type leerstructuur dat de kenmerken van ‘mediated

learning experience’ draagt vervangt, kun je dat gedurende iedere levensfase doen.

Heeft u dat geprobeerd?
Voortdurend. Ik heb zelfs een heel programma opgezet. Je kunt individuen

veranderen die op een laag niveau functioneerden. Hier dient de vraag opgeworpen
te worden waardoor bepaalde kinderen ‘mediated learning experience’ bezitten en
andere niet.
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We onderscheiden twee ruime categorieën redenen voor een gemis aan ‘mediated
learning experience’. Ten eerste, wanneer het kind geen bemiddeling ontvangt. Ten
tweede, wanneer je bemiddeling niet aanvaardbaar vindt. Er zijn bijvoorbeeld ouders
die niet bemiddelen omdat ze hun bemiddeling niet heilzaam vinden voor hun kind.

Misschien vond er bij hen al evenmin ooit bemiddeling plaats en zijn we terug bij
die rampzalige vicieuze cirkel.
Precies. Maar je hebt ook ouders, bijvoorbeeld immigranten die een land

binnenkomen, die door wat ze zijn achtergesteld worden omdat de overheersende
cultuur hen niet accepteert. Ze zullen tegen de kinderen zeggen: ‘Wees niet zoals ik.
Wees jezelf. Wees zoals de anderen.’ Deze ouders houden ermee op dingen vanuit
zichzelf over te dragen op hun kinderen. Deze kinderen raken vervreemd. Ze raken
cultureel achtergesteld.

Ze worden uitgestoten.
Juist. Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten mensen. Veel ouders hebben een

ideologie. Niettemin zullen enkelen redeneren: We laten dit kind een individuele
mens worden. Laat het doen en voelen wat het wil zolang het jong is. Ik heb er niets
mee te maken hoe het wil zijn. Deze ouders menen dat ze het kind de vrijheid geven.
De waarheid is - en ik geef hier een antwoord op een van uw eerdere opmerkingen
- dat een kind niet kan leven in een betekenisloze wereld. Je kunt geen
levensbeschrijving krijgen en zeggen dat je, als je vijftien bent, zult weten of je een
kruis wilt slaan of niet. Dat is onmogelijk.

Waarom? Mij lijkt het zeer goed mogelijk en ook een heel stuk zinniger.
Zonder een zin aan het leven kunnen generaties kinderen tot vijftien jaar niet groot

worden gebracht.

Goed, maar waarom ze dan al deze verouderde onzin leren? Waarom leren we ze
dan niet over de werkelijkheid, leren we kinderen wat ze werkelijk zijn, wat de wereld
werkelijk is. Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, hoeveel wetenschappen worden
niet op dezelfde wijze onderwezen, of het nu in Tokio, Wenen of Rio de Janeiro
gebeurt?
Als je dat deed zou het aantal zelfmoorden het aantal geboortes overtreffen.
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Bent u zelf niet een produkt en slachtoffer van uw vroegere hersenspoeling door de
Hebreeuwse religie? Waarom coderen we de hersenen eeuwig met bloederige
gruwelen als Jezus aan het kruis?
Weet u waarom? Omdat ze er behoefte aan hebben! En als je het ze niet vertelt,

zullen ze het verzinnen.

Met alle respect, daar ben ik het niet mee eens. We kunnen deze verhalen missen als
kiespijn. Waarom worden die bloeddorstige sprookjes verzonnen?
Omdat ze ze nodig hebben, heel eenvoudig.

Daar ben ik het totaal mee oneens.
Weet u wat kinderen gaan doen als die verhalen ze niet verteld worden?

Ten gevolge van al die wrede mythes en symbolen vinden ze het normaal om voor
de grap de ledematen van vlinders of van kikkers uit te trekken. Waarom ook niet,
als je de zoon van God aan een houten kruis spijkert is de rest allemaal kinderspel.
Ik geloof dat veel van de wortel van alle kwaad zijn oorsprong vindt in onze verkeerde
opvattingen over de schade die aangericht wordt door deze krankzinnigheden’
Er bestaat geen kwaad.

Waarom dan deze drang tot doden? U bent de veranderaar! Laten we deze
conditionering permanent veranderen.
De vraag is niet of we het kwaad dat we in ons dragen ontkennen. De vraag is hoe

we het aanpakken en veranderen, hoe het te sublimeren.

Er zit misschien oorspronkelijk geen kwaad in een brein, een geest, een ziel van een
kind. We conditioneren, coderen het kwaad van buitenaf in de neuronen, omdat
wijzelf op dezelfde manier tot robots werden gemaakt.
Laat me eens uitleggen wat we aan het doen zijn. De mooiste parabel in de joodse

religie is die van de Jakobsladder. Jakob deed al het mogelijke om uit de buurt van
zijn broer Ezau te blijven, die hem wilde doden. Toen viel hij ergens in slaap. Hij
droomde over een ladder, waarvan de poten diep in de aarde gegraven waren en
waarvan de top naar God reikte. Dat is wat er met het leven bedoeld wordt. Je kunt
misschien bergen kwaad in je hebben, maar
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je moet deze ladder opklimmen.
Je leeft niet door je slechtheid te ontkennen, maar door het te sublimeren, door het

om te draaien, en in deze zin ontwikkel je de capaciteit om kwaad te veranderen tot
de hoogste vorm van sublimatie die er is, het reiken naar God.
Je kunt het kwaad niet decoderen. We kunnen de vaste bedradingselementen niet

uit ons weghalen. Je kunt ze omleggen en veranderen in iets anders.

Hier zijn uw inzichten gelijk aan die van Delgado. Maar naar mijn idee zou je niet
iets hoeven te decoderen of te veranderen als je om te beginnen al niet eerst het brein
vergiftigd had door het te vullen met volkomen naïeve parabels, die misschien geschikt
waren voor primitieve geesten ten tijde dat ze bedacht werden, maar die nauwelijks
zinvol zijn voor de eenentwintigste eeuw. Het wordt maar al te vaak vergeten dat de
drie pond wegende brei protoplasma ten tijde van de geboorte van de baby genetisch
gezien niet het verhaal van Jakob en Ezau bevat, noch enig ander alleraardigst
sprookje. Cultureel gezien zijn op de geboortedag de hersenen leeg.
Toch, en ik herinner u aan de Jakobsladder, is het onmogelijk om echte vrijheid

te creëren zonder een bepaalde mate van houvast. Individuen hebben dat nodig.

Waarom leren we kinderen niet over de kosmos, dat biedt ze voldoende houvast.
Helemaal niet.

Maar bestaan we dan niet uit chemische stoffen? Zijn we dan niet materie, een deeltje
stof op deze aarde?
Ik zei u reeds dat als dit ons geloofssysteem was we meer zelfmoorden dan

geboortes zouden hebben, wat neer zou komen op nulgroei.

Dat geloof ik niet.
We zijn bij een zeer moeilijk vraagstuk aangeland aangaande menselijke

psychologie, menselijke behoefte en menselijke structuur.We kunnen onze structuur
niet verloochenen. We hebben geen behoefte aan een houvast aan een anonieme
kosmos waar we alleenmaar doorheen kunnen turen en die we slechts onder bepaalde
omstandigheden kunnen waarnemen. We hebben behoefte aan een steviger houvast.
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Eerlijk gezegd komt me de kosmos als een steviger houvast voor dan het verhaal van
de Jakobsladder, daargelaten of hij op die manier naar een denkbeeldige God kon
reiken.
We kunnen alleen door het houvast van Jakob uitkomen op een hoger niveau van

functioneren, denken en voelen.

Wat voor soort houvast precies?
Iemand die geen emotioneel houvast heeft...

We zijn geen hond of kat.
Nee. Ik denk aan iemand die niet in staat is tot communiceren en alleen behoefte

heeft aan wat een hond hem te zeggen heeft, dat is zijn probleem. Misschien hebben
dit soort mensen aan meer dan dat geen behoefte. Maar ons houvast ontlenen we aan
een individu, een familie, een groep.
We kunnen niet rechtstreeks met een of andere kosmische entiteit verbonden

worden. We kunnen zelfs niet direct met God verbonden zijn. We moeten dan via
onze ouders, onze gemeenschap, via de natie, de mensheid, en dan eventueel tot God
komen. Zulke sprongen zitten er niet in onze relaties.

Goed, dus we leggen een lijn van onszelf naar de chemische materie in de oceaan,
de diepzeevissen, de krokodillen en de dinosaurussen, tot aan de geëvolueerde Homo
sapiens en we hebben een behoorlijk reële ladder aan neven en nichten om de kosmos
mee te bereiken.
Mensen leven in concentrische cirkels. Ons eerste houvast vinden we in de zeer

begrensde, strak georganiseerde emotionele banden die bij een groep behoren. Dit
houdt demensen bij elkaar. Als je sterk verankerd bent in het gezin kun je gemakkelijk
in een tweede kring binnentreden, en daarna in een gemeenschap, dan in een natie
en dan in de mensheid.

En dan in de kosmos.
Laat ik een mooi voorbeeld geven. Heeft u ooit een kind zien leren lopen? Een

kind heeft een werkelijke behoefte van zijn moeder weg te lopen. En deze zet het
kind aan tot het onhandige weglopen en dan kijkt het om te zien of de moeder er nog
is. Daarna gaat het kind door met lopen. Als zij er niet meer is blijft het staan en rent
terug.
We vinden het soort geborgenheid waaraan we op ons avontuur
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behoefte hebben bij een of ander stabiel referentiekader waarmee we ons verwant
kunnen voelen. En dat gebeurt alleen als we diep in ons stabiele referentiekader
veranderd zijn, zoals de Jakobsladder waarop we steeds hoger kunnen klimmen.
Vandaag de dag zijn zoveel mensen niet in staat om nog hoger te gaan.

Nee, ik denk meer aan waar Sigmund Freud het in zijn De toekomst van een illusie
over had toen hij religie een universele obsessieve neurose van de mensheid noemde.
Eerlijk gezegd voel ik meer affiniteit met, of een soort geborgenheid, waar u het over
had, bij het bewustzijn dat er een universum is, dan om mezelf te dwingen tot het
aannemen van allerlei uit de fantasieën van de mens voortspruitende denkbeeldige
totems.
De kosmologen, de mensen die denken dat ze rechtstreeks tot God kunnen komen

zonder langs concentrische cirkels te lopen, hebben ongelijk. De kosmos heeft voor
ons geen psychologische betekenis. Voor ons is het iets anoniems.

Waarom is het anoniem: omdat we zodanig gehersenspoeld zijn. Misschien wordt
het hoog tijd dat de kosmos voor mensen een psychologische betekenis krijgt.
Nou goed, om echter terug te komen op ons onderwerp intelligentie, toen ik hoorde

van het ministerie voor de Ontwikkeling van Intelligentie in Venezuela zag ik dat
meteen als een belangwekkende gebeurtenis, een revolutie.
Luis AlbertoMachado beschikt over een ongelooflijke vindingrijkheid, die gepaard

gaat met een oprechtheid in relatie tot het zoeken naar wegen om zijn filosofie ten
uitvoer te brengen, niet ten bate van een persoon, of een natie, maar ten bate van de
hele wereld. Ik heb hem zien omgaan met kinderen toen hij enkele groepen van mij
in Israël kwam bezoeken. Ik lette in feite niet zozeer op de kinderen als op hem, zijn
manier van doen, zijn gevoelens. Er bestond een oprechte zorg en belangstelling
voor ieder van de kinderen. Hij is niet het type dat alleen de wereld ziet. Hij ziet het
kind, het individu. Dr. Machado houdt daadwerkelijk vast aan de in het kind vast
verankerde ladder, die tot opperste betrokkenheid omhoogleidt.
Laat ik even recapituleren wat ik heb proberen aan te geven. Ten eerste hebben

we de gebondenheid jegens onze medemens. Dan hebben we een opvatting over
menselijke ontwikkeling die berust op de werking van overdrachtelijke processen.
Voorts
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bestaat er een interactiemodaliteit zoals ‘mediated learning experience’, waarbij deze
behoefte om iets over te dragen zich openbaart bij ouders, kinderen, bloedverwanten,
die met elkaar omgaan en elkaar delen in de wereld. Vervolgens is er de theorie over
de werkwijzen die in wezen gericht zijn op het vastleggen van de veranderbaarheid
van het individu en het vinden van de richtingen waarin deze veranderingen het beste
tot stand gebracht kunnen worden. En dan nog het scheppen van milieus, waarin
alles wat het kind geleerd heeft, kennis opdoen en doelgerichtheid bereiken in
gedragingen in het werkelijke leven.

Dus dit is uw bijdrage aan de Venezolaanse programma's?
En naar ik hoop zal het niet tot Venezuela beperkt blijven, maar zal Caracas

hopelijk het opleidingscentrum voor het Latijns-Amerikaanse continent worden.
We hebben onder auspiciën van dr. Machado een programma met de naam

‘Instrumentele verrijking’ ontwikkeld en een ander programma dat ‘Methode ter
beoordeling van het leerpotentieel’ heet, hetgeen een methode is ter beoordeling van
een op laag niveau functionerend kind door gebruikmaking van een dynamische
aanpak ter vaststelling van zijn veranderbaarheid. Deze twee programma's worden
in Venezuela nu in praktijk gebracht.

In samenwerking met Ya'acov Rand, Mildred Hoffman en Ron Miller hebt u een
leerboek samengesteld over ‘Instrumentele verrijking’, als zodanig een
interventieprogramma voor cognitieve veranderbaarheid.
Het ligt in onze bedoeling door middel van ‘Instrumentele verrijking’ permanente

structurele veranderingen in de leercapaciteit van het kind te bewerkstelligen. Naar
verwachting zullen wemet de resultaten, hoewel misschien niet meteen, het individu
in staat kunnen stellen de verhoogde leercapaciteit toe te passen in samenhang met
nieuwe ervaringen waarmee hij dagelijks geconfronteerd wordt. We spreken hier
niet van een aanleg voor vaardigheden, maar van een veralgemeende leercapaciteit,
een poging tot veranderen.
We zijn in Venezuela ook modaliteiten voor opleidingsmogelijkheden aan het

ontwikkelen. Hiermee bereiken we in feite een verandering in leercapaciteit voor het
kind, en niet alleen een verandering van bepaalde taken die het al kent. Evenmin een
verandering in bepaalde interactie modaliteiten die misschien beperkt
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zijn met betrekking tot tijd, ruimte of omstandigheden. Hierdoor wordt een manier
om kinderen te beoordelen verworven, en dan niet demanier waarop het conventioneel
gedaan wordt, door kinderen slechts specifieke taken bij te brengen. In feite proberen
we het kind te ontwikkelen via de ‘Methode ter beoordeling van het leerpotentieel’.
Het is in hoge mate een revolutionaire methode, aangezien we niet vast blijven zitten
aan het ethische beoordelingsmodel, waarin het kind bepaalde taken toebedeeld
krijgt; en ik zou op basis van de reacties van het kind willen bepalen wat er de
komende vijftig jaar gedaan zou kunnen worden. Wat we min of meer proberen vast
te stellen, is in welke mate het kind veranderd kan worden. Hoe is verandering van
het kind het beste mogelijk? En deze methode, een soort toets-leer-toetsmethode,
bezit een gevoeligheid voor de miniemste veranderingen die in het kind plaatsvinden,
die vervolgens geïnterpreteerd worden als een teken, een index voor de
veranderbaarheid van het individu.
Ook stelt het ons in staat bepaalde voorgeschreven benaderingen van het kind tot

stand te brengen. Wat is de beste manier om het kind te veranderen? Dit is een van
de hoofdprogramma's die afgeleid zijn uit onze theorie omtrent structureel-cognitieve
veranderbaarheid, die uiteengezet wordt in het door u genoemde leerboek.

Uw werkwijze in Venezuela is gebaseerd op de premisse dat we de ontwikkeling van
intelligentie eigenlijk niet aan puur toeval of het soort geloofssystemen uit voorbije
tijden kunnen overlaten.
Professor Machado heeft de gedachte ontwikkeld dat we hier in feite met de

fundamentele vrijheid van de mens te maken hebben. De vrijheid van de mens kan
nooit echt verwezenlijkt worden tenzij men het individu keuzes biedt. En zonder
intelligentie is er uiteraard geen keuze, waarom vrijheid dus een kwestie van keuze
is en keuze een kwestie van intelligentie. Je kunt nooit een intelligente keuze maken
zonder over alle basisvoorwaarden voor het denken te beschikken, die het individu
in staat stellen te kiezen. Ik denk dat het revolutionaire element in Machado's
programma gelegen is in de idee dat intelligentie boven geloofssystemen geplaatst
diende te worden. Dit zou wel eens een krachtige uitwerking kunnen hebben op de
verbreiding van intelligentie onder de volkeren.
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Wel, we zijn terug bij onze eerdere discussie over het automatiseren van kinderen
tot robotachtige patriotten, religieuze fanaten of wat dan ook.
We houden ons bezig met de vraag tot op welke hoogte er omstandigheden teweeg

gebracht worden die verandering moeilijker zullen maken. Het is onmogelijk
werkelijke vrijheid te scheppen zonder een zekere mate van gebondenheid. Denk
maar aan wat ik u over Jakob en de ladder vertelde!

Willem Oltmans, Over intelligentie



155

Edward de Bono
Psycholoog, directeur Centre for the Study of Thinking, Cambridge,
Engeland

U bent geïnteresseerd in het Venezolaanse programma voor de ontwikkeling van
intelligentie.
Ik ben mijn werkende leven begonnen in de geneeskunde. Daarna heb ik

psychologie gestudeerd, los van medicijnen. Daarna ben ik weer in de medische
wereld werkzaam geweest, met het lichaam, klieren, en wat dies meer zij. Ik heb
verscheidene concepten ontwikkeld op het gebied van zelfregelende systemen voor
patroonvorming. Daarna heb ik met computers gewerkt, waarna alles tenslotte
samenviel, hoe patronensystemen zich eigenlijk gedragen. Vervolgens heb ik het
begrip lateraal denken uitgewerkt, wat verschilt van creatief denken.

Hoezo?
Een kunstenaar kan creatief zijn. Hij kan een zienswijze op de wereld hebben die

totaal verschilt met die van andere mensen. Als die kunstenaar bijzonder goed is in
zijn vak en hij erin slaagt andere mensen de wereld door zijn ogen te laten zien, dan
is hij van waarde voor de gemeenschap. Maar de kunstenaar kan ook een zeer starre
opvatting hebben binnen die persoonlijke visie en zelfs helemaal niet in staat zijn
die te wijzigen. Dus hij kan dan wel anders zijn, maar star.
Ik noem een ander voorbeeld. Neem een kind. Je geeft het kind een vraagstuk dat

het moet oplossen. Het zal misschien niet met een traditioneel antwoord komen, maar
een nieuw antwoord geven, vermoedelijk zelfs een creatief antwoord. Maar zeg je
tegen dit kind: ‘Is er nog een ander antwoord?’ Dan zal het hoogstwaarschijnlijk
antwoorden: ‘Sorry, dat is het enige.’
Ik ben bijzonder geïnteresseerd in het vermogen van mensen om waarnemingen

te veranderen, ze voortdurend te veranderen; dat ze in staat zijn te blijven
omschakelen, niet naar iets op één manier, maar op meerdere manieren te kunnen
kijken en de processen na te gaan die er onderwijl bij betrokken zijn. Dat noem ik
lateraal denken.
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Wat is de rol van het brein binnen dit geheel?
Het brein pakt de wereld en geeft er een bepaald gezicht aan. Dat is éen kant van

de zaak. Ik ben uitgebreid ingegaan op dit thema in The Mechanisms of the Mind,
een Penguin-boek. Op dit gebied heb ik met veel grote maatschappijen en organisaties
gewerkt met betrekking tot probleemoplossing, kans, planning, kortom al die gebieden
waarin je op een gegeven moment je begrippen moet veranderen door vernieuwing
en dergelijke.
De andere kant die bij ons op het Centre for the Study of Thinking in Cambridge

in gebruik is, kan als volgt worden samengevat. Allereerst zien we denken als een
vaardigheid.

Zoals Arthur Whimbey's mening, dat intelligentie tot een vaardigheid ontwikkeld
kan worden.
Tien jaar geleden zijn we op school met een vak begonnen dat gebaseerd was op

het leren denken. Op dit moment zit dit vak in het curriculum op zo'n vijfduizend
scholen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en
Groot-Brittannië. Dit vak brengen we nu ook in Venezuela tot ontwikkeling.
In werkelijkheid lopen er twee, afzonderlijke, draden. Lateraal denken is er voor

mensen die betrokken zijn bij vernieuwing en iets in de wereld te doen hebben, en
tezelfdertijd al behoorlijk onderricht en op de hoogte zijn.
De andere draad is het schoolprogramma waarvan misschien éen zesde deel ook

te maken heeft met lateraal denken. In het overige deel gaat het om denken in vrij
ruime en ongecompliceerde zin. Ik ben van mening dat in de praktijk het meeste
denken plaatsvindt bij het waarnemen. Het eigenlijke verwerken van gedachten, het
verwerken van logische gegevens, van wiskundige gegevens, enzovoort is een
betrekkelijk klein onderdeel van het denken. En het wordt zelfs steeds kleiner, omdat
we toch steeds meer aan computers kunnen overdragen.
Binnen de denkintelligentie komen zeer vele aspecten aan de orde. Onze ervaring

op scholen wijst erop dat zeer intelligente mensen niet altijd goede denkers zijn. Als
je zéér intelligent bent kun je uiteindelijk toch een slecht denker zijn, terwijl je de
hoogst mogelijke intelligentie bezit.

Hier komt natuurlijk de rol van emotie om de hoek kijken. Enkele Amerikaanse
behavioristen en psychohistorici verzekerden me dat Jimmy Carter een hoog IQ had,
maar daar de man in wezen emoti-
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oneel gestoord zou zijn, was het eindresultaat van zijn presidentschap negatief.
Hier zitten twee kanten aan. De ene is emotie, de andere uiterlijk optreden.

Uiteindelijk zijn alle beslissingen van emotionele aard. Dat kan niet anders. Wat we
denken en wat onze waarnemingen zijn hangt af van hoe men tegen de wereld
aankijkt, voordat men emoties inschakelt. Enkele mensen zullen zeggen: ‘Nee, nee,
eerst komen de emoties.’ Nou, het spijt me te moeten zeggen dat onze onderzoekingen
uitwijzen dat dit niet het geval is.
We hebben enig werk verricht op Londense scholen met jeugdige delinquenten.

Men heeft geprobeerd ze voorlichting te geven.Men heeft het met veel verschillende
benaderingen geprobeerd, totdat wij de ontwikkeling van denkvaardigheden begonnen
aan te pakken. Toenmerktenwe dat ze hun eigen problemen opnieuw gingen bekijken:
hun emoties hadden een totale verandering ondergaan. Veel concreter kan het niet.
De laatste twintig jaar was de gedachte: ‘Breng die jongen innerlijk terug op het

rechte pad, dan komt het met zijn denken vanzelf wel goed.’ Wat wij merkten was
precies het omgekeerde, wat aangeeft dat het er niet toe doet of de jongen van binnen
doorgedraaid is; zolang we vaste vorm aan zijn denkvaardigheid kunnen geven, of
zijn emoties nog wel ingeschakeld worden, is het de hoofdzaak hiermee aan de gang
te gaan met gebruikmaking van een andere benadering.

Kunt u dit nader toelichten?
Veronderstel dat je een afkeer van een kleur hebt. Je houdt niet van zwarte inkt.

Als je blind was zou er natuurlijk helemaal geen probleem bestaan. Ik wil maar
zeggen dat waarneming het allereerste is waar je mee te maken hebt, hoe je reageert
op dingen.

Maar wat komt er eigenlijk vóor de waarneming? José Delgado waarschuwt ervoor
dat een cultureel leeg brein van een baby op amateuristische wijze door ouders en
onderwijzers geprogrammeerd wordt, terwijl de persoon zelf geen aandeel in het
proces heeft, tot op zekere hoogte machteloos tegen de initiële hersenspoeling die
we allen ondergaan.
Dat is juist. Hier zitten twee aspecten aan. Het ene, het informatiesysteem, het

soort informatie dat in het brein gebracht wordt en het andere, waar we pas sinds
kort van weten, de biochemie van het brein.
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Er zijn twee gedachtengangen over het brein. De ene is dat het brein een zeer
ontwikkeld systeem vormt dat betrekkelijk eenvoudig werkt. De andere dat het brein
een eenvoudig systeem vormt dat op heel ingewikkelde wijze kan werken.

De meest ingewikkelde computer van allemaal.
Het brein werkt niet als een computer. Het is een ander idioom. Ik praat uiteraard

in algemene zin. Mensen uit de computerwereld denken zelf vaak over het brein
alsof het ook een computer is. Ik zeg evenmin dat het brein iets mystieks is.
Integendeel, het is een biologisch systeem. Maar het idioom verschilt.

Een computer heeft een geheugen zonder grenzen.
Zeker, maar een van de nadelen van de computer is juist dat het alles kan

onthouden. Nog een nadeel is dat het geen fouten kan maken. En ten derde kan het
geen gevoel voor humor hebben. Deze drie dingen zijn alle van wezenlijk belang als
je patronen gaat veranderen. Je kunt je patroon misschien stabieler maken, maar je
kunt het niet veranderen. De enige manier waarop we patronen kunnen veranderen,
is door het maken van fouten, door te vergeten en door humor.

Welke van deze drie heeft u en dr. Machado tot elkaar gebracht?
Deminister heeft gewoon een vanmijn boeken gelezen. Ik ben het vanzelfsprekend

eens met zijn algemene benadering. In dit geval doet het er niet toe of we er
verschillende meningen op nahouden of dat misschien niet alle ideeën die in Caracas
opgedist worden nu direct van wetenschappelijke waarde zijn. Wat hier bovenal van
belang is, is de weg die ingeslagen wordt.

Doelt u nu op de zin van het experiment met de Indiaanse vioolspelers?
De bedoeling die dr. Machado daarmee heeft is niet altijd op de juiste wijze

opgevat. Wat hij probeerde te bewijzen, was dat als je je maar voor iets inspant je
het ook kunt doen. Dit experiment werd zuiver voor bewijsvoering uitgevoerd. Het
gevaar bestond natuurlijk dat mensen zouden zeggen: ‘Jullie hebben kinderen zitten
opleiden als robots.’ Als het gedaan was op het niveau van hersenspoelen was ik er
wel tegen geweest. Dit was duidelijk niet het geval in Caracas.
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Maar is leren denken niet een vorm van hersenspoelen?
Een verslaggeefster heeft me deze vraag eens gesteld. Ze droeg een bril. Ik nam

hem af en vroeg haar: ‘Is het dragen van een bril ideologisch?’ Met een bril op kies
je zelf waarheen je kijkt, welke waarden je gebruikt, je kunt de dingen duidelijk zien.
Het zou ideologisch zijn, vertelde ik haar, als ik zou zeggen: Je mag geen bril dragen.
Het leren denken is niet ideologisch. Het lijkt meer op leren lezen en schrijven.

Hetzelfde geldt voor het leren van intelligentie wat, zoals dr. Machado mij verzekerd
heeft, niet ideologisch is.
Inderdaad, net zoiets. Maar het leren van denken kan natuurlijk misbruikt worden,

zoals dat zou kunnen met het leren van intelligentie. Je kunt gebruik maken van
wiskunde om een atoombom te maken. Dat betekent niet dat wiskunde slecht is. Dit
is een heel essentieel punt, aangezien veel mensen dit niet begrijpen.

Maar de meeste kinderen op de wereld krijgen hun opvattingen in hun codes en
neuronen gekerfd voordat ze ook maar enigszins de kans hadden om voor zichzelf
te denken, of te kiezen wat hersenspoelen is.
U heeft volkomen gelijk. Een reeds gevormd patroon krijg je er nooit meer uit. Je

kunt gewoonweg niet stellen: ik veeg het uit mijn brein. Wat je mogelijk doen kunt
of wat er misschien zou kunnen gebeuren, is dat mettertijd de patronen minder
overheersend worden. Ofwel, misschien worden oorspronkelijke patronen wel
overschaduwd door nieuwe en andere patronen.
Ik heb met enkele IBM-groepen gewerkt, daarbij zaten groepen mensen van

geografisch gezien uiteenlopende herkomst, zoals Zuidafrikanen, Zaïrezen, Israëli's
en Arabieren. Ze zaten allen zonder het geringste probleem aan dezelfde tafel. Het
toonde gewoon aan dat er andere patronen in hun brein zaten, die de patronen die er
vroeger waren aan het verdringen waren.
Laten we even terugkeren naar die jeugdige delinquenten waar we mee gewerkt

hebben. Als je ze vraagt over iets na te denken gebeurt het volgende: omdat ze voor
een leegte stonden, renden ze zo snel mogelijk af op een dichtstbijzijnd cliché,
stereotype uitdrukking, of op hun achtergrondvorming. Omdat er niets anders is om
op terug te vallen. Maar beschikken ze over andere informatie, dan hoeven ze niet
op die manier te vluchten.
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Het ware te hopen dat we hoe dan ook een manier kunnen vinden om minder onzin
in kindergeesten te stoppen, want we volgen al tweeduizend jaar lang dezelfde
patronen met het bekende resultaat dat nog meer van hetzelfde uiteindelijk tot een
complete ramp zal leiden.
Zoudenwe op redelijk jonge leeftijd beginnen en in staat zijn nieuwewaarnemings-

en denktechnieken te ontwikkelen, dan nog zouden we merken dat de rest er nog
steeds zit. Het beste waar we op kunnen hopen, is dat wat u de onzin noemt niet
langer onze gedachten zal beheersen.
Laat ik een voorbeeld geven. De eerste les in het denken in Venezuela heet PMI.

En dat betekent?
Het betekent gewoon dat een van de grootste problemen bij het denken is, dat

mensen een stelling innemen en vervolgens hun denkvermogen gebruiken - en vaak
misbruiken - om zich in die stelling in te graven. En hoe intelligenter de mensen zijn,
hoe slagvaardiger ze hun reeds ingenomen stelling kracht kunnen bijzetten. Des te
minder kans ze tegelijkertijd hebben om ooit hun uitgangspositie te wijzigen. Onze
allereerste les in PMI komt daarom neer op: ‘Oké, jullie zijn intelligent, en ik wil dat
jullie kijken naar de plus- en de minpunten ervan.’ Wat er dan gebeurt is dat de
betrokkene hier normaal gesproken negatief op reageert. Wij zeggen: ‘Oké, als je
wilt mag je er negatief op reageren,’ maar we zeggen vervolgens: ‘Er bestaat een
richting, waarvan ik ook wil dat je er naar kijkt, die positief is. Ga je mij vertellen
dat je er met jouw intelligentie niets positiefs in kunt zien?’ Dan komt dus de reactie
van: ‘Natuurlijk kan ik dat.’
We vroegen een keer in Sydney, Australië, aan dertig kinderen van tien en elf of

ze het leuk zouden vinden om vijf dollar per week te krijgen om naar school te gaan.
Ze zeiden, ja, dat zouden ze wel leuk vinden en ze zouden een heleboel dingen gaan
kopen, snoep en kauwgom en zo. Vervolgens vroegen we ze, in groepjes van vier,
om PMI te gebruiken. Zeg nu geen woord. Alleen denken. Na vijf minuten zeiden we
‘goed, vertel ons nu maar wat jullie denken.’ Toen kwamen ze met antwoorden als:
‘De grote jongens zouden ons in elkaar slaan om ons geld af te pakken,’ of ‘Onze
ouders zouden ons geen cadeautjes meer geven,’ of ‘De school zou van ons meer
schoolgeld vragen,’ enzovoort. Na vijf minuten PMI waren van dertig kinderen
plotseling negenentwintig volledig van
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gedachten veranderd. En dit gebeurde zonder dat er ookmaar enige nadere informatie
aan was toegevoegd.
Een soortgelijke ontwikkeling zagen we onder een groep van honderdtwintig

Australische boeren. Ze hielden een bijeenkomst over de Vietnamvluchtelingen. Een
van mijn medewerkers ging naar de bijeenkomst en vroeg gewoon aan hen: ‘Ik zou
graag willen dat u deze oefening van vijf minuten deed.’ Er kwam uit dat na vijf
minuten zeventig boeren volkomen van mening waren veranderd.

Maar het Venezolaanse programma om het hele leger naar de lessen in denken te
sturen lijkt op z'n zachtst gezegd ongebruikelijk.
Interessant is dat de enige instelling in Groot-Brittannië die een denktraining heeft

gehad het Britse leger is, dat al enige jaren hier vast gebruik van maakt. Je ontmoet
vaak mensen bij internationale ondernemingen en organisaties, die zeggen dat ze
tijdens hunmilitaire dienst de enige les in hun leven hebben gekregen in leren denken.
Wat betreft het Venezolaanse programma voor de strijdkrachten hebben we in dit

verband te maken met verscheidene lagen. Denken is een buitengewoon snel proces.
Ook is het een complex gegeven. Venezuela kent een tweejarige diensttijd. Nu bestaat
op een bepaald vlak de gedachte, om ieder die opkomt voor die twee jaar gedurende
die periode te trainen in denken. Dit betekent dat als deze benadering nog niet
helemaal door het onderwijsproces heen verspreid is, díe Venezolanen als burgers
van het land een tweede kans krijgen.

De zelfde benadering wordt in Venezuela gevolgd bij het leren van intelligentie als
een nieuwe vaardigheid.
Vaak worden de verkeerde paden gevolgd bij zowel het lesgeven in intelligentie

als in denken. Het ene verkeerde pad is om te zeggen dat zolang we mensen ertoe
aanzetten zich te oefenen in het denken over problemen en dergelijke, ze misschien
een betere denker zouden worden. Uit de ervaring die we hebben opgedaan, is
gebleken dat dit niet zo is. Je kunt niet zomaar overstappen van de ene situatie naar
een andere. Dus wat je doen moet is dadelijk enkele gereedschappen als zodanig
voor ruim denken ontwikkelen, die je dan op verschillendemanieren kunt gebruiken.
Je kunt niet zomaar overschakelen. Het is niet mogelijk om te zeggen: vandaag gaan
we een brede discussie houden over dit vraagstuk en de
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dag daarop over een ander, en vervolgens de vaardigheden veralgemenen. Dat werkt
niet.
We moeten dus gevoelige gereedschappen ontwikkelen. Het lijkt een beetje op

wat een timmerman doet. Je kunt zeggen: Ik ga jullie nu leren hoe je een hamer, een
zaag en een schroevedraaier moet gebruiken. Vervolgens beginnenwe ze te gebruiken.
Nu zeg je: Ik ga jullie leren hoe je deze heel bijzondere tafel moet maken. Dan zou
je iets geleerd hebben, hoe je ermee om moet gaan.
Mensen stellen soms voor: Laten we het denken analyseren naar het wezen van

de onderdelen ervan. En laten we ze dan de onderdelen bijbrengen. Dat werkt al
evenmin, want een classificatie is geen gereedschap. Je kunt, met andere woorden,
zeggen: Dit kopje bestaat uit een oor, enzovoort, en daarom moet ik een oor maken,
enzovoort. Een gereedschap is iets dat ontworpen is voor praktisch gebruik, niet
omwille van zichzelf. De gereedschappen kunnen qua functie in feite in elkaar grijpen.
Het ene gereedschap zal een ander overlappen. Ik ben het daarom met veel aspecten
van de Amerikaanse benadering van denkonderricht niet eens, omdat het de leerling
minder praktisch maakt.

Hoe minder praktisch?
Als je een systeem hebt dat steunt op sterk gemotiveerde, geïnspireerde

onderwijzers, dan is dat naar mijn mening een slecht systeem. In Groot-Brittannië
hebben we 450 000 onderwijzers. Ik kan u de verzekering geven dat we geen 450
000 hoogbegaafde, gemotiveerde, geïnspireerde mensen hebben. Natuurlijk kun je
een kleine proefneming opzetten in een laboratorium van een universiteit. Dat is
prima. Maar er gebeurt niet echt iets. Je moet over iets beschikken dat zo eenvoudig
is dat, zelfs als het de leraar niet bevalt, toch het beoogde effect zal sorteren.

Wat zijn de eerste merkbare tekenen van uw denkonderwijsprogramma in Venezuela?
De feedback van de leraren op de kinderen, op de verandering in hun gedrag, de

manier waarop ze nu discussiëren en over denken praten, dat zijn de eerste merkbare
zaken. Deze kinderen hebben enorm grote veranderingen ondergaan. En vergeet niet
dat we in Venezuela met gewone, gemiddelde kinderen werken.
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Arthur Whimby
Psycholoog, Clark College, Atlanta, Georgia, Verenigde Staten

Weten we wat intelligentie is?
We hebben nu een redelijk begrip van de manieren waarop mensen die we

intelligent plegen te noemen met verschillende materialen omgaan ten opzichte van
diegenen die we onintelligent zouden noemen. We observeren studenten terwijl ze
hardop vraagstukken oplossen en maken een onderscheid tussen goede en slechte
probleemoplossers, anders gezegd, mensen met een hoge intelligentie of een lage
intelligentie met betrekking tot IQ-scores.

Dus u meet intelligentie?
We beginnen inderdaad met het afnemen van een intelligentietest. Bijvoorbeeld

in een bepaald geval nemen we een groep mensen met scores van 115 of meer. We
nemen een andere groep met scores van 80 of 90. We vragen hen om hardop te
denken als ze vraagstukken van het type dat in intelligentietests gebruikt wordt
oplossen. We kijken naar wat ze doen. Wat we ontdekken is dat ze zeer verschillende
dingen doen. De studenten die bij testen hoger scoren, tonen een grotere zorg voor
nauwgezetheid, kijken voortdurend na wat ze doen.

Welke symptomen geven aan dat de ene student intelligenter is dan de andere?
Misschien kunnen we beter eerst beginnen met een definitie van intelligentie.

Alfred Binet werd ingehuurd om de allereerste intelligentietests te ontwikkelen om
erachter te komen welke kinderen het redelijk goed op school zouden doen, in
tegenstelling tot degenen die speciale begeleiding en speciale stof nodig zouden
hebben. Met deze tests hadden we een maatstaf voor academisch succes. De vraag
is bijvoorbeeld waarom sommige studenten effectiever lezen dan andere, of beter
zijn in wiskunde dan andere.

Maar wat heeft academisch succes te maken met intelligentie?
Dat is de enige vorm van intelligentie waar we aan gewerkt heb-
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ben. Dat is ook de vorm van intelligentie waar zoveel over is te doen. Dat is waar
Jensen en anderen het over hebben. Het gaat Arthur Jensen om twee dingen:
academisch succes en meer nog creatieve prestaties.

Maar veel kinderen met slechte resultaten op school - of in dit geval in IQ-tests - zijn
toch heel creatief, hebben misschien slechte academische cijfers, maar zijn
bijvoorbeeld grote kunstenaars.
Ja, dat gaat op als je je afwendt van de academische tests. Dat gaat vooral op in

de beeldende kunsten of de uitvoerende kunsten. Maar om in een wetenschap creatief
te zijn moet je op academisch niveau uitblinken.

Dus leesvaardigheden op zichzelf doen er niet toe?
Lezen met goed begrip is inderdaad essentieel, als je een leerboek of een stuk

literatuur leest. Het is niet alleen een kwestie van het begrijpen van wiskunde. Wat
van belang is, is dat de student in staat is de wiskundige principes te begrijpen en
toe te passen, analogieën te zien of te zien op wat voor manier een wiskundig principe
bij een situatie aansluit. Zal de lezer of student in staat zijn om overeenkomsten vast
te stellen, analoge of feitelijk relationele overeenkomsten, tussen diens eigen
generalisatie of formule en een bijzondere situatie waarop hij het tracht toe te passen.
Dit alles vereist een speciale verzameling mentale vaardigheden, gewoontes of
handelwijzen, verstandelijke verwerkingsvormen. Dat is waar het bij academische
intelligentie juist om gaat. Dat is waar het bij de IQ-tests en de controverse om draait.

Veel studenten schijnen vaste denkpatronen niet te kunnen volgen.
Ja. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat een aanzienlijk percentage studenten bij

een voortgezet-onderwijscollege aan een van onze grote universiteiten niet in staat
was het volgende vraagstuk op te lossen: ‘Welke dag volgt op de dag vóor gisteren
als het twee dagen na nu zondag is?’
Als je je verstand enkele minuten aan het werk zet met dit betrekkelijk eenvoudige

vraagstuk zul je zien dat het in zekere zin nauwelijks eenvoudiger kon. Als het twee
dagen na nu zondag is, dan is het éen dag na nu zaterdag, dus vandaag moet het
vrijdag zijn. Bovendien, als het vandaag vrijdag is, dan was het gisteren donderdag,
de dag vóor gisteren was het woensdag en de dag die
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volgt op woensdag is donderdag. Het antwoord is daarom donderdag.
Voor dit vraagstuk zijn duidelijk geen creatieve sprongen en abstracte inzichten

vereist - er is alleen maar systematisch en logisch denken voor nodig. Toch is dit het
denkpatroon bij uitstek waarin veel studenten zwak zijn.

Academische aanleg beschouwt u dus als een cognitieve vaardigheid.
Het vermogen om door middel van een reeks analytische stappen verder te komen

is de basis van al het logisch denken en bevattingsvermogen op een hoger plan. Dan
noemen psychometristen ‘academische aanleg’ of ‘intelligentie’.

Dit is dus wat u, ook in uw boek Intelligence Can Be Taught, intelligentie noemt.
Precies. Bij veel middelbare-schoolleerlingen van nu is dit vermogen niet voldoende

aangescherpt om zelfs maar een bescheiden succes te behalen in academisch werk.

Welk vermogen, om precies te zijn?
Om complete abstracties, classificaties, transformaties, probleemoplossingen en

toepassingen voor generalisaties te kunnen opstellen is, zoals ik al eerder heb gezegd,
afhankelijk van nauwgezette, logische denkprocessen.

Laten we voor het ogenblik de Venezolaanse kinderen vergeten; maar u gelooft dus
dat aan Amerikaanse kinderen het denken geleerd zou moeten worden?
Denken zou eigenlijk in elke klas op iedere school geleerd moeten worden. Denken

wordt, tenminste op zekere hoogte, gevormd door definieerbare verstandelijke
activiteiten. De onderwijsbenadering onder de noemer van ‘cognitieve vaardigheden’
verklaart via onderwijs de door ervaren denkers gebezigde verstandelijke activiteiten
bij het bevatten van begrippen en het oplossen van vraagstukken.

De mogelijkheid om intelligentie te leren aan een bevolking als die van Venezuela,
of elders, zou dus betekenen, dat het leren van denkvaardigheden betrekkelijk
eenvoudig is.
Het leren denken stuit op een bijzondere moeilijkheid. Ge-
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woonlijk verloopt het leren vanwelke vaardigheid dan in twee fases: 1. De vaardigheid
wordt uitgelegd en gedemonstreerd aan de student, en 2. de student oefent zich in
de vaardigheid met begeleiding en feedback.
Bijvoorbeeld: Golf wordt geleerd door de beginner te laten zien hoe hij de golfclub

moet beetpakken, hoe hij zijn voeten moet plaatsen en hoe hij zijn armen en lichaam
moet bewegen als hij slaat. De beginneling kijkt naar de beroepsspeler. Hij kan op
deze wijze de techniek leren van de beroepsspeler. Hij kan zelfs een vertraagd
afgedraaide film van een beroepsspeler in actie bekijken. Bovendien observeert de
beroepsspeler de leerling onder het oefenen. Hij wijst hem op zijn zwakke plekken
en laat hem zien hoe hij verbetering in zijn spel kan brengen.
In tegenstelling tot het golfspelen worden de activiteiten in vaardig logisch

redeneren over het algemeen binnen in het hoofd verricht. Dit maakt het voor een
onderwijzer moeilijk om te onderwijzen en voor een leerling om te leren. Dit aspect
had u misschien op het oog bij het stellen van uw vraag.
Zoals de zaken liggen kan een beginner niet waarnemen hoe een deskundige denkt

bij het analyseren van complexe denkbeelden. De deskundige heeft er ernstige
problemen mee om zijn werkwijze aan een beginnend student aanschouwelijk te
maken. Eén oplossing voor dit probleem is het hardop laten denken van zowel
studenten als docenten bij het uitwerken van begrippen. Je moet ze hun gedachten
laten uitspreken bij het analyseren van verbanden, het ordenen van begrippen en het
opstellen van generalisaties.

Het lijkt praktisch onmogelijk om met succes hardop te denken.
Natuurlijk kan iemand niet alle werkingen van zijn verstand onder woorden

brengen, net zomin als een cartograaf elke bocht of heuvel langs de weg in kaart zou
kunnen brengen. Maar onderzoek wijst uit dat hij voldoende gedachten naar buiten
kan brengen om iemand anders zijn weg door een vraagstuk of complex begrip te
kunnen laten volgen.
Bij de vakgroep natuurkunde van de universiteit van Massachusetts in Amherst

wordt bijvoorbeeld een college gegeven dat toelicht op welke wijze deze benadering
in de klas zelf toegepast wordt. Om de leerlingen hun gedachten onder woorden te
leren brengen bij het oplossen van vraagstukken begint de klas te werken met
vraagstukken uit een werkboek getiteld: Problem Solving and Comprehension: A
Short Course in Analytical Reasoning.1.
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De vraagstukken vereisen een zorgvuldige analyse, maar geen kennis van natuurkunde
en wiskunde. De studenten wordt gevraagd hardop te denken als ze werken aan een
vraagstuk. Vervolgens lezen ze in een afschrift van een verslag hoe goed een
probleemoplosser (een doctoraal student of een afgestudeerde) op hetzelfde vraagstuk
reageerde.
Na de inleiding in de techniek van het hardop denken stapt de klas over op

problemen met betrekking tot natuurkundige basisbegrippen. Er is bijvoorbeeld een
vraagstuk dat zowel grafiektekenen als de eerste beginselen van versnelling leert.

Werken de leerlingen in groepen?
Ze werkenmet z'n tweeën of in kleine groepen, leren eikaars benaderingsmethodes

kennen en controleren voortdurend op fouten. De instructeur loopt door de klas,
beantwoordt vragen en legt punten ter discussie voor. Deze lessen zijn uiteraard
nieuw en worden nog steeds uitgebouwd en eveneens wordt zo de uiteindelijke
effectiviteit bestudeerd. Maar tot dusver waren de leerlingen erg enthousiast.

En dit gebeurt misschien niet alleen in Amherst?
Lesprogramma's in dergelijke richtingen maar met andere vakken worden op

andere universiteiten ontwikkeld. In de vakgroep filosofie van de St. Louis universiteit
is Rubinsteins Patterns of Problem Solving opgegeven als leerstof voor de studenten
in combinatie met oefenen in het onder woorden brengen van filosofische logica.
Studenten gaan er gemiddeld zes IQ-punten op vooruit bij de California Test ofMental
Maturity. En op het gebied van de taalverwerving bijvoorbeeld heeft de Bowling
Green State University een doelgerichte cursus Spaans voor educatief achtergestelde
leerlingen ontworpen. Studenten beginnen, in groepjes van twee, boekjes door te
werken die hen bij alle verstandelijke stappen begeleiden die nodig zijn voor het
begrijpen en beantwoorden van vragen in het Spaans in een correcte grammaticale
vorm. In latere boekjes vervallen geleidelijk aan de verklarende wegwijzers en de
leerlingen kunnen nu vanuit zichzelf een reeks van verstandelijke stappen opbouwen.
In de afgelopen twee jaar zijn zulke toepassingen van de cognitieve benadering bij
het lesgeven in natuurkunde, Spaans en filosofie naar voren getreden.
Maar vergeet niet dat de New York Times al in 1960 op haar voorpagina verslag

deed van professor Albert Uptons proefcolle-
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ge Engels op Whittier College, met behulp waarvan het gemiddelde IQ van 280
eerstejaars met 10,5 punt steeg.

Maar zouden denkvaardigheden eigenlijk niet lang voordat leerlingen naar het HBO
of de universiteit gaan ontwikkeld moeten worden?
Natuurlijk zouden we graag willen dat leerlingen in een vroeg stadium sterke

denkvaardigheden ontwikkelen, zodat ze volledig kunnen profiteren van de rest van
hun opleiding. Aan de Bowling Green universiteit wordt aan studenten op de
pedagogische academie getoond hoe hardop denken gebruikt kan worden voor het
vaststellen en corrigeren van leermoeilijkheden. Eerst gaan de leraren gedurende een
aantal bijeenkomsten hardop vraagstukken rangschikken en oplossen. Daarna werkt
iedere leraar individueel met een leerling waarvan door de school is vastgesteld dat
hij op een bepaald gebied weinig vooruitgang boekt. Door middel van een combinatie
van gesprekken met de klasseleraar van de leerling, zijn prestaties in de klas, en
informele standaardtests wordt de moeilijkheid precies vastgesteld. Er wordt door
leraren verteld dat na drie of vier bijeenkomsten zelfs de jongste leerlingen zichmeer
bewust worden van de beheersing die ze hebben over hun eigen denkactiviteiten. Ze
gaan zich ook meer interesseren voor nauwkeurigheid en gedegenheid.

Op welke manier houdt dit allemaal verband met erfelijkheid? Wiens denken sluit
dichter bij het uwe aan: dat van Arthur Jensen of dat van Christopher Jencks, waarbij
Jensen zich concentreert op erfelijkheid en Jencks op het milieu.
We beginnen nu pas deze processen te onderkennen. We zien wel vooruitgang bij

testresultaten en ‘follow-up’ studies, ook is er vooruitgang met betrekking tot
intelligentie aan het eind van het eerste jaar. Deze vaardigheid hebben we dus
gewijzigd. Ik zie intelligentie als een vaardigheid.
Kijk eens naar het zwemvermogen. Erover praten of het een erfelijke of een

milieukwestie is biedt nauwelijks steun bij de zwemles. Het biedt al evenmin steun
bij het begrijpen waarom iemand niet kan zwemmen. Wat je moet doen is kijken
naar hoe een goede zwemmer zwemt en daarna proberen een slechte zwemmer deze
handelingen te laten imiteren.
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Het klinkt naar een soort naäpen.
Ik beschouw intelligentie als een opeenvolging van verstandelijke activiteiten,

omdat we hoogintelligente mensen geestelijk zeer verschillende dingen zien doen.
Die trekken meer vergelijkingen.

U bedoelt dat knappe mensen meer vergelijkingen, controleren en verifiëren?
Ze zijn muggezifteriger als ze woorden, uitdrukkingen en zinnen een interpretatie

en een betekenis meegeven, ze geven duidelijk meer om precisie. Als ze een paar
zinnen lezen en ze begrijpen de betekenis er niet van, dan zitten ze daar mee.

U bent zelf ook intensief met het testen bezig. Kunt u een voorbeeld geven?
Een van mijn tests bestaat bijvoorbeeld uit 38 vragen. Bij sommige ervan gaat het

om woordkennis, maar bij veel andere niet. Wij geven op: Arm staat tot pols als pols
staat tot wat? Een intelligent iemand kijkt naar zijn arm en redeneert dan als volgt:
De arm is het geheel, de pols is het uiterste gewricht en vervolgens speurt hij verder.
Wanneer hij zegt als dij staat tot enkel, maar wat is de dij dan? Dat is het bovenste
stuk van het been. We zien niet-intelligente leerlingen deze gevolgtrekkingen niet
maken. Zij zullen zich niet bedenken of afvragen wat de dij voor iets is. Die is
ongeveer hetzelfde als het been. Been is ongeveer hetzelfde als arm. Dus is het: als
dij staat tot enkel. Voor de niet-intelligente personen is dit antwoord goed genoeg.
Maar het is uiteraard niet het juiste antwoord.
En dan de manier waarop we dit dan toepassen in onze workshops: we laten de

studenten deze tests afleggen. Dat neemt ongeveer 35 tot 40 minuten in beslag.
Daarna vragen we ze een kopie van hun antwoordblaadjes te maken. Tijdens het
volgende uur sta ik voor de klas met éen stel van hun antwoordblaadjes. Zij hebben
hun eigen stel.
Ik zeg dan, goed, op vraag nummer twee is als antwoordM in plaats van N gegeven.

Kan iemand die M geantwoord heeft misschien zijn gedachtengang toelichten. En
ik laat ze precies uitleggen waarom ze M geantwoord hebben. Want de vraag luidt:
Welke letter ligt in het alfabet even ver van de K als de J van de G. Dus moeten ze
tellen en ik laat ze met hun vingers tellen, terwijl het onderwijssysteem van
tegenwoordig ze daarentegen leert níet met hun vingers te tellen, wat volkomen fout
is. Wat we merken is dat
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de hoger begaafde studenten meer van deze perifere dingen doen omdat ze veel
belang hechten aan nauwkeurigheid.
Mijn minder begaafde studenten zijn veel eerder geneigd te proberen het uit hun

hoofd te doen, terwijl daarentegen de hogerbegaafde studenten zullen zeggen, het
spijt me, ik moet er een tekening bij maken, ik moet een paar dingen opschrijven.
Het interessante eraan is dat bij ons in Amerika het geloof heeft postgevat dat een
intelligenter iemand al deze dingen uit het hoofd kan doen. Als je slim bent hoef je
niet je toevlucht te zoeken tot krabbelwerk, dat is iets voor sukkels. Precies het
omgekeerde blijkt waar te zijn. Een wiskundige zal nooit met denken beginnen bij
het aanpakken van eenmoeilijk vraagstuk. Ik heb natuurkundigen gezien die in zekere
zin traag en saai waren, en ook die zeer energiek, leuk en geestig waren. Wat we
geestigheid, sociaal waarnemingsvermogen en sociale vaardigheden zouden kunnen
noemen, heeft niet echt betrekking op dezelfde begaafdheden. Ze houden in bepaalde
opzichten verband met elkaar, maar in grote lijnen niet. Er bestaat een heel scala aan
herinneringsvermogen. Sommige mensen die in analytisch opzicht zeer slagvaardig
zijn, kunnen geen namen onthouden. Andere zijn erg goed in namen. Deze vermogens
staan schijnbaar niet in verband met elkaar.

Voor u is intelligentie dus een vaardigheid die kan worden aangeleerd?
Jazeker, net als zwemmen. Het kan een erfelijke component bezitten, maar het

loont nog steeds de moeite om te oefenen.

Venezuela is begonnen met een aantal proefprogramma's. Zitten ze op het juiste
spoor?
Er zijn heel wat mensen die al enige tijd lang doelgericht bezig zijn met het trainen

van intelligentie, en ook zij hebben zeer positieve resultaten geboekt. Reuven
Feuerstein heeft bijvoorbeeld op dit gebied belangrijk werk gedaan vanaf het begin
van de zestiger jaren.

Feuerstein is ten nauwste betrokken bij het Venezolaanse programma, dus dat is een
positieve zaak. Ik ga hem nog ontmoeten.
Ja. Veel Israëlische scholen nemen Feuersteins benadering over, en op

middelbaar-schoolniveau gebruiken 42 scholen de soortgelijke benadering van Carl
Frankenstein. Het is belangrijk dat alle onderwijzers bij dit onderzoekwerk op
hetzelfde gericht zijn door
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er de nadruk op te leggen dat de studenten zich moeten verantwoorden voor ieder
afzonderlijk antwoord. De leraar moet expliciet kunnen constateren waar hij de
informatie vandaan heeft, en wat het wil zeggen. De leraar oppert dan: en als je nu
dat en dat bij elkaar neemt, volgt er dan werkelijk dat en dat begrip uit? Als je het
gebruik van intelligentie strak en op dezemanier begeleidt, dan zul je sterke stijgingen
van het IQ te zien krijgen.

U heeft experimenten gedaan met zwarte studenten, maar Jensen blijft zeggen dat
ze in genetisch opzicht toch dommer zijn.
We noemen hen minderheidsstudenten. Maar ik geloof dat zelfs Jensen dit

denkbeeld al enigszins herroepen heeft. Er zijn reeds afdoende bewijzen dat er geen
onderscheid bestaat tussen zwarten en blanken als je macht hebt over economische
kansen, huiselijke achtergrond en kansen uit oogpunt van milieu.

Eindnoten:

1. A.Whimbey& J. Lochhead,Problem Solving and Comprehension: A Short Course In Analytical
Reasoning. The Franklin Institute Press, Philadelphia, Pa. 19103, 1980.
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Alexander Poslavsky
Psychiater, Bilthoven, Nederland

Heeft de Venezolaanse droom zin?
Ik mag het woord droom in uw vraag wel. In de psychiatrie zien we dromen als

verschijnselen op vele niveaus, uw vraag vereist een genuanceerd antwoord.
Op basisniveau is de Venezolaanse droom gebaseerd op een filosofisch begrip

van de mens. Dr. Luis Alberto Machado heeft dit ook in zijn boek The Right to be
Intelligent uitgelegd. Dit begrip is zinvol. Laat ik er twee punten uitlichten.
Ten eerste dat intelligentie vanuit dr. Machado's gezichtspunt geen aparte entiteit

is zoals een soort informatieverwerkingsapparaat in de mens. Hij schreef: ‘Het onder
alles liggende hoofdkenmerk van de mens is niet intelligentie. Het is vrijheid.’ (p.
10) Bijgevolg is de ontwikkeling van menselijke intelligentie niet het doel.
‘Intelligentie is een werktuig van vrijheid.’ (p. 57) Dr. Machado's gezichtspunt wordt
verder toegelicht door een andere interessante gedachte: ‘Er zit echter geen waarheid
in de gedachten van een persoon zonder hartstocht.’ (p. 58)
Ik ben geneigd te geloven dat de Augustinus iets dergelijks bedoelde toen hij zo

rond 400 na Chr. de uitdrukking ‘cor intelligens’ ofwel intelligent hart vormde.
Ik heb gemerkt dat op een ander niveau de eerste leidraad, die vermeld wordt in

verband met de huidige projecten in uitvoering in Venezuela, de zogenaamde
‘wetenschappelijke overdracht’ is. Op een heel ander niveau voelde dr. Machado
duidelijk de plicht om zich bezig te houden met de tegenstelling tussen aard en
opvoeding. Natuurlijk moest hij wel, daar hij kon aantonen dat dit vraagstuk al vanaf
de oudheid van buitengewone betekenis is.

Maar nemen we nu het brein. Als een baby geboren wordt is het brein op zijn minst
cultureel gezien volkomen leeg. Wat is hier de rol van genetica?
Hier liggen twee problemen. We moeten ze eigenlijk afzonderlijk bezien. Ik geef

de voorkeur aan het woord ‘onrijp’ boven ‘leeg’ bij het omschrijven van het brein
van een zuigeling. Natuur-
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lijk, het is onrijp. Het Engelse woord ‘infant’ betekend letterlijk ‘kind dat nog niet
praten kan’. Zoals dr. Pinillos elders in dit boek aangeeft zijn taal en woorden van
het grootste belang. Tenslotte is taalgebruik datgene wat de mens onderscheidt van
alle overige levende wezens.
Toch is het vanuit een andere hoek bekeken gewoon verbazingwekkend hoeveel

de zuigeling kan doenmet zijn onrijpe brein. Iedereen die zuigelingenmet een ernstige
hersenbeschadiging heeft zien sterven aan infecties die praktisch onschadelijk zijn
voor gezonde baby's, weet hoezeer de hersenfuncties van pasgeborenen van
levensbelang zijn met betrekking tot hun overleving.
Belangrijker voor ons is echter het volgende: dr. Joseph Sandler heeft er onlangs

op gewezen, dat huidige onderzoekingen op het gebied van moeder-babyrelaties
aantonen dat er bij interacties tussen moeder en zuigeling veel meer initiatieven door
de zuigeling worden genomen dan in het verleden werd aangenomen.
Het andere probleem heeft te maken met erfelijke bepaaldheid. Laten we zeggen

dat het erfelijk bepaald is dat ik een lengte heb van 1,83 m en niet 1,58 m. Was ik
opgegroeid in een door honger getroffen land als Bangla Desh dan zou ik misschien
tot 1,60 m zijn gekomen. Met andere woorden, niets is volledig erfelijk bepaald,
behalve misschien de grenzen tussen de kleinste en grootste hoogte die mijn lichaam
in de loop der tijd bereikt had.
Een toepasselijk voorbeeld is misschien te vinden in een studie die ik onder ogen

heb gehad omtrent een proef met zuigelingen met een laag geboortegewicht. De ene
helft van deze baby's kreeg extra zintuiglijke stimulering. De moeders kregen extra
instructies in moederzorg. De andere helft onderging de normale behandeling. Bij
twaalf maanden haalde de eerste groep, die de extra aandacht kreeg, aanzienlijk
hogere IQ-scores dan de tweede groep.

Maar vindt u de Venezolaanse inspanningen ter stimulering en verhoging van de
hersenfuncties überhaupt uitvoerbaar?
Ik hou me liever bij de term intelligentie. Ik voel me er gemakkelijker bij. Laat ik

van deze vraag twee aspecten uitlichten. Intelligentie kan men beschouwen als een
verzameling vaardigheden, en we weten dat vrijwel iedere vaardigheid verbeterd
kan worden als een persoon ertoe gemotiveerd kan worden. Maar een ander aspect
dat hierbij hoort, is het vermogen tot veranderen. Intelligent handelen wil zeggen je
gedrag veranderen al naar gelang de omstandigheden. In dit opzicht weet ik het niet
zo zeker.
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Maar als psychiater bent u toch gespecialiseerd in het veranderen van het gedrag
van mensen?
Het vermogen inschatten om te veranderen is het neteligste probleem dat de

psychiater bij iedere patiënt ondervindt. Een onderdeel van het probleem is natuurlijk
dat veranderingen in éen persoon ook veranderingen in zijn of haar relaties met zich
meebrengen.
Toch lijkt het me redelijk om het denkbeeld, of zo u wilt het doel, te onderschrijven

dat ieder mens een maximale doch evenwichtige groei behoort door te maken. De
Wereldgezondheidsorganisatie 6WHO7 heeft gezondheid gedefinieerd als een staat
van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet alleen maar als het
gevrijwaard zijn van ziekte of gebrek. Tegelijkertijd lijkt het redelijk te veronderstellen
dat een staat van algeheel welzijn voor iedereen waarschijnlijk een utopische gedachte
is.

Utopisch omdat, waar Robert Jastrow me eens op gewezen heeft, mensen
bedradingsfouten hebben.
Nou nee. Ik zou willen zeggen utopisch vanwege de afschuwelijke

gecompliceerdheid van de bedrading in het menselijk lichaam, maar meer nog
vanwege de onderlinge verbindingen van de levende cellen.
Of, om het eens vanuit een ander gezichtspunt te bekijken, vanwege wat André

Malraux eens zo treffend omschreven heeft als ‘la condition humaine’.

Maar om op intelligentie terug te komen.
We zouden natuurlijk de vraag kunnen stellen wat de invloed van

intelligentiestimulering zou zijn op de groei, het welzijn, de geestelijke gezondheid
van het individu, casu quo het kind?
Verder ontkomt men bijna niet aan de volgende vraag. Wat zou het effect zijn van

zo'n programma op de geestelijke gezondheid van de groep, het land of het volk als
geheel? Het welzijn van de massa en het landsbelang prevaleren boven het welzijn
van het individu, eerder dan omgekeerd. Dit gaat op voor veel grotere delen van deze
wereld dan waar wij, bewoners van westerse landen, gewend zijn te verblijven.

Maar zou dr. Machado zich wel moeten richten op de massa in zijn geheel of zoveel
mogelijk op individuele vooruitgang?
Dit is in feite de vraag waar het om draait. Welke werkeenheden
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zijn er mogelijk? De levenskansen van het programma en de projecten zelf hangen
af van het vinden van de juiste antwoorden.
Van wat ik tot dusver van de lopende projecten in Venezuela gezien heb, vind ik

het opvallendst dat iedere projectvorm duidelijk zeer zorgvuldig gekoppeld is aan
werkeenheden die het meest geschikt geacht worden voor het desbetreffende type
project.

Kent u een voorbeeld?
Eén van de projecten, dat streeft naar het bevorderen van de geïntegreerde

ontwikkeling van het kind, van de prenetale fase tot aan het zesde levensjaar, heet
‘Gezinsproject’. Gegeven de afhankelijkheid van de zuigeling en de peuter van zijn
oorspronkelijke milieu zou het gezin de beste, hoewel niet de gemakkelijkste keuze
moeten zijn om te dienen als werkeenheid.
Tezelfdertijd heeft men een ander probleem onder ogen gezien, een kwestie die

we al eerder aangeroerd hebben toen we het hadden over het vermogen tot veranderen.
Om het voor enig willekeurig gezin mogelijk te maken om de interactiepatronen
tussen gezinnen onderling te veranderen, moeten andere gezinnen ook veranderen.
Het logische gevolg is dat dit project op landelijk niveau ten uitvoer gebracht zal
worden.
Een ander Venezolaans project, het ‘Schaakproject’, is eveneens gericht op een

bepaalde leeftijdsgroep. In het eerste stadium draait het om kinderen van zeven tot
negen. Ook hier wordt het doel van dit programma, namelijk de ontwikkeling van
abstract denken, gekoppeld aan een zorgvuldig gekozen groep, van de leeftijd waarop
abstract denken zich begint te ontwikkelen. Het is een leeftijdsgroep die wel eens
het meest ontvankelijk zou kunnen zijn voor versnelde ontwikkeling en vooruitgang.

Maar goed, het project waarmee Indiaanse kinderen in een beestachtig tempo geleerd
werd om Beethoven te spelen, alsof hun eigen cultuur geen stuiver waard zou zijn,
werd onder andere zwaar bekritiseerd door Ronald Laing.
We zouden ons in theoretische zin heel voorzichtig moeten uitlaten over de winst-

en verliesposten van zo'n programma.Wat het kind erbij wint is dat het vrij plotseling
in staat is om viool te spelen. Maar daarbij komt ook nog het aspect van de identiteit
van het kind. Tenslotte ondervonden deze Indiaanse kindermusici, binnen een paar
maanden getraind in het vioolspel, de bevredigende ervaring op een podium te zitten
en dat er niemand minder

Willem Oltmans, Over intelligentie



176

dan de president van de republiek toeschouwer en toehoorder was. Het zou echter
inderdaad gerechtvaardigd zijn ons af te vragen wat de voors en tegens van zo'n
drilcursus zijn met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Lopen we bij
voorbeeld niet het risico dat we een ongewenste competitiegeest bij die kinderen
versterken?
Een vraag die we ook nog zouden kunnen stellen is wat het voor een land als

Venezuela betekent om zo'n spectaculair resultaat te behalen op onderwijsgebied.

Het verwekt ongetwijfeld nationale trots.
Niet helemaal. Waarom schrijven we het niet toe aan nationale status? Venezuela

behaalt deze resultaten, terwijl in andere Latijns-Amerikaanse landen de analfabeten
misschien begraven blijven in de vergeten lagen van de maatschappij. Maar laten
we de Indiaanse violistjes even met rust.
Een programma als minister Machado voor ogen heeft zou het aantal analfabeten

met een minimum aan kosten aanzienlijk kunnen verlagen tot misschien vier of vijf
procent, wat het normale aandeel vormt van misdeelden en gehandicapten die nooit
tot leren in staat zullen zijn.

Is dat een vast percentage?
Legt u me niet vast op dit precieze percentage. Ik ben geen deskundige op het

gebied van intelligentieonderzoek. Maar met dit verschijnsel is men in de meeste
landen vertrouwd, want er gebeuren ongelukken op weg van de baarmoeder naar de
buitenwereld.

Maar Venezuela zou een enorme hoeveelheid opgeleid personeel moeten aantrekken
om deze plannen te effectueren, zo dat al mogelijk is.
Ik geloof dat ze heel wel in hun voornemen kunnen slagen om kernen van opgeleid

personeel te vormen als uitgangspunten voor een geleidelijke verbreiding. Maar het
zal uiteraard heel wat tijd in beslag nemen.

Het lijkt me een herculische opgave.
Ik zal proberen aan te geven wat ik bedoel. Laat ik mijn eigen kinderen nemen,

aangezien ikmaar beperkte ervaring hebmet andere kinderen. Op lagere-schoolleeftijd
was het leren voor hen duidelijk een intermenselijk proces. De verstandhouding met
de
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onderwijzers was absoluut essentieel. Op middelbare-schoolleeftijd veranderde dit
volledig. Natuurlijk inspireren sommige leraren meer dan andere. Maar de
intermenselijke relatie leraar-leerling was niet essentieel meer. De groep
leeftijdgenoten werd belangrijker en uiteindelijk werd de houding van het kind zelf
ten opzichte van zijn of haar toekomst de hoofdzaak.
Ik ben daarom geneigd te denken dat als er een veelomvattend programma

uitgevoerd moet worden, het in het geval van Venezuela gericht zal worden op de
relaties tussen leraar en leerling.
Door het materiaal wat ik gezien heb krijg ik de indruk dat minister Machado zich

op twee hoofdmethodes richt: zelfversterking en versterking van de ander. Enerzijds
schijnt hij er de nadruk op te leggen dat aan moeders, indien nodig via het medium
televisie, geleerd wordt hoe met hun kinderen om te gaan. Anderzijds schijnt hij te
streven naar programma's waarbij kinderen les geven aan kinderen. Het idee van
kindertherapie via de ouders is al oud en gaat terug op Sigmund Freud en de MOB's.
Het veronderstelt dat aan ouders geleerd moet worden relaties op een zodanige wijze
aan te reiken dat het de kinderen hulp biedt bij het oplossen van hun problemen. Als
gedragsrelaties in banen geleid kunnen worden ten behoeve van het oplossen van
gedragsproblemen, waarom zouden we dan niet hoogst belangrijke veranderinqen
tot stand kunnen brengen als het om cognitief gedrag gaat?
Eén Venezolaanse onderwijzer kan tien moeders lesgeven. Aangezien

Latijns-Amerikaanse moeders gewoonlijk grote gezinnen krijgen, zal de moeder op
haar beurt weer tien kinderen lesgeven. Eén onderwijzer bereikt daarom zo'n honderd
kinderen, enzovoort. Exponentiële groei werkt hier in het voordeel van het
Venezolaanse project.
Op het niveau van studenten zou het bijzonder nuttig zijn

zelfversterkingsprogramma's te ontwikkelen.

Zoals.
Bijvoorbeeld de zogenaamde geprogrammeerde teksten, waarin een vraag na iedere

paragraaf het de student mogelijk maakt te controleren of hij wel of niet het
betreffende vraagstuk beheerst. Voor zover dat zo is wordt de student meteen
bekrachtigd door de schrijver van het boek in plaats van weken of soms maanden te
moeten wachten voor het afleggen van een examen, waarna hij ook bekrachtigd
wordt, of gestraft als hij zakt. Deze programma's verhelderen een bepaalde
gedragswijze of datgene
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wat leerzaam blijkt voor de leerling op een bepaald leervak. Deze instructies worden
meteen gevolgd door een aansluitende richtlijn waar vanuit opgemaakt wordt of de
voorgaande boodschap begrepen werd en ernaar gehandeld kan worden of niet.

We bewegen ons al van Skinners instrumentele conditionering in de richting van
cognitieve gedragsmanipulatie.
Ja, dat is zo. Ik geloof dat we ons in een richting bewegen die sociale leerprocessen

aan onze gedachtenwisseling zal toevoeren, zoals die uitgebreid bestudeerd zijn door
Albert Bandura, met inbegrip van emotionele componenten. Dit aspect behoort serieus
in aanmerking genomen te worden in een allesomvattende aanpak bij pogingen om
een belangrijke verandering in cognitief gedrag te bewerkstelligen.

De Venezolanen schijnen vorderingen te maken met hun aanpak van zowel kennis-
als karaktervorming.
Ja. De kwestie die u aanroert is in wezen opzienbarend. Laat ik het uitleggen. In

onze cultuur was het geloof ik Karel de Grote die bepleitte dat ieder kind moest
kunnen lezen en schrijven. Het nieuwe aan het Venezolaanse initiatief is niet zozeer
dat minister Machado cognitief gedrag tracht te veranderen. We zouden ons in onze
tijd, waarin we nieuwe en onbekende ontwikkelingen van dien aard aan het
onderzoeken zijn, eigenlijk moeten afvragen wat de relatie ervan zou kunnen zijn
met de vooruitgang in wetenschap en technologie. Nieuw is niet zozeer president
Herrera's idee om de intelligentie van mensen te verhogen. Veel nieuwer is dat zowel
het uiteindelijke doel, namelijk de ontwikkeling van zowel kennis- als
karaktervorming, dus niet slechts kennis, als ook de methodologie gebaseerd zijn op
de meest geavanceerde wetenschap en technologie die op dit ogenblik beschikbaar
is. Dat betekent dus dat politici op het punt staan politieke besluiten te nemen en ten
uitvoer te leggen met betrekking tot methodes, voordat de gedachtenuitwisseling
onder de geleerden voltooid is en een duidelijk oordeel of paradigma min of meer
algemeen aanvaard is. Bovendien wagen ze zich op het gecompliceerde vlak van de
persoonlijkheidsontwikkeling.

Hitler en Mao hebben in het verleden iets dergelijks geprobeerd.
Er bestaat slechts een uiterlijke gelijkenis, geen reële. Zowel Hitler als Mao

politiseerden het onderwijs terwijl een van de be-
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ginselen van de Venezolaanse projecten het niet-politiseren is. Bij de vorming en
tenuitvoerlegging van de met dr. Machado's projecten verband houdende
beleidsbeslissingen zijn mensenmet politiekemacht nodig, vanwege de omvang van
de ter hand genomen taak. Daarom hebben deze programma's wel een bepaalde
politieke dimensie in de algemene zin des woords. Maar als zodanig zijn het geen
politieke programma's.

Maar is het niet zo dat alle mensen, ook Russen of Amerikanen, niet werkelijk vrij
zijn, aangezien iedereen geprogrammeerd wordt lang voordat men in staat is een
vrije keuze te maken?
Ik denk er iets anders over. Voor mij bevatten noch de uitspraak: de Amerikanen

zijn vrijer dan de Russen, noch de uitspraak: Amerikanen zijn niet vrijer dan de
Russen, ook maar enige betekenis. In beide uitspraken wordt een verkeerde
vergelijking getrokken met de verkeerde groepen mensen. De vele dimensies van
vrijheid in aanmerking genomen zou ik willen stellen dat er geen twee mensen even
vrij zijn. Er zijn misschien evenveel soorten en graden van psychologische vrijheid
als er mensen zijn. Met andere woorden, ik betwijfel dat het woord vrijer, in
psychologische zin - ik heb het hier niet over de niet-psychologische vormen van
vrijheid - wel met enige groep mensen in verband gebracht kan worden. Misschien
met éen noemenswaardige uitzondering: kinderen tegenover gerijpte volwassenen.

Dit schept een probleem. Hoe moeten we dan de vrijheid van mensen vergelijken of
meten?
Nee, op het psychologische vlak kun je dat niet. De oplossing voor dit probleem

ligt op het filosofische vlak. Of zoals dr. Machado in The Right to Be Intelligent
opmerkt: ‘De mens is een tot de vrijheid bestemd wezen dat zichzelf vrij maakt.’ (p.
11)

Toch veranderen spoedprogramma's leerlingen misschien in robots, zoals de
Indiaanse musici. Kan dit misschien niet even schadelijk voor de psyche zijn?
Ik maak uit zijn gesprek met u elders in dit boek op dat Ronald Laing soortgelijke

angstige voorgevoelens en bange vermoedens had. Ik weet niet zo zeker of ze
gerechtvaardigd zijn, nu nog niet tenminste. Ik zoume net zo goed kunnen voorstellen
dat muziekbeoefening misschien wel nieuwe sensorisch-motorische Gestaltvormen
in deze kinderen ontwikkelt die heilzaam voor hun ont-
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wikkeling zijn. Ik vraag me bijvoorbeeld af of deze gedachte verband houdt met dr.
Machado's concept van de de-atomisering van het brein.
U zou eigenlijk de gelegenheid gehad moeten hebben om over dit onderwerp te

praten met wijlen dr. D.W. Winnicott. Hij heeft een theorie ontwikkeld dat het jonge
kind, terwijl het probeert de interne en externe realiteit vast te stellen, een derde
realiteit schept in watWinnecott ‘een overgangsruimte’ (transitional space) noemde,
waar verbeelding en werkelijkheid samenkomen.
Vaak lukt het niet om deze overgangsruimte normaal tot ontwikkeling te brengen.

Wat er eigenlijk moet gebeuren, is dat er een verbinding tot stand gebracht wordt
tussen de binnen- en buitenwereld door middel van de werking van de fantasie. Te
vaak echter kunnen individuen deze functies kennelijk niet met de werkelijkheid in
harmonie brengen. De vernietiging van dit niemandsland heeft vaak verderfelijke
gevolgen voor algemene gedragspatronen. Winnicott waarschuwde dat de functies
in dit tussenliggende gebied voornamelijk gevormd en ontwikkeld worden in de
eerste zes maanden van ons leven.
Veel culturele verschijningsvormen, zoals theater, muziek, misschien ook

bijvoorbeeld schaken, liggen, tenminste gedeeltelijk, in dit tussengebied. Dr.
Machado's ‘Geïntegreerde creativiteitsproject’, en zelfs het Venezolaanse
‘Schaakproject’ kunnen misschien inderdaad een bijdrage leveren tot het behoud en
de verruiming van dit cruciale tussengebied.
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Arthur Jensen
Ontwikkelingspsycholoog, Berkeley, Californië, Verenigde Staten

U bent een controversieel geleerde. Heeft u langzamerhand een lijfwacht nodig?
Nu niet, maar ik heb in het verleden lijfwachten nodig gehad. Of liever, dat vond

de universiteit en die heeft voor ze gezorgd om me tegen enkele geflipte figuren
rondom de campus te beschermen.

Dat brengt me tot de vraag, dat Arthur Whimby gelooft dat intelligentie kan worden
aangeleerd.
Daar ben ik het volkomen mee oneens. Dat kan niet, tenminste, als we uitgaan

van het nu beschikbare studiemateriaal. Ik heb geen bewijs onder ogen gehad dat
intelligentie kan worden aangeleerd. Misschien kunnen intelligentietests worden
aangeleerd.

De Venezolaanse minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie is ervan overtuigd
dat intelligentie bevorderd, gestimuleerd en aangeleerd kan worden.

In de Verenigde Staten hebben we misschien wel vaker geld in dergelijke
ondernemingen gestoken dan in enig ander afzonderlijk psychologisch
onderzoeksproject over de afgelopen twintig jaar.

Zoals Head-Start.
En andere intensievere programma's dan Head-Start. Er zijn programma's opgezet

waarvoor ze kinderen namen vanaf vlak na hun geboorte, of vanaf een paar weken
na de geboorte, en er is met hen zes tot tien uur per dag, vijf dagen in de week, iedere
week van het jaar gewerkt, totdat deze kinderen de schoolgaande leeftijd hadden
bereikt. Er bestaat geen bewijs dat deze kinderen een permanente toename in
intelligentie vertonen. Je kunt je IQ-scores omhoog halen bij bepaalde soorten tests,
die veel overeenkomst vertonen met het soort handelingen die kinderen in
trainingsprogramma's hebben leren verrichten.Maar als deze kinderen van specifieke
trainingsprogramma's afwijken en als de tests
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moeilijker worden, vergeleken met waar de kinderen op werden getraind, krijg je
een daling van de scores van de kinderen te zien. De IQ-cijfers bewegen zich steeds
dichter naar die van de controlegroep die de speciale aandacht en training niet kregen.
Er is mij nog geen enkel bewijs bekend van een groep kinderen van redelijk grote
omvang die door een bepaalde behandelingswijze van psychologen een permanente
stijging van hun intelligentie te zien geven.

In 1917 zat de Sovjet-Unie opgezadeld met een massa van 143 miljoen ongeletterde
boeren en arbeiders op een bevolking van 163 miljoen mensen. Het verhogen van
hun levensstandaard en levensomstandigheden lijkt een succes.
U moet het begrip intelligentie los zien van de begrippen talent en prestatie, of

van ontwikkelingsniveaus, enzovoort. Ik wil daarmee niet zeggen dat je het
ontwikkelingsniveau van een willekeurig volk niet omhoog kunt krikken. Dit kan
zeker wel gedaan worden in een onderontwikkeld land als India, waar een hoog
percentage analfabeten voorkomt en een groot deel van de bevolking in het geheel
geen officieel onderwijs ontvangt. Hier zou je enorm veel kunnen verbeteren. Dit
heeft dan echter niets te maken met het verhogen van de intelligentie van de Indiërs.
Misschien dat hogere ontwikkelingsniveaus op den duur veranderingen in de
gemiddelde intelligentie van de bevolking in z'n geheel tot gevolg kan hebben, maar
dit zou dan langs indirecte weg gebeuren door een of ander onderwijseffect op het
genenreservoir. Het zou bijvoorbeeld misschien paringsfactoren of selectiefactoren
kunnen veranderen gezien vanuit wie de grootste familie heeft. Dit verandert dan de
samenstelling van het genenreservoir. We weten dat zoiets als de overerving van
verworven kenmerken niet bestaat.

Als de vader of de moeder van muziek houden hoeft het kind geen aanleg voor muziek
te hebben.
Nee.

Maar ik heb een statistiek gezien dat wanneer de vader een alcoholicus is de kinderen
vaak ook alcoholicus worden.
Ah, maar alcoholisme kent een erfelijke factor. Het is niet zo dat de vader een

alcoholicus werd en dat daarom de kinderen alcoholistisch worden, nee. Het ligt zo
dat de vader bepaalde genen heeft die hem een aanleg geven voor alcoholisme en
hij draagt die-
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zelfde genen aan zijn kinderen over.

Bestaan er geen genen die je aanleg voor muziek geven?
Je kunt genen overerven die van invloed zijn op een talent voor muziek. Muzikale

begaafdheid heeft een erfelijke grondslag.

Wat is hierin de plaats van het brein? José M.R. Delgado zegt dat het brein cultureel
leeg, onwetend is als de baby ter wereld komt.
Juist. Het is leeg in die zin dat het geen kennisinhoud heeft. Er bestaan geen

ontwikkelde vaardigheden. Maar er bestaan toch belangrijke individuele verschillen
in begaafdheden voor het verwerven van kennis, en wel verschillende soorten kennis.
Een kind kan geboren worden met een sterke erfelijke predispositie voor muziek.
Toen Toscanini drie jaar oud was ontdekten zijn ouders dat hij, nadat ze hem mee
naar de opera hadden genomen, een paar aria's kon zingen, vlak nadat ze thuiskwamen
en precies op de juiste toonhoogte. Je kunt van een willekeurig kind geen Toscanini
maken, hoezeer je het ook zou proberen.

Minister Machado stelde zich misschien geen zestig Toscanini's ten doel, maar hij
slaagde er wel in die Indiaanse kinderen in een paar maanden Beethoven te leren
spelen.
Het lijdt geen twijfel dat alle kinderen kunnen leren, maar er blijven individuele

verschillen in leertempo bestaan. Niet ieder kind dat vioolles krijgt zal een Menuhin
of een Heifetz worden. Maar door oefening en praktijk zal een grote meerderheid
vooruitgang vertonen. Ik heb gesprokenmetmensen vanmiddelbare leeftijd, begaafde
violisten, zelfs concertmeesters van symfonieorkesten, die me verzekerden dat ze
wel eens geluisterd hadden naar enkele uitzonderlijk begaafde wonderkinderen op
de viool, en zich dan realiseerden dat ze zelf nooit zo zouden kunnen spelen.

Wat kan het nut zijn van een testprogramma zoals de Venezolanen hebben uitgevoerd
met de vioolspelende Indiaanse kinderen?
Het kan van groot nut zijn, en wel voor de mogelijke ontdekking van belangrijke

talenten.

Ja, maar het werd ondernomen om te experimenteren met de intelligentie van
kinderen.
Het enige nut van zo'n project is om uit te vinden of Venezolanen mogelijke

Mozarts voort kunnen brengen.
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Het is misschien zelfs onzin om Indianen Beethoven te leren.
Als ze op de wereldmarkt zouden willen concurreren, dat wil zeggen op het gebied

van de klassieke muziek, of welk ander gebied dan ook...

Ja, maar waarom Beethoven?
Dat is de keuze die ze zelf moeten maken. Ik leg geen waarden aan hen op.

Maar de Venezolaanse regering wel.
Als de Venezolanen kinderen plaatsen in symfonieorkesten willen laten opvullen,

dan moet je een groot aantal kinderen, ook Indiaanse kinderen, aan muziek
blootstellen.

Maar dat was niet de bedoeling. Waar de Venezolanen heen wilden, was om aan te
tonen dat iedereen vrijwel alles leren kan als je maar op de juiste manier opgeleid
wordt, in dit geval via de Japanse Sazukimethode.
Dit hoeft voor niemand aangetoond te worden. Ik neem het als vanzelfsprekend

aan, dit weten we allemaal.

Ubedoelt dat dit Venezolaanse experiment met de Indiaanse kinderen overbodig-was?
Ja. We weten dat iedere groep mensen in staat is te leren en van ontwikkeling te

profiteren. Ik geloof niet dat deze kinderen minder intelligent waren vanwege een
gebrek aan ontwikkeling. Hun begaafdheden waren misschien onderontwikkeld.

Hoe kan een doorsnee-kennis van cultuur getest worden?
Ik ben er niet zeker van dat het leren spelen van Beethoven de beste manier is om

ze te testen, zeker niet de meest efficiënte manier. Het is heel moeilijk om talent te
ontdekken onder een bevolking die geen onderwijs heeft genoten. Individuele
verschillen zijn op geen enkele wijze waar te nemen, tenzij mensen aan een of andere
test onderworpen worden, namelijk de test van het schoolonderwijs.

De Venezolanen denken in termen van een leger van opgeleide mensen die aan ouders
en onderwijzers gaan vertellen hoe ze met kinderen moeten omgaan, omdat we de
afgelopen tweeduizend jaar echt als volslagen amateurs door deze gevoelige gebieden
van
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de groeiende jonge geest zijn heengewalst.
Het zou de moeite waard zijn dit te doen in experimenten op een betrekkelijk

kleine schaal en zeker niet over het hele land. Er bestaat tot op heden geen enkele
garantie dat die experimenten het gewenste resultaat opleveren.

Maakt het bij de horens vatten van de vorming van intelligentie op u überhaupt een
zinnige indruk?
Er zit wèl wat in. Ik denk dat wat ze in Caracas eigenlijk moesten doen, is zich

concentreren op het instellen van meer openbare schoolopleidingen en deze kinderen
op zeer grote schaal naar school te sturen. Ik weet niet op welke schaal dit op het
ogenblik in Venezuela gebeurt.

Waar president Herrera Campins op mikte was door dit nieuwe ministerie in het
leven te roepen in het nucleaire tijdperk sneller vooruit te komen op het gebied van
de ontwikkeling van aangeboren intelligentie.
Ik denk dat dit wel kan. Maar het onderwijs zou ook op vroegere leeftijd meer

gespecialiseerdmoeten worden. Veel studenten aan de universiteit zouden hun studies
twee tot drie jaar eerder kunnen afmaken als deze schoolprogramma's verder versneld
zouden worden. Maar zou dit wel op landelijke schaal gedaan kunnen worden?

Zorgen dat we van de overtollige ballast afkomen, zoals psychologiestudenten die
beladen worden met een oneindig aantal lesuren statistiek.
Statistische methoden zijn erg belangrijk wanneer een psycholoog onderzoeker

wordt, maar de meeste klinische psychologen betreden nimmer het onderzoeksveld.
Over het algemeen denk ik dat er meer bereikt zou kunnen worden met het
onderkennen van talent op jongere leeftijd. We weten nu in redelijke mate dat we
dit kunnen door middel van verscheidene soorten IQ-tests, zelfs in
ontwikkelingslanden.

Kunnen westerlingen met een goede kans van slagen tests voor Azië ontwerpen?
In Japan en China kan dat ongetwijfeld worden gedaan. Van Venezuela of de

Indianen daar weet ik het niet zeker.
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Waarom China wel en Venezuela niet?
Omdat Japan en China een grotere gelijkenis met onze cultuur hebben ontwikkeld.

In een bepaald project heeft u zelfs aangetoond dat Japanners hoger scoren op
Amerikaanse tests dan Amerikanen zelf.
Dat is juist. Op de universiteit van Queensland in Australië werden tests uitgewerkt

die toegepast konden worden op een brede laag van de bevolking: Aborigines,
Papoea's; ook op de Micronesisiche eilanden en de Fiji-eilanden. Misschien pakken
ze in Venezuela of Latijns-Amerika en Afrika even goed uit, trouwens. Er zouden
nogmeer tests ontworpen kunnenworden.We kennen de vereisten voor het ontwerpen
van IQ-tests. We kennen ook wegen om vast te stellen of een test een intelligentietest
is. Vooral als de onderwijsmiddelen beperkt zijn, zouden deze tests gebruikt moeten
worden om de kinderen eruit te pikken die het hoogste scoren en ze een passende
opleiding geven. Dan kom je vooruit.

En wat gebeurt er met diegenen die de boot missen?
Nou ja, als er beperkte middelen zijn wil je zoveel mogelijk resultaat uit het

onderwijssysteem halen.

Maar dan wordt er een marginale massa geschapen.
Zeker. Maar als de onderwijsmiddelen beperkt zijn, wat heb je dan voor

alternatieven?

Maar hoe deden ze het dan in de Sovjet-Unie? Iedereen krijgt daar een gelijke
scholing en uiteraard zullen de ‘lichten’ vóor komen te liggen, maar je schept dan
geen intellectueel ‘lompenproletariaat’.
Maar de Sovjet-Unie beschikt over meer middelen.

De nationale middelen bevinden zich niet in handen van profiteurs en volslagen
misdadigers, wat in dit geval een voordeel is. Zou u zich kunnen voorstellen dat in
Moskou 8000 onderwijzers naar huis worden gestuurd omdat het stadsbestuur failliet
is gegaan, zoals in New York is gebeurd?
Het systeem heeft zijn vruchten afgeworpen in de Sovjet-Unie, omdat ze inderdaad

op een hoger wetenschappelijk en technologisch peil zitten.

Alléen niet in iedere garage twee auto's: een kwestie van prioriteiten.
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Aangezien de Sovjets een volledig totalitair systeem hebben, kunnen ze dit allemaal
onder controle houden. Ik geloof wel dat ze hun prioriteiten op de goede plaatsen
stellen. Als ze zich willen ontwikkelen en willen concurreren met westerse landen,
dan zullen ze al hun intellectuele reserves onder hun bevolking moeten bundelen.
Dat is waar ze veel van hun geld in stoppen, naast bewapening en landbouw.

Maar kunnen we terugkomen op de marginale massa in India of Afrika?
De meest efficiënte manier blijft natuurlijk om eerst te selecteren, vanwege de

beperkt beschikbare middelen op deze plaatsen. Dan kun je tenminste je beperkte
kapitaal in kinderen steken die het meest van het onderwijssysteem zullen profiteren.

En de rest komt later.
Ja.

Wanneer? Het klassenstelsel zal ook zeer doorslaggevend zijn.
Ja. Maar het is ook uit praktisch oogpunt een ongelukkige zaak - omdat wanneer

klasse, of iets anders dat geen verband houdt met begaafdheid an sich, de belangrijkste
determinant wordt ten aanzien van wie in educatief opzicht in een maatschappij
omhoogkomt - dan zit je met een minder efficiënt systeem en gebruik je de talenten
van de bevolking niet maximaal. Demogelijkheden worden dan niet geoptimaliseerd.
Het klassieke voorbeeld is misschien India. Als gevolg van het kastenstelsel en

de geweldige ongelijkheid van kansen vind je er zeer middelmatige mensen op
topposities en zeer begaafde mensen die nooit iets zullen klaarspelen, omdat ze
onaanraakbaren zijn, ofwel behoren tot de zogenaamde ‘niet-geplande kaste’. De
Indiase regering onderkent nu het probleem en probeert er iets aan te doen. Er bestaat
nog steeds een heleboel misbruik rond het kastenstelsel in India, waarin Brahmanen
van een hoge kaste allerlei privileges hebben die aan mensen van lagere kasten
onthouden worden. Dit heeft een enorm verlies aan nationale middelen en
begaafdheden die latent aanwezig zijn in de gehele bevolking tot gevolg.

Geldt niet hetzelfde voor de zwarten in de Verenigde Staten, om eens een ander
voorbeeld te noemen?

Willem Oltmans, Over intelligentie



188

Tot voor zo'n twintig jaar ging dat nog op. Vanaf die tijd zijn we druk bezig met het
zoeken naar bijzonder academisch talent onder de zwarte bevolking via allerlei
compensatieprogramma's op onderwijsgebied, via beursprogramma's voor begaafde
zwarten, enzovoort.

Vooral in de sport, waar zwarte atleten de troefkaarten in sportevenementen zijn,
terwijl sommige van deze atleten kennelijk niet kunnen lezen of schrijven.
Ja, maar dat kan gewoon een verwording zijn van het begrip ‘gelijke

onderwijskans’.

Zwarte Amerikanen lijken nu met fluwelen handschoenen te worden aangepakt.
In de academische wereld zijn ze nu zeker een bevoordeelde groep. Zwarten die

hoegenaamd enige vorm van academische belofte inhouden zijn ‘in’.

Een overreactie op het droeve verleden?
Misschien, maar het is waarschijnlijk een goede zaak, want het was nodig om de

onrechtvaardigheden van het verleden goed te maken. We moesten in Amerika echt
wel een bijzondere inspanning verrichten om de zwarten de belangrijkste
onderwijscentra binnen te leiden; daartoe waren ze vóor de huidige generatie niet
aangemoedigd.

U houdt nog steeds vol dat zwarten over het algemeen minder intelligent zijn dan
blanken?
Dat is juist. Over het geheel genomen is de zwarte bevolking van de Verenigde

Staten heden ten dage minder intelligent dan de blanke bevolking, volgens iedere
algemeen aanvaarde definitie van intelligentie.

Als dat nou wetenschappelijk bewezen is, waar winden de mensen zich dan zo over
op? Zwarten hebben kroeshaar en blanken zijn dikwijls blond. Maakt het wat uit?
Intelligentie heeft veel diepgaander consequenties op het individuele en

maatschappelijke vlak dan de kleur van het haar, de lengte, of enige andere denkbare
menselijke karakteristiek. Misschien zelfs meer nog dan lichamelijke gezondheid.
Voor het individu is intelligentie erg belangrijk, aangezien het de mate van vrijheid
be-
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paalt die iemand bezit, in zeker opzicht. Iemand van minder dan gemiddelde
intelligentie, ofwel met een IQ van onder de 100, heeft een veel mindere mate van
vrijheid in beroepskeuze, in keuze van een levensgezel, in allerlei dingen dan iemand
die meer dan gemiddeld intelligent is. Veel beroepen zijn feitelijk gesloten voor
mensenmet een lagere intelligentie, omdat zij geen onderwijsdiploma's kunnen halen
om tot die beroepen toegang te krijgen.

Kan het worden bereikt wat de Venezolanen van plan zijn te doen, het stimuleren
van intelligentie bij de volksmassa?
Er bestaat geen overtuigend bewijs dat iemand tot dusverre erin is geslaagd dit te

bewerkstelligen. Wat er kennelijk in feite gebeurt, is dat wanneer er in de kindertijd
een grondige opleiding wordt gegeven, vroegtijdige intelligentietests vooruitgang
laten zien.Maar naarmate er verder van de opleidingwordt afgeweken en de test-items
veranderen (omdat er verschillende soorten test-items bestaan die geschikt zijn voor
het testen van oudere kinderen) gaan de IQ-scores naar beneden.
Een van de intensiefste programma's van deze aard werd door Rick Heber op de

universiteit van Winsconsin in Milwaukee opgezet. De kinderen werden aan een
uiterst intensieve behandeling onderworpen. De kosten voor het geven van deze
behandeling beliepen enige duizenden dollars per kind per jaar. Aan de kinderen
werden surrogaatmoeders toebedeeld. Ze werden van vlak voor de geboorte tot de
schoolgaande leeftijd behandeld. Ze zitten nu ergens voorbij de vierde klas en
verschillen klaarblijkelijk niet van een gelijksoortige controlegroep, die geen speciale
behandeling in schoolverrichtingen kreeg, speciaal wat het lezen betreft, wat uiteraard
hetgene was waar ze het meest mee bezig waren. Hoegenaamd geen verschil, naar
het schijnt.
Toen ze naar school gingen stonden ze inderdaad 24 IQ-punten boven de

controlegroep. Maar aangezien deze intensieve behandeling steeds verder achter ze
kwam te liggen, denk ik dat ze de tests en de aard van de tests gewoon hadden geleerd.
Naarmate ze ouder werden gingen hun IQ-scores naar beneden. Ze waren ongeveer
20 IQ-punten gezakt vanaf het ogenblik dat ze op school kwamen. En ze vertonen
geen onderscheid op de punten waar het experiment zich het meest mee
beziggehouden had. Het zou niet zinvol zijn om alleen het IQ- te verhogen als alle
overige factoren verbonden met het IQ niet ook werden verhoogd. Je wilt dat het
lezen, dat de schoolprestaties, dat de beroepskeuzemogelijkheid,
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dat al deze variabelen erop vooruitgaan; maar dat schijnt ongelukkigerwijs niet te
gebeuren.
Tijdens een ander trainingsprogramma op de universiteit van North Carolina te

Chapell Hill, opgezet door professor Graig Ramsey en anderen, werden kinderen
getraind en hun IQ's verhoogd, maar deze IQ's hadden geen correlatie meer met de
IQ's van hun moeders. Zelfs geadopteerde kinderen hebben een IQ dat correleert met
die van hun biologische moeders, zelfs als ze die nooit hebben gezien.
Dit alles brengt me tot de conclusie dat wat er gemeten wordt niet echt intelligentie

is. De IQ-tests meten iets dat aangeleerd is, iets heel specifieks dus. Tests meten geen
algemene begaafdheden die IQ-tests verondersteld worden te meten. Enmet algemene
begaafdheid bedoel ik niet het meten van waar de test naar toe wilde, maar van het
potentiële vermogen om te leren en omwerkvormen te verrichten die een hoog niveau
vereisen.

Wat heeft professor Ramsey eigenlijk precies gedaan?
Er werden door zijn team 26 zwarte kinderen genomen uit zeer arme gezinnen,

waar het gemiddelde IQ van de moeder zeer laag was, zeg maar 80. Ze namen een
gelijksoortige groep kinderen uit dezelfde huisgezinnen als controlegroep. Beide
groepen kregenmedische aandacht in de breedste zin, vanaf de geboorte. Beide werd
extra voeding gegeven. De experimentgroep werd elke dag om negen uur 's morgens
naar een dagverblijf gebracht, vijftig weken per jaar tot ze drie jaar oud waren. Iedere
twee maanden werden de kinderen getest. Op het laatst was er een verschil van 14
IQ-punten met de controlegroep. De experimentgroep had een gemiddeld IQ van 95,
de controlegroep van 81, wat ongeveer hetzelfde was als dat van hun moeders. De
studie in North Carolina is nog steeds aan de gang.
Het merkwaardigste is dat de experimentgroep geen enkele correlatie vertoonde

met het IQ van hunmoeders. Dat is raadselachtig, omdat zelfs kinderen in weeshuizen
een correlatie vertonen met hun natuurlijke moeders, hoewel ze hun natuurlijke
moeders zelfs nooit hebben gekend. Er is iets bij die kinderen niet duidelijk.

En pleegkinderen?
Pleegkinderen vertonen vrijwel geen correlatie met het IQ van hun pleegouders.

Dat is een van de sterkste bewijzen dat intelli-
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gentie iets genetisch in zich heeft.

Daarom bent u het waarschijnlijk met Arthur Whimby oneens die meent dat
intelligentie aangeleerd kan worden.
Inderdaad. Ik geloof dat je mensen kunt trainen op het beter te voorschijn komen

uit bepaalde intelligentietests. Maar ik denk dat de algemene intelligentiefactor, die
in allerlei soorten tests en verrichtingen in het dagelijks leven zit, niet aangeleerd
kan worden. Tenminste, ik heb er geen bewijs van gezien dat het aangeleerd kan
worden. Het is dit aspect waar we ons in feite het meest mee bezighouden. Ik kan
niet veel voordeel zien in het trainen van mensen om ze bij intelligentietests beter
voor de dag te laten komen, als die tests niet langer meer correleren met de dingen
waarmee de intelligentietests correleren bij mensen die niet getraind zijn om beter
voor de dag te komen in intelligentietests.
De reden waarom intelligentietests belangrijk zijn, is omdat de scores correleren

met criteria van het dagelijkse leven die belangrijk worden geacht. Ze correleren met
hoe goed mensen het er op de universiteit van af zullen brengen, het soort banen dat
mensen aan zullen kunnen, enzovoort. Als je mensen erop traint dat intelligentietests
ze beter afgaan en deze tests dan niet langer meer deze correlaties met andere dingen
vertonen, dan heeft het geen zin. En tot nog toe heeft nog niemand aangetoond dat
de tests dezelfde correlatie-eigenschappen behouden met criteria van het dagelijkse
leven nadat mensen erop getraind zijn ze beter te doen.

We kunnen van Indiaanse kinderen vioolspelende robots maken, maar zullen ze dan
beter passen in het totaalpakket dat leven heet?
Ja en toch, alleen door middel van tests of feitelijke onderwijskansen zal je je

Menuhins of Heifetzen ontdekken. In de Sovjet-Unie worden de schaakmeesters
gevonden door alle kinderen tot schaakspelen te stimuleren. Als er begaafde spelers
ontdekt worden, concentreren ze hun aandacht speciaal op hen en vergeten de rest.
Zo komen ze aan schaakgenieën.

Zoals Anatoli Karpov.
En hetzelfde doen ze bij dansers, pianisten en wiskundigen. Ik betwijfel of er een

maatschappij is die zoveel gedaan heeft om talenten te selecteren als de Sovjet-Unie.
Ze maken meer gebruik van tests dan wij.
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Jerome Singer
Kinderpsycholoog, Yale universiteit, Verenigde Staten

Heeft het zin om kindergeesten eeuwig te programmeren met onzinnige mythes en
sprookjes en ‘de prins en prinses leefden nog lang en gelukkig’?
Dat is de manier waarop samenlevingen zich ordenen.

Ja, dat weet ik, maar wordt het geen tijd om deze vicieuze cirkel te doorbreken?
We komen helemaal in ons eentje dit leven binnen in een complex en uiterst

verwarrende omgeving. We hebben middelen nodig om deze hoofdbrekende
informatie te ordenen.

Maar waarom eeuwig die totems? Mao, Elizabeth II.
Omdat het allereerste wat een baby ziet de vader en de moeder zijn. Die vroege

beelden blijven ons hele leven door sterk doorleven en demeeste volwassenen hebben
behoefte aan het gevoel dat er een God de vader of een Maagd Maria bestaat die op
ons toezien en ons beschermen. Zij leggen deze beelden ook aan de kinderen voor.

Maar dit is het nucleaire tijdperk. Kunnen we het ons permitteren om zoveel
ingebeelde nonsens in breinen te coderen?
U poneert een grote vraag omtrent de aard van het mensdom.

Maar u houdt zich bezig met hulp aan kinderen bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van
hun verbeeldingskracht op een positieve en constructieve wijze, zodat ze rijpe en
praktische volwassenen zullen worden.
Dat is juist.

Dan nogmaals, waarom zoveel irrationele begrippen in hun hoofden pompen, met
inbegrip van de Maagd Maria? Ik meen dat een Amerikaanse professor onlangs een
proefschrift heeft geschreven over de vraag of, als Maria een maagd was, waar Jezus
z'n chromosomen vandaan haalde.
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We hebben gewoon middelen nodig om de wereld waarin we leven te ordenen.

En de tijd is misschien daar om enkele van onze traditionele ordeningswijzen te
veranderen.
Wacht even. De eenvoudigste en meest voor de hand liggende ordeningswijze van

de materie staat gewoonlijk in verband met het feit dat wanneer het kind net begint
op te groeien en zich bewust gaat worden van de omgeving, dat dan de ouders de
bewustzijnsvormen, de volwassenheidsvormen zijn. Hier ligt de kracht. De ouders
voeden de baby, verschonen hem, ze brengen hem in verrukking door gekke gezichten
te trekken of ze maken de baby aan het lachen. De ouders worden tot richtbeelden
en het kind studeert in zijn geest steeds weer op deze beelden aangezien het geen
alternatief beeld of alternatieve informatie tot zijn beschikking heeft. Wanneer je
een kind aan het helpen bent zijn ervaringen te ordenen, gelooft u dan dat het zin
zou hebben om te praten over een parlement of een minister-president? Het zou hem
helemaal niets zeggen. Ze kunnen alleen uit individuele figuren wijs worden die
ergens lijken op hun ouders, grootouders, oom, tantes of oudere bloedverwanten.

Maar we maken ook gebruik van pausen en koningen.
Ik denk dat u hier de vinger legt op de reusachtige kracht van de specifieke culturen

waarin mensen opgroeien en worden grootgebracht. Het is vrijwel onmogelijk om
los te komen van de mythes, legendes, religieuze geloofsovertuigingen of de
geschiedenis in het algemeenwaarmeeweworden opgevoed.Wemeten ons menszijn
af aan deze zaken.

Ouders en onderwijzers hebben eeuwenlang dezelfde onvergeeflijke fouten ten
opzichte van kinderen gemaakt en hen gevoerd met dezelfde troep, van Sneeuwwitje
tot aan de ayatollah Khomeiny.
U mag er zo over denken, maar het heeft geen zin om deze ervaringen op een

dergelijke manier af te kraken. U moet rekening houden met brede culturele
verschillen.

Maar kijk nou alleen maar eens naar de ongelooflijke wanorde in de wereld, mensen
die nog steeds demagogen, religieuze fanaten, dictators aanbidden, en een
ongelooflijke variatie aan heilige legendes en sagen in een voortgaande massale
exodus in escapisme.
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Maar de meeste mensen in Iran zijn het kennelijk niet eens met uw opvatting dat
Khomeiny een gek is. We kunnen wel vinden dat zijn houding politiek gezien
tegengesteld is aan de onze, maar we hebben geen bewijs voor het feit dat hij gek is.

Goed, u bent de psycholoog, maar ik ben bang dat de meeste mensen op de wereld
het erover eens zijn dat de man een dweepzieke krankzinnige is. Het is met hem als
met Hitler, aanbeden terwijl hij aan de macht is, door iedereen veracht na van het
toneel verdwenen te zijn. Iran bevindt zich op het moment in een toestand van
collectieve hysterie.
Maar er zijn misschien vele Iranezen die hoog ontwikkeld en wetenschappelijk

goed onderlegd zijn die nog steeds de politiek van deze ayatollah volgen.

Ontwikkeling van intelligentie en dat soort blinde, dwaze aanbidding kunnen nooit
samengaan.
Daar ben ik het niet mee eens. Het menselijk brein is zo complex en de menselijke

geest kent een dermate gecompliceerde werking, dat mensen heel goed enerzijds
zwaar orthodox-religieuze mensen kunnen zijn of eerbiedig staan tegenover een
bepaald sociaal stelsel, en tegelijkertijd een sterk vermogen tot wetenschappelijk
denken hebben. Het kan samengaan. Waarom gebeurt dit? Er ontwikkelen zich
enorme spanningen tijdens het ontgroeiingsproces. In bepaalde mate nemen mensen
beelden van hun ouders over en verwerken die onmerkbaar in hun persoonlijkheid.
Ze belichamen bepaalde positieve, wat Sigmund Freud ego-ideaal-beelden noemde.
Dit worden beelden die tot richtsnoer gaan dienen en een constructieve kracht
uitoefenen.

Waarin de verbeelding een krachtige rol speelt?
Verbeelding is een ordeningskracht, die een mens geleidt over zijn weg door een

wereld die voor het overige chaotisch is. Maar toch zou er aangevoerd kunnen worden
dat het in wezen een denkbeeldig systeem is dat drastisch gewijzigd zou kunnen
worden. We weten tenslotte dat Albert Einstein een zelfverzonnen fantasie had over
wat het zou betekenen om sneller dan de lichtsnelheid te reizen. Uit deze dagdroom
stelde hij enkele van zijn unieke concepten samen. Einstein geloofde dat de gave
voor fantaseren een belangrijk bestanddeel uitmaakte van wetenschappelijke
begaafdheid. Dus denk ik dat we geen aanval op de verbeelding horen te
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doen, maar het eerder vrijuit op haar beloop moeten laten. We kunnen rollen, of
‘game plans’ voor logica en wetenschap vastleggen, maar deze laten een aanzienlijke
marge open voor verbeelding.

Maar waarom voeden we de kindergeesten opzettelijk met volslagen flauwekul?
U kunt wel reserves hebben jegens een bepaalde cultusvorming, waarin enkele

van de naar de verbeelding gevoerde indrukken misschien lijnrecht ingaan tegen de
individuele ontwikkeling, wat misschien het geval is bij extreem religieuze orthodoxe
of bij een extreem hecht geconstructureerd klassen- of kastenstelsel.

Wat vindt u van het programmeren van leercomputers voor alle kinderen ter wereld
en het coördineren van basisbegrippen over éen planeet, éen mensdom, ongeacht
ras, kleur of geloof?
En wie zou dan de machines programmeren?

Er zou via UNESCO en een wereldomvattend conclaaf van deskundigen iets als een
Handvest voor de Verenigde Naties opgesteld kunnen worden.
Maar als nu bijvoorbeeld de UNESCO door Arabieren of door communisten

overheerst gaat worden, die dan de uiteindelijke beslissingen zullen nemen? We
kunnen ontwikkelingen niet overhaasten. We moeten rekening houden met een
geleidelijke democratische verandering of we vervangen domweg oude tirannieën
door nieuwe.

Maar hebben we nog de tijd om drastische veranderingen in leerprocessen verder
uit te stellen? Volgens de Atomic Bulletin staat de atoomklok op twee minuten voor
twaalf.
Mensen hebben een lange tijd nodig om te groeien. Dat risico moeten we nemen.

U stelt dat we nog steeds vastzitten aan zeventiende-eeuwse instituties. Maar de
denkbeelden van Voltaire hebben tenslotte een duidelijke invloed gehad. Dat heeft
tijd gekost, maar ze hebben een rol gespeeld bij het verheffen van het menselijk
denken. Neem de invloed van Bertrand Russell die ik als een van de meest verheven
rationalisten van deze eeuw beschouw. We hebben enige absoluut verschrikkelijke
dingen zien gebeuren tijdens de tweede wereldoorlog, maar we kunnen de hoop
koesteren dat de westerse beschaving zich kennelijk over dat punt heenge-
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werkt heeft. We zien bijvoorbeeld steeds minder openbare terechtstellingen, steeds
minder publieke vernedering. Dit zijn kleine tekenen van vooruitgang. Het gevaar
bestaat dat de technologie zo machtig is geworden dat zelfs terwijl het aan tamelijk
rationele mensen toevertrouwd is, er nog een hoop mensen zijn die onder invloed
van sterke krachten de mensheid zouden kunnen vernietigen. Het is een risico dat
we moeten aanvaarden. Ik zie niet hoe we daar omheen kunnen.

Ik constateer dat de Verenigde Staten tijdens de tweede wereldoorlog gevrijwaard
bleef van bommen en iedere andere vorm van vernietiging.
Dat is waar. Maar ik zou graag willen zien dat er bij alle kinderen op een vroege

leeftijd een agnostisch humanisme, een rationeel wetenschappelijk denken, een
diepgevoeld delen in verantwoordelijkheid wordt ingeprent. Maar heel wat goede
katholieken of christen-fundamentalisten of orthodoxe joden of moslims zouden het
niet eens kunnen worden. Wie kan zijn wil opleggen zonder een brede
overeenstemming?

Is wat Hitler in zijn kindertijd overkomen is niet doorslaggevend voor het feit dat hij
tenslotte een irrationele gek werd?
Ik weet niet of Hitler aldoor zo'n irrationeel iemand is geweest. Ik denk dat Hitler,

van wat we over zijn leven weten, een zeer ongelukkig, gedesorganiseerd persoon
was, zonder enige doelen, toen hij een kind en een jongen was. Zelfs als jongeman
heeft hij zijn vak niet gevonden. Hij wilde schilder worden, maar was niet al te goed.
Hij werd een soort vagebond, een zwerver. Hij was slechts een van de vele verloren
zielen, zou je kunnen zeggen.
Vervolgens gebeurde er iets met hem tijdens de eerste wereldoorlog. Door bepaalde

moedige daden kreeg hij heel wat lof en beloning. Hij werd tot korporaal bevorderd.
Plotseling vond hij een identiteitsgevoel in de oorlog en in de identificatie met de
kracht van het Germaanse ras, zoals hij dat pleegde te noemen. Hij begon aan zijn
leven een nieuwe zin te geven. Hij schiep een fantasie over macht, die hij met succes
heeft kunnen toepassen. Omdat, zoals bleek, een verrassende hoeveelheid mensen
in Duitsland die fantasie deelden. Ik weet niet of ik Herr Hitler echt ongebreideld
irrationeel of zelfs maar gek zou noemen. Slecht, zeker, maar niet noodzakelijkerwijs
gek.
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Maar de meeste uitspraken van de ayatollah Khomeiny brengen ons terug naar de
geschiedenis van de middeleeuwen.
Ik weet niet of Khomeiny daar in Iran echt gelooft wat hij staat te verdedigen en

of het slechts een pose is die hij op doelgerichte wijze heeft leren gebruiken. Gelooft
Billy Graham in zijn rol van Amerikaans religieus fundamentalist echt al de onzin
die hij staat uit te kramen? Ik waag het te betwijfelen.

En hoe zit het met Jimmy Carters wedergeboorte in Jezus? Psychohistorici geloven
dat hij op zevenenveertigjarige leeftijd in feite begonnen is aan zijn tweede jeugd,
toen hij zijn religieuze wedergeboorte aankondigde.
We kennen tenslotte Carter niet goed genoeg om te weten of hij werkelijk herboren

is en dat waarachtig gelooft, of dat hij het maar verzint om er in politiek opzicht beter
van te worden. We weten zelfs niet of hij het maar half gelooft, en dat bij vlagen. Ik
denk niet dat politieke of publieke persoonlijkheden alles wat ze zeggen volledig
geloven. Op een bepaald punt in het leven concluderen sommige mensen dat dit een
behoorlijk gevaarlijke en rauwe wereld is. Dus besluiten ze dat ze, om te overleven,
wel meesters van de halve waarheid moeten worden. Ze maken zo goed mogelijk
gebruik van de lichtgelovigheid van vele anderen. Misschien is dit een
betreurenswaardige realiteit, maar ik geloof dat het gebeurt. Na een tijdje gaan ze
denk ik een hoop van wat ze zeggen nog geloven ook.
Neem de recente tragedie in Guyana. Je kunt zeggen dat dominee Jim Jones iets

verschrikkelijks heeft gedaan. Hij maakte zijn eigen ‘egotrip’, een reis naar de dood
van duizend onschuldigemensen. Tochwaren veel van die eenlingen aan het vechten
voor iets positiefs voor zichzelf. Ik weet zeker dat veel van hen idealisten waren.

Sorry, maar ik heb het gevoel dat ze van het begin af aan geestelijk gestoord waren.
Nee. Ze hoopten op een betere, meer ordelijke, zinvollere wereld. Ze waren over

het geheel genomen misschien onwetend en naïef. Maar ze waren op z'n minst op
zoek naar iets altruïstischer dan het domweg kwetsen van andere mensen. Ze bezaten
geen vergelijkingsmaatstaf voor het beoordelen van dingen. Tenslotte zien we vaak
enorme opwellingen in mensen tot het hulpverlenen aan anderen. Ik vind dat de
wereldleiders niet genoeg nadruk leggen
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op gedeelde opofferingsgezindheid, gedeelde samenwerkingszin onder alle burgers.
Ik denk dat we voor kinderen niet genoeg nadruk leggen op die zeer constructieve
beeldvorm in termen van God of iets mystieks, omdat het onze aandacht kan afleiden
van wat je direct kan doen in relatie tot je buren. De nadruk leggen op verlossing in
het hiernamaals verlegt soms de aandacht van onmiddellijke verantwoordelijkheden.

En leiden kinderen ertoe de onontkoombare werkelijkheid te zien en te aanvaarden?
Wacht even. U schijnt van de veronderstelling uit te gaan dat er een objectieve

werkelijkheid bestaat en dat u er zeker van bent wat werkelijkheid is.

Niet dan? De zon draait rond de aarde of vice versa. Er is een heelal en het bevat
miljarden bewegende objecten. Ik ben hier. U bent hier. Het kind is hier. Dit is
allemaal vaststaande werkelijkheid. Of beschouwt u het zitten van God op een gouden
troon als een werkelijkheid en een nuttig gegeven om in de neuronen van een
kinderbrein te coderen?
Zo eenvoudig is het allemaal niet. Ik ben helemaal niet zeker over de werkelijkheid.

Met uw manier van denken probeert u krachten van sociale verandering te veel op
te jagen. Ik denk wel dat de wetenschap een zeer snelle voortgang heeft gemaakt,
maar het is niet bij machte een zelfde mate van snelle verandering op het sociale vlak
af te dwingen, vanwege de vele ingewortelde cultuurpatronen die maar traag zijn te
veranderen. En religie of aanverwantemetafysische denkrichtingen zijn vaak eindeloos
weids van aard.

Maar hebben we niet een afschuwelijke haast? We houden een wedloop tegen de
klok om de mensheid te redden van krankzinnige vernietiging. Hoe kunnen we
bijvoorbeeld het denken en het gedrag van toekomstige generaties verbeteren door
de gave of behoefte voor beeldspraak en symbolen op rationeler wijze te kanaliseren?
Kinderen worden enorm beïnvloed door de hedendaagse televisie. Nu worden ze

blootgesteld aan alles wat er in de wereld gebeurt. Het is verwarrend, zoals we
allemaal weten. Het geeft ze verlangens of verwachtingen die moeilijk te vervullen
zijn. Zoals onze onderzoekingen aantonen schept televisie haar eigen ecologi-
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sche problemen op dezelfdemanier als andere technologische uitvindingen dat doen.
Het bevordert agressie bij kinderen, leidt vele af van het zich oefenen in
leesvaardigheden of in het alert denken.

José M.R. Delgado gelooft dat de televisie de neurochemie van het brein verandert,
terwijl niemand zich bewust is van de veranderingen die dit veroorzaakt in het
referentiekader.
Dat wil ik wel geloven, hoewel, hoe kunnen we dit bewijzen?

Dat is al gebeurd. Televisie maakt inbreuk op het privé-leven van het gezin met
onzichtbare en onmerkbare resultaten en gevolgen.
Zo staan we er ook voor. De televisie voegt zich bij het gezin. Beter nog, de

televisie wordt lid van het gezin. Het neemt deel aan het opgroeiingsproces van
kinderen en zorgt voor input, net zoals ouders dat doen. Kinderen besteden meer tijd
aan het kijken naar televisie dan aan het luisteren naar hun ouders!

We zijn in zoveel richtingen afgedwaald dat we het Venezolaanse programma om
intelligentie te trainen nog niet hebben aangeroerd. Op het ogenblik maakt de regering
in Caracas onder leiding van dr. Machado actief gebruik van televisie om resultaten
te verkrijgen bij bijvoorbeeld het educatief begeleiden van aanstaande moeders.
Het idee klinkt aantrekkelijk, maar men zou uiteraard een beter begrip moeten

hebben van wat de bedoeling is. Waarin zou bijvoorbeeld een dergelijk departement
voor de Ontwikkeling van Intelligentie zich onderscheiden van een departement voor
Onderwijs? Uiteindelijk praten we over vormen van onderwijs aan huis door het van
ouderwege stimuleren van de kinderen, en naar ik vermoed ook over vormen van
opvoeding tijdens de vroege kindertijd.

President Herrera en dr. Machado meenden, denk ik, dat ten einde iets te bereiken
het beoogde uitgevoerd diende te worden buiten de gevestigde bureaucratie om;
vandaar dat er een afzonderlijk departement ingesteld werd dat zich met deze kwestie
bezighoudt.
O juist, nou goed, ik geloof dat ouders profijt kunnen trekken uit uitgebreide hulp

bij het leren hoe ze met hun kinderen kunnen spelen, het spel of de nieuwsgierigheid
van het kind kunnen stimuleren, en ook hoe ze in ruimere mate met kinderen kunnen
converseren om zowel hun vocabulaire als hun verbeeldingskracht te stimuleren.
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Op de Yale universiteit hebben we trainingsmethodes voor ouders ontwikkeld om
met gebruikmaking van televisie cognitieve groei en taalvaardigheden aan te wakkeren
bij kinderen die de schoolgaande leeftijd nog niet bereikt hebben. Inspanningen op
landelijk niveau ter verhoging van intelligentie zouden zeker pogingen om ouders
te helpen bij dergelijke methodes vergen. Er is zeker fundamenteel onderzoek nodig
om deze inspanningen te evalueren.
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José Luis Pinillos
Psycholoog, Madrid, Spanje

Zit dr. Luis Alberto Machado op het goede spoor?
Het is een boeiende geschiedenis. Fundamenteel gezien is het ontwikkelen en

stimuleren van intelligentie een deugdelijke gedachte. Venezuela is nu de voorvechter.
Het wordt moeilijk om te gissen naar het resultaat van deze initiatieven. Misschien
breidt dit plan zich uit over andere Latijns-Amerikaanse gebieden. We zullen het
moeten afwachten.

Wat was uw reactie op het feit dat Indiaanse vioolspelers in een paar maanden
geleerd werd Beethoven te spelen?
Een van mijn dochters studeert piano. Er is inderdaad veel tijd voor nodig om een

volleerd pianist te worden. Maar ik wil graag erkennen dat met de Sazukimethode
de resultaten aanzienlijk verbeterd kunnen worden.

Dr. R.D. Laing vond dat deze kinderen in robots werden veranderd.
Dat is een provocerende bewering, zoals zoveel van dr. Laings opmerkingen.Maar

ik weet niet of deze kinderen werkelijk in robots of misschien iets meer dan robots
werden veranderd. Ik sta geheel open voor de Sazukimethode. Bovendien, zoals
mensen met een gezin heel goed weten, is het hoe dan ook niet zo gemakkelijk om
kinderen in robots te veranderen.

Maar de Venezolanen proberen tenminste een vicieuze cirkel te doorbreken.
Zeker, maar is dit niet wat mensen altijd al proberen te doen? Ze proberen een

menselijk aspect te wijzigen dat tot nog toe als vaststaand werd aangenomen. Goed
onderwijs hoort mee te werken aan het ontwikkelen van het gebruik van aangeboren
intelligentie.

Maar duizenden jaren lang zijn kindergeesten verontreinigd met dezelfde soort onzin
zonder ooit de kans te hebben gehad een vrije
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keuze te maken. Pausen, koningen en Sinterklazen worden in hersenen gepompt
voordat kinderen een vork kunnen vasthouden.
Ik sympathiseer met dit standpunt. Goden, koningen en sprookjes kunnen in een

bepaalde fase best nuttig zijn. Maar later hebben kinderen ongelukkig genoeg te
makenmet dewerkelijkheid in termen van antropomorfische, animistische of abstracte
concepten die ze niet goed begrijpen en die absoluut niets te maken hebben met een
concept van het leven dat een antwoord te bieden heeft. Een van mijn studenten nam
het onderzoek met 6, 7, 8 en 9 jaar oude kinderen op zich naar hun kennis over
wetenschappelijke concepten van energie, ruimte, enzovoort. Ze leerden duidelijk
wat nodig was uit de boeken. Maar wat ze niet duidelijk was, was hoe ze
wetenschappelijke concepten toe moesten passen op de werkelijkheid. Ze leerden
domweg de begrippen in de boeken uit hun hoofd en dat was alles. Deze vorm van
leren helpt niet echt als je met feiten te maken krijgt.

Hoe komen we van de rotzooi af die al in de kindergeesten is gepropt? Hoe maak je
kinderen bijvoorbeeld op effectieve wijze bewust van het onderscheid tussen fantasie,
illusie en werkelijkheid?
Kinderen hebben niet echt veel aan de hedendaagse leermethodes, omdat zolang

ze gedwongen worden uit hun hoofd te leren ze schijnbaar niet in staat zijn hun kennis
uit leerboeken toe te passen op concrete gebeurtenissen. Het zou nuttig zijn een
onderzoeksproject met volwassenen op te zetten op dit gebied. Het zou aantonen dat
de meeste volwassenen in dit opzicht net zo zouden reageren als kinderen. Een groot
deel van de Spaanse bevolking heeft er onder andere geen flauw idee van hoe ze
natuurkundige begrippen in het werkelijke leven moeten toepassen. Als volwassenen
functioneren we als vanzelfsprekend op basis van animistische en traditionele
opvattingen tegen de achtergrond van een wereld die dringend een totaal andere
denkvorm vereist. Dat is ons ware probleem.We moeten overstappen op het gebruik
van wat Korzybski ‘een non-Aristotelische taal’ noemde.

Terwijl deze hele automatische, verouderde programmering in volledige tegenspraak
is met ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie.
De geleerden ten spijt ontwikkelen zich soms instituties. De meeste geleerden

gebruiken trouwens een verouderde taal ten aanzien van gewone aangelegenheden
die buiten hun specialisaties
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vallen. Met andere woorden, wetenschappelijk en technisch onderzoek is verreweg
geavanceerder dan de toepassing ervan op het leven zoals dat zich afspeelt. Hier zien
we een nieuwe tweeslachtigheid.

U bedoelt dat individuen zich irrationeel tonen ten opzichte van de samenleving?
Ja. Maar ik heb het ook over individuele racties. Deze zijn bijvoorbeeld vaak erg

bevooroordeeld jegens een bepaalde denkwijze of gedachtengang waarover we
praktisch niets dan stereotypen uit de tweede hand kennen. Neem nou een paar van
de heersende reacties op het Venezolaanse project met de Indiaanse vioolspelers.
Mensen die niets wisten over wat er gedaan werd, komen meteen voor de dag met
het tot dwaasheid bestempelen van het experiment. Het werkte echter goed.

Om maar niet te spreken van godsdienstwaanzin, zoals in Iran of Ierland.
Ik maak geen onderscheid. Per slot van rekening zijn er meer dan genoeg

verschillende soorten ayatollahs op deze wereld.

Of, wat dat aangaat, herboren christenen.
Een heleboel mensen zijn totaal niet in staat om met de werkelijkheid om te gaan

zonder hun toevlucht te nemen tot fanatisme. Christenen zijn uiteraard geen
uitzondering.

Waarom is dat zo?
Omdat naar dingen gekeken wordt vanuit ‘een’ gezichtspunt. Ze zijn er van

overtuigd dat dit het enige goede is. Het wordt voor het ‘Ding an sich’ gehouden.
Het is een gevaarlijke vergissing. Goed, sommige gezichtspunten zijn beter en meer
in overeenstemming met de werkelijkheid dan andere. Er zijn uiteraard vele
perspectieven. Maar het blijven altijd gezichtspunten. Sommige functioneren beter
dan andere. Prima. Maar het blijven gezichtspunten. Een denkbeeld over iets, dat
niemand volledig, geheel en al begrijpt. Een denkbeeld, een momentopname van éen
bepaald tijdstip in de geschiedenis. Dit is juist de kwestie. Het is maar al te eenvoudig
om deze observatie te doen, maar minder makkelijk hem na te leven, voor mij althans.
Bovendien begin je met een gezichtspunt nooit vanuit een nulpunt. We werken

met denkbeelden die op een bepaald tijdstip le-
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ven. Zelfs als je kritisch tegenover geschiedenis staat, oordeel je op basis van wat
de geschiedenis van vandaag de dag je in je hoofd prent.

Er is wel eens verondersteld dat, om de vicieuze cirkel van het vullen van de hersenen
van iedere nieuwe generatie met dezelfde verouderde begrippen te doorbreken, het
mogelijk zou moeten zijn om een leercomputer te programmeren voor alle kinderen
ter wereld. Op deze manier zouden basisbegrippen over mens en wereld ontwikkeld
kunnen worden die aanvaardbaar zijn voor iedereen op een kleiner wordende planeet.
Wij psychologen kunnen alleen een poging doen het ontwikkelingstempo en de

geestelijke mogelijkheden van kinderen te vergroten als onze handelingen gekoppeld
worden aan de cultuur. Toegegeven, het kernpunt zit hem niet zozeer in de inhoud
maar in het mechanisme van het intelligenter worden. Zo begrijp ik tenminste de
huidige Venezolaanse pogingen in deze richting. Zoiets als een ‘cultuurvrije
intelligentie’ bestaat echter niet. Op de lange duur moeten we op beide niveaus
werken.
Het staat vast dat intelligentie vele dimensies bezit. Zo heb je de technische

dimensie van het weten te verenigen van middelen met doelen of het weten op te
lossen van conventionele vraagstukken. Vervolgens heb je de dimensie van het weten
te evalueren van doelen en het verder weten te verruimen van het rijk van doelen en
waarden, wat iets heel anders is dan het verruimen van intelligentie zoals dat door
de klassieke psychometrische tests wordt gemeten. Deze ‘kritische’ dimensie van
intelligentie zou gevonden kunnen worden via het scheppen van nieuwe symbolen
en waarden, enzovoort. Dat is nu met recht ‘creativiteit’.
Misschien is het zelfs mogelijk programma's te bedenken en te ontwerpen, zoals

wat de Venezolanen nu aan het doen zijn met behulp van Harvard en anderen, om
mensen zich sneller te laten ontwikkelen en het gebruikelijke ‘plafond’, de
veronderstelde grens aan onze mogelijkheden, te laten bereiken via kortere wegen
en verbeterd onderricht. Dan kan misschien worden uitgevoerd. Maar de inhoud die
we in het verstand lepelen hoort in verband te staan met de inhoud van cultuur en
maatschappij zoals die onder de huidige omstandigheden gehanteerd dienen te worden.

Het moet mogelijk zijn om de geesten van toekomstige generaties op intelligentere
wijze dan tot dusver gebeurd is voor te bereiden

Willem Oltmans, Over intelligentie



205

op de werkelijkheden van deze habitat, onze planeet, in relatie tot het universum.
Heeft u Isaac Asimovs Foundation gelezen? Hij beschrijft zoals u de pogingen

van de wetenschappelijke gemeenschap om deze problemen op een hoger rationeel
peil op te lossen dan tot nog toe gebeurde. Terwijl we leven in een in hoge mate
technologisch georiënteerde wereld worden we, vanuit cultureel oogpunt, nog steeds
beleerd en gestuurd door barbaren. Tezelfdertijd leven we in een wereld waarin
dermate onvoorstelbaar machtige technieken ontwikkeld worden dat het genie
inderdaad uit de fles is. Misschien is het waar dat deze griezelige vermening van
geavanceerde technieken met het primitievendom van barbaren leiden tot de
uiteindelijke vernietiging. In onze beschaving heeft de ‘technologie’ zich inderdaad
vervreemd van de ‘cultuur’.
Ik ben er absoluut van overtuigd - en ik ben nu zéer ernstig - dat de mensheid

vooralsnog niet weet wat ze met deze situatie aan moet. Er is heel wat rationaliteit
en efficiëntie gestoken in de middelen tot leven, maar hoe zit het met de doelen van
het leven? Onze filosofische en politieke denkbeelden horen bij een historische
situatie die nogal verschilt met die van heden ten dage. We zullen nieuwe geestelijke
en culturele hulpmiddelen nodig hebben ommet geheel nieuwe situaties om te kunnen
gaan. De toekomst zal toch nauwelijks méer een herhaling van het verleden worden.
Vooral in die gebieden die te maken hebben met de overleving van de mensheid.

Waarom vertellen we kinderen niet over de anderhalve kilo zware grijsroze materie
die in hun hoofden zit? Het is als de bekende zinsnede ‘de afval die je erin stopt komt
er ook weer uit’ die met betrekking tot het voeden van computers wordt gebruikt.
Maar daar is tijd voor nodig.

Hebben we tijd te verliezen? Ik vrees dat het oude verhaal van een jood die aan een
kruis geslagen is zijn nut wel overleefd heeft.
Vandaag is er meer dan ooit behoefte aan liefde.

Liefde die ingebracht wordt via bloederige sprookjes? Sommige mensen hangen
Jezus aan het kruis boven hun bed. Dit zou mij nachtmerries bezorgen.
Het is natuurlijk een feit dat de technologie het onderwijs volledig voorbijgestreefd

is.
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Ze zijn met elkaar in frontale botsing gekomen. We hebben geen tijd te verliezen.
Ik vind ook dat psychologie om demens vrij te maken van vooroordelen zichmeer

met de mensheid zou moeten bemoeien. De psychologie zou controlerend, en niet
manipulerend moeten ingrijpen. We zouden mensen heldere denkwijzen bij moeten
brengen om voor zichzelf en in vrijheid te kunnen beslissen op basis van een degelijke
kennis over wat de mens werkelijk is. Hoe beter we de condities voor besluitvorming
leren kennen, hoe dichter we staan bij het bereiken van het vrijheidsideaal.
Misschien bestaan er verborgen oorzaken, die we niet kennen, maar ongeacht de

oorzaken gaan de mensen die op dit moment te maken hebben met deze zaken in
onze instituties, de leiders die de wereld regeren, te vaak op een wat in herhaling
vervallende, dwangmatige, verouderde of zelfs kinderlijke manier te werk. En zij
zijn het die in de positie zijn om de gedachten van de mensen dienaangaande te
veranderen. Hoe moeten deze hoognodige veranderingen dan tot stand worden
gebracht? Het moet komen van de kant van deze zelfde onvolgroeide leiders en
politici. Hier ligt de uitdaging.

Het feit dat we zitten met onrijpe en vaak emotioneel gestoorde leiders komt voort
uit het feit dat de hersenen op dwangmatige wijze onherstelbaar letsel toe zijn
gebracht voordat ze ooit een kans hebben gehad door de kinderen eeuwenlang
dezelfde rotzooi te voeren.
Diegenen die waandenkbeelden overdragen aan de volgende generatie zijn zelf

slachtoffers van deze eeuwigdurende vicieuze cirkel.

Precies. Daarom is wat dr. Machado doet een interessant begin.
Het doet me denken aan Hegels ‘Die List des Vernunfts’. Zonder wellicht alle

implicaties te overzien zit de Venezolaanse minister ongetwijfeld op het juiste spoor.

Hij komt nu zelfs met lesprogramma's voor intelligentieonderwijs aan de militairen,
van soldaten tot generaals.
Dat is prachtig. Ik ben benieuwd wat het effect zal zijn. Het zou in Spanje zeker

niet zo makkelijk kunnen. Zoals altijd is het probleem wie de mens zal gaan
veranderen. Er zijn echter heel, heel weinigmensen die denken op demanier waarover
we net spraken.
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Daarom noemde ik Asimov, die ook verwijst naar een handjevol mensen die in de
positie verkeren om voormiljoenen de programma's te veranderen.Maar omwerkelijk
te weten wat te doen raakt aan het bovenmenselijke.

Maar hebben de pausen van Rome dit niet eeuwenlang gedaan? Het is weer een
herhaling van Stalin of Goebbels.
Natuurlijk is het dat. Maar ommensen intelligenter te maken is een andere kwestie.

Dit betekent mensen leren om beter voor zichzelf te zorgen, om meer individuele
hulpmiddelen te gebruiken om aan problemen het hoofd te kunnen bieden, om vrijer
en creatiever te zijn. En dat is precies waar tegenwoordig meer dan ooit behoefte aan
is, nu machtige technieken aan het werk zijn de cultuur uit het leven te verbannen.
Neem nu bijvoorbeeld de versnelling van de veranderingen op alle maatschappelijke
niveaus in navolging van onze wild om zich heen grijpende nieuwe technieken, zoals
de chips. Om mettertijd op al deze veranderingen een passend antwoord te vinden,
is een andere gedragsvorm vereist. Als we het IQ van kinderen kunnen verhogen,
zou dat een behoorlijk begin zijn.
Ik ben van nature een optimist. Maar in dit concrete opzicht weet ik niet of we tijd

genoeg zullen hebben om de benodigde revolutionaire veranderingen in de
onderwijssystemen tot stand te brengen. Ik zie geen oplossing op korte termijn, geen
snelle uitweg voor de hachelijke positie van de mens. We zitten allemaal te schrijven
en te praten over op wat voor manier we nieuwe ideeën, revolutionaire ideeënmoeten
gaan uitvoeren. Over welke ‘wapens’ beschikken we? Machado heeft al een stap
gezet. Dat is al meer dan waar de meeste opvoedkundigen, politici en anderen mee
voor de dag kunnen komen.

Maar er zou eigenlijk een eind moeten komen aan het voeden van de menselijke
‘computer’ aan het pure toeval over te laten. Vaders, moeders, opvoedkundigen,
zelfs grootmoeders knutselen uitbundig aan de hersenen van kinderen terwijl ze,
zoals professor Degado aangeeft, zich niet bewust zijn van zelfs maar de biologische
feiten rond de hersenen.
Ik denk er ongeveer hetzelfde over. Maar de cruciale vraag is hoe voer je de

broodnodige veranderingen in? Voortbestaan is een doel, iets wat je voor ogen hebt,
niet een werkwijze. Voortbestaan is uiteraard een voorwaarde voor alles wat er verder
nog bestaat.
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Het voortbestaan wordt nu al ernstig bedreigd. Wie zou dat willen bestrijden? Maar
hier komen de vragen al op. De tweede fase is:Welke werkwijze zou gevolgd moeten
worden om het voortbestaan te garanderen? Zou het nodig zijn om de mensen eerst
in levende robots te veranderen? Dat geloof ik niet. Misschien zouden vaardigheden
tot automatismes gemaakt moeten worden, maar dit geldt niet voor de hoogste niveaus
van kritisch inzicht of intelligente besluitvorming. Deze niveaus zouden daarentegen
meer gewicht moeten krijgen.

Maar leven we at niet als robots?
Er hebben al veranderingen plaatsgevonden: evolutie, marxisme, de

relativiteitstheorie, psychoanalyse; en naar ik aanneem zullen er andere volgen. We
kunnen nieuwe ideeën niet meteen hanteren. Op den duur houden we ons alleen nog
maar op met allerlei vormen, woorden en zinnen. De inhoud van woorden en ideeën
zijn al sinds onheuglijke tijden vertaald in codes. We moeten het doen met deze
woorden en codes. Deze werkwijzen verhullen erg vaak de werkelijkheid. Taal is
daarom zowel een uitdrukkingsvorm als een gevangenis voor gedachten. Soms zelfs
meer het laatste.

Maar alles bij elkaar zijn ze een uitdrukking van ons referentiekader binnen de
neuronen van het brein. En dan bevinden we ons weer bij het voeden, het coderen
van het brein vanaf de dag dat we adem kunnen halen.
In dit opzicht ben ik het altijd nog eens met de inzichten van José M.R. Delgado

of die van wijlen de Sovjet-psycholoog A.N. Leontiev.

Ik heb Leontiev goed gekend en talloze gesprekken met hem gevoerd. Ik zou willen
dat ik hem hierbij had kunnen betrekken.
Het ware referentiekader voor culturele en sociale handelingen wordt gevormd in

het brein. Het brein als instument werkt van samenleving tot samenleving totaal
anders. Het brein wordt door de samenleving vermenselijkt, of misschien
ontmenselijkt, afhankelijk van de in het brein ingevoerde inhoud. Cultuur kan daarom
veredelend werken voor het brein en het brein voor de cultuur. Het is een
wisselwerking.
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Het brein heeft een onderlinge relatie met de samenleving?
Een brein is geen Robinson Crusoë. Sociaal handelen heeft betrekking op leren

wat een vermenselijkt brein oplevert. Een van de voornaamste sleutels in dit
historische proces van wederzijdse veredeling is taal. We denken hoofdzakelijk met
woorden. We dragen gedachten ook met woorden over. Uiteindelijk is taal ons
werkelijke wapen tegen vooroordelen. ‘De tirannie van het woord’ was de naam die
Stuart Chase aan die ongemerkte hinderpaal voor vooruitgang gaf.
Ik heb dr. Machado geadviseerd, die er zich uiteraard al van bewust was, om ook

veel aandacht te besteden aan verbale intelligentie. Daarbij komt dat verbale
intelligentie gemakkelijker te verbeteren valt. Mensen hebben dan misschien
aannemelijke denkbeelden of krankzinnige denkbeelden, maar in het midden ligt
altijd het begrip ‘perennial mediation’. Jonge kinderen verwarren woorden en
werkelijkheid en hebben moeite met het uit elkaar houden van symbolen en
referenties, of van het betekenisdragende en het irrelevante. Je kan een heleboel met
woorden doen. Meer dan genoeg zelfs. Woorden zijn gewoonlijk verbonden met de
praktijk. We zouden de praktijk ook moeten veranderen. We moeten de vicieuze
cirkel ergens verbreken.
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in relativistische taalstudies. Uiteindelijk

is de wereld in enorm hogemate afhankelijk van de taal die we gebruiken. Het kunnen
communiceren door middel van talen verhoogt de kansen op ons voortbestaan. Het
maakt het gemakkelijker de wereld te begrijpen. Ik beschouw daarom de extreme
ontwikkelingen in de natuurwetenschappen als een van de paradoxale gevaren, zoals
wanneer het accent ligt op oorzaak en gevolg, zoals in het werk van B.F. Skinner en
zijn volgelingen. In de Renaissance verwierpen Galilei en anderen het denken van
Aristoteles met betrekking tot de finale oorzaak binnen het denken. Zij beweerden
dat het doel op zich nog niets aantoonde. We zijn oorzaken alleen nog maar op een
zinvolle manier aan het gebruiken, wat we tegenwoordig doelgerichte oorzaken
zouden noemen. Niettemin veronderstellen we bij menselijk leven toch een bedoeling
en een richting, enige betekenis, enig gezond verstand. Het zou samen moeten gaan
met een historische ontwikkeling. Het is inderdaad heel belangrijk om op te letten
of je rationeel gezien zinnig bezig bent. Op dit ogenblik heeft het er de schijn van
alsof alleen de natuur als enige nog een volkomen zinnige indruk maakt. We moeten
het zinvolle in de geschiedenis in een wet vast-
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leggen. Dat is waar het op aankomt.We kunnen deze wet niet alleen op natuurkundige
begrippen stoelen, omdat natuurkundige begrippen en de zin van het menselijke
leven tot verschillende verhandelingsniveaus behoren. We weten nu niet alleen dat
Newtons denkbeelden over ruimte en tijd onjuist waren, maar dat de wetenschap nog
steeds niet weet hoe het waarden en doelen moet hanteren.

Hoe stellen we dan onze dringende prioriteiten vast?
Om een proces richting te gevenmoeten we een doel voor ogen hebben.Wemoeten

ook over een evaluatiemethode beschikken. Marx zag dat in en hij had het, denk ik,
bij het rechte eind. Je kunt processen niet sturen zonder in het achterhoofd een of
ander afgewogen einddoel te hebben. En dat komt neer op waardesystemen en een
afdoende verklaring. Zoals het nu liqt is onze cultuur besmet met mechanistische
denkwijzen. Die zijn in wezen blind voor doelen en waarden en ipso facto suicidaal.
Je kunt de geschiedenis niet sturen of begrijpen door middel van natuurkundige
begrippen, waarin een bedoeling besloten zou moeten liggen, een methode tot het
beoordelen van waarden en denken in termen van doelen. Dat is mijn visie. Zoals
het ervoor staat is iedereen doortrokken van een materiële wijze van denken. Een
stand van zaken die mij werkelijk zorgen baart. Die is tot op zekere hoogte
zelfvernietigend.

Wat zou u willen voorstellen?
Een terugkeer tot de cultuur en de menswetenschappen, of een herziening van

fundamentele begrippen uitgaande van een humanistische beschouwing. Dit is niet
reactionair. Integendeel, als je aan het eind van een gevaarlijke doodlopende weg
komt, is het verstandigste wat je doen kunt omkeren en teruggaan.

Als eerste de onzin op de schroothoop gooien.
Dat is nog maar het halve verhaal. Of het halve werk. De vraag is hoe we de onzin

vervangen door zinnige zaken.

Misschien hebben we toch nieuwe goden nodig, net zoals we voor onze psychische
gezondheid illusies nodig schijnen te hebben en we de aloude dromen en mythen
vervangen door sprookjes die in het nucleaire tijdperk passen.
We moeten de evolutie in het oog houden. De mens heeft zich

Willem Oltmans, Over intelligentie



211

vanuit een ontzagwekkende geschiedenis van slachting en dood als gevolg van een
geweldige ‘struggle for life’ omhooggewerkt. Nu leidt deze worsteling naar de dood,
de volslagen vernietiging, en zeker niet naar hogere levensvormen. In plaats dat we
de geloofsovertuigingen van demassa baseren op verhalen van bloedvergieten, moord
en slachting zouden we een filosofie en theologie over de evolutie van het leven
moeten creëren. De theologen verwijzen zelden naar de evolutie of naar de bloedige
oorsprong van onze soort. Ik ben bepaald niet nietzschiaans in mijn denken, maar ik
ben teleurgesteld over de wijze waarop deze materie gewoonlijk benaderd wordt.
Demens heeft een waarlijk gruwelijke geschiedenis van ‘creatieve’ gewelddadigheid
achter zich. We hebben het punt bereikt dat liefde meer is dan een morele noodzaak.
Nu betekent de liefde zelf niets anders dan overleving.

Totems, kortingen, en dictators zijn hallucinaties.
Het gebruik van een façade gaat samen met de autoritaire en proletarische

persoonlijkheid. Desondanks heeft een filosoof als Martin Heidegger in een van zijn
laatste interviews gezegd dat we alleen door een of andere God gered konden worden.
Veel mensen hebben moeite met het idee om zich vast te klampen aan een totem.
Maar laat ik u een vraag stellen, waar zou u beginnen met het uitroeien van deze
behoefte aan totems?

Ik geloof niet dat we kleine kinderen altijd maar weer verhalen moeten vertellen.
Joeri Gagarin draaide in minder dan een uur om deze planeet. Het kan dan misschien
geen kwaad dat kinderen in China Chinees, of kinderen op Bali hun traditionele
dansen te leren. Maar zouden alle kinderen op deze pingpongbal in een eindeloos
heelal niet de basisbegrippen moeten delen over henzelf, zowel ten opzichte van
elkaar als ten opzichte van het universum?
Hoewel ik het in essentie volkomen met u eens ben, denk ik nog steeds dat u hier

maar de helft van het verhaal raakt. Omdat cultuur in haar wezen en bestaan niet
weggevlakt kan worden. Ze bestaat. Bovendien is het niet alleen een kwestie van
doelen, maar van middelen, van hoe het kan worden gedaan. Tradities zijn geen
noodzakelijke wetten, niettegenstaande onze sterke neigingen.

Maar culturele verschijnselen worden niet erfelijk overgedragen. Mij is vanaf de
wieg verteld dat aan het roer van Nederland een koningin het bewind voert. Ik werd
geprogrammeerd, mijn herse-
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nen werden door ouderen dan ikzelf gecodeerd voor het aannemen van zulke
ouderwetse opvattingen en gewoontes die een schokkend anachronisme vormen in
onze tijd. Ik kreeg deze onzin automatisch ingegoten.
Ja, en we zijn weer terug bij de vraag hoe bij nul te beginnen; dat kan niet.

Daar ben ik het niet mee eens, met alle respect. Want als dat waar zou zijn zullen
we altijd de gevangene blijven van de waanzin die voor ons ligt en we zullen erdoor
worden vernietigd voordat we ons zouden kunnen ontdoen van de ballast van voorbije
eeuwen.
Wat u voorstaat is dus om kinderen via de media en de scholen te vertellen dat het

verhaal van de koning een sprookje is dat we niet nodig hebben. Misschien heeft u
de koning niet nodig. En misschien heb ik de koning ook niet nodig. Maar heel
waarschijnlijk hebben de meeste mensen in Spanje wel zo'n symbool nodig. In
Nederland lijkt zich trouwens dezelfde situatie voor te doen.

Kunt u zich Giscard d'Estaing voorstellen die de Champs Elysées af komt rijden in
een koets die eens aan Lodewijk XIV toebehoorde? De Fransen zijn gerijpt en zulke
malle symbolieken ontgroeid.
Ja, zelfs de liefhebbers van de Comédie Française zouden zo'n schouwspel te veel

van het goede vinden. Maar wat denkt u dat er zou gebeuren als in Spanje de koning
zou verdwijnen?

Niets. De Britse Society for Royalty vermeldt dat van de rond 160 staatshoofden in
de wereld er 3 koninginnen en 13 koningen hun ambt nog vervullen. De landen in
de eenentwintigste eeuw zullen eerder lijken op multinationale ondernemingen, BV
Spanje tegenover BV Japan. We zouden niet langer meer vlaggezwaaiende
nationalisten moeten zijn, maar passagiers van het ruimteschip Aarde.
Ik ben sceptischer dan u. De mensen moeten er klaar voor zijn om iets aan te

nemen. Je kunt een zaak alleen in je opnemen als je er rijp voor bent. Bovendien ben
ik er niet geheel van overtuigd dat landen kunnen of zouden moeten worden herleid
tot puur economische modellen.

Maar we zijn het er over eens dat de Venezolanen op dit punt van de geschiedenis
een benaderingswijze ontdekt hebben, die de sleutel kan bevatten voor een nieuw
begin van de heroriëntering van onszelf.
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Ja. Wij gaan beide uit van dezelfde basispremisse. Een andere weg is er inderdaad
niet. Er is geen toekomst te verwachten als de wereldgemeenschap geen intelligenter
houding gaat aannemen. Onze geest afstemmen op het zachte geluid van de rede,
dat is de ware uitdaging van onze tijd. Er is geen andere weg en geen andere hoop.

Somerset Maugham heeft eens de Hoop beschreven, als het ergste van alle kwaden
door de goden in de doos van Pandora gestopt, en hij voegde er in zijn herinneringen
aan toe: ‘Want zij beseften heel goed dat dit van alle kwaden het wreedste was, daar
het de Hoop is die de mensheid ertoe brengt haar ellende tot het bittere einde te
dragen.’
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Mikhail E. Vartanian
Psychiater, Moskou, Sovjet-Unie

Venezuela heeft een ministerie voor de Ontwikkeling van de Intelligentie.
U bedoelt een ministerie van Gezondheid of een ministerie van Onderwijs?

Nee, het is een aparte eenheid. Minister Machado is nu in nauwe samenwerking met
wetenschappers uit de Verenigde Staten, Spanje, Israël en andere landen bezig een
aantal proefprogramma's op stapel te zetten. Vindt dit soort onderzoek hier eveneens
plaats?
In ons instituut is het voornaamste onderwerp van studie depressie en schizofrenie.

Wij hebben een staf van tweehonderdvijftig mensen, waarvan honderdtien personen
artsen en filosofen zijn.
Zeker, wij hebben waarschijnlijk soortgelijke programma's hier als nu in Venezuela

worden ontwikkeld. Wij hebben hier in Moskou bijvoorbeeld speciale middelbare
scholen voor hoogbegaafde kinderen, die uitblinken in wiskunde en andere vakken,
kunstenaars, enzovoort. Wij hebben bij het schizofrenische type denkprocessen
interessante bijzonderheden ontdekt.Wanneer gewonemensen, vanwie wij aannemen
dat zij normaal denken, problemen trachten op te lossen, functioneren zij opvallend
anders. Toen we stap voor stap de manier nagingen waarop schizofrene patiënten -
sommigen, niet allemaal - problemen oplosten, deden ze dat op een totaal
verschillende wijze. Zij zijn niet in staat te onderscheiden - vanuit het standpunt van
de normale logica gezien - tussen wat rationeel en wat irrationeel is.

Vindt u niet dat de zogenaamde normale mensen tegenwoordig net zoveel moeite
met hetzelfde probleem hebben als uw schizofrene patiënten?
Wel, inderdaad, soms introduceren onze patiënten wel zeer ongewone ideeën,

maar ondanks deze gekke ideeën kunnen ze toch erg vruchtbaar zijn. Gekke ideeën
hebben soms zelfs de aanzet gegeven tot belangrijke ontwikkelingen in dewetenschap.
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U hebt hier toch niet het streven van het Venezolaanse ministerie van Intelligentie
op het oog?
Natuurlijk niet. Maar nadat wij deze verschijnselen in schizofrene patiënten hadden

vastgesteld, hebben wij controleproeven gedaan om vergelijkingen met andere
personen te bestuderen. Ze hebben een aantal kinderen uit speciale scholen voor
begaafde wiskundigen genomen en dezelfde maatstaven en dezelfde technieken op
die kinderen toegepast. De uitkomsten waren verbijsterend. Zesentwintig procent
van de jonge schooljongens, die een speciale aanleg voor wiskunde hadden,
vertoonden dezelfde denkwijze als onze schizofrene patiënten lieten zien.
Zo'n zes of zeven jaar later zijn er vervolgstudies uitgevoerd en wat wij toen

vonden, was dat de helft van deze kinderen reeds psychiatrische behandeling en hulp
nodig hadden.
Er worden in ons land tegenwoordig brede discussies gevoerd, in het bijzonder

debatten tussen pedagogen en wiskundigen over deze uitkomsten. De vraag wordt
nu gesteld of het eigenlijk wel verstandig is deze begaafde kinderen gedurende een
periode van tien jaar en langer bij elkaar op speciale scholen te houden. Uit sociaal
standpunt gezien is dat misschien helemaal niet zo gunstig. Maar vooral de
wiskundigen houden vol dat wij deze speciale scholen voor hoogbegaafde kinderen
nodig hebben, ze daar zo vroeg mogelijk naar toe moeten brengen en ze een speciale
opleiding geven, enzovoort.

U schijnt van mening te zijn dat het niet verstandig is.
Ik geloof niet dat wij in dit stadium praktische wetenschappelijke aanbevelingen

kunnen geven het niet te doen.

De Venezolanen redeneren, kort gezegd, dat de periode van nul tot zes jaar
doorslaggevend is in de vorming van de menselijke ‘chip’, terwijl duizenden jaren
dezelfde fouten steeds worden herhaald en, zoals Jose Delgado zegt, ouders en
leraren op amateuristische wijze met de kinderhersentjes omspringen, zonder zelfs
iets van de biologische bijzonderheden van de hersens af te weten.
Met dat standpunt ben ik het volkomen eens. Ik ben in feite geneticus. Ik werk op

het gebied van de gedragsgenetica.

Daarom ben ik u komen opzoeken.
Ik geloof dat het een vergissing is wat sommige mensen denken, dat de hersens

van een pasgeboren baby een onbeschreven blad
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zijn. Wij hebben hier in de Sovjet-Unie enkele psychologen die die mening hebben,
en misschien tarten ze de toestand een beetje door te zeggen dat ze zo nodig van
ieder kind een Mozart kunnen maken.

De Venezolanen zijn het daar waarschijnlijk wel mee eens, omdat zij erin geslaagd
zijn zestig Indiaanse kinderen Beethoven te leren spelen in drie maanden door de
Japanse Sazuki-methode toe te passen.
Laten we dit eens nader onderzoeken. Ieder mens dat op deze wereld komt bezit,

wat wij in de genetica noemen, reactienormen. Dit betekent dat ieder individu tot
een bepaald niveau en binnen bepaalde grenzen al zijn mogelijkheden kan
ontwikkelen. Iemand kan Beethoven op de viool leren spelen of sportkampioen
worden. Alle functies kunnen onderwezen en beoefend worden. Dr. Machado is er
ongetwijfeld in geslaagd deze kinderen Beethoven te laten spelen, maar geen van
deze kinderen zal waarschijnlijk een Yehudi Menuhin worden. Ieder kind kan tot
een bepaald peil worden opgevoerd.

Ik vraag me af wat Arthur Jensen hiervan zou zeggen.
Ik ben het niet met Jensen eens, omdat wij de ontwikkeling van de mogelijkheden

van het zwarte deel van de Amerikaanse bevolking niet met die van het blanke deel
kunnen vergelijken. Jensen stelt pogingen in het werk modellen te construeren die
zouden moeten aantonen dat invloeden van buitenaf niet van essentieel belang zijn.
Maar om eerlijk te zijn geloof ik niet dat wij aan zijn argumenten iets hebben. Hij
heeft onlangs blijkbaar weer een boek gepubliceerd.

Afgezien van het feit dat de opvattingen van Jensen in Afrika zelf niet erkend zullen
worden.
Ik ben zojuist in Nigeria geweest. De wereldorganisatie van psychiaters is bezig

een zeer groot en belangrijk centrum in Nigeria op te richten. Ik heb een gesprek
gehad met de Nigeriaanse minister van Gezondheid, die bevestigde dat de
werkelijkheid in Afrika totaal verschilt van wat de meeste waarnemers van buitenaf
menen. Voor de Afrikanen zijn het de medische problemen, infecties, epidemieën,
honger en armoede die hun de voornaamste zorgen baren. Dat is wat wij in de rest
van de wereld tenminste gewoonlijk geloven. Daarom nemen we aan dat de
grondslagen van het beha-
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viorisme of psychiatrische problemen onderaan de lijst van de eerst noodzakelijke
behoeften worden geschoven. Maar zoals de minister mij heeft uitgelegd, is dit niet
het geval. Terwijl de westerse beschaving honderden jaren de tijd heeft gehad om
zich te ontwikkelen, heeft de bevolking van Afrika het moderniseringsproces in een
tijd van enkele tientallen jaren moeten doormaken. Zij hebben zich aan het
atoomtijdperk moeten aanpassen, vrijwel onvoorbereid op de lawine van de moderne
wetenschap en techniek.

Dit is wat na de tweede wereldoorlog in feite ook in Japan heeft plaatsgevonden.
Professor Jiro Kawakita, hoofd van een onderzoeksinstituut met het doel denkbeelden
te stimuleren en problemen op te lossen, vertelde mij dat de westerse beschaving zo
snel naar Japan is gekomen, dat de moderne Japanners naar zijn mening nog steeds
half barbaars en slechts gedeeltelijk beschaafd waren.
De enorme toevloed van westerse en oosterse Europese wetenschap en techniek

heeft inderdaad overal reusachtige gedragsproblemen veroorzaakt.

Maar de problemen beginnen bij de kinderen en wat de buitenwereld in hun hersens
brengt. Ze worden gehersenspoeld nog voor ze een lepel vast kunnen houden.
Laten we daar niet al te idealistisch over zijn. Men moet realistisch zijn.

Denkt u dan dat het al te utopisch is om programma's te ontwerpen om kinderen
anders op te voeden dan in het verleden en die erop gericht zijn hun intelligentie te
ontwikkelen?
Dit lijkt mij inderdaad een zeer doeltreffende benadering. Ik ben ervan overtuigd

dat wij in onze tegenwoordige tijd realistisch kunnen werken aan de bevordering van
de ontwikkeling van het individu, vooral op het gebied van het onderwijs. Op
genetisch gebied kunnen wij zoals u weet namelijk niets doen, tenminste nu nog niet.
Misschien over honderd jaar. Op het ogenblik is dit volkomen uitgesloten.
Dus als de regering van Venezuela zich ten doel stelt onderwijssystemen te

ontwerpen die de menselijke prikkels stimuleren, dan is er geen enkele twijfel dat ik
deze pogingen zeer positief waardeer.
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De voornaamste vraag die nog beantwoord moet worden, is natuurlijk hoe zij het
gaan aanpakken en op welke wijze zij de intelligentie stimuleren of intelligentie
onderwijzen, zoals zij het noemen. Naar mijn mening moeten de Venezolaanse
programma's op het individu gericht worden. Misschien moet ik zelfs zeggen dat het
in hoge mate individualistische programma's zouden moeten zijn. Hoe men dit moet
aanpakken is een zeer omvangrijk methodisch wetenschappelijk probleem, want als
de wetenschappers die de Venezolaanse regering adviseren slechts algemene
aanbevelingen doen, zal het resultaat niet erg vruchtbaar zijn, omdat de ene methode
bij een bepaalde persoonlijkheid zeer goed kan passen, terwijl anderen er totaal niets
aan hebben.

Maar alle kinderen teren nu uit dezelfde leerboeken. En, bovendien, als we denken
aan de hoeveelheid volslagen onzin waarmee hun hersentjes vol gestopt worden en
waar ze in hun latere leven op eigen kracht achter moeten komen dat het onzin is,
komt het allemaal op een reusachtig bedrog neer.
Dat ben ik niet met u eens. U stelt hier iets in volstrekt idealistische vorm voor.

Als baby's geboren worden, beginnen we ze met de melk van de moeder te voeden,
maar het ideaal zou zijn, dat wij die speciale voeding kiezen die bij het gestel van
het kind past. Dit is natuurlijk slechts een grove vergelijking, maar het is in zekere
zin hetzelfde als wanneer u kiest tussen het eten van een biefstuk of spaghetti, dit
hangt van uw persoonlijke smaak af. Maar hoe kunnen we dit soort selectie op het
gebied van opvoeding en onderwijs doorvoeren?

Toch is dr. Machado de eerste ter wereld geweest die de vicieuze cirkel van de
kinderen steeds maar hetzelfde te blijven voeren doorbroken heeft.
Inderdaad, dit is een buitengewoon belangrijk initiatief. Vooral, misschien, in een

samenleving als die van Venezuela, die de laatste twintig of dertig jaar zulke snelle
veranderingen heeft ondergaan, is dit inderdaad zeer belangrijk.

Vindt u niet dat de Sovjet-Unie eigenlijk een minister voor de Ontwikkeling van de
Intelligentie zou moeten benoemen?
Wij hebben tenslotte onze eigen traditie in de vorming van personen, maar

misschien, als sommige van hun aanbevelingen op een juiste manier werden
voortgebracht, sluit ik niet uit dat ze op
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algemene wijze overal kunnen worden gebruikt.

Hoe diep waarden en voorkeuren in de menselijke geest zijn geworteld en hoe moeilijk
het is ze uit te wissen, is denk ik bewezen toen de paus door Polen reisde. De officiële
staatsideologie is tenslotte zo'n dertig jaar op het ongeloof gericht geweest, en toch
zijn miljoenen de straat op gegaan om de man toe te juichen.
Polen had natuurlijk een rooms-katholieke traditie, waarna deze snelle

veranderingen zijn gekomen. De reactie en het gedrag van de Polen was dan ook
zeer interessant. Maar u moet niet vergeten dat wij hier met zeer ingewikkelde
modellen hebben te maken.

U ziet hoe diep de oerbegrippen in de hersens en harten van de mensen zijn gegrift.
De biologische processen zijn buitengewoon gecompliceerd. Wij moeten het

menselijk gedrag niet alleen door middel van de biologie verklaren. Aan de andere
kant heeft de evolutie van demens, die miljoenen jaren nodig heeft gehad, een enorme
verscheidenheid in het menselijk gedrag doen ontstaan.Wij vinden altruïsten, egoïsten,
leugenaars en oprechte mensen. Dit beperkt in veel opzichten onze idealistische
doelstellingen.Methoden die we bij het ene deel van de bevolking zouden gebruiken,
hebben bij anderen geen enkel resultaat. Dit is een zeer belangrijk aspect van ons
onderwerp van gesprek, want als wij het hebben over algemene onderwijsstructuren,
veroorzaken we botsingen door het vaststellen van concrete programma's.
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Dr. Albert Siegel
Kinderpsychiater, Stanford universiteit, Californië, Verenigde Staten

De president van Venezuela is van mening dat er zelfs in de meest achtergebleven
mensen talenten opgeslagen liggen die er slechts op wachten gestimuleerd en
ontwikkeld te worden.
De mensen denken vaak ten onrechte dat de intelligentie tot uitdrukking komt in

de prestatie, en zijn daarom van mening dat de rijke, succesvolle personen in een
maatschappij de mensen met hersens zijn. Dat is overigens de opvatting van het
overgrote lekenpubliek in de wereld. Als ze ontdekken dat het ware talent
hoofdzakelijk onder de armen verborgen ligt, zijn ze heel erg verbaasd. En de meeste
mensen in de wereld zijn natuurlijk arm.

Dan zou talent genetisch dus gelijk verdeeld zijn?
Ik weet niet of het evenredig verspreid is, maar het is beslist niet zo ongelijk

verdeeld als het nu lijkt. En zelfs indien u zou menen dat de middenklasse een
behoorlijk groot genetisch voordeel heeft, zijn de aantallen burgers uit de
middenklasse veel kleiner dan die van de armen.Men zou dus wiskundig vast kunnen
stellen dat de meerderheid van begaafde mensen zich onder de armen bevindt. Dat
geldt zelfs voor de Verenigde Staten, waar men een zeer grote middenklasse heeft.
In een landbouweconomie in de ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, met een kleine
middenklasse en aan de andere kant een reusachtig proletariaat en arbeidersklasse,
ligt hierin natuurlijk het meeste talent in die landen verscholen. Ik denk dat er geen
land ter wereld is dat een uitzondering is op deze algemene regel, namelijk dat een
numerieke meerderheid van begaafde kinderen uit arme ouders geboren is.

Het Venezolaanse programma schijnt er in de allereerste plaats op gericht te zijn
de grote massa van het Venezolaanse volk, dus de armen en de achtergebleven
groepen te helpen.
Wat allereerst in aanmerking dient te worden genomen, is de prenatale omgeving

waarin het kind zich ontwikkelt. Men moet rekening houden met de voeding van de
moeder, de gezondheid
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van de moeder, omdat de beste start die men een kind kan geven krachtige voeding
is. Daardoor krijgt de baby het bij de geboorte noodzakelijke gewicht, dat het kind
het zenuwstelsel zal geven waardoor het talent later ontwikkeld kan worden. Als de
moeders tegen ziekte beschermd kunnen worden, wordt de gezondheid van de
volgende generatie het best beschermd. Ziekten als rode hond en dergelijke kunnen
het kind zoveel schade toebrengen, dat ze doof of blind kunnen worden. Daarom
moet de gezondheid van de moeder overal de grootste voorrang krijgen, vooral als
men van plan is het talent onder de komende generatie te ontwikkelen.
De moeilijkheid is om dit over te brengen, omdat veel moeders de betekenis van

hun gezondheid en voeding met betrekking tot deze dingen niet inzien. In
ontwikkelingslanden gaan ze niet naar klinieken voor aanstaande moeders. Toch is
de enige manier om het pasgeboren kind een goede start in het leven te geven, de
gezondheid van de moeders te verzekeren. Daaronder valt ook de bescherming van
de moeders tegen de schadelijke gevolgen van verdovende middelen, dat ook
schadelijk is voor kinderen.

En dan is er geboortenbeperking.
Ja, inderdaad, in veel landen moeten vrouwen ook tegen te veel zwangerschappen

beschermd worden, waardoor zij zich niet behoorlijk kunnen voortplanten. In
Zuid-Amerika zijn de meeste artsen ervan overtuigd dat vrouwen te veel kinderen
krijgen. Vrouwen raken te uitgeput om zich voort te planten. Dit betekent dat er
geboortenspreiding moet zijn en geboortenbeperking, niet om de conceptie te
voorkomen, maar de geboorte te spreiden, zodat ieder kind de kans krijgt om met
zijn moeder te leven voor de volgende komt. Waar ik de nadruk op leg is dat hoeveel
er aan een bevolking, zoals die van Venezuela of een ander land uit Zuid-Amerika
of derde wereld gedaan kan worden, reeds voordat er kinderen geboren worden.
Zodra de baby ter wereld komt moet dan aandacht worden besteed aan het omgaan
met de kinderen door middel van verzorgers en is het van belang dat moeders niet
afgebeuld worden als werkpaarden. In landen waar de economie nog afhankelijk is
van het werk van jonge vrouwen, zullen de jonge kinderen verwaarloosd worden.

Hoe staat het met crèches?
Het onderzoek uit derde-wereldlanden toont aan dat kleine kinderen verzorgd

worden door negenjarigen. Ze worden niet ver-
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zorgd door volwassen vrouwen. De moeders werken op het land en houden zich
bezig met de landbouw.

Of de kinderen worden verzorgd door grootmoeders, zoals ik me uit Indonesië
herinner.
In feite gebeurt dit in mindere mate. Bovendien leven vrouwen in

ontwikkelingslanden niet lang genoeg om grootmoeder te worden. Ze gaan dood.
Veel van deze vrouwen sterven van uitputting van het kinderen baren. Daarom is het
eerste wat er gebeuren moet als men pogingen onderneemt om de intelligentie van
de bevolking van derde-wereldlanden te verhogen, te zorgen dat volwassenen
betrokken worden bij het grootbrengen van kinderen, in plaats van ze aan andere
kinderen over te laten.

In de Sovjet-Unie werkt 71 procent van de vrouwen en worden de kinderen per
definitie in crèches geplaatst.
Maar dit betekent wel leiding door volwassenen. Er bestaat op dit gebied een

theorie, die zegt dat je de intelligentie van het kind kunt voorspellen door de
samenstelling van het gezin te bestuderen. Waarom zijn eerstgeboren kinderen het
pienterst? Omdat het gezin van een eerstgeborene bestaat uit twee volwassenen en
éen kind. En waarom zijn de als tweede geboren kinderen niet zo pienter? Omdat
het gezin bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen, enzovoort. Volgens deze
stelling kan men voorspellen hoe goed een kind zich zal ontwikkelen, door te kijken
in welke mate het beïnvloed wordt door volwassenen en in welke mate het beïnvloed
wordt door kinderen. En als dat opgaat voor de bevolking van de Verenigde Staten,
wat wellicht het geval is, dan moeten wemet dit feit rekening houden voor de massa's
in de derde wereld.
Ik ben in Ecuador geweest. Wat je overwegend ziet is hoe kinderen verzorgd

worden door andere kinderen. Het lijkt mij een westerse opvatting dat het zou helpen
om moeders op te voeden, omdat kinderen in ontwikkelingslanden in de meeste
gevallen helemaal niet door de moeders verzorgd worden.

Maar misschien willen de Venezolanen terug naar een toestand waarin moeders hun
kinderen verzorgen.
Uitstekend, prachtig, dat zou dan betekenen dat iemand anders het landbouwwerk

doet?
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Machines misschien?
Wat beslist het eerst noodzakelijk is, is dat er een klimaat wordt geschapen waarin

moeders zich gewaardeerd voelen omdat ze voor hun kinderen zorgen en een gevoel
van zelfrespect krijgen als het kind successen behaalt.

Minister Machado is van plan de televisie te gebruiken om moeders te heropvoeden
in het omgaan met kinderen.
Het zal zeer interessant zijn om te zien of dit zal slagen. In Peru is op het ogenblik

een Amerikaanse groep die de intelligentie bestudeert. Misschien is Venezuela
welvarender dan Peru, maar het is toch te proberen. In India hebben projecten
plaatsgevonden die volgens deze richtlijnen werkten.
In de achterbuurten van de Verenigde Staten gebruiken we technieken om te

trachtenmoeders ertoe te krijgen hun houding tegenover hun kinderen en hun gedrag
tegenover de kinderen te veranderen. Het benaderen van de moeders lijkt de enige
benadering te zijn die succes heeft. Als men zich rechtstreeks met het kind bemoeit,
kan men misschien tijdelijk winst boeken, maar de werkelijke resultaten op lange
termijn komen van de bemoeienis met de moeder. Het kan dus heel goed zijn dat
minister Machado in zijn benadering hier op het goede spoor is.
Maar het verschil is natuurlijk dat moeders in de Verenigde Staten geloven in het

moeder zijn, terwijl ik er niet van overtuigd ben dat moeders in de derde-wereldlanden
zichzelf als kinderverzorgsters zien.

Kunnen we nog even terugkomen op die crèches?
Ik geef op het ogenblik een cursus over crèches en betrek daarbij al het

onderzoekmateriaal dat uit de jaren veertig en vijftig komt. De geschiedenis van de
crèche is, dat crèches jaren geleden zijn opgericht om kinderen die in de steek waren
gelaten te redden. In feite redden de crèches ze niet, maar kleuters of jonge kinderen
liepen weg of stierven. Dit was het geval in Londen, Parijs, Dublin en elders. Ook
kerken trachtten verzorgingsinstituten op te richten. Het werden dodenhuizen. Toen,
in de twintigste eeuw, schenen demensen erachter te zijn gekomen hoe deze instituten
geleid moesten worden zodat de kinderen bleven leven, zodat je nu voor het eerst
kinderen kreeg die in instituten opgroeiden. Maar ondertussen begon men in te zien
hoeveel ze te kort kwamen en er werd onderzoek gedaan om na te gaan waarom
zulke institu-
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ten zo'n schadelijke invloed op kinderen hadden.
Een van de beste studies werd uitgevoerd door een Amerikaanse psycholoog,

Wayne Dennis, in Beiroet. Hij onderzocht een instituut dat door nonnen van een
Franse religieuze orde werd geleid. Sommige kinderen waren wezen, anderen waren
wegens onwettige geboorte door hun ouders in de steek gelaten. Het bleek dat de
meeste kinderen die daar waren opgegroeid, in hun leven dienstmeisjes, bedienden
of handarbeiders werden. Ze hadden een gebrekkige opleiding, geen ontwikkelde
intelligentie en geen familiebetrekkingen, wat in de Libanon rampzalig was, omdat
daar een zeer sterke familieband bestaat. De kinderen brachten van
intelligentieproeven weinig terecht.
In 1956 raakten een paar stewardessen van de Air France met het lot van deze

kinderen begaan en begonnen in Frankrijk en de Verenigde Staten regelingen voor
adoptie te treffen. Professor Dennis heeft toen de levens van de kinderen die in het
instituut zijn gebleven vergeleken met hen die de buitenwereld in zijn gebracht. Zij
die in Amerika waren grootgebracht begonnen op Amerikanen in het algemeen te
lijken.

En degenen die in Libanon zijn gebleven?
Die zijn in sommige gevallen door gezinnen uit de middenklasse opgenomen,

nadat de adoptie wettig erkend was. De geadopteerde kinderen die op zeer jeugdige
leeftijd zijn opgenomen, kwamen er het best af. Zij die in het instituut waren
opgegroeid, kwamen met een zeer slecht resultaat uit de bus; ze waren onverschillig,
hadden een laag IQ, weinig eerzucht en presteerden weinig.
Het opmerkelijke was dat sommige vrouwen, die het meest mislukt waren, naar

de crèche terugkwamen en tegen de nonnen zeiden: ‘Ik kan het in de buitenwereld
niet bolwerken.’ Daaromwerden ze uit medelijden door de crèche in dienst genomen
en kregen de mislukkelingen het toezicht op de zorg voor de volgende generatie. De
nonnen zorgden niet zelf voor de kinderen, ze oefenden hun taak als bestuurders uit.
De eigenlijke verzorging werd door deze ongelukkige personen gedaan, die zelf nooit
de ervaring van normale kinderverzorging hadden gekend, terwijl de nonnen zelf
ook niet veel verstand van baby's hebben. Ik heb zo'n idee dat we dit soort toestanden
veel in instituten in de hele wereld aantreffen.
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Maar de Venezolanen geloven dat echte moeders niet veel van het gevoelige
mechanisme in de hoofdjes van kinderen begrijpen. Wat Jose Delgado noemt: ‘Ze
weten niet eens iets van de biologische bijzonderheden van de hersens!’
Het interessante van weeshuizen is, dat zij de beste voorbeelden zijn die we hebben

van wat minimaal verenigbaar is met de overleving van een menselijk wezen. Naast
een weeskind, is een Venezolaans kind in een plattelandsgezin een buitengewoon
gaaf, veelbelovend menselijk wezen. Dat Venezolaanse kind krijgt veel meer dan de
weeskinderen ooit zullen ontvangen. Weet u hoe hoog de kindersterfte in Venezuela
is? Op het platteland van Guatemala is een van de twee kinderen dood voor het vijf
jaar is. Als je de helft van de kinderen doodt, wat doe je dan de andere helft aan? Je
belemmert op allerlei ingrijpende manieren hun groei. De ziekten en ondervoeding,
waaraan de helft van de kinderen sterft, laat de andere helft niet helemaal ongemoeid.
Ze zijn alleen wat minder aangetast.

Ze overleven het dus.
De toestand waaronder kinderen in de ontwikkelingslanden opgroeien zijn

eenvoudig niet te geloven.

Om ze viool te leren spelen zou volgens u niet de allereerste noodzaak zijn.
Nee, om het idee van Indiaanse kinderen die in een symfonie-orkest spelen moet

ik lachen. Goeie help, ik vraag me af of ze in de eerste plaats een juist dieet krijgen,
of ze alle inentingen hebben die nodig zijn, met andere woorden, zijn hun gewone
behoeften vervuld.
Natuurlijk, China als een ontwikkelingsland heeft voor zover wij weten dezelfde

lage kindersterfte als sommige vooruitstrevende westerse landen. Ik geloof dat uw
land, Nederland, het laagste kindersterftecijfer ter wereld heeft. De Verenigde Staten
ligt ergens op de dertiende plaats. Ik vond dat eigenlijk wel een interessante statistiek.
Er is zoiets als een zogenaamde constante van voortplantingsverliezen en constante

van verzorgersverliezen. Het aantal dat overlijdt zegt iets over hoe het geheel van
de constante eruit ziet. Er zijn zeer zeker ontwikkelingslanden die geen hoge
kindersterftecijfers hebben. Voor zover wij weten, sterven Chinese kinderen niet in
de eerste levensjaren, hoewel China geen vergevorderde
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technologie of vergevorderde medische zorg heeft, enzovoort. Maar ze hebben wel
goede voeding en de juiste inentingen. Zij zijn er het levend bewijs van dat je geen
moderne technologie nodig hebt om gezonde kinderen groot te brengen. Iedere
bezoeker die uit China terugkomt vertelt de meest fantastische verhalen over de
kinderen van China. Ze zijn gezond, pienter en levendig.
Wat in die Chinese kinderen geïnvesteerd is, zijn menselijke hulpmiddelen, waar

China tenslotte het meest van heeft, menselijke arbeid, en op de een of andere manier
hebben ze een ideologie ontwikkeld waarin de zorg en de voeding van de kinderen
hoge voorrang krijgt. Deze opvatting schijnt in Zuid-Amerika of sommige andere
ontwikkelingslanden niet zo overheersend te zijn.

Het is een kwestie van politieke sociologie.
Het is vooral een probleem van menselijk begrip. Denk maar aan die

rooms-katholieke priesters en nonnen met de drang om iets voor de wereld te doen,
en het prachtige wat zij doen is deze weeshuizen oprichten, de mensen brengen er
geld voor op, maar in werkelijkheid blijken ze niet te werken. Het schijnt eerder een
gebrek aan begrip te zijn voor wat er aan de hand is, in hun geval, dan gebrek aan
motivatie.
De maatregelen die genomen worden voor het behoud van het leven zijn toevallig

ook de maatregelen die het leven verbeteren, zodat medische zorg en goede voeding
van moeders en baby's vanaf het begin een absolute noodzaak is.
Pogingen tot opvoeding, zoals de Venezolanen blijkbaar voor ogen staan, moeten

natuurlijk plaatsvinden. Het zou verkeerd zijn de televisie niet te gebruiken, omdat
het tegenwoordig zo'n belangrijk technisch hulpmiddel is. De televisie is populair
bij de mensen, overal waar zij er kennis mee maken. Het zou zeker jammer zijn dit
communicatiemiddel niet te gebruiken. Maar de vraag is hoe het aangewend moet
worden. Misschien is het goed wat de Venezolanen nu trachten te doen. Misschien
is zelfs het idee om Indiaanse kinderen viool te laten spelen wel noodzakelijk om
aan de politieke leiders in Venezuela te laten zien dat het elitaire standpunt fout is
en dat talent inderdaad niet alleen onder de rijke, welvarende mensen voorkomt. De
lekenopvatting in de wereld is blijkbaar dat de reden waarom mensen rijk zijn, is dat
zij talent in hun genen hebben, en als men ze ervan kan overtuigen dat dit onjuist is,
zal de rest misschien ook in orde komen.
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Roger Schank
Directeur Laborator for Artificial Intelligence, Yale universiteit,
Connecticut, Verenigde Staten

U hebt in Newsweek1. gezegd dat het onmogelijk is een kranteverhaal te begrijpen,
‘tenzij je een enorm arsenaal kennis van de wereld hebt’.
Precies. Een doorsneelezer zal negentig procent van de verhalen in de New York

Times niet begrijpen. Daar hebben ze de achtergrondkennis niet voor.
Een favoriet voorbeeld vanmij is toen de Sovjets Afghanistan binnenvielen. Jimmy

Carter hield een toespraak en verwees daarbij naar het akkoord van München van
1938, zonder er nader op in te gaan. Het grootste deel van de mensen in dit land
weten niet wat het akkoord van München was. Carter wilde een parallel trekken
tussen de Russen en de nazi's, wat alleen waarde heeft als je iets van het gedrag van
de nazi's voor de tweede wereldoorlog afweet.Wat hij wilde zeggen was ‘wij moeten
tegen de Sovjets net zo optreden.’
Begrip is in wezen achtergrondkennis van gebeurtenissen uit het verleden nemen

en die toepassen op soortgelijke huidige gebeurtenissen. Carter trachtte het publiek
ertoe te brengen zijn redenering te volgen, maar ik betwijfel of het publiek dat deed.

Dit alles onderstreept het probleem dat een democratie heeft, het over het geheel
genomen gebrekkig geïnformeerde kiezerspubliek in aanmerking genomen.
Ik geloof eerlijk gezegd niet in democratie. De mensen in dit land zijn

eenvoudigweg te slecht geïnformeerd om deze beslissingen te nemen.
Presidentsverkiezingen zijn bijvoorbeeld tot mislukking gedoemd. Waarom krijgen
we presidenten als Ronald Reagan? Omdat hij goed spreekt, hij maakt grapjes, hij
is een acteur, enzovoort. We kiezen mensen omdat we ze sympathiek vinden, maar
dat heeft niets te maken met hun kennis of hun bekwaamheid het land te regeren.
Het is een ernstige kwestie. Heeft iemand de kennis om in het atoomtijdperk een

grote mogendheid te regeren? Er zijn te veel
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dingen om rekening mee te houden. Het is beangstigend.

Arnold Hutschnecker, de vroegere psychiater van Richard Nixon, heeft tegen mij
gezegd dat het tot een systeem zal moeten komen waarin leiders of presidenten getest
worden, net als iedere andere kandidaat voor een belangrijke leidende functie.
Sommige mensen zullen mijn oplossing als fantasie beschouwen, maar ik vind

dat computers de president van de Verenigde Staten moeten zijn. Op de volgende
manier:
Wat we nu hebben, is een kennisprobleem. Geen enkele persoon kan bij benadering

de enorme hoeveelheden kennis bezitten die eigenlijk nodig zijn om verstandige
beslissingen te nemen. Ik spreek nu natuurlijk zuiver in termen van een toekomstig
doel.

Houdt dit idee verband met uw werk hier?
Hoe slaan mensen hun kennis op? Hoe word je precies aan het juiste feit herinnerd

om je te helpen als je een probleem hebt? Als je voor een moeilijke situatie in het
leven komt te staan, hoe word je dan herinnerd aan een vorige situatie die er op leek?
Mensen leren van vroegere ervaringen. Maar hoe krijg je een computer ook zo ver?
Daar houden we ons hier mee bezig.
Op het ogenblik hebben we een computerprogramma in ons laboratorium dat

terroristenverhalen kan lezen. Dat programma zal zich hopelijk ontwikkelen tot 's
werelds deskundige wat terrorisme betreft.

Misschien kan de machine Al Haig ervan overtuigen dat niet alle terroristen Sovjets
zijn.
Het gaat er om dat hoe meer de computer leest, des te meer hij begrijpt, des te

meer hij generalisaties kan maken, des te meer hij kan leren. Vervolgens begint hij
te begrijpen en hypotheses te maken en ze uit te testen. Na tot mogelijke oorzaken
van het terrorisme geconcludeerd te hebben, kan hij nog meer verhalen lezen, tot
nadere conclusies komen, enzovoort. Zoals u kunt zien, zullen dergelijke programma's
in staat zijn een volledige kennis te verzamelen, die geen enkele mens kan hebben.
Geen enkel mens zal dag en nacht terroristenverhalen lezen zonder gek te worden.

Een geprogrammeerde computer doet het eindeloos met het grootste genoegen.
Zodoende krijgen we geautomatiseerde experts. Computers kunnen alle kennis die
er over het terrorisme is opbouwen.
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Een computer als minister van Buitenlandse Zaken?
Waarom niet? Wie heeft een persoon nodig? Individuen hebben een bagage van

geloven en vooroordelen. Een persoon heeft onvolledige informatie. Een persoon
kan het vooropgestelde idee hebben dat alleen een bepaald type mensen terroristen
worden. Een persoon haalt de dingen vaak door elkaar. Een computer heeft geen
inherente geloven over wat dan ook.

Machines staken niet.
Machines kunnen altijd doorgaan en onherroepelijk experts worden. Een computer

kan maar éen opdracht hebben. In dit geval beslist het over niets anders dan het
terrorisme.

Als je het met het terrorisme kunt doen, kun je hem eveneens programmeren in
socialisme of kapitalisme.
Alles. We hebben juist het terrorisme uitgekozen, omdat het alomtegenwoordig

is. Daarom vind ik dat een computer uiteindelijk president moet worden, ziet u.
Waarin onderscheidt een computer zich? Hij heeft een hoeveelheid kennis en gebruikt
deze kennis om te begrijpen wat er aan de hand is.

Kennis die door u in de computer gestopt is.
Ja, wij stoppen hoeveelheden kennis in de machine. Bij voorkeur informatie over

de wereld, weliswaar. Frankrijk ligt naast Duitsland. Dat is nuttige informatie. Er
zijn natuurlijk andere, minder voor de hand liggende soorten van geloof. Men kan
zijn eigen privé-geloof erin stoppen, dat als men een terrorist zoekt, men naar een
Arabier uit moet kijken en erbij zeggen dat dit feit waarschijnlijker is dan iets anders.

Maar ik kan niet helemaal wennen aan het idee een computer te kiezen in plaats van
een president.
De vraag waarop u zich zou moeten richten met betrekking tot democratie en

presidenten is deze: Moeten we geen geloofssystemen kiezen in plaats van mensen?
Zou men het Amerikaanse volk moeten laten stemmen over het volgende voorstel,
dat...

...het kapitalisme de voorkeur verdient boven het marxisme?
Wat u maar wilt. Abortus, hoe hoog het belastingtarief moet zijn, u zegt het maar,

maar laten we over kwesties stemmen, niet op mensen of persoonlijkheden.
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Neem nu deze computerpresident, die volledig weet hoe hij logischerwijs moet
uitvoeren wat hem opgedragen is uit te voeren. Hij heeft vakkennis op ieder gebied
waarover hij gelezen heeft. Hij heeft ook toegang tot andere computers, die op hun
beurt toegang tot ander materiaal hebben gehad of nog hebben.
Op deze wijze kiezen wij een hoeveelheid geloven. ‘Aangenomen dat ik het

belastingtarief met vijftien procent wil verlagen,’ zegt de computer, ‘wat volgt daar
logischerwijs dan uit. Hier is mijn vakkennis. Hier is mijn economie. Ik heb over
alle landen ter wereld gelezen. Ik ken alle verschillendemogelijkheden van praktische
en pragmatische kennis over economie. Er zijn zo'n honderdzestig landen. Ze hebben
die en die economische systemen. Dit werkt niet. Dat werkt ook niet. Dit hebben de
Duitsers in een bepaalde situatie gedaan. Dat hebben de Japanners gedaan.
Aangenomen dat het doel is een belastingverlaging van vijftien procent, dan moet
je het volgende doen.’
We zouden trouwens niet om de vier jaar verkiezingen hoeven te hebben. We

kunnen om de tienminuten verkiezingen hebben. Iedereen zou dan gemakkelijk daar
bij een computerterminal kunnen gaan zitten en stemmen hoe we in een bepaalde
kwestie moeten handelen, als een referendum over een bepaald soort geloof.

Ik begrijp alleen niet hoe een gemiddelde burger, met een ‘chip’ ontwikkeld met
betrekking tot wat er in de wereld gebeurt, van het niveau van een koppensneller uit
Papoealand, een oordeel zou kunnen hebben over de noodzaak het belastingtarief
met vijftien procent te verlagen. Hoe kan de ongelijkheid en onevenwaardigheid
tussen hersens en alleswetende computers worden overbrugd?
Ja, de doorsneepersoon is natuurlijk nog steeds niet geïnformeerd. Dit is een

belangrijke vraag. Wat u zegt is, hoe kiezen de mensen als de computer veel meer
weet dan het individu dat de machine gebruikt. Welnu, u kiest als volgt.
Neem bijvoorbeeld de abortuskwestie. Het is een geloofskwestie. De computer

zal er natuurlijk nooit meer van af weten dan ieder ander. Of je bent ervoor of je bent
ertegen. De mensen krijgen het recht erover te stemmen. Dat is nu een klassiek
voorbeeld van een geloof. Een ander is, moet God in de eed van trouw worden
opgenomen? Dat is eenvoudigweg een geloof.
De eerste categorie geloven zijn standpunten waarvan domweg niet te bewijzen

is of ze juist of verkeerd zijn.
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De tweede categorie geloven is van andere aard: Moeten we geloven dat de Sovjets
de vijand zijn?
Nu kunnen de mensen stemmen dat ze geloven dat de Sovjets de vijand zijn. We

kunnen dat in de machine stoppen, dat zij dat zijn. Maar de machine kan toch, langs
verstandige weg, beslissen of dat waar is of niet. Met andere woorden, hij hoeft niet
te handelen naar alles wat demensen geloven. Hij moet uitgaan van een vooropgezette
stelling, maar hij moet vanzelfsprekend de mechanismen hebben om de stellingen
die tegenstrijdig zijn met de bewijzen ongedaan te maken.

Met andere woorden, computers moeten zodanig geprogrammeerd worden dat ze
de onzin in de menselijke geest corrigeren, maar ook de onzin die de mensen mogelijk
in de machine zouden willen programmeren corrigeren?
Dat is juist. Dit is tussen haakjes precies wat onze presidenten op het ogenblik

doen. De mensen hebben Richard Nixon gekozen om de communisten te bestrijden.
Nixon zei barst maar en ging naar China en de Sovjet-Unie.
Ik stel zonder meer voor dat we beslissingen nemen op grond van redelijke

argumenten. Het zou heel verstandig kunnen zijn om met China en de Sovjet-Unie
vrede te sluiten op grond van volledige informatie, ongehinderd door vooroordelen.

Hoe bent u op dit terrein verzeild geraakt?
Ik ben geboeid door de menselijke geest. Hoe meer ik over de menselijke geest te

weten kom, hoe meer ik ervan onder de indruk raak.

Maar zoals Delgado stelt kunnen wij nog steeds geen menselijke cel reproduceren.
Het is geen kwestie van iets reproduceren. Computers voeren reeksen opdrachten

uit. Wat doe je als je besluit een brief op te stellen? Eerst besluit je aan wie je wilt
schrijven. Vervolgens denk je over het onderwerp na. Daarna hoe je de zinnen opstelt,
enzovoort. Dat proces ga ik stap voor stap ontleden. Als je dat eenmaal gedaan hebt,
kan de computer het ook. De vraag waar het mij om gaat, is wat mensen doen als zij
iets doen.
Op sommige gebieden hebben wij met succes kunnen kopiëren wat mensen doen,

logischerwijs. Daarop voortbordurend zal het, al is het nu nog niet het geval, slechts
een kwestie van tijd zijn
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voordat we de manieren waarop de mensen iets aanpakken volledig kunnen kopiëren.
De hersens of menselijke cellen hebben hier niets mee te maken. Wij interesseren

ons niet voor de fysieke totstandkoming van hoe mensen iets doen. Wij hebben het
alleen over welke stappen mensen volgen en hoe wij deze door een machine kunnen
laten reproduceren. In dat geval zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Een voordeel is dat computers niet aan vergeetachtigheid lijden, zoals wij.
Dat is ook weer zo'n klassiek misverstand. Mensen móeten vergeten. De kracht

van het geheugen van de mens berust op het kunnen vergeten.

Het standpunt van Aldous Huxley in The Doors of Perception.
Ja. Het is veel belangrijker zich te concentreren op de voornaamste bestanddelen

van wat men moet weten. Stel je voor dat iemand die de New York Times leest ieder
stukje informatie dat aangeboden wordt zou onthouden.

Maar is het niet benauwend om te denken aan de hoeveelheid volslagen onzin
waarmee de kinderhoofden worden overvoerd?
Dat kan niet anders. Dat is nu eenmaal niet te vermijden. Een kind zit daar en wil

weten. De vraag is wie wat zal onderwijzen. Een kind zoekt eenvoudige verklaringen.
Probeer maar eens aan een driejarig kind uit te leggen wat een regering is. Dat is
onmogelijk. Wij moeten door die beeldspraak en vergelijkingen heen. Men kan er
niet omheen kinderen iets van dat soort dingen te vertellen.

Maar moeten we ze ook vertellen over Jezus die aan het kruis genageld wordt?
We hoeven niets over godsdienst te vertellen. Maar waarom hebben alle culturen

dan een godsdienst? Omdat we geen raad weten met het feit dat we niet begrijpen
wat er in vredesnaam aan de hand is. Daarom moeten we iets verzinnen.

Maar wordt het dan geen tijd om nieuwe mythen en symbolen te bedenken in plaats
van die traumatische sprookjes, die we tot nu toe hebben. Als je naar het resultaat
kijkt hakken ze elkaar nog steeds het hoofd af omdat de ander bij een ander geloof
zweert en
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het allemaal toch niets anders is dan een of ander geloof, dat waarschijnlijk niet
door computers ondersteund wordt.
Inderdaad.

Hoe kan men die vicieuze cirkel doorbreken? Gelooft u dat intelligentie kan worden
onderwezen?
Ja, dat kan. Maar dat betekent niet dat je van iedereen een genie kunt maken. Maar

ik geloof wel dat als je kinderen kennis wil bijbrengen, de eenvoudigste vorm van
kennis, dat dit mogelijk is.

Gelooft u dat het mogelijk is een leercomputer voor alle kinderen ter wereld te
programmeren?
Hoe bedoelt u?

Een machine samenstellen met basisinformatie waar alle kinderen van deze aarde
op af kunnen stemmen en aldus hun geest kunnen vormen voor sommige van de
onloochenbare feiten van voortplanting, de planeet en het heelal, ter vervanging van
die eindeloze verzameling sprookjes die voor het grootste deel bloeddorstig en
zelfvernietigend zijn, om te trachten de psychologische hygiëne van iedereen te
bevorderen. De kindergeest wordt eindeloos vergiftigd.
Hoe komt dat?

Omdat eeuwenlang het ene geslacht na het andere elkaar dezelfde lulkoek napraat.
U spreekt nu over universeel onderwijs. Welnu, daar ben ik het wel en niet mee

eens. Eerst waarom ik het er niet mee eens ben. Ik geloof dat mensen in wezen altijd
op zoek zijn naar hun eigen soort, wat dat ook betekent. Ook al is er niet zoiets als
hun eigen soort, dan zullen ze het toch op de een of andere manier afbakenen. Als
we geen etnische of godsdienstige groepen zouden hebben, dan kan mijn eigen soort
demensen opmijn kantoor zijn.Maatschappelijke gelaagdheidwordt ook zo ongeveer
afgebakend, in Japan bijvoorbeeld.
Wij zijn geneigd mensen te zoeken waar wij het dichtst bij staan. Het is niet

noodzakelijkerwijs een goed idee om je voor te stellen dat je een bent met de wereld
of met het heelal. Want bij wie sta je het dichtst?
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Bij je moeder.
En als je het dichtst bij je vrouw staat? Voor anderen is het hun gezinnetje. Dit is

iets heel wezenlijks in de menselijke natuur. De dieren doen het.

Maar waarom zou het idee van een privé-plekje, familie, of zelfs groepen mensen,
stammen, niet samen kunnen gaan met hetzelfde verenigende idee over de kosmos?
Met éen god voor iedereen, in plaats van tientallen goden die allemaal de anderen
de strot willen afsnijden uit naam van je eigen heilige, omdat ieder zichzelf de grootste
vindt!
Inderdaad, dat was de negatieve kant. Maar ik blijf het toch heel menselijk vinden

om je eigen soort, je eigen bloedverwanten te zoeken.
Wat ik het positieve aan uw voorstel vind is het volgende. Je kunt het in de

Verenigde Staten in de meeste gevechten en woordenwisselingen zien. Je komt een
café binnen en daar zijnmensen aan het ruziemaken over honkbal. Het komtmisschien
tot een handgemeen. Ze kunnen elkaar zelfs vermoorden om een spelletje honkbal.
Maar waar het maar al te vaak werkelijk om gaat, is om verkeerde inlichtingen.
De vraag is, hoe geef je de mensen op grote schaal toegang tot informatie?
Het antwoord is dit: door middel van computers. Het kind in Noord-Ierland wordt

onderwezen door rooms-katholieke ouders, rooms-katholieke onderwijzers en
rooms-katholieke priesters. Het rooms-katholieke kind heeft eenvoudig geen toegang
tot alle informatie. Het begrijpt de hele geschiedenis van Engeland of de hele
geschiedenis van Ierland niet, het begrijpt ook niet alle beschikbare literatuur over
dit onderwerp of de literatuur met betrekking tot mensen en het oplossen van
conflicten, enzovoort.
Als je een computer zou hebben die geen speciale vooroordelen heeft en bereid

is informatie te geven, en die alle informatie heeft, die er is om op de hoogte te zijn
van het ernstige probleem waar Noord-Ierland op het ogenblik voor staat, dan zou
je tegen een rooms-katholiek kind, of tegen een ander kind in Noord-Ierland kunnen
zeggen: ‘Lees dit eens.’

En amateuristische ouders, priesters en onderwijzers omzeilen.
Ja, omdat de ouders het ook nooit gelezen hebben. Het is inderdaad een

verschrikkelijke kringloop.
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Om de waarheid te zeggen sta ik versteld over de mogelijkheden die computers blijken
te bieden hebben.
In ons laboratorium hebben we een computer die beide zijden van de crisis in het

Midden-Oosten beargumenteert.

Geef hem aan Sadat, Begin en Habib!
Wij hebben een Arabier en een Israëli die geprogrammeerd zijn om te debatteren

en te vechten. Weet u wat het verschil is tussen de programma's die het Arabische
en Israëlische standpunt vertolken? Vanuit een logisch standpunt gezien praktisch
nihil. Het is alleen maar een kwestie van wat zij wensen te geloven. Daarom draait
eigenlijk alles om de vraag van hun toegankelijkheid tot de informatie.
Nu bekijkt de ene persoon de informatie op dezemanier en de andere op een andere

manier. En tenslotte zegt men dat er geen oplossing mogelijk is omdat we met een
conflict van geloven te maken hebben. Er is tenslotte niet slechts éen enkele waarheid.
Wij weten dus zogenaamd niet wat er werkelijk gebeurd is.
Maar ik geloof dat we in zekere zin verdomd goed weten wat er gebeurd is en wat

er in de afgelopen veertig jaar in het Midden-Oosten heeft plaatsgevonden. Heel
dikwijls is er in al deze gevallen helemaal geen conflict. Waar het op aankomt, is
wegen te zoeken om een eind te maken aan de haat en de onredelijkheid van mensen
die zeggen dat ze de pest hebben aan de andere partij. Degelijke, onpartijdige,
onbevooroordeelde, zakelijke informatie is in feite het enige antwoord.
In kunstmatige intelligentie spreken we van ‘scripts’. Een script beschrijft een

situatie. Een klassiek voorbeeld is ‘een restaurant’. We programmeren een machine
met de opeenvolging van gebeurtenissen die zich in een restaurant afspelen. Wat wij
daarmee beogen is natuurlijk dat je modellen in de buitenwereld gaat begrijpen in
termen van modellen in je hoofd.

Maar ieder model zal verschillend op ‘scripts’ reageren.
Het treurige effect is inderdaad dat sommige mensen, als gebeurtenissen afwijken

vanmodellen, de afwijkingen negeren en zich aan demodellen houden. Slomemensen
zijn wat ik ‘aan-het-script-gebakken mensen’ noem. Zij zien de dingen in termen
van modellen. Andere ontwikkelingen, die niet in de modellen passen, worden over
het hoofd gezien.
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Hier komt de intelligentie aan bod.
Wat zal een intelligent persoon doen? Een intelligent persoon maakt gebruik van

wat ik ‘verwachtingsmissers’ noem.
In het geval van het restaurant gebeurt er dit, gebeurt er dat, enzovoort. Maar als

de serveerster nu eens een keertje niet naar het tafeltje komt?Men kan zich opwinden.
Men kan doen of er niets aan de hand is. Men kan ook zeggen ‘ik vraag me af of dit
net zoiets is als een vorige situatie die ik heb meegemaakt’, door het naar een hoger
plan te brengen. Men gaat dan naar de maitre d' en lost het probleem op. Je lost
problemen op door ze op een hoger plan te brengen.
Dit was nu maar een heel simpel voorbeeld. Maar als we meer gecompliceerde

situaties in het leven tegenkomen, kunnen we alles niet in termen van ‘scripts’
bekijken. Intelligente mensen leren problemen in deze categorieën van algemene
ordening op een hoger plan te bekijken. Het is niet zo moeilijk kinderen te leren naar
dat niveau op te klimmen.
Maar dit onderwijzen we niet op school. Wat wij wel doen, is de kinderen op een

zeer aardse manier naar de dingen leren kijken. Dat is de ‘aan-het-script-gebakken’
manier, in plaats van op de meest gecompliceerde manier, namelijk het scheppen
van nieuwe generalisaties op grond van ‘verwachtingsmissers’.

Nu komen we op het terrein van het Venezolaanse programma.
Ik heb juist een boek gelezen over leesonderwijs. Ik werd woedend door de manier,

waarop mijn kinderen op school leerden lezen. Ik heb mijn kinderen allebei leren
lezen toen ze drie waren Daarna zijn ze naar school gegaan en ze vonden het vreselijk.
Ik vroeg me af waarom?
Toen keek ik eens naar het leesmateriaal en ik wist waarom.
Ze geven leestests. Het enige wat ze interesseert, is hoe je tussen dit en dat antwoord

kiest. Ik heb een paar proeven met mijn dochtertje gedaan. Ze koos bijvoorbeeld het
goede antwoord op een bepaalde vraag, die toevallig het woord ‘monopoliseren’
was. Toen vroeg ik wat het woord betekende. Dat wist ze niet. Maar ze gaf wel het
goede antwoord. Iedere keer als ik vroeg wat een bepaald woord betekende, had ze
er geen flauw idee van, maar ze had wel alle antwoorden goed. Dat was heel gek.
De mensen die deze tests ontworpen hadden, hadden geen notie van wat zij aan

het onderwijzen waren. Je kunt iemand met deze methode helemaal geen nieuwe
woordenschat leren. Wat we in het
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leesonderwijs moeten doen, is kennis van een situatie bijbrengen.
Stel dat je de geschiedenis van de Caribische eilanden wilt onderwijzen, omdat je

bijvoorbeeld wilt dat de kinderen Schateiland kunnen lezen. Je kunt dit boek niet
lezen als je niet iets van de achtergrond afweet. Ik stel daarom voor om de kinderen
zeerovertje te laten spelen in een situatie die gebruik maakt van de geschiedenis en
de aardrijkskunde van het gebied. Laat ze er eerst samen aan werken en leren voor
ze het boek openslaan en dan zijn ze zover dat ze Schateiland kunnen lezen.

Hoe schadelijk zijn de huidige onderwijsmethoden voor kinderen?
Intelligente kinderen vervelen zich dood, zoals ze het nu doen. Ze vervelen zich

zo erg, dat ze op school niet kunnen opletten. Wij, als maatschappij, maken onze
intelligente kinderen kapot door ze dingen te laten doen waar ze zo de pest aan
hebben. Ze leren zelfs de school te vermijden. Geen wonder dat er zoveel intelligente
mensen in de Verenigde Staten in het zakenleven zitten. Ze zijn uit het schoolsysteem
gestapt, waar ze gezegd werd wat ze moesten doen. Ze zijn een systeem binnengestapt
waar ze konden doen wat ze zelf wilden. Dat is misschien voor hen wel leuk, omdat
ze eigendommen en een huis in de voorstad bezitten, maar voor de maatschappij als
geheel is het minder leuk, omdat ze geen kennis nastreven en de maatschappij niet
zo vooruitbrengen als het zou kunnen.
En de mensen die wel slagen op school zijn de mensen die beloond worden omdat

ze zich aanpassen, wat een benauwende toestand is. Dat zijn meestal de mensen die
leren sloom te blijven. Het hebben van grootse ideeën wordt niet beloond, wel het
hebben van bekrompen ideeën.

Wat is het antwoord?
Het antwoord heeft gedeeltelijk te maken met computers. Over het algemeen zijn

leraren niet al te pienter. Als leraar verdien je niet zo erg veel. Waarom nemen we
in plaats van middelmatige leraren geen computers? Ieder kind zou een paar uur met
een machine moeten spelen. Je hebt niet eens een klaslokaal nodig. De leraar krijgt
een nieuwe rol toebedeeld. De leraar zou de computer niet hoeven te begrijpen. De
scholen moeten eindelijk worden waar ze voor zijn, sociale omgang. De leraren
moeten de kinderen helpen ommet elkaar te spelen enmisschien opletten dat ze geen
ruzie maken.
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Maar de kennisoverdracht zou dus worden overgenomen door machines.
Juist. Mijn dochter kwam laatst thuis met de boodschap dat ze haar

wiskundevraagstuk fout had gemaakt. Ik keek er naar en zei dat ze het goed had. Ze
ging terug. naar de lerares en zei: ‘Mijn vader heeft gezegd dat ik het goed had.’
‘Nee, het is fout,’ hield de lerares vol. Ze kwam weer bij me terug. Toen ried ik haar
aan: ‘Zeg maar tegen de lerares dat je vader erg dom is en dat hij graag de oplossing
van dit vraagstuk wil weten.’ De lerares keek er nog eens naar en gaf tenslotte toe
dat mijn dochter toch gelijk had gehad. Leraren die zelf slechts een minimale kennis
van wiskunde hebben, zouden er geen les in mogen geven. Deze lerares heeft het
zelfvertrouwen van mijn dochter ondermijnd en haar een rotgevoel gegeven. Er is
een afschuwelijke situatie ontstaan, omdat deze lerares er niet met haar hoofd bij
was en zelf het antwoord niet wist.
Wat nu een computer doet is zorgen dat je nooit meer in zulke problemen komt.

Je hoeft er geen ruzie meer over te maken of je gelijk hebt of niet. De computer
verschaft het goede antwoord, en wat nog belangrijker is dan het geven van
antwoorden op vragen, de computer kan het kind er ook bij betrekken.
We zijn nu een programma aan het schrijven dat een interactieve verhalen verteller

is om kinderen te leren lezen. In plaats van passief een verhaal te lezen, verzint het
kind zelf het verhaal.
Het programma begint met het kind een paar personages te geven. Wat wil je dat

personage zus en zo doet? Wat voor problemen komen er kijken? Zal hij dit doen of
dat? We beginnen met een verhaal te vertellen. Dan houdt de computer op en vraagt
aan het kind wat zullen we hier doen? Er worden een stuk of vier, vijf keuzen
aangeboden. Welke keus moet er gemaakt worden? Als het kind er een kiest,
antwoordt de computer: ‘O, als je die keus doet, krijg je een hele hoop moeilijkheden,
de boel valt uit elkaar, het kost je cijfers op school.’
Waar het om gaat, is dat als je juist kiest het betekent dat je het begrepen hebt en

het verhaal kan ingewikkelder worden. Als het kind een leesfout maakt, wordt hij
niet beloond. In plaats daarvan wordt de taal eenvoudiger.

Als computers het denken overnemen, lopen we niet het gevaar dat kinderen dan
helemaal robots worden?
Ik stel helemaal niet voor dat computers voor ons gaan denken.
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Onze computers doen twee dingen. In noodgevallen, waar de intelligentie te werk
gesteld moet worden en geen werk heeft, hebben we de computer nodig.
Ik heb een diep respect voor mensen.Wij, die met kunstmatige intelligentie werken,

moeten dat wel hebben. De geestelijke vermogens van de mensen zijn veel machtiger
dan onze machines, althans voorlopig, maar ik heb wel het gevoel dat men de mensen
veel boeiender dingen kan laten doen. Als je denkt aan al die saaie banen en het saaie
leven dat zoveel mensen leiden, hoeveel van die taken zouden computers niet kunnen
overnemen? Een onbeperkt aantal. Ik zou liever alle mensen in de wereld leuke
dingen zien doen dan naar machines in fabrieken staren of een bus besturen. Al dat
stompzinnige werk, dat gemakkelijk door machines kan worden overgenomen en
dat mensen altijd maar zo ongelukkig maakt. Volgens mij is verveling een van de
ernstigste problemen waar de mensheid mee te kampen heeft. Verveling wordt niet
verdreven door de televisie. Laat de mensen een leven leiden dat prettig en interessant
is. Laat computers het rotwerk doen of laat computers de dingen doen die te belangrijk
zijn om aan mensen over te laten, zoals lesgeven of het land regeren. Ik weet niet of
de mensen een computer president willen laten zijn, maar ik kan u wel zeggen dat
de onderwijstoestand zoals ik u beschreven heb, er komt. Het onderwijs is zo slecht
en computers zullen het zo verdomd goed doen.

Worden computers al op Amerikaanse scholen gebruikt?
Ze zijn op verschillende plaatsen met het gebruik van computers begonnen, maar

ze zijn nog niet zo vergevorderd. Kunstmatige intelligentie heeft op de scholen nog
niet zijn stempel gedrukt. De programma's die hier op Yale bestaan, bestaan nergens
anders. Bovendien zal ons eerste computerleerprogramma pas over een paar jaar
gereed zijn.
Een van de hoofdproblemen is door onze computerprogramma's de kinderen tot

creativiteit te dwingen, omdat kinderen tenslotte net dieren zijn. Ze trachten de
gemakkelijkste manier te vinden om het goede antwoord te krijgen. Ze willen het
model vinden dat het minste denkwerk vereist. Wat leraren moeten doen, is het kind
in een situatie dwingen waar het de meest ingewikkelde situatie tegenkomt en een
uitweg moet zoeken. In plaats daarvan bevorderen onze scholen de eenvoudigste
methoden. Ze gebruiken werkboeken, ontworpen door mensen die er geen flauw
idee van
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hebben wat zich met betrekking tot het lezen in de geest afspeelt. Er is geen enkele
les in die boeken die ergens op slaat. Ze leren dingen alfabetisch opzoeken. Ze zijn
dol op lettergrepen. Er is geen enkele aanwijzing dat lettergrepen iets met lezen te
maken hebben.
Wat nuttig is, is nadenken, beslissingen nemen en al die processen op een hoger

niveau, die je niet direct koppelt aan lezen. De creatieve processen.

Eindnoten:

1. ‘And Man Created the Chip’, 30 juni 1980, pag. 53.
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James W. Prescott
Ontwikkelingsneuropsycholoog, Institute of Human Sciences, Los
Gatos, Californië, Verenigde Staten

U benadert de ontwikkeling van intelligentie ongetwijfeld vanuit een transculturele
gezichtshoek.
In de ontwikkelingsneuropsychologie houd ik me voornamelijk bezig met de

inwerking van vroeg opgedane ervaringen op hersenontwikkeling en gedrag. Dit
heeft in termen van gedrag twee dimensies aangenomen. Ten eerste heb je de
emotionele affectieve gedragsvormen, zoals geweld, agressie, uitbuiting, en hun
tegengestelden, zoals zorg, liefde en mededogen. Ten tweede heb je de verstandelijke
en cognitieve gedragsvormen.
Ik heb me het meest toegelegd op de emotionele en affectieve gedragsvormen, in

opvoeding en geweld. Maar ik heb ook nogal wat onderzoekswerk verricht om de
onderlinge relatie tussen die twee te laten zien. De grote tekortkoming in de
Amerikaanse psychologie is naar mijn mening de verwijdering van verstand en
cognitie van ons emotionele en affectieve gevoelsleven.

Het gewicht van emotionele aspecten in denken of intelligentie wordt schijnbaar
volkomen onderschat.
Precies. We zouden een hele avond kunnen spreken over de oorzaken hiervan, die

naar mijn gevoel hun oorsprong vinden in de dualistische visie van de Grieken op
de menselijke natuur, het lichaam en de geest. De hele westerse beschaving is
doortrokken van deze benadering. Het heeft ons wetenschappelijk denken beïnvloed,
zelfs onze visie op hoe we in het universum passen.
We hebben een academische onderzoeksstructuur gevolgd, waarin er enerzijds

geleerden zijn die geïnteresseerd zijn in cognitief functioneren, terwijl een ander
aantal geleerden en theoretici zich bezighouden met inwerkingen en emoties. En
onderling hebben ze een niet zo goede communicatie. Dat is een van de polarisaties.

In mijn werk heb ik mij bij voortduring verbaasd over het gebrek aan intelligente
communicatie tussen geleerden van enige reputa-
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tie. Ik vroeg eens aan Noam Chomsky waarom hij waardeloze artikelen schreef over
B.F. Skinner terwijl hij die man, die bij hem om de hoek woont, zelfs nog nooit had
ontmoet. Ik stelde voor ze samen te brengen voor een televisieprogramma, maar
Chomsky antwoordde kortaf: ‘Met Skinner zou ik mijn tijd zitten verdoen.’
Dat is verschrikkelijk.

Op een keer verliet ik het huis van Herbert Marcuse in Californië nà een hele middag
gepraat te hebben. Hij vroeg me waar ik daarna heen ging en ik zei naar Harvard
voor een ontmoeting met Daniel Bell. ‘Dat is nou een man, die ik echt haat,’ zei
Marcuse.
Sommige geleerden gedragen zich bijna als religieuze dwepers. Ze vinden dat ze

de enigen zijn die in een positie zijn om de waarheid te kennen en dat niemand anders
het juiste antwoord heeft.
Maar laat ik een andere polarisatie noemen: biologie en gedrag. Ik denk dat we

onze polarisatiesmoeten begrijpen om de beperkingen van onze conceptuelemethodes
te begrijpen. Biologie en gedrag worden door een aantal mensen fundamenteel
verkeerd begrepen, terwijl er ook een diepgaande verwarring bestaat tussen genetica,
cultuur, milieu en hun interacties.
Bijvoorbeeld, individuen die opgeleid zijn in de biologische tradities hebben andere

attitudes en waarden dan diegenen die opgeleid zijn in de behavioristische tradities.
Dit is een groot probleem en heeft aanleiding gegeven tot een algemeen verkeerd
begrip van de gedragsbiologie die gelijkgesteld wordt met de genetica. Het wordt
veelvuldig niet onderkend noch begrepen hoe diepgaand ons milieu inwerkt op de
neurobiologie van hersenontwikkeling en dus ook op het gedrag.
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het milieu een grote weerslag heeft op

de neurobiologie van onze ontwikkeling, van die van ons brein in het bijzonder.

En hierin spelen voeding en emotie een rol.
Het hele complex vanmilieufactoren is van grote invloed op de hersenontwikkeling

en het gedrag, wat onvoldoende onderkendwordt binnen deAmerikaanse psychologie.
Jammer genoeg wordt in de argumentatie over natuur versus opvoeding de biologie

voortdurend gelijkgesteld aan de genetica. Dit is maar een zeer beperkte visie op
gedragsbiologie. Het belangrijkste punt ligt volgens mij bij de weerslag die het milieu
heeft op de neurobiologie van de hersenontwikkeling en het gedrag.
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Het gezin meegerekend?
Inderdaad. Het gezinsmilieu is van cruciaal belang voor zowel emotionele als

verstandelijke ontwikkeling. Ik benmin of meer een reductionist, maar op een speciale
manier. Uiteindelijk moet je bepaalde transformaties verrichten om het algehele
complex dat kenmerkend is voor ons milieu te kunnen vertalen - moeder, vader,
bloedverwanten, gezin, buurt, gemeenschap, sociale factoren en cultuur, zeden,
theologie, religieuze waardenstelsels van een cultuur - in processen die begrepen
kunnen worden in termen van hersenmechanismes en -processen.
Uiteindelijk worden deze ervaringen omgevormd in zintuiglijke processen die van

invloed zijn op de hersenontwikkeling.
Alleen via onze hersenprocessen kunnen we communiceren met de buitenwereld:

zien, smaak, gehoor, tast, reuk: dit zijn de paden die we afleggen van het milieu naar
het brein. Het milieu kan begrepen worden in termen van haar weerslag op onze
zintuiglijke processen.

De Venezolanen geloven dat iedereen intelligentie overerft die behoorlijk begeleid
en gestimuleerd dient te worden.
Ik zou de term ‘overerving van intelligentie’ niet gebruiken, omdat wat er in feite

omschreven wordt ‘culturele intelligentie’ of ‘door het milieu ingegeven intelligentie’
is, afgezet tegen het begrip erfelijke intelligentie van het Jensenisme.

Waar u een tegenstander van bent.
In de grond van de zaak, ja. Dat wil niet zeggen dat erfelijke structuren niet met

intelligentie te maken hebben. Dat hebben ze wel. Erfelijke invloeden spelen een rol
bij al het gedrag op elk denkbaar niveau. Dat moet ook wel. Maar het belangrijkste
punt is of het mogelijk is specifieke erfelijke structuren te bepalen die verband houden
met complexe gedragsvormen van de mens die geen relatie hebben met het milieu.
Ik geloof niet dat dat ooit kan.
Zeker niet ten aanzien van geweld en mededogen, waar ik heel veel belangstelling

voor heb. Geweld enmededogen doorsnijden te veel cultuurgroepen, etnische groepen,
geografische gebieden, enzovoort, om een eenvoudige verklaring toe te laten met
behulp van genotypes.
We kunnen op geen enkele manier langs directe weg het fysische genotype meten

dat in verband staat met een dergelijk complex menselijk gedrag. Inspanningen om
de sociale gedragslijn te beïn-
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vloeden door manipulatie van het genotypenreservoir ten einde een ‘superieur’ ras
te ontwikkelen, zijn wetenschappelijk onzuiver en moreel verwerpelijk. We hebben
onze prijs betaald voor die benadering met Adolf Hitler, die een superras probeerde
te kweken.

Ik weet zeker dat ze zich in Caracas bewust zijn van dit gevaar.
Dus ze zijn niet bekeerd tot de Jensiaanse benadering?

Dr. Machado is geen volgelinq van iemand in het bijzonder. Het lijkt erop dat hij nu
voornamelijk geadviseerd wordt vanuit Harvard, maar ook vanuit Israël, Spanje en
andere plaatsen. Ook de Sovjets en zelfs de Chinezen zijn duidelijk geïnteresseerd
in wat hij aan het doen is.
Nogmaals, er bestaan geen wetenschappelijke gegevens die genetischemanipulatie

rechtvaardigen in de zin dat het een effectieve methode voor het beïnvloeden van
sociaal handelen en sociale verandering oplevert. Dat wil niet zeggen dat er geen
zinvolle verbindingen van gedrag naar de genetica bestaan. Die zijn er wel!
Maar het belangwekkendste argument is volgens mij dat je nooit een zuiver

genotype krijgt zonder referentie aan het milieu. Er bestaan legio milieufactoren die
de uitdrukkingsvormen van genen ordenen en beheersen. Genotypes manifesteren
zich niet in een vacuüm. Ze manifesteren zich in een specifiek milieu.
Er kunnen verscheidene klassieke voorbeelden gegevenworden om de beperkingen

van de Jensiaanse gedachtengang of argumentatie aan te geven. Galactosemie is een
erfelijke stofwisselingsstoornis, waardoor de zuigeling het galactose niet kan
metaboliseren. Dit heeft een hersenbeschadiging tot gevolg. Nu kun je volledig
voorkomen dat deze erfelijke stoornis zich manifesteert door het kind geen melk te
laten drinken die galactose bevat. Je haalt het eruit en de baby kan de melk gewoon
drinken. Hetzelfde geldt voor fenylketonurie. We verwijderen het fenylanaline uit
het voedsel en de fout in de genen openbaart zich niet. We lopen allemaal rond met
een of andere genetische fout.

De onderlinge afhankelijkheid tussen voeding en erfelijkheid, wordt niet voldoende
onderkend.
Niet alleen de voeding. De erfelijkheid van het gedrag, zonder het te betrekken

op het milieu waarin dat genotype zich manifesteert, is op zich al een vergissing.
Daarom zijn we altijd bezig met de interactie tussen het genotype en het milieu. Daar
draait
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het om, voortdurend. Een genotype staat nooit op zichzelf.
Het gaat om het model van de toegevoegde varianten, een wiskundig model,

waarbij de milieu- en erfelijke component in onderlinge afhankelijkheid staan met
een derde component die een combinatie inhoudt van genotype en milieu en die de
interactievoorwaarde genoemd wordt.
Heel duidelijk is het dat, om zelfs de meest duidelijk bepaalde erfelijke

stofwisselingsstoornissen te beheersen, het vaak mogelijk is om dergelijke erfelijke
stoornissen via het milieu te beheersen. Op deze wijze kun je de manifestatievorm
van het gen regelen.

Door middel van het milieu?
Ja. Ik kom even terug op het milieu. Hierdoor zou iedereen die me ergens op zou

willen vastpinnen eventueel een milieulabeltje op mij kunnen plakken, hoewel ik
ook zeer veel belangstelling heb voor de interactie tussen genen en milieu.

Waarom zou men u een label op willen plakken? Nog een epidemie waar we van af
moeten. Welke is uw reactie op het Venezolaanse experiment om zo'n zestig Indiaanse
kinderen door middel van de Sazuki-methode binnen drie maanden Beethoven te
leren spelen?
Verbazingwekkend als het waar is, hoewel ik het bewijsmateriaal zelf niet ken.

Hoe ligt het hier met gevoelens en emoties? Maakt het van de kinderen geen robots?
Hier verschijnen eigenlijk uw studies op het gebied van cultuurontleding en
-vergelijking op het toneel.
We hoeven alleen maar naar vroegere beschavingen in Latijns-Amerika te kijken,

zoals die van de Azteken en de Inka's, enzovoort. Dat waren intellectueel ontwikkelde
beschavingen. Hun technologie in aanmerking genomen waren ze buitengewoon
vergevorderd in wetenschap, architectuur en astronomie. Opnieuw in aanmerking
genomen wat ze in die dagen daadwerkelijk tot stand gebracht hebben, waren ze
inderdaad een hoogontwikkelde cultuur. Het waren uiteindelijk de Spanjaarden en
de blanken die in deze beschavingen binnendrongen en ze verwoestten.

En nu drillen we hun kinderen om ze Beethoven te leren spelen!
Cultuurvermenging lijkt onvermijdelijk. Er zouden echter alle mogelijke pogingen

gedaan moeten worden om de positieve cultu-
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rele tradities van de geassimileerde cultuur te behouden.
Maar ik komt weer terug op ons onderwerp van de biologie van de cultuur, of wat

ik ecobiologie genoemd heb. Niet alleen de genen zijn belangrijk. Ons milieu heeft
een aanzienlijke weerslag op de structurele en functionele ontwikkeling en ordening
van ons brein. Meer nog dan de genen speelt het milieu een zeer sterke rol bij het
vormgeven aan onze intellectuele en emotionele ontwikkeling. Het is een factor die
door samenleving en cultuur ten goede of ten kwade kan worden gemanipuleerd en
veranderd. We kunnen milieus scheppen die verrijkend of verarmend werken, die
onze neurobiologische ontwikkeling kunnen vergemakkelijken of aantasten, in termen
van excelleren of achterblijven in gedrag, of dat nu om verstandelijk-cognitieve
functies of emotioneel-sociale relaties gaat.

Kan dat eigenlijk wel?
Natuurlijk kan het wel. En de gegevens hebben we nu.

Bent u het ermee eens dat intelligentie een vaardigheid is?
In termen van hoe we met mensen omgaan, ja. Speciaal bij onze onderkenning

van bijzondere gaven die op welk moment dat ze waar dan ook te vinden zijn
ontwikkeld zouden moeten worden.

Dus het is een heel pakket. Minister Machado is kennelijk bezig de doos van Pandora
van de geest te openen.
Beslist. Het is inderdaad het totale pakket. En daar beginnen die twee factoren

tezamen te komen. Een van de redenen waarom we grote problemen hebben met
betrekking tot lees- en leerstoornissen bij kinderen in de Verenigde Staten en andere
landen is terug te voeren tot sociaal-emotionele stoornissen.
In hun gepubliceerde studie The Children of Kauai (1971) concludeerdenWerner,

Bierman en French: ‘Problemen konden bij tienmaal zoveel kinderen toegeschreven
worden aan de gevolgen van een slecht milieu dan aan de gevolgen van ernstige
stress rond de geboorte.’
Het milieu werd gemeten naar de graad van thuis opgedane educatieve stimulatie

en emotionele steun. Het bleek dat de uitersten in thuis opgedane educatieve stimulatie
(hoog tegenover laag) op tienjarige leeftijd een verschil van 18 IQ-punten te zien gaf,
terwijl de uitersten van stress rond de geboorte (hoog tegenover laag) op tienjarige
leeftijd slechts 2 IQ-punten verschil te zien gaf. Soortge-
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lijke resultaten werden verkregen voor de uitersten in thuis verkregen emotionele
steun.
Deze studie toont aan dat ernstige biologische defecten in samenhangmet ernstige

stress rond de geboorte grotendeels gecompenseerd kunnen worden door een verrijkt
milieu op jonge leeftijd.
Een andere klassieke studie die verslag doet van ernstige emotionele stoornissen

en achtergebleven intellectuele ontwikkeling die te wijten zijn aan een verarmd
milieu, is die van dr. Wayne Dennis in zijn boek Children of the Creche (1973).
Aanvullende bevestiging voor deze onderlinge verbanden werd gegeven door de
studies van dr. John Money van de Johns Hopkins University School of Medicine,
over psychologische dwerggroei ofwel het ‘failure to thrive’ syndroom, dat wil
zeggen kinderen die lijden onder mishandeling en verwaarlozing. Dr.Money vermeldt
een intellectueel herstel van 29 IQ-punten bij dergelijke kinderen over een zevenjarige
herstelperiode na de interventie (IQ 51 - IQ 80). Volledig herstel van het potentieel
is wellicht niet meer mogelijk, en het rapport van Dennis vermeldde geestelijke
achtergeblevenheid tot aan 55 IQ-punten, hetgeen voor de meeste kinderen permanent
was als er niet voor de tweejarige leeftijd met interventie begonnen was. Maar dat
zijn de extreme gevallen.
We dienen ons net zoveel zorgen te maken over de ontwikkeling van

middelmatigheid als culturele norm. Culturele middelmatigheid wordt door sociale
gedragslijnenmogelijk gemaakt welke de geboorte van ongewenste kinderen toestaan
die het slachtoffer worden van kindermishandeling en verwaarlozing, uiteenlopend
van gematigd tot ernstig. De geboorte van kinderen die ongewenst zijn of gewenst
zijn om tot utilitaristische economische en sociale bron van arbeid te dienen, is
tegenwoordig over de hele wereld verspreid. De ontwikkeling van intellectuele
uitnemendheid, emotionele stabiliteit en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel is voor
dergelijke kinderen uitzonderlijk moeilijk. Toch vormen ze misschien wel de
meerderheid van de bevolking van een cultuur.
Hier in Amerika leven we in een verarmde cultuur, ondanks al onze materiële

welvaart. Wij zijn in affectief opzicht een ernstig misdeeld volk. Onze huiselijke
milieus zijn eveneens in intellectueel en emotioneel opzicht verarmd.
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Na zo'n twaalf jaar door de Sovjet-Unie gereisd te hebben, moet ik zeggen dat men
daar over het hele land genomen getroffen wordt door een zinvollere en affectievere
omgangsvorm, vooral onder de volksmassa. Maar wat mij in uw artikel ‘Alienation
and Affection’, geschreven voor Psychology Today (dec. 1979), het meeste trof was
uw observatie dat een ernstig gebrek aan authentieke affectie zelfs het brein
beschadigt.
Dat is juist. Denk maar aan de apen van Harlow. Onttrokken aan hun moeder

waren ze nu eens apatisch, dan weer hyperactief, en geneigd tot geweldsuitbarstingen.
Door hun opgroeien in isolatie waren ze niet tot sociaal functioneren in staat. Vaak
omarmden ze zichzelf en wiegden als autistische kinderen.
Wat Harlow nog niet kon weten ten tijde van zijn dramatische experimenten, eind

jaren vijftig, begin jaren zestig, was dat deze gedragsstoornissen samengingen met
hersenbeschadiging.
Nog recentere studies geven aan dat tijdens de beginperiodes van hersengroei

bepaalde soorten zintuiglijke deprivatie - zoals onvoldoende aangeraakt en gewiegd
worden door de moeder - resulteren in onvolledige ontwikkeling of beschadiging
van zenuwstelsels die affectie besturen. Onderzoekingen hebben een verlies aan
zenuwcelvertakkingen, dendrieten geheten, aangetoond in de somato-sensorische
cerebrale cortex en de cerebellaire cortex, die te wijten is aan somato-sensorische
deprivatie.
Aangezien dezelfde zintuiglijke systemen de hersencentra beïnvloeden die met

geweld in verband staan, op een wederkerig remmende manier, zal het affectief
gedepriveerde kind er normaal gesproken moeite mee hebben als kind, puber en
volwassene gewelddadige impulsen te beheersen.

Ik geloof dat dit aspecten zijn waar de Venezolanen rekening mee houden bij het
leren van moeders hoe ze met zuigelingen moeten omgaan.
Wat door deze studies bevestigd werd, was dat ze diepgaande implicaties kunnen

hebben voor de menselijke culturen die hun kinderen opvoeden op een laag
aanrakings- en gevoelsbewegingsniveau. Kinderen uit deze samenlevingen zijn
wellicht niet in staat tot het ervaren van bepaalde vormen van genot en hebben een
aanleg voor geweld en apathie.
De stoornis heeft volgens mij zijn oorsprong in het somato-sensorische systeem

van het cerebellum (kleine hersenen), hetwelke het kinetische en evenwichtsgevoel,
het zogenaamde vestibulaire
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systeem, regelt: het tastgevoel wat we het somesthetische systeem noemen.
Meer dan de andere zintuigen, zoals zien en horen, hebben tast en beweging

kennelijk een directe band met emoties, zoals affectie en gewelddadigheid. Het
onvolgroeide brein is in hoge mate ontvankelijk voor ‘vorming’ door het milieu,
bijvoorbeeld veranderingen in de neuronenstructuur, de neurochemie en de
neuroëlektrische activiteit gedurende de ontwikkeling van een kind. In talrijke studies
hebben laboratoriumdieren, aan wie tast- en bewegingsstimulatie onthouden werden,
abnormaal sociaal en emotioneel gedrag getoond. En we moeten ons bedenken dat
het brein het orgaan voor het gedrag is.
Er is een schat aan gegevens nu beschikbaar. Kortom, het brein is uitzonderlijk

onvolgroeid en in hoge mate afhankelijk van zintuiglijke stimulatie die werkt als een
voedingsstof voor een normale ontwikkeling.

Het brein is bij de geboorte cultureel gezien leeg.
Nou ja, ik zou eerder willen zeggen dat het brein bij de geboorte onvolledig

gevormd is. En hoe het zich gaat ontwikkelen zal afhangen van de hoedanigheid van
het milieu.

Dit uitgangspunt is identiek aan dat van José M.R. Delgado.
Zeker. Ik ben het in vele opzichten eens met dr. Delgado. Wat we hier dus zien is

emotionele deprivatie, die ik somato-sensorische affectieve deprivatie ofwel
SAD-theorie voor menselijke ontwikkeling noem, die mogelijk en daadwerkelijk leidt
tot de indicatie van een functionele mentale retardatie en emotionele stoornissen,
ofwel depressie en gewelddadigheid. Dit proces kan gekeerd worden door een
lichamelijk affectieve relatie aan te reiken.

In de meeste landen in het westen ontbreekt het tegenwoordig geheel of gedeeltelijk
aan dit soort brein-input, in vergelijking tot de landen van het Sovjetblok en de meeste
ontwikkelingslanden in het algemeen.
Precies, daarom ontmoet mijn boodschap in ons deel van de wereld zulke

moeilijkheden om te worden aanvaard.

U loopt misschien het risico voor ‘links’ of zelfs voor ‘rood’ uitgemaakt te worden.
Nee, erger zelfs: voor een revolutionair!
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U gebruikt de term ecobiologie.
Ja, de invloed van het milieu wordt schijnbaar ingeprent of gecodeerd in de

breinstructuur, die op zijn beurt vorm geeft aan sociaal gedrag, dat weer vorm geeft
aan het milieu. Deze benadering noem ik dan ecobiologie om het te onderscheiden
van sociobiologie. Onze transculturele studies hebben een belangwekkend verband
vastgesteld tussen de lichamelijke affectie jegens de zuigeling en de gevallen van
lichamelijke gewelddadigheid bij volwassenen.
In een studie van 49 primitieve culturen heb ik geconstateerd dat, wanneer het

niveau van affectie voor de zuigeling laag is - zoals onder de Comanches en de
Ashanti - het niveau van gewelddadigheid hoog is, terwijl onder de Maori uit
Nieuw-Zeeland en de Balinezen het geweldniveau laag is. Ik heb ook gemerkt dat
beperkingen voor seksuele affectie vóor het huwelijk verband hielden met een hoge
graad van gewelddadigheid. Bovendien was straf voor abortus, met als gevolg de
geboorte van ongewenste kinderen, ook merkbaar verbonden met een gewelddadige
cultuur.

Welke conclusie trekt u nu?
De mogelijke lessen voor de ontwikkelde landen zijn duidelijk. We hebben

klaarblijkelijk te lijden onder verbreking van affectieve banden, hetgeen in allerlei
dingenweerspiegeld wordt, in aantallen weggelopen kinderen (ongewenste kinderen),
aantallen echtscheidingen, seksuele misdrijven, alcoholisme en drugsmisbruik. De
cultuur is de dienares van onze neurobiologie. Zonder een geëigend milieu voor
lichamelijke affectie is een vredig, harmonieus samenleven misschien niet mogelijk.
We moeten eveneens de nadelige gevolgen onderkennen van bepaalde morele

waarden die verkondigd worden door orthodox joodse, christelijke en islamitische
religieuze tradities, namelijk de morele waarde van pijn, lijden en deprivatie, en de
algehele immoraliteit van lichamelijk genot, vooral van seksueel genot. Dergelijke
morele waarden brengen de ontwikkeling van affectieve banden, gezinsstabiliteit en
sociale harmonie ernstig in gevaar. Het lijkt hoogst waarschijnlijk dat de morele
waarden rond het ervaren van pijn en genot bij menselijke relaties, zoals die verdedigd
worden door de orthodoxe, monotheïstische religies als het jodendom, het christendom
en de islam, een vorm van langs culturele weg verwekte hersenbeschadiging ten
gevolge heeft gehad, die kenmerkend is voor de westerse beschaving, en die ons
eerder over paden van geweld en verwoesting voert dan over paden van vrede en
harmonie.
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Wederopbouw van de culturen van de westerse beschaving is een geweldige
onderneming en vereist een ontworteling van bepaalde filosofische en theologische
opvattingen omtrent de menselijke natuur, die vijandig staan tegenover de gelijkheid
en het welzijn van vrouwen en kinderen in de samenleving.
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Vladimir P. Zintsjenko
Kinderpsycholoog, Moskou, Sovjet-Unie

Wat is uw voornaamste belangstelling?
Kinderpsychologie. Loeria, Leontiev en Vygotsky waren mijn leermeesters.

Maar u houdt zich ook bezig met human engineering.
Kinderpsychologie en human engineering zijn precies hetzelfde. Als er een kind

op deze nieuwe wereld komt, doet het er niet echt iets toe of het een goede of slechte
wereld is. De baby went er aan zoals hij is en leert erin te leven.

Ja, maar hoe werkt die gewenning eigenlijk precies?
Dat is het hele verhaal van de kinderpsychologie. Het hangt van de mens af. De

wereld van het kind bestaat uit mensen. Ik ben ervan overtuigd dat de mensheid als
geheel intelligenter is dan een klein deel van de mensheid, die we technisch zouden
moeten vormen. Technici scheppen natuurlijk ook een nieuwe wereld voor de mens.

Een kunstmatige omgeving?
De wereld die een technicus schept is geen echte wereld, die bestaat uit tastbare

voorwerpen. Het is een wereld van symbolen, codes en informatieve modellen. Dit
wordt weergegeven in een model, dat de technicus in zijn verbeelding van de wereld
maakt. Hij schept een controlesysteem. Een deel van het systeemwordt tentoongesteld.
Dit neemt hij in een informatief model op.
Ingenieurs lijken in feite op operateurs. Hij werkt aan een beeld van de werkelijke

wereld. Dit is waar mijn werk om draait. Het is zeer belangrijk dat u dit begrijpt.

Waarom is dit de sleutel tot uw werk?
Sinds mijn studententijd ben ik speciaal geïnteresseerd geraakt in problemen die

verband houden met visuele beelden. Het is voor mij hetzelfde of dit kinderen,
technici, kunstenaars, wetenschappers of wie dan ook betreft. Ik moet weten hoe dit
werkt.
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Hoe worden visuele beelden beïnvloed?
De operateur werkt niet alleen door middel van stimulae of reacties.

Laten we ons tot de kinderen beperken. Hoe vormen kinderen visuele voorstellingen
over, laten we zeggen, de buitenwereld.
JeromeBruner heeft opHarvard een fantastisch experiment uitgevoerd hoe kinderen

verschillende terreinen van waarneming opmerken. Op slechts tweejarige leeftijd
kunnen kinderen afstand en de grootte van voorwerpen waarnemen. Hoe ze dat doen
is voor de materialistische wetenschappen een raadsel. Uit het standpunt van de
materialistisch georiënteerde psychologen moet het beeld van een oppervlak worden
opgebouwd met behulp van handelingen of met de hulp van activiteiten. Dit is niet
de opvatting van Sovjet-wetenschappers, maar gaat terug tot Aristoteles en Spinoza.
De experimenten van Bruner omvatten onder andere kinderen van twee maanden.

Ze konden natuurlijk nog niet lopen en ze konden ook geen voorwerpen grijpen, laat
staan dat ze voorwerpen praktisch konden gebruiken. Die test zat uitstekend in elkaar.

Wat kan men opmaken uit reacties van een baby van twee maanden, die niet praten
kan.
Er kunnen conclusies getrokken worden uit de heftigheid van hun reacties.

Door middel van oogbewegingen?
Nee, door reacties van hun hele lichaam.

OpHarvard heb ik zulke tests gezien, gebaseerd op de oogbewegingen van kinderen.
Uit oogbewegingen alleen is het niet mogelijk op te maken of het kind wat hij ziet

juist interpreteert. De baby kan gefixeerd zijn door objecten. Wat Bruner deed was
nagaan of de kinderen actief naar voorwerpen werden getrokken of niet. Zij reageren
op die manier als een voorwerp binnen bereik is, zeg op armlengte, of als het voorwerp
kleiner dan hun handpalm is.

Wat heeft Bruner daaruit geconcludeerd?
Ik geloof niet dat hij tot definitieve conclusies is gekomen. Hij vond wel dat

allereerst voorrang moest worden gegeven aan tijd

Willem Oltmans, Over intelligentie



254

en ruimte. Aristoteles en Spinoza hadden toch gelijk, afgezien van dit fantastische
experiment. De kwestie is dat onze kinderen vanaf de allereerste dag van hun leven
op onze schouders zitten. We tillen ze in onze handen op, we brengen ze naar
voorwerpen toe of van voorwerpen af, wat tenslotte op zichzelf ook een systeem is
om ze te leren waarnemen en zien.

De hersens moeten een soort super ‘chip’ zijn.
Ze zijn niet zo georganiseerd als veel mensen denken. Als hier detectors zijn, die

bijvoorbeeld onderscheid kunnen maken tussen vorm en hoeveelheid, en als die
detectors gereed waren om vanaf het allereerste begin te werken, zoals het ogenblik
van de geboorte, dan rijst de vraag, als deze detectors zo slim zijn, waarom is het
kind dan zo sloom?

Maar de hersenen groeien toch snel?
Ze hebben inderdaad een groot vermogen tot ontwikkeling. Het leidt tot een

resultaat van meer en minder ontwikkelde hersenen.

Maar dat is een genetisch probleem.
Het antwoord is niet helemaal afhankelijk van de genetica. Men kan misschien

bepaalde genen vinden met een meer of minder potentiële invloed. Maar vergeet niet
dat genen niet werken zonder psychologie. Genen zijn gegrond op algemene
psychologische criteria.

Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld in de hersens van een kind van nul tot twee jaar.
U stelt de vraag niet juist. Over enkele tientallen jaren zou u de kwestie zo niet

meer stellen.

Goed, wat veroorzaakt de buitenwereld dan in kinderhersenen?
De aanwezigheid van de buitenwereld verklaart ons in dit verband niets. De

buitenwereld is een vals voorbeeld.

Maar wat gebeurt er met begrippen als liefde, eten, omgeving?
Dit zal moeilijk zijn, voornamelijk omdat we dan op het terrein komen van

bijvoorbeeld elektrofysiologie enzovoort. De terminologie is ingewikkeld. Laten we
op dit punt zeggen dat het verband tussen de buitenwereld en het menselijk bewustzijn,
mystiek, fantasie, religie, geheime mysteries ligt in de manieren waarop ze elkaar
beïnvloeden.
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Maar vergeet niet dat een kind geen passief voorwerp is waarop de buitenwereld
eenzijdig werking uitoefent. Een kind is een wezen dat actief functioneert. De
basisterm die we moeten gebruiken is inderdaad handeling, bewustzijn, de psyche
in de hersens.

Daarbij komt ook het geheugen.
Het geheugen ontwikkelt zich: Het rijpt, het verandert onder het handelen. Het is

duidelijk.

Maar kinderhersens worden gebrekkig geprogrammeerd, als u wilt, door ouders en
leraren, die niets van de hersens of hersenfuncties afweten, laat staan van de
biologische feiten van de hersens.
Dat is juist. Je kunt een kind, dus een persoon, maken en breken. Er kan inderdaad

heel veel schade worden aangericht. De Amerikanen spreken van verborgen of latente
opvoeding als het kind passief is.

Hoeveel eeuwen herhalen we steeds maar dezelfde fouten of dezelfde onzin, en knoeien
we aan kinderhersentjes zonder te weten wat we doen?
Ik ben het met u eens, dat dit inderdaad een vicieuze cirkel is. Het zou nodig zijn

die te doorbreken als we dat door middel van handelingen konden doen. Maar het
centrale probleem van de psychologische wetenschap van heden is het probleem van
vrij handelen.

José Delgado wijst er met nadruk op dat in werkelijkheid niemand in deze wereld
‘vrij’ is. Het is volslagen onzin om te zeggen dat Amerikanen of Westeuropeanen
vrijer zouden zijn dan burgers in Oost-Europa of de Sovjet-Unie. Alle mensen worden
voordat ze met een vork kunnen eten geprogrammeerd en vervolgens gehersenspoeld
voordat vrije keus mogelijk is.
De handeling vervangt van nature de specificatie van gedachte. De handeling

vervangt het instinct.

Gaat de handeling aan het instinct vooraf?
De handeling vindt op een hoger niveau plaats dan instinct. Een eenvoudig

voorbeeld. Neem een zedelijke handeling. Je redt iemand het leven. Je handelt voordat
je denkt. Dat kunnen we geen zedelijke handeling noemen. Een zedelijke handeling,
gebaseerd
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op de zedelijkheid, is een vrije handeling zonder enige invloeden of pre-reflexen van
buitenaf.
Human engineering psychologie is een ander voorbeeld. In moeilijke

omstandigheden van ruimtevluchten bewegen mensen en machines zich bijna buiten
ruimte en tijd. Het is alsof de tijd helemaal tot stilstand komt. Er is geen tijd om te
kiezen. Maar de persoon blijft precies hetzelfde. Hij is een en al leven. Dit is een
ander voorbeeld van vrije handeling.
Om nog een voorbeeld te nemen, we spreken van ‘Tätigkeit’.

Ik kan wel zien dat u een leerling van Leontiev bent, die deze uitdrukking vaak
gebruikte.
Nee, niet alléen Leontiev, maar ze is afkomstig van Hegel.

Ja, en vóor Hegel, Adam. Alles is tenslotte al eens gezegd, zei sir Arthur Stanley
Eddington.
Wel, er is een doel, een middel en een eindresultaat. Wat is dan vrije handeling?

Als alle drie elementen door het subject zelf worden bepaald. Als hij zelf het doel
stelt en de vrijheid heeft dat te doen.

Ik denk dat Delgado gelijk heeft. Onze basisbegrippen worden maar al te vaak op
een volstrekt onverstandige, lukrake manier in onze geest gestopt, en dit sluit de vrije
keus op een later tijdstip in het leven vrijwel geheel uit. Maar om op het Venezolaanse
initiatief terug te komen om deze vicieuze cirkel op de een of andere manier te
doorbreken, accepteert u dat het IQ gemeten kan worden?
Je kunt een slim persoon van een dom persoon onderscheiden aan de uitdrukking

op zijn gezicht. Een wereldkampioen loopt 100 meter in tien seconden. Wij allen
lopen dezelfde afstand in 20 seconden.

En als je dat niet kunt, neem dan een fiets.
De meesten van ons verschillen niet meer dan tweemaal van de wereldkampioen.

Hoeveel verschilt een slim mens van een dom mens?

Maar zou u zeggen dat de Venezolanen tenminste op het goede spoor zijn?
In onze tegenwoordige tijd doet het me aan de droom van een

Willem Oltmans, Over intelligentie



257

jong meisje denken. De tijd is nog niet gekomen waarin de psychologie zulke
verreikende doelen kan bereiken. Wij hebben het tijdperk van de natuurkunde gehad
en daar komt nu goddank een eind aan.

Maar de superchip, de microprocessors zijn nog maar pas begonnen.
Daarna hadden we de eeuw van de biologie en we horen allerlei prognoses dat het

tijdperk van de psychologie juist is begonnen. En het verrassende daarvan is dat, in
termen van human engineering ontwikkelingen, om een persoon te vernietigen je
hem eerst moet kennen. De ingenieurs moeten nu eerst de menselijke factoren kennen.
Ze moeten eerst de mens van binnen en van buiten kennen.

Alvorens te beginnen met de hersens te herprogrammeren?
Nee, om een geschikt wapensysteem te ontwerpen, moet je eerst je terrein, je

onderwerp kennen.

Wat voor soort wapens?
Wapens om de mens door middel van psychologische wapens te vernietigen. Veel

regeringen zijn begonnen grote sommen geld uit te geven aan experimenten om de
mens te ontdekken. Wat de mens eigenlijk is.

Ook in de Sovjet-Unie?
Dat doet er niet toe, daar zullen we het niet over hebben. Ik zei overal. Het biedt,

denk ik, de hoop, dat als de ene mens de andere mens bestudeert, dat we een beetje
slimmer worden. De studie van de mens is natuurlijk interessant. Maar misschien
gaan we onze doeleinden veranderen door te bestuderen wie we in wezen zijn.
Misschien veranderen we zelfs de studie van de mens wel, in plaats van als middel
om in de eerste plaats verschrikkelijke technologieën te maken, maken we de studie
van de mens tot een verheven doel. Het is heel opvallend dat natuurkundigen,
biologen, wiskundigen, ingenieurs en anderen tegenwoordig steeds meer aandacht
aan de psychologische factoren in het leven gaan besteden. Dat is zowel goed als
slecht voor de psychologie.

Maar moeten we niet ergens beginnen met deze vicieuze cirkel te doorbreken?
Misschien stelt het wel een begin voor.

Willem Oltmans, Over intelligentie



258

Maar waarom noemt u het dan een jongemeisjesdroom?
Het is een meisjesdroom totdat het tijdperk van de psychologie zal zijn

aangebroken. Voordat het zover is zal het een fata morgana zijn.

Dat is misschien het geval in de Sovjet-Unie, waar Stalin alle psychologisch onderzoek
heeft tegengehouden. Uw leermeesters Loeria, Leontiev en Vygotsky hebben de
grootste moeilijkheden gehad. Dat heeft Leontiev mij wel laten doorschemeren. Er
zijn om te beginnen maar een paar duizend psychologen in de Sovjet- Unie. In de
Verenigde Staten alleen al studeren er jaarlijks tienduizenden psychologie-studenten
af.
Misschien, maar u moet daarbij bedenken dat minder dan éen procent van alle

Amerikaanse psychologen zich bezighoudt met wegen te zoeken om onze vicieuze
cirkel te doorbreken.
Tussen haakjes, als ik me niet vergis geloof ik dat ik professor Herrnstein op

Harvard heb ontmoet, maar ik had maar vier uur op Harvard en zeven uur op MIT.

Waarom in zo'n vliegende haast?
Op MIT ontmoette ik een professor Kaufman, die bezig was met het onderzoek

van kunstmatige intelligentie. Ik vroeg hem: ‘Gelooft u daar nu echt in?’ Hij lachte
en zei: ‘Ik weet dat we nu een goed gesprek zullen hebben.’
Hij nammemee naar een zaal met kinderen van twaalf jaar. Ze zaten achter kleine

computertjes. Ze waren de bewegingen van speelgoed aan het regelen. Ik vroeg hem:
‘Waar hebt u dit allemaal voor nodig?’ Hij antwoordde: ‘Eerstdaags worden boeken
duurder dan computers. Wij moeten de psychologische barrière doorbreken en de
kinderen leren ermee om te gaan.’

Vond u het een zinloos experiment?
Ik heb niet gezegd dat het zinloos is, maar als Sovjet-wetenschapper kon ik dit

allemaal maar niet in goed vertrouwen aannemen. De kinderen regelden die
bewegingen om motorische reflexen te ontwikkelen. Dit is waar het om ging. De
professor riep een kind bij zich en vroeg: ‘Wil je nu leren wat je hierna moet doen?’
Ik trok mijn jasje uit. Hij zette me bij de muur. Hij leerde me ritme en maat

gebruiken en binnen een paar minuten kon ik er zes doen.
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Wat is het nut daarvan? Wat bewijst dit allemaal? Ze zijn zestig Indiaanse kinderen
in Caracas door middel van de Japanse Sazuki-methode aan het leren Beethoven te
spelen, zodat wij dus menselijke robots kunnen programmeren? Maar waar blijven
de emoties?
Uw twijfel is zeer correct. Er moet absoluut een harmonische ontwikkeling in

kinderen zijn en zeker niet eenzijdig. Maar wij weten nog steeds niet wat deze
harmonie is of moet zijn. Ieder ‘Wunderkind’ is een afzonderlijk, eenzijdig
verschijnsel. Loeria, Leontiev en Vygotsky hebben eens gezegd: ‘De hele toekomst
van een “Wunderkind” ligt in het verleden.’
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Robert Yastrow
Directeur Goddard Space Institute, NASA, Verenigde Staten

De Venezolanen gaan van de veronderstelling uit dat intelligent denken kan worden
aangeleerd.
Dat slaat nergens op. Intelligentie blijkt in hoge mate een erfelijke karaktertrek te

zijn, nog erfelijker dan het gewicht van eieren bij kippen of de melkproduktie van
koeien, die zoals u weet door boeren als standaardeigenschappen worden gefokt.
Je kunt geen intelligentie aanleren. Intelligentie zit in het netwerk. Deze opvatting

is de uitkomst van fraai gedetailleerde studies, onbesmet door Cyril Burts gegevens,
die aantonen dat de constante factor van correlatie tussen IQ's nauwkeurig de mate
van overlap in de genen van individuen volgt, met zo'n twintig tot vijfentwintig
procent afwijking door milieu-invloeden.

IQ's zijn voor vijfenzeventig procent erfelijk.
Als eeneiige tweelingen samen worden grootgebracht, correleren hun IQ's voor

bijna honderd procent. Als niet-eeneiige tweelingen samen worden grootgebracht,
met de helft van hun genen in overlap, correleren ze vijftig procent, wat precies de
genetische overlap is. Als tweelingen apart worden grootgebracht, loopt de correlatie
terug tot twintig procent en dat gaat verder terug bij neven en nichten en grootouders.
Het volgt precies de hoeveelheid overlap in het genetische materiaal.
Het is een gebied waarop uitgebreid onderzoek is gedaan. Daarom heeft het geen

zin te trachten intelligentie aan te leren. Dit wordt allemaal onderbouwd, bijvoorbeeld
in een uitmuntende studie door de nestor van Amerikaanse genetici, Theodosis
Dobzhansky, The Genetic Diversity and Human Equality.

Hoe ziet u de hersens van de baby?
Het bevat voor een groot deel een netwerk, waaronder intelligentie. Het netwerk

is gebaseerd op de erfenis van vroegere generaties van natuurlijke selectie. Je kunt
van een dommens geen pienter mens maken. Iedereen die personeel onder zich heeft
gehad, of les heeft gegeven, weet dat sommige mensen goed kunnen denken en
andere niet.
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Maar denkvaardigheid kan worden aangeleerd.
O, ja: door middel van onderwijs. Het is misschien zelfs mogelijk iemands prestatie

met vijfentwintig procent op te voeren. Dergelijke resultaten kunnen ze met die
programma's in Venezuela, waar u over spreekt, misschien wel bereiken. Maar veel
mensen zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor de universiteit hier in de Verenigde
Staten en gaan toch naar de universiteit, terwijl zij daar niet thuishoren. Die moeten
naar een handelsschool of op een andere manier hun brood verdienen. Er zijn grenzen
aan wat je kunt doen.

Selectie door middel van tests?
Ik zou examens gebruiken. Examens zijn wel niet volmaakt, maar ze zijn het beste

wat er is. Lezen, schrijven en rekenen.
Als u over een pasgeboren kind spreekt, dan weet iedereen die iets van de

geschiedenis van het leven afweet, dat een baby net als andere kinderen een uitgebreid
netwerk in zijn hoofd heeft, dat zijn persoon bepaalt.

Hoe staat het met de uitwendige codering van de neuronen?
Alle circuits in de hersenenworden nu systematisch door de wetenschap onderzocht

en door neuro-anatomen éen voor éen nauwkeurig opgespoord. Zij hebben een lange
weg te gaan. Maar ze hebben reeds vastgesteld dat er circuits zijn die verbonden zijn
met verschillende delen van de hersenen of dat in verschillende gebieden van de
hersenen verschillende vaardigheden liggen opgeslagen. Van een patiënt bijvoorbeeld
die aan epilepsie leed, zijn de hersenen geopend en getest. Hij was tweetalig en kende
Nederlands en Engels. De chirurgische kaart toonde aan dat het Nederlandse deel
van zijn kennis op de ene en het Engelse deel op een andere plek in de hersens was
opgeslagen.
De hersenen lijken erg veel op een geheugenbank in een computer, maar zij werken

op een manier die we nog niet begrijpen. Maar onze voeten zijn op het pad gezet die
ons naar het begrijpen leidt. Misschien dat we over twintig, dertig jaar in staat zullen
zijn de inhoud van de hersenen te lezen en de circuits te begrijpen en er bij de
samenstelling van onze eigen computers gebruik van kunnen maken.

Bevatten hersens alle informatie die ooit is gecodeerd? We beschikken niet over de
mogelijkheid de informatie op te roepen zoals een computer dit volbrengt.
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Inderdaad. Er hebben experimenten plaatsgevonden met een patiënte, wier hersens
werden blootgelegd en geprikkeld. Deze vrouw zei plotseling: ‘Ik hoor de violen
van de geestelijke opmars van de priesters’ (?), of ze zei: ‘Ik ruik een geur die ik
sinds mijn kindertijd niet geroken heb.’ Alles en alles zit er in. Hoe, dat weten we
nog niet. Maar dat komt nog wel.
En de geest bezit natuurlijk mechanismen om alles af te sluiten. Want wanneer je

als een computer alles onmiddellijk zou kunnen oproepen, zou je niet kunnen
functioneren. Dat behoort ook bij de natuurlijke selectie.

We zouden eenvoudig niet kunnen denken.
Zoals ik al in een eerder gesprek met u een paar jaar geleden voorspeld heb, zal

de menselijke intelligentie op den duur overgaan naar een op het leven gebaseerde
sylicen. Wij zullen dan niet meer de meest intelligente wezens op aarde zijn. Wij
zijn zeker niet de meest intelligente wezens in het heelal.
Op deze aarde zullen we ook niet zo lang meer bovenaan staan. Met niet zo lang

bedoel ik over een paar honderd, een paar duizend of misschien tienduizend jaar, ik
weet het niet, maar in ieder geval een zeer korte tijd op de geologische schaal. De
ontwikkeling van onze hersenen is tenslotte zo'n vijftigduizend jaar geleden gestopt.
De ontwikkeling van computerintelligentie gaat ongebreideld door.

Ik heb onlangs Roger Schank, directeur van het Laboratorium van kunstmatige
intelligentie aan de Yale universiteit bezocht, waar hij met buitengewoon interessante
studies bezig is. Professor Schank merkte bijvoorbeeld op dat er een tijd komt dat
de mensen niet een vroegere Hollywood-filmster als president zullen kiezen maar
een computer die is geprogrammeerd met de kennis waar het bij regeren in het
atoom-tijdperk om gaat.
Ik vind Ronald Reagan toevallig een groot politicus en ik wijs die term

Hollywood-filmster dan ook af. De Democraten hebben van dit land bijna een
puinhoop gemaakt en dat komt omdat ze zich helemaal hebben laten leiden door een
standpunt dat in academische kringen gepropageerd wordt, namelijk dat iedereen
gelijk is aan iedereen. Je gooit maar geld naar mensen en je maakt er Einsteins,
Beethovens, managers enzovoort van. Maar dat kan niet, omdat iedereen anders in
elkaar zit.
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U vindt dat het zinniger is om geld in de bewapeningswedloop te smijten, zoals de
heer Reagan doet?
De Sovjets zijn een enorme bedreiging en daarom is het nodig het geld daaraan

uit te geven. De Sovjets zijn buitengewoon agressief, zeer onveilig, hun maatschappij
valt onder hun ogen uit elkaar, ze spelen hoog spel. Iedere Europeaan weet dat de
manier om rampen uit te lokken is om op defensie te bezuinigen.
Maar wat mij voor ogen stond was dat onze sociale en openbare uitgaven

voorgeschreven worden door de bewering dat iedereen hetzelfde is als ieder ander,
en dat we allemaal lege vaten zijn, kneedbaar bij de geboorte. Dus als je de mensen
maar geld geeft, wordt het probleem opgelost. Maar in werkelijkheid maakt dat de
mensen juist kapot, omdat het in de menselijke aard ligt ergens naar te streven en
iets tot stand te brengen.
In 1968 richtten een stelletje ondernemende kerels, dat ik kende, een bedrijfje op,

INTEL. Ze leenden vier miljoen dollar van vrienden als kapitaalbelegging. Heden
bedragen de jaarlijkse verkopen bijna een miljard dollar per jaar. Waar kwam dat
miljard vandaan? Het is uit hun hoofd gekomen. Dat kan allemaal in dit land, omdat
wij een systeem van vrije onderneming hebben dat vernieuwingen bevordert. Het is
van groot belang dat te handhaven. Daar komt het geld vandaan. En als je dat geld
hebt, dan is er genoeg geld voor iedereen, arme en rijke mensen. Als je de welvaart
laat verdwijnen, bijvoorbeeld voor creativiteit, dan is er voor niemand meer geld.
Intellectuelen, die het geld van ondernemende mensen met ideeën willen afpakken

en het aan mensen willen geven die helemaal onderaan de economische ladder zitten,
leiden het land naar de ondergang en streven hun eigen doel voorbij.

Wat is uw reactie op het Venezolaanse experiment om zestig Indiaanse kinderen in
een paar weken viool te leren spelen?
Ik ben ervan overtuigd dat het leven van deze kinderen er cultureel door is verrijkt.

Maar speelden ze echt goed? Is er onder hen éen grote musicus, een groot talent
ontdekt? Je kunt geen Beethoven maken van iemand als ik ben, omdat ik geen
muzikaal talent heb. Het is onmogelijk muzikaal talent uit iemand te halen met een
middelmatig gevoel voor muziek. Wij moeten proberen een maatschappij op te
bouwen met mogelijkheden om op te klimmen en kans op scholing. Dat is wat we
in dit land hebben gedaan. Niet volmaakt, maar beter dan ergens anders.
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Hoe ziet u de toekomstige concurrentie tussen hersenen en computer?
Ik zie een compagnonschap, waarin de menselijke partner voortdurend dingen

bijdraagt aan de persoonlijkheid en de intelligentie van het op silicium gebaseerde
deel van de computer, omdat het de produktiviteit van de menselijke arbeid vergroot
en de welvaart van de mens verhoogt. Dat is de grote drijfkracht achter alle
machine-ontwikkeling, en zo zal de machine, bijna onmerkbaar, door culturele
evolutie van generatie op generatie steeds machtiger worden, tot hij uiteindelijk zijn
schepper zal overvleugelen. De computer hoeft tenslotte niet door het geboortekanaal
heen en is niet aan enige biologische beperking onderhevig.
Niemand zal natuurlijk merken dat dit gebeurt. Het gebeurt onmerkbaar. Tegen

dat het een feit is, zullen onze menselijke nakomelingen een leven van fossielen,
oesters of kakkerlakken leiden, zich onbewust van het feit dat ze op een kosmische
schaal van intelligentie zijn voorbijgestreefd door het produkt van hun eigen hersenen.

Wat een nachtmerrie.
Dit doet er allemaal niet zoveel toe, omdat het in de toekomst zal gebeuren. Zulke

kosmische intelligentie bestaat overal om ons heen op andere sterren. Als we eenmaal
contact met deze andere wezens maken, zullen we, denk ik, ontdekken dat ze niet
van vlees en bloed zijn, maar van een zeer abstracte soort intelligentie, waar we dan
mee te maken hebben.

Uw boeiende boek Until the Sun Dies toont duidelijk aan hoe alle schepsels hun
oorsprong vinden uit de chemicaliën in de diepzeeën.
Daar ging het boek van uit, ja.

Toen ik het las vroeg ik me af of we even geheimzinnig zullen verdwijnen als we zijn
gekomen.
De virussen, bacteriën, eenvoudige wormen, dieren met een uitwendig skelet zoals

mosselen, katten en honden - ze gaan veertig miljoen jaar terug; apen - ze gaan dertig
miljoen jaar terug; mensapen gaan vijftien miljoen jaar terug - en de mens, ze zijn
allemaal nog op deze aardkorst in alle mogelijke stadia aanwezig. Maar het zijn
allemaal levende fossielen. Ze hebben een bepaald niveau bereikt. Ze hebben een
plaatsje gevonden en zijn op het-
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zelfde plateau gebleven. Dit is het plateau dat we zo'n vijftigduizend jaar geleden
hadden. Sindsdien zijn we nooit meer veranderd. Ons lichaam is nog hetzelfde als
een miljoen jaar geleden. Onze geschiedenis is geschreven, ons hoofdstuk is af. We
zijn in die vijftigduizend jaar misschien een beetje in organisatie verbeterd, maar er
is een duidelijke grens aan wat je in drie kubieke decimeter kunt stoppen. Tien miljard
neuronen is een heleboel.

Ik dacht dat de hersenen twintig miljard neuronen bevatten.
Tien miljard is het meest gebruikte cijfer. Het zouden er ook honderd miljard

kunnen zijn. Niemandweet het precies. Het punt is dat de hersenen niet veel veranderd
zijn. En ze bevatten een begrensd aantal neuronen. Er is een grens aan wat je er in
kunt stoppen.

Ze mee kunt coderen.
Juist. Misschien is het netwerk de laatste vijftigduizend jaar een beetje verbeterd,

maar in ruime zin zijn we levende fossielen.

Terwijl de mens, zoals u me wel eens hebt verteld, duidelijke tekortkomingen in het
netwerk heeft, in tegenstelling tot de kunstmatige intelligentie.
Er zal niet veel met ons gebeuren. U zou kunnen zeggen, als de sylicon-intelligentie

van start gaat, zouden wij de druk wegnemen, zoals het leven altijd doet, door naar
een nieuw plateau van intelligentie te ontwikkelen. Dit is in theorie zeer juist, maar
in de praktijk kunnen we alleen evalueren door DNA en biologische aanpassing en
methoden die Darwin waargenomen heeft, organische evolutie. Ze gaan van de ene
generatie op de andere onmerkbaar langzaam, terwijl computers zich via de methode
van Lemarck ontwikkelt.

Wat betekent dit?
Je hakt de staart van een rat af en in het werkelijke leven hebben volgende

generaties ratten helemaal geen staart. Het wordt in dit geval culturele evolutie
genoemd overeenkomstig de bevindingen van Lemarck, omdat het heel snel gaat en
je niet op hele kleine veranderingen in het DNA hoeft te wachten om veranderingen
te bewerkstelligen. Daarom zullen computers ons in hun evolutie altijd voorbijstreven.
Wij zullen dat nooit kunnen bijhouden.
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Zou het zin hebben om een geplande poging te ondernemen om iets van de input van
onze eigen ‘computer’ te reorganiseren, vooral met betrekking tot eeuwenoude
symbolen, totems, mythen en symbolen? Iets van onze dromen in overeenstemming
te brengen met hedendaagse werkelijkheden?
Daar ben ik het niet mee eens, omdat ik niet geloof dat de menselijke natuur in

duizenden jaren veel is veranderd.

Maar het milieu wèl. Wij zijn nu in staat om de planeet op te blazen.
Ik geloof dat psychologen een zeer juist gevormde opvatting hebben van wat de

hersenen zijn en wat voor soort onderwijs er nodig is voor een zeer gelukkig,
bevredigend leven in de maatschappij.

Ik heb het boek van AlexanderMitscherlich, Society without Father geboeid gelezen.
Wat ik bedoel is, hebben volkeren echt een koning, een generalissimo of een paus
nodig om tegen op te zien, om te aanbidden?
Het allereerste wat je moet doen is lezen, schrijven en rekenen, zodat men aan het

werk in de maatschappij kan deelnemen. Dat is op zichzelf zeer bevredigend. Het is
een paspoort voor geld en geluk.

Het lijkt gevaarlijk die twee waarden met elkaar te verbinden. Het klinkt erg
Amerikaans. Kijk eens naar de geïndustrialiseerde samenlevingen met 26 miljoen
werklozen. Deze cijfers zijn nog erger in de ontwikkelingslanden. De Venezolanen
doen pogingen door het onderwijzen van intelligentie om de prestatie van de grote
massa te verbeteren waar iedereen van kan profiteren.
Inderdaad, als het leven van individuen bevredigender is, dan heeft de samenleving

er ook baat bij. Het grote verlies bij deze geweldige principes van de intellectuelen
en de Democratische Partij van de laatste twintig jaar is dat de discipline uit de
opvoeding is verdwenen. Je kunt niet iets leren zonder geweldige inspanning, zweet
en tranen. Het doel van scholen en ouders in de westerse wereld in het algemeen
behoort te zijn deze discipline in hun kinderen in te prenten, zodat zij er op voorbereid
zijn hun plaats in het leven volledig in te nemen.
U verdoezelt die essentiële vereiste, dat probleem, als u spreekt over het gebruik

van de verkeerde mythen of symbolen, die hebben afgedaan. Dat is helemaal niet ter
zake.
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Dat vraag ik me nu juist af. Men wordt niet als katholiek geboren. Dit begrip, met
al zijn mythische en symbolische franje, wordt weloverwogen in de neuronen
geprogrammeerd, zonder de keuze of de toestemming van de betrokkene.
Het gevoel dat er meer in het leven moet zijn dan 's morgens opstaan, je werk doen

en weer naar bed gaan is heel wezenlijk. Mensen die inderdaad het gevoel hebben
dat er meer in het leven is, bezitten een betere, meer evenwichtige persoonlijkheid,
ze scheppen een betere omgeving thuis, zou ik zeggen, en ze scheppen een beter
gedachtenstelsel; zij bevorderen de geschiktheid van de individu.

Maar geldt dit ook voor het atoomtijdperk? Zijn mythe en werkelijkheid niet
langzamerhand dermate door elkaar heen gaan lopen, dat we de naakte werkelijkheid
net zo te lijf gaan als we de onderwerpen van cabbages and Kings door elkaar
haspelen!
Wie heeft tenslotte de paus geschapen? De paus heeft het katholicisme niet

gemaakt. Het is geschapen omdat er behoefte aan was.

Schizofrene farao's van Egypte schiepen ook stemmen van goden die ze hoorden.
Maar dat was vroeger en allemaal ontzettend lang geleden. Maar gelden dezelfde
recepten voor psychologische hygiëne ook in de tijd dat twee supermogendheden
tienduizend raketten op elkaar richten en er steeds meer van die ondingen bijbouwen?
U hebt een heel speciale manier om de werkelijkheid volgens uw eigen inzicht te

beschrijven.

Ik verzeker u dat ik niets met de bewapeningswedloop van doen heb gehad.
Toch zou ik de werkelijkheid niet beschrijven zoals u zojuist hebt aangegeven,

omdat ik denk dat de religie een realiteit is. Samen met alle andere universele
gedachten en gevoelens is het een realiteit.

Zeker. Het was een zo diepgewortelde realiteit in Polen, het katholicisme was zo
stevig in de Poolse neuronen gecodeerd, dat vijfendertig jaar marxistisch-leninistische
hersenspoeling het niet heeft kunnen uitwissen. De Russen weten ook niet hoe ze
hersens moeten decoderen. Eén bezoek van de paus was genoeg om een
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psychische aardbeving in het socialistische systeem te veroorzaken. De verdoving
is uitgewerkt. De Katholieke dweepzucht is weer opgelaaid. Lech Walensa moest
naar het Vaticaan om de voeten van de paus te kussen.
Misschien hebt u wel gelijk met uw interessante verklaring dat het bezoek van de

paus sluimerende religieuze gevoelens in Polen tot nieuw leven heeft gewekt.

De legers van de paus, zoals Stalin het eens schertsend noemde, zijn misschien wel
veel omvangrijker dan we hadden gedacht. Maar hoe komt dat? Omdat de ene
generatie na de andere gehersenspoeld, geconditioneerd en geprogrammeerd is in
wat Nietzsche als de opium van de wereld heeft gesignaleerd.
Toch geloof ik dat de stuwkracht achter de Poolse ontevredenheid eerder het gebrek

aan vrijheid en de verschrikkelijke onderdrukking van de Russische staat is.

Solidariteit had dit nooit kunnen bereiken zonder de volledige steun van het Vaticaan.
Maar religie is een zeer wijze vervulling.

Het is een psychische droom in een tijd waarin we ons niet meer kunnen veroorloven
teveel te dromen, en in slaap te sussen. De raketten staan op scherp.
Ik heb ook mijn religie, misschien geen joodse of christelijke leer, maar een

natuurlijke religie. Ik heb echter een zeer uitgesproken gevoel over de loop der
gebeurtenissen in het heelal. Dat heeft iedereen.

Ja, omdat het de werkelijkheid geen geweld aandoet. Maar de paus, het hindoeïsme
en sommige van die Bhagwans, zoals in Poona in India, bieden zogenaamd
kant-en-klare oplossingen voor het levensraadsel, die de collectieve verwarring niet
bedwingen, maar verder verspreiden.
Dat is prima, vooral in het oosten waar de werkelijkheid iets is waaruit men wil

vluchten.Maar wij in het westen hebben een optimistische kijk op de wereld. Daarom
hebben we de wetenschap. Daarom hebben we het jodendom en het christendom.
Dat zijn alle drie in wezen optimistische religies, omdat ze zeggen, dat als je iets aan
de wereld doet, je er een betere wereld van maakt. De wetenschap zegt dat je deze
wereld kunt verbeteren. Religies zeggen
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dat je de volgende wereld kunt verbeteren, maar ze zijn allebei erg optimistisch. In
het oosten zijn ze erg pessimistisch, dus misschien hebben ze mensen als de Bhagwan
nodig om hun gedachten van hun zorgen af te leiden. Voor ons is het van weinig
betekenis.

Maar als ik duizenden Sovjets bij dertig graden onder nul in de rij zie staan om op
het Rode Plein het graf van Lenin te bezoeken, verbaas ik me over de kennelijke
ontsporing van al die geesten.
Hoor eens, u hebt geen recht om zo'n oordeel te vellen. Ik heb ook in die rij gestaan.

Die mensen willen dat graag. Niemand heeft namelijk met een zweep achter die
Russische boeren gestaan. Ze zijn er uit vrije wil naar toe gegaan.

Een pelgrimstocht naar een geestelijke afwijking, een drogbeeld dat buiten hun eigen
keus of wil om in hun ‘chip’ is voorgecodeerd en voorgeprogrammeerd. Zouden we
er geen stokje voor moeten steken mensen zodanig te robottiseren? Er blijkt slechts
uit hoe psychisch gestoord ze zijn.
Dit is de mensheid waarover u spreekt. U praat als een linkse intellectueel die een

of ander ideaalbeeld heeft van wat de mens zou moeten zijn. Maar in werkelijkheid
zijn de mensen zoals ze zijn.

De mensen zijn wat ze door hun ouders en opvoeders zijn gemaakt, hoe ze zijn
geconditioneerd. Ze worden vergiftigd met middeleeuwse kletskoek en voor het leven
beschadigd. Ze zullen nooit meer logisch en rationeel kunnen denken. En ik heb
helemaal geen idealistische ideeën over de tijdbom die in Europa zachtjes staat te
tikken met duizenden kernraketten aan beide zijden.
Hier denk ik heel anders over. Naar mijn mening zijn alle algemene begrippen

van menselijke aard, zoals religieuze gevoelens, in de menselijke bedrading
opgenomen. Het is alleen een algemeen begrip omdat het in je hersennetwerk zit.
De dingen die niet in dit netwerk zitten, verschillen van de ene cultuur tot de andere.

Uw religie, die verband houdt met de loop der gebeurtenissen in het heelal, ja, dat
is misschien ingeworteld en genetisch overgeleverd, onze archetypische erfenis, en
bovendien in overeenstemming met de werkelijkheid. Maar u wilt me toch niet
vertellen dat protestanten tegenover katholieken, Arabieren tegenover Israëli's,
marxisten tegenover kapitalisten in onze geest is vóor-ge-
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seind? Ik geloof niet dat de paus is vóor-geseind. Daar geloof ik geen woord van.
U deelt misschien wel mijn agnostische ideeën over pausen en koningen, maar de

grote meerderheid niet. Wij zullen altijd in de minderheid zijn. De meeste mensen
hebben een diep gevoel voor de hiërarchie van politieke en religieuze instellingen.

Omdat hun voorouders ze vergiftigd en tot robots hebben gemaakt, zodat ze gelovig
en vol haatgevoelens zijn geworden.
De aanwezigheid van de koningin brengt de mensen in Engeland helemaal buiten

zichzelf.

Ik weet het. Kijk maar naar het huwelijk van prins Charles, een pueriele vertoning.
Dat is in Nederland ook het geval. Ze projecteren iets wat er niet is. Gelooft u niet
dat de mensheid in levensgevaar verkeert? En is geestelijke gezondheid geen eerste
vereiste voor de kans op overleving?
Dat is interessant. Uw ouders hebben u geleerd de koningin lief te hebben, maar

toch bent u niet koningsgezind. Daaruit blijkt dat uw seinsysteem, of het mijne, in
dat opzicht volkomen agnostisch is. Maar de meeste mensen volgen de
doorsnee-mening.

Dat ben ik mij bewust; ze fungeren als volgzame schapen maar dat is voor mij een
bewijs dat men iets van de flauwekul die voordien gedachteloos, automatisch en
machinaal in de neuronen is gestopt, inderdaad kàn decoderen, deprogrammeren
en eruitspoelen.
Het bewijst dat het genetisch is.

Is er geen onderscheid tussen uw opvattingen, uw religie van met het heelal verbonden
te zijn, wat overeenkomstig de werkelijkheid genetisch kan zijn, en speelgoedsoldaatjes
in het Vaticaan of een koningin in een gouden koets. Walt Disney en de kruisraketten
passen niet erg goed bij elkaar.
Maar als het niet genetisch was, zou het niet in hun hoofd zitten. Dan waren ze

net als u en ik.

Het is misschien allemaal een kwestie van intelligentie, zoals Machado schijnt te
zeggen. Het zit in hun hoofd, omdat mensen opgevoed worden met het geloof in
vadertje Lenin of moedertje Elisabeth. Ik heb op de collectieve boerderijen in de
Oekraïne de leni-

Willem Oltmans, Over intelligentie



271

nistische hersenspoelingen gezien. Ik weet nog hoe mij is geleerd de koningin te
eerbiedigen en dat doe ik nog steeds, maar als een vrouw, als een aardige intelligente
dame van Nederland, maar koninginnegedoe is misleidende flauwekul.
U maakt tussen haakjes een klassieke dwaling van logica en gedachte. Uw vader

enmoeder hebben u namelijk opgevoed, maar hun vader enmoeder, uw grootouders,
hebben hen opgevoed.

Precies, dat is nu juist de vicieuze cirkel waar de mensheid al eeuwenlang in zit
opgesloten, door zelfbestendigende mythen en symbolen die botsen met de
hedendaagse afschuwelijke werkelijkheid. Wie niet door het ene sprookje heen ziet
is verblind voor het gevaar van het andere.
Nee, nee, de betekenis van mythen en symbolen zit allemaal in de hersenen van

de mens. Dat geldt voor alle algemene begrippen, want de maatschappij zijn wij zelf.

Maar hoe hebt u zich er dan van ontdaan?
Daar kun je je niet van ontdoen. Het moet genetisch zijn, tenzij je in God gelooft

en zegt dat God dit geloof in ons heeft geplant, of anders is het uit een ver verleden
gekomen. De zedelijke beginselen, de gulden regel, dit zijn de algemeen geldende
begrippen.

Zoals gij zult niet doden?
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Richard J. Herrnstein
Psycholoog, Harvard universiteit, adviseur van minister Luis A.
Machado1., Verenigde Staten

In welke richting adviseert u de Venezolanen?
Er zijn een aantal manieren om uw vraag te beantwoorden. Een ongewoon aspect

van het Venezolaanse project is de instelling van een ministerie los van het ministerie
van Onderwijs, wat iets is dat ik nog nooit eerder gehoord heb. Het is een uniek
initiatief.

Waarom zijn ze een apart ministerie begonnen?
Ik denk dat minister Machado los wilde kunnen werken van de administratieve

structuur van de bureaucratie van een compleet ministerie van Onderwijs. Dat was
waarschijnlijk een zeer goede stap, want een minister van Onderwijs mag dan
misschien nog zo behulpzaam willen zijn, er is toch een ingebouwde bureaucratie
aanwezig, zoals in alle andere regeringsinstellingen.Wat minister Machado eigenlijk
zegt is: ‘Ik wil een nieuwe kijk op het totale probleem hebben.’
Toen ik in Caracas was kreeg ik duidelijk de indruk dat het openbaar onderwijs

in Venezuela niet zo goed werkte als het zou kunnen. Het is een land dat nog maar
pas geleden rijk is geworden. De middelen die er vroeger voor het onderwijs
beschikbaar waren, gingen hoofdzakelijk naar het particuliere of het katholieke
onderwijs toe.

Bevoorrecht onderwijs.
De tamelijk smalle laag van de bevoorrechte klasse maakt geen gebruik van het

openbare systeem om zijn jeugd op te voeden. Een openbaar onderwijssysteem op
grote schaal is in Venezuela nog maar korte tijd geleden in het leven geroepen. Het
schijnt niet zo goed te werken als in andere landen met een soortgelijke geschiedenis
en ontwikkeling.

Maar politiek gesproken zegt dr. Machado dat er voor iedereen gelijke
opleidingskansen moeten zijn.
Dat is juist. Minister Machado is echter ook van mening dat in-
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telligentie een voor iedereen geldende eigenschap is, een zekere speciale eigenschap,
die de mensen in meer of mindere mate bezitten. Psychologen daarentegen zien de
intelligentie in wezen als een familie van eigenschappen en niet éen. De eigenschappen
komen tot uiting in verschillende soorten vaardigheden, duidelijke vaardigheden
zoals lezen, herinneren, redeneren.

Instincten?
Ook dat misschien, als u met instinct een motiverend element bedoelt, de drang

om te leren, dan is instinct duidelijk een onderdeel van deze zeer gecompliceerde
zaak. Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat, althans gedeelten van de intelligentie
te zijner tijd misschien zelfs allemaal, ontvankelijk zijn voor onderwijs.

Programmering?
Dat is nogal een beladen woord.

Maar daar komt het eigenlijk wel op neer.
Waarom noemen we het niet gewoon onderwijs? Toen ik naar Caracas ging,

woedde er onmiddellijk na de instelling van Machado's ministerie voor menselijke
intelligentie een hevige strijd. Veel mensen twijfelden eraan of de intelligentie
eigenlijk wel een zaak voor de regering was. Maar stel dat een regering voor het eerst
een ministerie voor de Ontwikkeling van de Gezondheid zou oprichten. Dat zou een
groot aantal allerlei verschillende soorten activiteiten, faciliteiten en diensten
omvatten, die allemaal samenkomen op éen punt. Het idee van een ministerie voor
de Ontwikkeling van Intelligentie kan op dezelfde wijze worden uitgelegd en
misschien minder rigoureus dan dr. Machado aanvankelijk heeft gedaan.
Soms lijkt het, als je de minister hoort, of zijn ministerie binnen achttien maanden

Venezuela, zo niet de hele wereld zal veranderen, maar hij accepteert nu wel de meer
bescheiden verwachtingen van de psychologen die hij geraadpleegd heeft.
Wat hij voorstelt te doen is enorm nuttig. Ik vind hem bijzonder prettig om mee

te werken.
Wij zijn erin geslaagd een paar wetenschappers te interesseren van Belt, Berauch

& Newman, eem grote technische firma in Cambridge met zo'n vijfduizend
werknemers en achthonderd afgestudeerde stafleden, waarvan twintig procent
filosofen, waaronder een groep psychologen die gespecialiseerd zijn in de psycho-
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logische informatieverwerking. Dat komt zeer dicht bij wat dr. Machado intelligentie
noemt.

Welke richtingen staan u voor ogen?
Het gaat om kinderen van middelbaar-schoolniveau en het leren van wat dr.

Machado zeer juist ‘denkvaardigheden’ noemt.

Het lijkt er inderdaad soms op alsof dr. Machado de wereld wil veranderen. Maar
zijn de behoeften in Venezuela hetzelfde als bijvoorbeeld in ontwikkelde landen zoals
Nederland?
Ik denk dat sommige programma's die we aan het organiseren zijn overal naar toe

kunnenworden geëxporteerd. Ik denk dat er bepaalde soorten cognitieve vaardigheden
zijn, waar alle landen van zouden kunnen profiteren, maar aan de andere kant heeft
het geen zin onderwijs te veranderen alleen om de verandering zelf. Verschillende
schoolsystemen kunnen verschillende dingen goed of slecht doen. Het is ook zeer
wel denkbaar dat de techniek van onderwijs nog niet helemaal gereed is voor ieder
type versneld onderwijs dat we kunnen verzinnen.
Al geloof ik dat wat dr. Machado zegt heel goed is, is de tijd misschien nog niet

helemaal rijp. Over vijf of tien jaar heeft het misschien meer kans, dat proberen we
nu na te gaan.
Na dat gezegd te hebben wil ik uw lezers er graag op wijzen dat het filosofische

argument dat minister Machado aanvoert mij heel erg aanspreekt. Ik deel zijn
standpunt dat een centrale bron van de politieke strijd in de wereld evenzeer
veroorzaakt wordt door het verschil in de intelligentie van mensen als de verschillen
in rijkdom van de ouders of de verschillen in maatschappelijke klasse of achtergrond.

Wat vindt u van Ierse katholieken en protestanten, die elkaar misschien wel voor
eeuwig naar het leven staan?
Nu op het ogenblik is er waarschijnlijk een verschil van 10 tot 12 punten in het IQ

tussen de Ieren en de Engelsen in Engeland, wat wel de oorzaak van de sociale en
politieke onrust in dat deel van de wereld moet zijn, Ik zeg niet waar dat verschil
vandaan komt. Het ligt misschien aan het verschil in schoolopleiding, in culturele
achtergrond, in opvatting. Het kan aan verschillen in alle mogelijke dingen liggen.

Willem Oltmans, Over intelligentie



275

Dat geloof ik niet.
Laat ik het op een andere manier zeggen. Ik geloof dat indien testcijfers van de

aanleg om te studeren voor de Ieren en de Engelsen in Engeland konden worden
vastgesteld, dat dan de politieke, sociale en culturele problemen snel zouden
verdwijnen. Daar is niets geheimzinnigs aan. Dat verschil in cijfers is echter het
eerste teken dat er op een later tijdstip in het leven van een kind een verschil in het
gemiddelde inkomen, een verschil in succes en in het daaropvolgende onderwijsniveau
zal zijn.

Spreekt u over kinderen of volwassenen?
Over kinderen én volwassenen. Het verschil in IQ schijnt vanaf de jeugd niet te

veranderen.

Hetzelfde geldt voor Afrika of voor de eeuwige ruzie tussen Israëli's en Arabieren
dus ook?
Ik heb geen cijfers van het Midden-Oosten, maar ik wil daar wel dezelfde gok op

doen. De reden dat ik gok is dat de intelligentie voor sociologische feiten een
doorslaggevende rol overal doorheen speelt.
Toen de Joegoslaaf Milovan Djilas de New Class schreef, viel hij niet alleen de

kritiek op de heersende macht aan, maar ook de voorwaarden die voor de macht
nodig zijn. De gelijkheidsidealen van de Joegoslavische revolutie hebben eenvoudig
de weg voor een nieuwe elite gebaand, aanvankelijk ongetwijfeld gebaseerd op
geestelijke bekwaamheid.
Daarom komen de argumenten van dr. Machado mij juist voor. Hij heeft gelijk.

Die man is geniaal.

Vooral omdat hij kans ziet zich met zulke vooruitstrevende ideeën politiek te
handhaven.
Dat bedoel ik met geniaal. Hij is een ziener. Dr. Machado staat ook helemaal open

voor andere mensen. Ik heb hem wel eens voor een publiek bezig gezien, ook in
Caracas. Aanvankelijk was het publiek vaak vijandig, zodat zijn eerste reactie was,
dit is hopeloos, we krijgen geen poot aan de grond. Maar aan het eind van de
bijeenkomst zeiden de mensen Luis Alberto tegen hem en sloegen hun armen om
hem heen, omdat de minister blijkbaar in staat is een gemoedelijke sfeer te scheppen.
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Ik vind het jammer dat dr. Machado vaak enorme doeltreffende betogen opbouwt,
die ook heel overtuigend zijn, en door er dan veel te lang op door te borduren in
zekere zin weer afbreekt wat hij juist heeft opgebouwd. Dat heb ik in juni 1981 op
de conferentie van de Club van Rome in Caracas zien gebeuren. Hij laat zich
meeslepen en je zou tegen hem willen zeggen: ‘In der Beschränkung zeigt sich der
Meister.’

Wat is de reactie van het Amerikaanse publiek op dr. Machado's revolutionaire
ideeën, zoals hij ze noemt?
Hij heeft een rede gehouden op Harvard, wat een donderend succes was, moet ik

zeggen. De mensen vinden het prachtig. Dit tamelijk starre publiek in New England
hing aan zijn lippen. Zijn rede is in de Harvard Gazette, onze officiële krant hier,
volledig opgenomen.

Maar Burton White2. bijvoorbeeld was nogal kritisch en vond dat de Venezolanen
niet genoeg aandacht aan de kritieke fase van het kind van nul tot drie jaar besteden.
Ik kan daar zelf niet over oordelen, omdat ik niet tot in details op de hoogte ben

van wat er in Caracas gebeurt. Ik weet wel dat de cursus van Edward de Bono op de
jongere leeftijden is gericht. Die van ons is op het niveau van de zevende klas gericht.
De Bono werkt geloof ik met de vierde klas van het lagere-schoolpeil. En dan heb
je natuurlijk nog het gezinsproject van Beatriz Manrique, het project voor jonge
kinderen, maar daar heb ik tot nu toe nog geen resultaten van gehoord.
Uit wat ik gezien heb, verspreidt dr. Machado zijn risico's heel verstandig, maar

het is mogelijk dat hij op de jongste niveaus meer zou moeten doen.

Wat zijn de eerste resultaten van uw Venezolaanse studies?
Die zijn bijzonder interessant. Ons team is op het ogenblik bezig in de

provinciehoofdplaats Barquisimeto. Wij nemen ongeveer duizend schoolkinderen
intelligentietests af. Wij hebben reeds tests afgenomen bij steekproeven van een paar
honderd kinderen.
Wij hebben voor de speciale toestand in Venezuela onze programma's

samengesteld, dus ze zijn in het Spaans en putten uit Venezolaanse culturele bronnen.
Deze mensen hebben nog nooit van hun leven een intelligentietest gedaan. Dit was
onontgonnen terrein. De resultaten waren buitengewoon interessant. De scores
kwamen heel sterk overeen met de scores die in andere delen van
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wereld werden behaald. De afwijkingen waren bijvoorbeeld hetzelfde als de
afwijkingen in de Verenigde Staten. Dat is op zichzelf een zeer belangrijke bijdrage
tot de ontwikkeling van objectieve instrumenten om de bevolking te bestuderen.

Wat is het doel van uw programma daar in Barquisimeto?
Deze uitkomsten verschaffen ons de operatiebasis. Op dit punt doen ze twee dingen:

Ze geven ons een schaalverdeling van de kinderen die de eerste schooljaren doorlopen.
Op die manier kunnen we twee vergelijkbare groepen kinderen selecteren, zodat we
weten dat de groepen die onze cursus tenslotte krijgen in intelligentie vergelijkbaar
zijn met de groepen die de cursus niet krijgen. Het is absoluut noodzakelijk om
daarmee te beginnen.
Het andere aspect is dat deze tests ons een operatiebasis van aanleg verschaffen,

zodat wij ze aan het eind van de cursus opnieuw een test kunnen afnemen, zowel de
kinderen die de cursus hebben ontvangen als de kinderen die hem niet hebben
ontvangen. Op die manier kunnen we dan natuurlijk zien of er een significant verschil
is opgetreden.

Op die manier stelt u zich dus ten doel de intelligentie op te voeren?
Wel, de cursus is sinds u en ik een paar jaar geleden ons eerste gesprek hebben

gehad behoorlijk uitgekristalliseerd. Het heeft nu vorm gekregen. Het is een
programma dat een klein aantal verschillende, tamelijk brede, cognitieve
denkvaardigheden bevat. Elk van die vaardigheden draagt waarschijnlijk bij tot de
score in een intelligentietest. Sommige dragen meer bij dan andere.3.

Kunt u de vaardigheden die u gebruikt hebt beschrijven?
Vaardigheden waarvan wij redelijkerwijze konden verwachten dat ze konden

worden opgevoerd. En ten tweede vaardigheden waarvan wij meenden dat ze in
belangrijkemate konden worden overgedragen op wat kinderen in en buiten de school
doen.
U moet dat op de volgende wijze opvatten. Wat wij doen, is de Venezolaanse

kinderen een stel gereedschappen aanleren, gereedschappen die wij in het algemeen
nuttig achten. Het is niets ongewoons. Het enige dat er ongewoon aan is, is dat deze
gereedschappen toevallig in hun hoofd zitten.
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Het is me nog niet veel duidelijker geworden. Maar wat u onder andere wilt zeggen,
is dat de gereedschappen aanwezig maar onderontwikkeld zijn.
Juist. Het zijn cognitieve gereedschappen. Wij hebben in Barquisimeto in feite

reeds enkele proeflessen gegeven. De reacties van de kinderen zijn zeer hoopgevend
geweest.

Hebt u met mensen van uw eigen staf gewerkt?
Nee, wij hebben ter plaatse leraren van de zevende klas gezocht en ze opgeleid

om onze technieken te gebruiken. Dat was een bijzonder prettige regeling. De kinderen
waren er blij mee. De leraren waren enthousiast. De kinderen die deze lessen volgden
zongen ons toe als we op bezoek kwamen.

Stelt u zich voor deze technieken ook toe te passen in andere ontwikkelings- of zelfs
in ontwikkelde landen?
Precies. Als we in Venezuela succes hebben, hopen we dat deze technieken elders

ook van nut zijn, ook op Amerikaanse scholen. Wij hebben goede redenen om aan
te nemen - hoewel het nog aangetoondmoet worden - dat de leraren die dit programma
gebruiken, aangemoedigd zullen worden om dezelfde technieken bij hun andere
cursussen toe te passen, zodat de technieken zich verspreiden naar demeer traditionele
onderwerpen. Ze hebben dit al heel veel zien gebeuren bij de Edward de
Bono-projecten en er zijn voldoende aanwijzingen dat dit ook werkelijk gebeurt.

Het is eigenlijk schandalig dat deze programma's in Venezuela ontwikkeld worden,
waarom niet in de Verenigde Staten?
Die kritiek is niet helemaal terecht.

U bedoelt, Lyndon B. Johnson heeft Head-Start gelanceerd.
Dat niet alleen. Er worden sinds de jaren zestig honderden miljoenen dollars aan

extra leerprogramma's uitgegeven. De resultaten waren niet zo positief als men
gehoopt had. Een tijdlang werd er gezegd dat de resultaten volslagen negatief waren.
Dat is ook niet juist. Er waren wel wat positieve uitkomsten, maar niet zo hoog als
men hoopte. Daar waren een aantal redenen voor. Voor een deel waren de
verwachtingen onredelijk hoog gespannen. Een andere redenwas dat men niet begreep
hoe gedetailleerd deze onderwijs-interventie/extra onderwijsprogramma's
georganiseerd moeten worden. Hoe wij precies in de klas moeten ingrijpen of
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hoe gedetailleerd die lessen zijn, wordt vaak niet beseft. De instructies aan een leraar
voor een les van drie kwartier in ons programma kunnen dertig bladzijden
gedetailleerde aanwijzingen beslaan, die aangeven wat de leraar in eenheden van
slechts drie tot vier minuten moet doen. En dan begin je pas die spectaculaire
uitkomsten te krijgen.
Als je in werkelijkheid achter in de klas zou zitten, zou je niet het idee krijgen dat

de les zo streng georganiseerd was, omdat de leraren er helemaal in opgaan, zodat
er een spontane sfeer omheen hangt, wat er in de klas gebeurt, bedoel ik. Maar die
spontaniteit vindt plaats binnen een vrij strikt omschreven kader. De leraar weet dat
hij de eerste vijf minuten dit doet en de volgende vijf minuten dat. Hij is uit op een
bepaald soort reacties en als die uitblijven doet hij dit en dat, enzovoort.

Wat is uw ervaring met de Venezolaanse leraren?
Een van de dingen die we het afgelopen jaar hebben geleerd is, ook al willen we

dat al lang, om de leraren erbij te betrekken en hoe belangrijk dit is. De leraren
behoren tot het te onderwijzen publiek en ten gevolge hiervan zal de leraar of lerares
zelf de doeleinden van het project in zich opnemen om het uit te dragen. Tot nu toe
hebben we met Venezolaanse leraren fantastische resultaten geboekt.

Eindnoten:

1. Hoewel ik tweemaal naar James Hall in Harvard ben geweest om dr. Herrnstein 40 minuten te
interviewen, speciaal met het oog op het feit dat hij de voornaamste adviseur uit de Verenigde
Staten van het Venezolaanse project is, heeft hij bij herlezing van de woordelijke tekst van zijn
eigen eerder gesproken woorden zoveel uit de gesprekken geschrapt, waardoor dit interview
tot éen van de kortste is teruggebracht.

2. Zie ook interview nr. 26.
3. Bij herlezing van de uitgetypte tekst van de oorspronkelijke bandjes heeft dr. Herrnstein de drie

laatste vragen geheel geschrapt. Ze waren echter onmisbaar voor de kennis van waar hij in
Venezuele mee bezig is, zodat ik genoodzaakt was ze weer op te nemen.
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Marcus Feldman
Vakgroep genetische biologie, Stanford, Californië Verenigde Staten

Venezuela heeft een minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie.
Waarom hebben ze zich geconcentreerd op intelligentie in plaats van op onderwijs?

Hun oogmerk was een afzonderlijk departement, omdat al een paar honderd jaar
lang de successievelijke ministeries van Onderwijs kennelijk in een vicieuze cirkel
ronddraaien. Ze willen vanuit een nieuwe gezichtshoek manieren vinden om te
voorkomen dat mensen toekomstige generaties kapot maken voordat die ooit een
kans hebben gekregen.
Mijn eerste reactie is dat dit een uiterst gevaarlijke zaak kan worden, net zo

gevaarlijk als wat Adolf Hitler geprobeerd heeft te doen. Ongetwijfeld hebben de
Venezolanen uitstekende motieven om te doen wat ze aan het doen zijn, maar de
vraag is: Zijn ze aan het proberen om robots te produceren? Houden ze wel voldoende
rekening met de onderzoekingen die gedaan zijn op het gebied van de ontwikkeling
van het kind en andere aspecten van cognitieve ontwikkeling over de afgelopen vijftig
jaar?

Richard Herrnstein is bij dit werk betrokken. Hij is tevens éen van de voornaamste
adviseurs van de Venezolaanse regering.
Herrnstein heeft zijn aandacht gericht op het gedrag bij duiven en de leerprocessen

bij duiven. Ik wil maar zeggen, zijn kennis omtrent de genetica is buitengewoon
elementair, waar verscheidene malen op is gewezen. Hij en Arthur Jensen verwarren
het idee dat iets erfelijk bepaald is met het idee dat iets genetisch niet aan mutatie of
verandering onderhevig is. Tussen die twee moet een groot onderscheid worden
gemaakt. Als iets erfelijk is, betekent het niet dat je het niet kunt veranderen door in
te grijpen in het milieu.
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Dat kan ik niet volgen.
Wat ik wil zeggen is dat als iets erfelijk bepaald is, je nog steeds kunt ingrijpen.

Iets kan volledig erfelijk bepaald zijn, maar dat sluit het welslagen van een ingrijpen
in het milieu niet uit. We kunnen triviale voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld,
eenvoudig erfelijk bepaalde ziektes waarvan we weten dat ze erfelijk bepaald zijn;
maar toch, wanneer je de voeding krijgt, en dat is tenslotte een ingreep in het milieu,
wijzig je de...

Wijzig je de erfelijke bepaaldheid.
Nee, aan het gen wijzig je dan niets. Je verandert iets in de resultaten van de

werking van het gen. De blauwdruk zelf verandert niet. Maar het resultaat van de
blauwdruk verandert. Ik wil maar zeggen dat Herrnstein, Jensen en anderen hun
voordeel hebben gedaan met het verkopen van het idee dat iets wat in sterke mate
erfelijk is in sterke mate onveranderbaar is.

De resultaten uit wat je niet kunt veranderen meegerekend.
Dat is juist. En de manier waarop ze dit zeggen, de logica, werkt als volgt: Als het

erfelijk is dan kan ik het niet veranderen door ingrijpen in het milieu.

Een neger blijft dom.
Laat ik het anders zeggen. De logica gaat als volgt. Domheid is erfelijk. Erfelijkheid

is onveranderbaar. Domheid is onveranderbaar. Het enige zuivere experiment dat
gedaan kan worden om aan te tonen dat gedrag bij mensen erfelijk is, is ervoor te
zorgen dat eeneiige tweelingen gescheiden opgroeien. Dat is de enigemanier waarop
je het genotype kunt vormen.

U bedoelt dat dat de enige manier is om lage intelligentie langs genetische weg aan
te tonen?
Je hebt identieke tweelingen nodig die gescheiden opgegroeid zijn, omdat het de

enige manier is om het genotype na te gaan bij het veranderen van het milieu. Maar
hoeveel apart van elkaar opgegroeide identieke tweelingen zijn er bestudeerd? In de
literatuur zijn slechts 122 gevallen van paren bekend die bestudeerd zijn en daarvan
werd de helft bestudeerd door sir Cyril Burke.Maar aangezien zijn werk als frauduleus
is ontmaskerd, kunnen we deze helft buiten beschouwing laten.
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Zo blijven er nog maar 61 paren over op de hele mensheid.
Ach weet u, Arthur Jensen verklaarde in 1969 in de Harvard Educational Review

dat het onderzoekswerk van Burke het beste was dat ooit op dat gebied was gedaan.
Wat interessant is om te weten over Jensen is hoe hij reageerde op het uitstekende
onderzoekswerk dat gedaan werd door een psycholoog van Princeton, Leon J. Kamin,
die The Science and Politics of IQ schreef. Hij hield een voorbeschouwing over deze
studie op een bijeenkomst van psychologen en gaf een statistische documentatie
waarom op Burkes gegevens niet vertrouwd konworden. Zeer kort daarop trad Jensen
naar buiten in een artikel waarin hij met zoveel woorden zei dat Burkes gegevens
onbetrouwbaar waren.

Een snelle volte face.
Vooral na wat hij in de Harvard Review had gezegd, zou hij zichzelf nooit

verloochend hebben als hij niet geweten had van Kamins boek dat op het punt van
verschijnen stond. Het was trouwens Kamins boek dat het bedrog van sir Cyril Burke
aan het licht heeft gebracht.

Kan het eigenlijk wel aangetoond worden dat domheid erfelijk is?
Ik kan wel zeggen dat experimenten op dit gebied uitgesloten zijn. Je kunt dat niet

door middel van een aanvaardbare experimentele opzet doen. Dat betekent dat, door
te verklaren dat we tekortschieten in het veranderen van het IQ en het eigenlijk de
kinderen verwijten dat ze een laag IQ hebben, je valse gegevens aanneemt, wat Jensen
in wezen heeft gedaan.
Ik wens niet aan te nemen dat domheid erfelijk is. Bovendien moet je je afvragen

of iets dat erfelijk is onveranderbaar is. Dat is de volgende stap. Zoiets verklaren of
beweren betekent het ontkennen van een enorme hoeveelheid biologische research
en literatuur.
Je neemt een bonensoort van hetzelfde genotype, je kweekt ze op in éen soort

grond en er komt niets op, terwijl ze ergens anders gigantisch worden. Zulk soort
experimenten zijn al lange tijd in gebruik. We weten in de biologie dat, omdat iets
hetzelfde genotype heeft, dit nog niet betekent dat je niet kunt ingrijpen bij het
veranderen van het genotype, dat is datgene wat je ziet. Alleen omdat ze hetzelfde
DNA hebben wil dat nog niet zeggen dat ze er precies hetzelfde uit gaan zien. Dat
geeft aan hoe belangrijk het milieu is.
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Dit aspect wordt verwaarloosd bij het bestuderen van de menselijke groei.
Dat is juist. De logica zit hem nu hierin dat ze, ten onrechte, zeggen dat dit kenmerk

in het IQ erfelijk is door de slechte studies die erover gemaakt zijn. Vervolgens zeggen
ze: Omdat het erfelijk is kun je het niet veranderen. Daarop volgt dat we programma's
als Head-Start of andere interventieprogramma's voor het ingrijpen in het IQ om die
reden niet kunnen gebruiken. Omdat IQ erfelijk is en je het toch niet kan veranderen.

Maar schijnbaar vindt Herrnstein dat je dat wel kunt omdat hij anders niet betrokken
zou zijn bij een programma voor het verbeteren van de intelligentie van Venezolaanse
kinderen.
Het hangt af van de manier waarop Herrnstein dit opzet. Ik begrijp eruit dat hij

van het standpunt uitgaat dat intelligentie in beginsel een op genetische grondslag
berustend kenmerk is en hij methodes zal gaan gebruiken die een onderscheid zullen
maken tussen rassen en subklassen van individuen in Venezuela, of onder diegenen
die misschien meer Indiaans of weet ik wat zijn van origine, en zal gaan beweren
dat deze mensen biologisch verschillen met betrekking tot de zogenaamde
intelligentiegenen. Het verbaast me dat een Amerikaans psycholoog bij zoiets
betrokken raakt.

Waarom?
Het veranderen van intelligentie is zo'n vormloos concept! Je kunt misschien praten

over het veranderen van het niveau van geletterdheid. Dan weet je precies wat het
doel is. Waarom zou iemand zich inlaten met enkel en alleen het veranderen van de
resultaten van een IQ-test?

In Venezuela overheerst de overtuiging dat iedereen intelligent is, maar dat
intelligentie onderontwikkeld blijft, latent is. Het moet worden opgewekt.
Dat is een uitermate prijzenswaardig streven. Het is prijzenswaardig om hen nieuwe

kansen te bieden, maar ze moeten ook klaar zijn om deze kansen te krijgen.

Het veranderen van een sociaal milieu heeft dus niets te maken met psychologie?
Ik zou niet willen zeggen dat het niets met psychologie te maken
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heeft, omdat je psychologische vragen kunt stellen over wat het beste leermilieu is.
Zij kunnen psychologische vragen opnieuw onder de loep nemen. Dus kun je niet
zeggen dat het niets met psychologie te maken heeft.

Nu, dat is waarom Herrnstein erbij betrokken is en onder andere van plan is met
moeders te werken.
Dat is goed. Het beste bewijs dat je in het iq kunt ingrijpen is gekomen van studies

uit Milwaukee met gettomoeders en -kinderen, opgezet door Rick Heber. Het is zeer
intensief werk en ook zeer kostbaar om op deze manier in te grijpen. Maar ze hebben
het IQ geweldig omhooggeschroefd.

Waar heeft Jensen het dan nog over?
Daarom beweer ik dat hij bevooroordeeld is, in die zin dat hij racistisch is.

Als het bewezen is dat het in het getto van Milwaukee gedaan kan worden, waarom
zou het dan in Venezuela niet kunnen?
De oriëntatie van adviseurs als Richard Herrnstein zal niet tot dat soort interventie

leiden als toegepast werd in Milwaukee, waar het probleem meer als een
socio-economisch probleem aangepakt werd dan als een probleem van de kinderen
zelf, zoals ook Jensen het zou omschrijven.

Het lijkt erop dat het Sovjet-onderwijssysteem automatisch de talenten eruit haalt,
zoals de manier waarop ze aan hun schaakspelers komen.
Het hangt ervan af. De Sovjets hebben ook hun eigen manieren voor het kort

houden van diegenen waarvan ze niet willen dat ze omhoogkomen. Het is geen
kwestie van systemen, omdat ze in Rusland een lange geschiedenis van racisme
jegens bepaalde groepen en volken gekend hebben. Ze hebben bijvoorbeeld
verschillende types examens voor een doctorsgraad. Ze bezitten in de
wiskundeafdeling verschillende criteria. Ze zullen geen artikelen publiceren die door
joodse wiskundigen de afgelopen vier jaar geschreven zijn in het kader van de
werkzaamheden binnen hun Academie.

Dat lijkt me vreemd, want ik heb talrijke prominente joodse Sovjet-geleerden op een
aantal verschillende terreinen geïnterviewd en
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ze lijken dat soort problemen helemaal niet te hebben.
Het is voldoende bekend wat voor problemen sommige mensen in de Sovjet-Unie

hebben om op bepaalde scholen en instellingen, verder te komen.
Maar laat ik doorgaan. De houding die Richard Herrnstein zal gaan aannemen is

precies de houding die Arthur Jensen aanneemt, namelijk dat raciale verschillen
erfelijk zijn. Nu zijn er enige verschillen tussen rassen die erfelijk zijn. Huidskleuren
zijn bijvoorbeeld erfelijk bepaald. Dat is een argument.
Ik erken ook dat er enkele IQ-verschillen tussen rassen bestaan. Dat is hier in de

Verenigde Staten het geval. Het IQ van blanken en zwarten in Amerika verschilt. De
interpretatie van Jensen is dat, omdat rassen in erfelijk opzicht verschillen, wat je te
zien krijgt erfelijk is. Dus zijn de verschillen in IQ tussen de twee rassen erfelijk.
Uiteraard zal geen geneticus in dit land die logica accepteren. De grondslag van

veel van wat Jensen beweert, is dat de zwarten inherent inferieur in IQ zijn. Dit is
domweg schijnlogica.

Is het niet zo dat wanneer iedereen ongeacht ras opgroeit in het juiste
socio-economische en culturele milieu, de IQ-resultaten hetzelfde zullen zijn?
Er zullen altijd individuele verschillen blijven. Wat wij zeggen is dat men de

kansen voor iedereen tot het uiterste hoort te vergroten, zodat iedereen kan leren aan
zijn begaafdheden maximaal uitdrukking te geven.
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Burton L. White
Directeur Centre for Parent Education, Newton, Massachusetts,
Verenigde Staten

U hebt de oorsprong van menselijke bekwaamheden (geestelijke en lichamelijke
vermogens) bestudeerd.
Mijn stijl van werken is het gedrag te behandelen zoals een opvoedingspsycholoog

zou doen. Ik houd me niet met de vaardigheid bezig. Ik besef dat dit mij in een zeer
nadelige positie brengt, omdat het onderwerp van bekwaamheden veel ingewikkelder
is dan dat men het helemaal met een empirische oriëntatie kan benaderen. Maar ik
was nu eenmaal van oordeel dat dit de grens was die ik niet kon overschrijden. Ik
heb het geluk gehad dat ik iets constructiefs op dit ene gebied heb kunnen doen, maar
ik ben mij er zeer wel van bewust dat het onderwerp als geheel niet alleen maar door
empirische oriëntatie kan worden benaderd.
Wat ik daarmee bedoel, is dat de hoeveelheid intelligentie die een mens op

volwassen leeftijd bereikt gebaseerd is op talloze factoren, die ver uitgaan boven dat
waar een individuele deskundige zich waarschijnlijk bewust van is en kennis van
heeft, en er komt ook bij wat je genetisch hebt meegekregen. Het omvat wat er met
de fysieke aanleg gebeurt als gevolg van voedingsfactoren en God weet wat nog
meer. Bovendien omvat het de invloed van de ervaringen, die vanaf de prenatale
periode tot in de volwassenheid variëren. Dus het is ontzettend gecompliceerd. Ik
houd me maar met een heel klein stukje bezig binnen het blikveld van mijn vak.

Maar om ouders te kunnen opvoeden, heeft dit dan niet te maken met een techniek
om te kunnen decoderen wat tevoren in de hersens, de neuronen gestopt (gecodeerd)
is?
Hoe bedoelt u?

Ouders, onderwijzers, de omgeving prutst met de hersens van het kind zonder ook
maar iets af te weten van de biologische samenstelling van de hersens. Het is
robottisering op grote schaal wat er in die eerste belangrijke jaren gebeurt. Waarom
is het ene kind katholiek en een ander protestant, kijk maar naar Ierland
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van nu. Heeft opvoeding niet iets te maken, vooral in het geval van de ouders, met
iets van de rotzooi, die tussen de nul en de zes jaar in die hoofdjes zijn gekomen, te
kunnen decoderen. Dat is toch ook waar de Sovjets in Polen mee te kampen hebben,
hoe je een diep godsdienstig (geconditioneerd) volk ertoe krijgt in het
marxisme-leninisme te geloven?
Spreekt u over de manipulatie van de geest of over processen in de geest, of allebei?

Staan ze niet onderling met elkaar in verband? De processen van de geest worden
lang voordat een kind zes wordt bijvoorbeeld beschadigd en aangetast met inbreuk
op de individuele vrijheid van keuze.
Als u het over het decoderen van bepaalde geloven hebt, spreekt u over

verplichtingen.

Is decoderen überhaupt mogelijk?
Ik heb er geen flauw idee van.

Kunt u me dan vertellen wat ouderopvoeding waard is als je niet eerst iets van de
geconditioneerde rommel die door de eeuwen heen van de ene generatie op de andere
is doorgegeven opruimt?
Als ik over de grootst mogelijke ontwikkeling van menselijke bekwaamheden

spreek, spreek ik niet over de inhoud als zodanig. Ik spreek over een proces.

Maar de processen waar u zich mee bezighoudt zijn zwaar verontreinigd en bedorven
met onzin voor u er aan te pas komt.
Ik spreek over de bekwaamheid om te leren. Ik spreek over de bekwaamheid om

in de wereld te functioneren, over het vermogen goed met mensen om te gaan.

Ik zie niet in hoe men in dit geval de inhoud kan verwaarlozen.
Toegegeven, geloven hebben invloed op die bekwaamheden; maar het begrip van

bepaalde geloven die in de geest gecodeerd zijn, om ze dan weloverwogen te laten
veranderen door iemand die van de mechanische processen op de hoogte is, dat is
een heel ander chapiter.

U moet niet denken dat ik het over het hersenspoelen van mensen in nazi's of
communisten heb. Ik geloof ook niet dat mensen tot
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het protestantisme of het hindoeïsme moeten worden gehersenspoeld.
Ik woon in een andere wereld dan u.

Wat mijn vraag is, is of ouderopvoeding zin heeft zonder tot de wortels van de
archaïsche programmering van de hersens te gaan?
Klaarblijkelijk. U geeft mij een gloednieuwe baby, die lichamelijk gezond is en

met een behoorlijke aanleg, en binnen twee jaar kan ik u een gebrekkig kind of een
goed ontwikkeld mensje geven.

Goed, u neemt nu een baby als voorbeeld, maar ik dacht dat we het over
ouderopvoeding hadden. Ik vrees dat een meerderheid van de ouders afkomstig is
van het gebrekkige kind waar u het over hebt. Hoe kunnen ouders ‘opgevoed’ worden
als ze boordevol zitten met misvattingen over zichzelf en de wereld waarin ze leven?
Ik moet u iets verduidelijken. Dat is éen wereld, die u aanroert, maar er is ook een

andere wereld. Je moet in beide werelden zijn, voor zover het mij betreft. Ik zal u
een voorbeeld geven.
Ouders die voor het eerst aan een kind beginnen, moeten zichzelf leren om leraar

te zijn. Niemand geeft ze het gereedschap, in dit land althans niet. Ze laten de ouders
eenvoudig op het kind los en zeggen, hier is je verantwoordelijkheid.

Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat de geest van de ouders overladen is met
‘gereedschappen’ in de vorm van anachronismen en volslagen onzin, die geen enkel
verband houden met het atoomtijdperk waarin wij leven. En zij geven die
‘gereedschappen’ (begrippen, geloven en mythen) door aan het kind, dat weerloos
staat tegenover zijn vroegste programmering. Misschien moeten we naar het
onderwerp van de intelligentie teruggaan.
Uit de studie van de ontwikkeling van de intelligentie van de afgelopen tachtig

jaar hebben we iets over de continuïteit van de ontwikkeling geleerd. Het is duidelijk
dat we geen volmaakte wetenschap hebben, maar we weten wel dat een kind dat zes
jaar oud is en in de 95 sector in intelligentie is, er met een zeer goed begin is
afgekomen. Op basis van het probabilisme zal het waarschijnlijk een buitengewoon
intelligent mens blijven.
Als hetzelfde kind van zes jaar maar zo laag als 25 tot 30 sector gaat, zijn de kansen

van dat kind om zich later te onderscheiden niet nul, maar ze zijn wel laag. Dit is
iets dat in de loop van de ont-
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wikkeling van de intelligentie na tientallen jaren werken redelijk goed is vastgesteld.
Wij hebben ook geleerd dat deze patronen op driejarige leeftijd reeds gedeeltelijk,

maar niet volkomen, vaststaan. Dit betekent dat het buitengewone kind van drie, het
kind dat gedurende de eerste drie jaar heeft uitgeblonken, waarschijnlijk ook een
buitengewone zesjarige en achtjarige en tienjarige, enzovoort zal zijn. Ze kunnen
nog wel terugvallen, en dat doen ook velen. Maar op probabilistische basis staat het
patroon met drie jaar al vrijwel vast.
Dit is niet het geval bij de meeste kinderen die éen jaar zijn. Een kind dat op

éenjarige leeftijd opvallend voorlijk is, lijkt op zijn derde niet opvallend voorlijk.
Een kind dat op éenjarige leeftijd op 95 sector haalt, heeft niet méer kans om op
driejarige leeftijd net zo hoog te staan als een kind dat misschien een sector van
vijfenveertig haalt.

Wat is de oorsprong van deze ontwikkelingen?
Daar beginnen we nu pas achter te komen.
Internationale studies hebben aangetoond dat cijfers van 90 of 140 op de leeftijd

van éen jaar een even gunstige stand op driejarige leeftijd voorspellen. De redenen
hiervoor blijken interessant te zijn; die hebben te maken met taal en intelligentie,
omdat het deze twee reeksen van bekwaamheden zijn die aan de tests ten grondslag
liggen. Het is geen muzikaal talent of motorische vaardigheid. Het zijn de taal en de
intelligentie die we meer bestudeerd hebben dan de rest.
Het proces van taalverwerving in termen van betekenisvolle woorden begint

ongeveer met zes tot acht levensmaanden. De groei tussen zes tot acht maanden en
drie jaar is fenomenaal. Er is een buitengewoon snelle groei.
Op éenjarige leeftijd is de zuivere hoeveelheid taal die een menselijk wezen kan

reproduceren heel erg klein. Dus als je een kind van een jaar op taal of intelligentie
test, geeft dat wat je test niet noemenswaardig weer hoe de taal van het kind zich zal
ontwikkelen, omdat er nog niet genoeg tijd is geweest voor het kind om voor- of
achteruit te gaan.
Daarom is het proces dat je op driejarige of zesjarige leeftijd test, voor zover het

taal is die getest wordt, op éenjarige leeftijd helemaal nog niet ontwikkeld. Het begin
van een behoorlijke taalvaardigheid ligt ergens voorbij het eerste levensjaar, zodat
je tegen het tweede levensjaar voorspelbaarheid in taal begint te krijgen,
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omdat het kind tegen die tijd pas genoeg woorden heeft kunnen verwerven.
Maar alleen de kinderen die uitblinken beginnen op dat tijdstip stabiliteit in termen

van hun ontwikkelingspatronen te vertonen, en met drie jaar is een veel groter
percentage stabiel. Dus éen reden dat je bij de leeftijd van éen jaar niet kunt
voorspellen, maar bij de leeftijd van drie jaar wel, is dat de taal groeit.

En het gehoor?
Het gehoor houdt er ten nauwste verband mee.
Maar de woordenschat, het aantal woorden dat een zeer jong kind kan begrijpen,

de betekenis ervan, ligt op eenjarige leeftijd ergens tussen de vijf tot tien woorden
gemiddeld. Met twee jaar is het aantal rond de tweehonderd. Met drie jaar rond de
duizend. Er is natuurlijk variatie in die aantallen, die is er altijd. Maar tussen de zeven
en twaalf maanden is er eenvoudig niet genoeg tijd, een langzaam leertempo van de
meeste kinderen in aanmerking genomen, om te kunnen zeggen dat er voldoende
tijd is geweest, waarin het proces zich snel voorwaarts kon bewegen, trouwens ook
niet achterwaarts.
Nu staat de intelligentie op de een of andere manier duidelijk in verband met de

taal, maar niemand heeft ze nog ooit goed kunnen ontwarren. Als niet éen man zich
in de toepassing van taal op vroege leeftijd had verdiept, zouden we niets geweten
hebben. Als Jean Piaget de taal niet had bestudeerd, waren we nu nog in de
middeleeuwen.
Wie hebt u nog meer gevonden die de geestelijke vermogens in de eerste

levensjaren heeft bestudeerd? Wie? U hebt zoveel mensen ondervraagd.

Ik heb natuurlijk met Jean Piaget contact gezocht, maar hij heeft me telefonisch
reeds met zeer zwakke stem gezegd dat hij zich niet goed genoeg voelde om een
serieus interview toe te staan en korte tijd later is hij overleden.
De kwestie is, en dit is een van de meest verbazingwekkende dingen die u in uw

boek kunt opnemen, dat er twee manieren zijn om de studie van de intelligentie aan
te pakken.
De ene is vanuit het standpunt van het midden van het leven of daar voorbij. Iemand

als Edward de Bono is er op uit de intellectuele vermogens van een volwassene te
veranderen.
De andere manier is om bij het begin te beginnen en de manier na te gaan waarop

de intelligentie wordt opgebouwd. Ik ben tame-
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lijk vroeg bezig in mijn studie, maar niet helemaal bij het begin, omdat ik me niet
bezighoud met prenatale ontwikkeling of iets dergelijks. Er is heel weinig belangrijk
werk gedaan op het gebied van vroege ontwikkelingsverwerving.

Maar heeft uw werk te maken met het verwerven van intelligentie?
Ja. Maar we zijn geen specialisten op dat speciale terrein.
Misschien heeft het interessantste werk in onze eigen aanpak van de studie van

de intelligentie te maken met nieuwe informatie over de wereld van het jonge kind,
in tegenstelling tot de informatie aangeboden door Piaget; die informatie richtte zich
op de structuren binnen het intellectuele systeem.
Wij zijn de milieukundigen. Wij praten over wat er is, de samenstelling van de

alledaagse ervaring bijvoorbeeld. Wat doen kinderen?
Wij zien dat er in een periode van twee maanden en achttien maanden een enorme

belangstelling is in hand- en oogvaardigheden, waar behalve Piaget niemand anders
aandacht aan heeft besteed. En Piaget heeft natuurlijk nooit pogingen gedaan om bij
een behoorlijk aantal kinderen te onderzoeken wat ze precies doen. Hij heeft zijn
werk maar met drie kinderen gedaan, die van hemzelf, en verder niet. Het blijkt in
grote lijnen juist te zijn wat hij gevonden heeft, en dat is ook heel verbazingwekkend.
De kwestie is deze, dat wij honderden kinderen hebben bestudeerd, zodat wij een

tamelijk goed inzicht hebben, althans wat onze bevolking hier betreft, in wat kinderen
van minuut tot minuut doen, waartoe zij in staat zijn, wat hun grenzen zijn in termen
van bekwaamheden, enzovoort. Enwij hebben bovendien behoorlijk goede informatie
van wat volwassenen in hun wereld kunnen doen om invloed op de groei van hun
bekwaamheden te hebben. Piaget hield zich niet met die kwestie bezig. Dat
interesseerde hem niet. Hij was een genetisch epistemoloog, geen opvoedkundige.

Maakt u onderscheid tussen primitieve en volwassen bekwaamheden?
In het systeem van Piaget zijn er in de eerste achttien levensmaanden intellectuele

bekwaamheden, maar het zijn primitieve bekwaamheden. Het zijn wat hij zintuiglijk
motorische intelligentiebekwaamheden noemt, parallel met de bekwaamheden van
lagere dieren om problemen op te lossen door middel van het proces van ‘trial en
error’, in plaats van door de processen van het
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hanteren van ideeën of inzichten.
Bij hogere diersoorten, zoals mensapen of demens, zien we naarmate hij volwassen

wordt een grotere bekwaamheid om over iets na te denken en tot een oplossing te
komen, in plaats van de oplossingen uit te proberen en overdonderd worden door
complicaties en abstracte problemen.
Deze ongelooflijk belangrijke bekwaamheid bij mensen is pas na anderhalfjarige

leeftijd in behoorlijke mate aanwezig. Kinderen zijn volgens Piaget in de eerste
achttien maanden van hun leven geen denkers. Ik ken niemand die een overtuigender
positie inneemt. Wat wil dit zeggen?
Dat wil zeggen dat wanneer je hogere geestelijke bekwaamheden wilt testen, dit

het nuttigste deel van de intelligentietests bij zesjarigen is. Je kunt er iets aan doen
bij driejarigen, maar niet op de leeftijd van éen jaar.
Evenwijdig daaraan is de ontwikkeling van het vermogen op korte termijn beelden

in het geheugen vast te houden. Interessant is dat je bij kinderen kunt laten zien hoe
zwak het geheugen op korte termijn is door ze hindernissen in de weg te leggen bij
wat ze willen gaan doen. Als je ze afhoudt van iets wat ze boeit, zullen ze het vergeten,
en dat is een kwestie van enkele seconden.
Maar tussen de acht maanden en anderhalf jaar is er een snelle ontwikkeling van

het vermogen het beeld voor langere perioden in het geheugen vast te houden. Wat
ik hiermee wil zeggen, is dat er op éenjarige leeftijd niet voldoende hogere geestelijke
bekwaamheid is die ons in staat stelt het te testen en enorme vooruitgangen of stilstand
te constateren. Dat is voor dat doel wel zeer duidelijk aanwezig op driejarige leeftijd,
en in beperkte mate op tweejarige leeftijd.
Het proces komt in de taal iets later op gang, maar vindt vrijwel in dezelfde periode

plaats, tussen de zes of zeven maanden en drie jaar. Het is om die redenen dat we
geen voorspellingen kunnen doen. Wij zijn niet in staat de vorming van blijvende
patronen in de mens te zien voor het tweede of vooral de derde verjaardag. Er is
echter éen uitzondering op deze stelling.

U stelt zich dus ten doel de interactie tussen ouders en kinderen te bestuderen,
voornamelijk in de eerste drie levensjaar?
Nee, dat is te beperkt. Wat mij bezighoudt is de ervaring in het algemeen te

bestuderen, om te kijken hoe de ervaring het kind beïnvloedt. Als je alleen maar de
menselijke inbreng zou bestude-
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ren, zou je bij het éenjarige kind negentig procent van de dagelijkse ervaring missen.

Waarom?
Als je een stopwatch neemt en kinderen van een en twee jaar in de loop van hun

dagelijks leven observeert, zou je zien dat de totale hoeveelheid tijd die een mens
zich direct met hen bezighoudt op de leeftijd van een jaar om en nabij de tien procent
bedraagt. In de eerste drie levensjaar komt deze bemoeienis nooit tot een derde van
de tijd.

Hoeveel bedraagt die inbreng dan tot driejarige leeftijd?
Dat is heel erg verschillend, maar als je het leerproces wilt begrijpen, kun je niet

alleen maar het onderwijs door de mensen in de eerste periode bestuderen, omdat
het menselijk onderwijs maar een zeer klein deel van de dag uitmaakt. Het is veel
eerder de verkenning van de natuur van de mens op zijn eentje dan de interactie van
de mens met een ander mens. Als je nu naar de wetenschappelijke studies van de
mens in de eerste levensjaren kijkt, vind je daar in de eerste plaats heel weinig over,
in tegenstelling tot wat je zou mogen verwachten.

Dat lijkt wel een verhaal op zichzelf.
Er is wel een heleboel over gepraat en zelfs nog meer over geschreven, maar

fundamentele wetenschappelijke gegevens zijn bedroevend mager. Als je wilt weten
hoe een schepsel zich ontwikkelt, dan heeft het volgens mij alleen zin om te lezen
wat iemand anders erover geschreven heeft als die iemand het probleem rechtstreeks
bestudeerd heeft. Een van de meest invloedrijke geschriften van deze eeuw over hoe
menselijke wezens zich ontwikkelen, is het werk van Sigmund Freud over de
kinderlijke seksualiteit. Het was een indrukwekkende theoretische verhandeling. Er
is naar mijn oordeel geen vervanging voor de feitelijke rechtstreekse benadering van
het onderwerp van de menselijke ontwikkeling, wanneer je het wetenschappelijk
wilt onderzoeken.
En als wij in de afgelopen vijftien jaar niet het Head Start-programma en andere

studies hadden gehad, zouden wij nog steeds erg weinig houvast hebben.

U noemde Alberta Siegel.
Ja, zij heeft ons in de jaren zestig allemaal een dienst bewezen.
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Wij hadden toen een enorme geldbedrag om de eerste zes levensjaren te bestuderen.
Ik wilde weten wie toen wat aan het bestuderen was en Alberta was redactrice van
onze voornaamste onderzoekspublikatie Child Development. Ik vroeg het haar en
het antwoord was nauwelijks een verrassing. De meesten die zich met de
kinderontwikkeling bezighielden, bestudeerden kinderen van zes jaar en ouder.

Waarom?
Heel eenvoudig, omdat deze kinderen op school gemakkelijk beschikbaar zijn. Er

is een klein aantal studies over kinderen van drie tot vijf en van peuter- en
kleuterscholen een nog kleiner aantal. Dan is er nog een minimaal aantal studies van
kinderen onder de vijf dagen oud. Als je in een ziekenhuis de goede arts kent, zou
je daar naar toe kunnen gaan om een groep kinderen te bestuderen tot ze na vijf dagen
naar huis gaan. Tussen de vijf dagen en drie jaar is er bijzonder weinig te vinden, en
toch weten we allang dat de taal enorm belangrijk is voor de mens, omdat deze
gedurende de eerste drie jaar tweederde of driekwart van haar ontwikkeling ondergaat.
Wij hebben altijd geweten dat het jonge kind, om te kunnen liefhebben, zich aan

iemandmoet kunnen hechten, en dat dit zich hoofdzakelijk in de eerste twee levensjaar
afspeelde. Velen van ons zijn het er over eens dat Piagets denkbeelden over de wortels
van de intelligentie die op de eerste twee jaren zijn gericht eveneens de beste waren.
Daarom vindt de oorsprong van de bekwaamheid om te denken in de eerste
levensjaren plaats.

Welke ouders zijn zich van dit alles volledig bewust?
Heel erg weinig. Hoe zouden ze dat kunnen weten?

Dat moet op school worden onderwezen. Als je kinderen leert waar de Sovjet-Unie
ligt, waarom ze dan niets over het menselijk leven vertellen?
Inderdaad, dat is precies waar mijn hele loopbaan aan gewijd is. Als we betere

mensen willen hebben, als we meer willen profiteren van wat de mens zou kunnen
zijn, dan zouden demensen die de eerste onderwijzers van het kind zijn het onderwerp
moeten kennen.
Ik denk graag dat wat wij gedaan hebben, is een nieuw terrein openleggen. Wij

hebben daadwerkelijk kennis verzameld over het
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groeiproces van het kind. Er is geen andere manier om dit te bestuderen dan naar de
plaats te gaan waar het zich afspeelt.

Hoe nuttig is naar uw mening wat de Venezolanen trachten te doen?
Ik bekijk het Venezolaanse project met sympathie en teleurstelling. Sympathie,

omdat het dwars tegen de traditie in een poging tot redelijkheid is. De traditie gaat
in tegen wat president Herrera Campins en dr. Machado willen doen. De traditie
zegt: Dit is belachelijk. De school hoort te beginnen als het kind zes jaar is, maar de
traditie legt het af tegen kennis en wetenschap. In dit land tracht ik nu al tien jaar het
openbare onderwijssysteem ertoe te krijgen de begeleiding van de ontwikkeling in
de eerste levensjaren op zich te nemen. De traditie maakt er bezwaar tegen. Daarom
voel ik een zekere verwantschap met het Venezolaanse project.
Ik ben teleurgesteld, omdat ik op hun verzoek een jaar geleden met hen heb

overlegd over dat deel van hun project, dat zich bezighoudt met het zeer jonge kind
en het geven van een goede start aan het kind, wat voor mij tenslotte de hoogste
prioriteit heeft. Ik kan niet begrijpen waarom iemand tot later zou willen wachten.
Maar dat is het zwakste deel van hun hele project. Ik ben een paar dagen naar Caracas
geweest en wij hebben uitgebreid besproken wat er gedaan kon worden. Ik ben met
een plan voor de dag gekomen. Er is totaal niets gebeurd en in die zin ben ik dus
teleurgesteld.

Maar u bent het waarschijnlijk wel met dr. Machado eens wat de enorme verspilling
van menselijke mogelijkheden betreft.
Ik sta voor honderd procent achter deze opvatting, die volkomen juist is. Natuurlijk

heeft een land, zoals Machado zegt, niets dat waardevoller is dan zijn volk. En ook
dat deze mensen een veel rijker leven kunnen leiden en een veel hoger peil zouden
kunnen bereiken, als er meer aandacht aan hun voedingsproces wordt besteed.
Akkoord. Mijn enige bezwaar tegen het Venezolaanse project is dat het niet genoeg
doet in de vroegste jaren. Hun investering in de vroegste jaren is zeer gering
vergeleken bij de rest van hun investering. Daarmee spannen ze het paard achter de
wagen. Het heeft geen zin.
Ons werk is op de totale ontwikkeling van het kind gericht. Ik spreek over de

ontwikkeling van bekwaamheden of ontwikkeling van vaardigheden. Wij hebben de
ontwikkeling van een evenwich-
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tig, bekwaam, gelukkig kind op het oog. Er komt naar mijn mening heel weinig tot
uiting van een humanistische oriëntatie. In gesprekken, die ik met dr. Machado en
dr. Beatrice Manrique, die het hoofd van het gezinsproject is, heb gevoerd, hebben
ze mij verzekerd dat ze niet uitsluitend geïnteresseerd waren in een afzonderlijke
begaafde leerling of een vioolvirtuoos. Ze wilden ook een volledig ontwikkeld kind.
Maar de daden van dr. Machado verloochenen die woorden. Zijn daden zijn zo sterk
gericht op het nadrukkelijk laten zien van talent, dat het duidelijk is dat hij het
helemaal niet meent of zich er niet aan houdt. Daarom vind ik dat dr. R.D. Laing
gerechtvaardigd is in zijn kritiek in zijn gesprek met u. Ik denk dat hij ook wel
bezwaar zal hebben tegen het idee van het forceren van een intellectueel of muzikaal
talent, in plaats van zich te richten en vast te houden aan een gezond waardenstelsel,
dat gericht is op menselijkheid op zelfs een hoger niveau.
Ik heb liever een degelijk, warmvoelend menselijk wezen, dat niet zo vreselijk

knap is, dan een dat in staat zou zijn een of andere slachting aan te richten.
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Merab Mamardatsjvili
Professor in de filosofie, Tiblisi, Georgië, Sovjet-Unie

Venezuela is bezig concrete stappen te zetten in de richting van de reprogrammering
van de opleiding van kinderen, en in het bijzonder het aanleren van intelligentie.
Wat bedoelen ze met het aanleren van intelligentie?

Zij geloven dat intelligentie in alle mensen aanwezig is, maar in de meesten
onderontwikkeld blijft.
Zij nemen toch niet aan dat de mensen over gelijke intelligentie beschikken, hoop

ik?

Nee, niet gelijk, maar in Caracas wordt ervan uitgegaan dat maatschappelijke
voorwaarden en maatschappelijke ontwikkeling een rechtstreekse oorzaak zijn van
de ongelijke ontwikkeling van de intelligentie.
Is het standpunt van de regering van Venezuela dan dat de sociale prikkels of

conditionering bepalend zijn bij de opvoedingsen ontwikkelingsprocessen?

Dat denk ik, ja. Ze hebben onder andere Richard Herrnstein vanHarvard, de opvolger
van B.F. Skinner, uitgezocht, die van een voorkeur van genetica boven sociologie
blijk geeft en de kwestie daarom meer via de geest benadert dan door de omgeving.
In Frankrijk schijnt er een soortgelijke beweging te zijn ontstaan, die zichzelf

‘nieuw rechts’ noemt. Ze gaan van het standpunt uit dat uit de genetica gebleken is
dat de mensen verschillend zijn en dat hier dus rekening meemoet worden gehouden.

Wat is uw mening? Gaat de genetica vooraf aan sociale omgeving?
Ik hecht aan beide theorieën weinig waarde. Voor mij zijn mensen geen

onbeschreven blad. Laten we aannemen dat een bepaald maatschappelijk systeem
door middel van een bepaalde conditionering speciale of bijzondere mensen zou
scheppen, ongeveer op dezelfdewijzewaarop bepaalde produktenworden geprogram-

Willem Oltmans, Over intelligentie



298

meerd als de speciale uitkomst van de bouw en functie van een machine. Of kiezen
de Venezolanen soms een weg, gebaseerd op genetische verschillen tussen mensen
als een tevoren bestaand gegeven dat ze als individu onderscheidt over de gehele
schaal waarin ze in tijd en ruimte verspreid zijn? Ik bedoel natuurlijk de ruimte en
tijd van de menselijke ‘geografie’.
Voor mij zijn mensen niet sociaal of genetisch ge-preconditioneerd of bij voorbaat

geïndividualiseerd. Ik spreek in termen van het zogenaamde ‘rationele systeem’ als
uiterlijke weergave van de innerlijke ‘hoedanigheid’ van de ontvanger, en daardoor
zichtbaar in al zijn uitingen voor een absolute waarnemer, die dan zogenaamd zijn
handelingen wederkerig kan reconstrueren en reproducer, of zelfs herhalen.
Levende systemen zijn van geheel andere aard. In wezen bevatten ze een

onherleidbaar historisch element. De historie van het systeem ontvouwt zich vanzelf.
Het maakt veel onduidelijk of ingewikkeld die door een individu concreet zelfstandig
worden gedaan, of het nu om een baby van een paar maanden gaat of dat volwassen
mensen begiftigd worden met bewuste gevoeligheid.
Want wat gebeurt hier in feite. Symbolische interpretaties en operatieve assimilaties

van de buitenwereld gaan een soort geheel van hiëroglyfen vormen, die waarden,
gevoelens, betekenissen, mogelijke werelden inhouden en, een aspect dat van het
grootste belang is, de zelf-opbouwende krachten van het individu kanaliseren.
Laten we om het eenvoudig te houden subjectiviteit noemen. Wat ik daarmee wil

zeggen, is dat deze subjectiviteit, met zijn onherleidbaar historisch element,
nadrukkelijk in het individuele gedrag is opgenomen. Bezitten wij middelen, als een
denkbeeldige laserstraal, om de bodem van de ziel te verlichten? Dit mijnenveld van
genetische symptomen, waarvan we zo weinig afweten?
Het verschijnsel van bewustzijn in de husserliaanse of ontologische zin doet zich

voor als multidimensionaal, evenals we ons hier in wezen onvermijdelijk met zulke
verschijnselen bezighouden. Men hult zich in allerlei niveaus van het begrijpen van
de kant-enklare wereld tegen een pakket van persoonlijke dromen over de
werkelijkheid.
We blijven met een vals dilemma zitten. Of we leiden alles terug tot de vormende

kracht van het sociale milieu, in welk geval we een oneindige kneedbaarheid en
interne homogene leegte van mensen veronderstellen. Of we trachten
onderscheidingen te zoe-
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ken, en pre-data in de biologische genetische codes te individualiseren.
Dit alles is natuurlijk onmogelijk. In het geval van de genetica zijn we reeds zo

ver, dat we weten dat het grootste probleem in de aard van de ontvanger ligt en niet
in de structuur van code-overbrengers. Hetzelfde geldt voor het sociale
vormingsprobleem.
Er volgen geen resultaten uit de bekende structuur van de prikkels. Ze blijven

onbeslist. Venezuela kan een school met een programma oprichten om uitsluitend
genieën te kweken, maar als de cursus is afgelopen, kunnen de studenten alles wat
ze geleerd hebben overboord gooien, of iemand kan de vader van een liefdesekte
worden, zoals die groep Amerikanen in Guyana.
Het tegenovergestelde effect kan natuurlijk ook voorkomen.
Er zijn veel mensen die de illusie schijnen te koesteren dat je beslist de intelligentie

kunt meten, of dat je kunt berekenen hoe ver mensen in hun intellectuele ontwikkeling
zullen gaan.

Dat is waar het programma in Venezuela zich ook mee bezighoudt.
Goed, vertel me dan eens, hoe kan men de diepte van de menselijke geest meten?

Hoe meet je de spontane samenhang door culturele middelen, die voorkomen in
zelf-opbouwende terreinen van mogelijke werelden of van natuurlijke interpretaties
en symbolen? Hoe kun je cultureel genen zoeken of opsporen, vooral als we rekening
houden met het belang van vrijheid en menselijke waardigheid of hogere geestelijke
bedoelingen? Dit is gelukkig onmogelijk.

De neuroon van de menselijke intelligentie.
Ja, gelukkig is dit geen werkelijkheid. Het bestaat niet. Als dat menselijkheid zou

zijn, dan bedank ik voor die menselijkheid. Want de menselijkheid die we kennen
en waartoe we behoren, heeft zijn eigen wetten en begrip van natuurlijk handelen
gebaseerd op vrijheid. Wij zijn vrij in die zin dat ieder mens moet werken, en dit
werk is niet vooraf bepaald, noch in maatschappelijke, noch in genetische zin.
Als we genen van intelligentie zouden kunnen opsporen, zou het veel te gevaarlijk

zijn. Het zou tot een opvatting over de mens leiden die bewerkt, beschermd en
overheerst kan worden. De Engelse filosoof J. Bentham was reeds van mening dat
men door sociale invloed op het individu alles van mensen kon maken wat je maar
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wilde. Hij juichte de Franse revolutie toe en legde deze gebeurtenis uit als een ideale
gelegenheid om een rationele theorie van de mens in praktijk te brengen, de hoogste
triomf van een idee, van echte kansen om een nieuwe mens te scheppen in de
wetenschap hoe het sociale milieu of de omgeving met zijn invloeden zijn
samengesteld. Het idee was om een nieuwe mens te maken in een soort universeel
panopticum. Dan, verondersteld dat je het rationele denkbeeld kende van hoe de
nieuwe maatschappij er uit moest zien, zou je met honderd procent zekerheid de
gewenste uitkomst krijgen.
Jeremy Bentham zette deze denkbeelden in een pamflet uiteen en als utilitair

filosoof stuurde hij zijn ideeën naar de Franse Revolutionaire Raad. Hij vond zijn
voorstellen ongetwijfeld van het grootste belang om bij de kunst en het mogelijke
succes van het regeren overwogen te worden. Maar in de twintigste eeuw is bewezen
dat sommige van deze ideeën van zeer totalitaire aard bleken te zijn.

Wat hij toen geloofde, was dat je een nieuw milieu schept en dan nieuwe mensen
krijgt.
Ja, en dit is naar mijn mening een volstrekt foute ontologie. Het was heel duidelijk

dat het niet deugde toen Marx, Nietzsche en Freud met hun werk begonnen.

Het valt me op dat u ze in éen adem noemt.
Waarom?

Omdat ze naar mijn mening van levensbelang zijn voor ons onderwerp van gesprek.
Inderdaad. Het is Marx geweest die de vraag poneerde: ‘Misschien voeden

opvoeders de mensen op, maar wie zijn deze opvoeders? Wie voedt de opvoeders
op?’ Naderhand is deze benadering in de doolhof vanmarxistische ontologie enigszins
verloren gegaan, ontaard in het verlichte en beschermende heilsstreven van de
intelligentsia. Maar het blijft natuurlijk toch een vraag waar niets tegenin te brengen
valt.
Ik moet zeggen dat deze gedachte, die helaas verdwenen was, nu precies omschrijft

wat ons modernisme is, zoals wij nú (ik bedoel natuurlijk het zuiverste filosofische
denken) de plaats van de rationaliteit of van zelfbewust gerichte intelligentie in de
wereldorde, zoals door ‘leraren’ belichaamd, begrijpen. Dit noemen wij in
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de Sovjet-Unie de intelligentsia.
Dezelfde marxiaanse vraag van het ‘menschliche’ of ‘allzumenschliche’ is door

Nietzsche gesteld. Daarom sprak hij over de ‘Übermensch’ of het leven als vitale
kracht zonder een vooraf bepaalde vorm te hebben, enzovoort. Het leven werd niet
gericht door de wil van de mens. Om hem dan ook Übermensch te noemen, was
bedoeld als een symbool, om aan te duiden dat er spanningen bestaan in ieder individu,
binnen iedere psyche, die er op gericht is onze menselijke toestand te overwinnen.
Dit vraagt om actieve deelname van de mens zelf. Iets dat hij met zichzelf moet doen.
Niet met anderen maar persoonlijk doen. Dat is de boodschap van de Übermensch.
Het Übermensch-idee van Nietzsche is het symbool van deze spanning die in de
mens moet bestaan. Het dient niet zonder meer te worden opgevat als een
naturalistische aanduiding van een werkelijk bestaand antropologisch type; maar
spanning tussen zijn menselijke staat, die slechts menselijk is, en dit doel, dat boven
elk van zijn begrensdemenselijke situaties uitspringt. In werkelijkheid zal het resultaat
iets zijn dat tussen de twee in ligt, of een Cartesiaanse mens als een metafysische
materie die een plaats tussen het zijnde of God en niets inneemt.
Freud heeft soortgelijke vragen gesteld. Hoe kan de mens genezen worden? Niet

door de overbrenging van de zogenaamde waarheid via psychoanalyse, die dan vóor
de ervaring zou bestaan. De mens moet zichzelf in nieuwe bewuste ervaringen
opnemen, die niet voorspeld kunnen worden, noch door medicijnen, artsen,
psychotherapeuten of door de patiënt zelf. Dit betekent dat er geen ontologische vrije
kracht van bewustzijn is. En die kan men niet meten en ook niet in een speciale of
gewenste richting dwingen.
Misschien herinnert u zich wat een Deense fysicus, Niels Bohr, eens heeft gezegd,

namelijk dat het een misvatting is als het onbewuste wordt bestudeerd door
psychoanalyse of iets dat in feite echt in de diepte van onze ziel bestaan. De
psychoanalyse is geen studie van iets dat in de diepte van onze ziel bestaat. Het is
een schepping van voorwaarden van het overgaan van demens in een nieuwe bewuste
ervaring, een genezende kracht die in deze nieuwe ervaring ligt en niet bij de kennis
die in het hoofd van een dokter of psychoanalyticus bestaat. Dit is een volstrekt
andere ontologie.
Werkelijk psychologische wetenschappen, zoals filosofie en

opvoedingswetenschappen, gaan niettemin voort met het volgen van een traditionele
lijn die door scherpzinniger filosofen reeds is ver-
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laten. Ze blijvenmaar praten over de invloeden door de omgeving zoals georganiseerd
door enkelen die het zouden weten. Maar welke opvoeder weet het werkelijk? Hoe
kunnen we de opvoeder vertrouwen? Waar is deze allesomvattende goddelijke
wetenschap? Die bestaat niet. Wij zijn vrij en God is onschuldig.

Opvoeders? Maar de politici dan? Arnold Hutschnecker, eens de psychiater van
Richard Nixon, heeft een boek geschreven over de vraag politici te testen vóor ze in
het Witte Huis zouden komen, zoals het de gewoonte is mensen voor belangrijke
leidende functies te testen. Maar, zoals Ronald Laing wrang heeft opgemerkt: ‘En
wie zal de testers testen?’
Precies. Wie kan ons de verzekering geven dat de ontwerpers van deze tests zelf

normaal zijn?

Abraham Lincoln moet emotioneel labiel zijn geweest. Maar de geschiedenis heeft
van Lincoln een grote president gemaakt.
Ik verzeker u dat Albert Einstein voor iedere test gezakt zou zijn, niet alleen voor

het Amerikaanse presidentschap, maar ook voor het etiket van een begaafd
wetenschapsman. Hij was als kind zelfs achterlijk. Als men bijvoorbeeld de snelheid
van associaties naar biologische maatstaven zou meten, zou Einstein in de
eenvoudigste test hebben gefaald. Zijn geheugen was niet beter dan van een andere
wiskundige of deskundige.

Waarschijnlijk worden grote ontdekkingen bij toeval gedaan.
Nee, ik geloof niet in dit soort toeval. Je kunt niet geloven dat de schepping van

het menselijk oog, een buitengewoon ingewikkeld menselijk orgaan, in zekere zin
een oer-orgaan, bij toeval tot stand is gekomen door de werking van ontelbaar veel
onafhankelijke krachten. Door toeval?

Ik hoop dat u niet denkt dat een of andere god of ayatollah er iets mee van doen heeft
gehad?
Nee, nee. Maar ik geloof evenmin dat het oog uit louter toeval geschapen is. Wij

kunnen de totstandkoming van het menselijk oog eenvoudigweg niet begrijpen. De
voet, een paardehoef, is eveneens een oerschepping van de evolutie. Je kunt niet de
kracht vanmiljoenen atomen bij elkaar brengen, het een onafhankelijk van het ander,
en dan tot de slotsom komen dat ten gevolge van een statistische wet, of toeval, een
oog of een paardehoef tot stand
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is gekomen. Moderne biologen trachten enkele typologische begrippen over de
richtlijnen van evolutie te vormen. Niet in de betekenis dat er een God achter dit
alles heeft gestaan.
Maar éen ding kan men wel zeggen, als we over belangrijke menselijke organen

als het oog spreken, is het niet logisch om toeval te veronderstellen. Of neem nu de
vleugel van een vogel. Je kunt de schepping van een vleugel niet in een statistisch
kader passen.
Erwin Schrödinger, een van de bekendste voorstanders van het statistische denken

in de fysica, heeft ooit geaarzeld toen hij moest kiezen tussen lamarckisme en
darwinisme, in die zin dat terwijl hij de theorie van Darwin accepteerde en niet de
theorie van Lamarck, hij het ook als waarheid voelde dat het individu door zijn eigen
inspanning en activiteit een terrein schept, waarop hij vervolgens door selectie kan
worden begunstigd en aldus genetische wetten gehoorzaamt en niet lamarckiaanse
wetten. Dit betekent ook niet dat de theorie van Lamarck over de mechanismen van
organische evolutie de enige ideale is, laat staan dat de individuele ervaring,
enzovoort, erfelijk is. Dit is verre van waar.
Genetica is de genetica van de genen. Daarna volgt selectie. Darwins theorie klopt

dus. Maar er is ook een factor die we niet kunnen en mogen onderschatten. Erwin
Schrödinger heeft over deze zaken gesproken in een serie lezingen, ‘Geest enmaterie’,
die in de jaren vijftig in Londen werd gehouden. Hij heeft bijvoorbeeld een beroemd
voorbeeld gegeven: De omstandigheden in de bergen schijnen in het bijzonder gunstig
te zijn voor de overleving van die planten die dichtbebladerd zijn. Volgens
Schrödinger schijnen dichtbebladerde planten zich in de richting van de bergen te
verplaatsen om dan in de selectie voor overleving te worden begunstigd. En zo is
het met de mensen ook: Men moet er iets voor doen, zich enige persoonlijke
inspanning getroosten. Daarom ben ik, wanneer men zegt dat de mens een volkomen
onbeschreven blad is of dat hij genetisch verschillend is, het met geen van beide
opvattingen eens.

Er schijnen evenveel verschillende mensen te zijn als er vingerafdrukken zijn, maar
de mens is ook geen volstrekt duister raadsel.
Dat is hij zeker niet. Beslist niet.

Maar het is ons niet mogelijk de ‘chip’, de hersenen, de centrale controlekamer te
begrijpen.
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Ik weet niet of de vraag van het menselijk mysterie verband houdt met de hersenen.

Maar wij hebben toch de hersenen nodig om te bestaan, te handelen, te leven.
Natuurlijk.

Dan bent u het er dus mee eens dat de hersenen het centrale regelpunt van de mens
zijn.
Nee, niet in filosofische zin.

Dat is mogelijk, maar als het er op aan komt is filosofie ook maar een liefhebberij,
een bepaalde luxe. Bij de beschouwing van de mens moeten we ons aan de biologische
feiten houden, waaronder de neurochemie van de hersenen en de werking ervan.
Nu beweegt u uw hand om uw argument kracht bij te zetten. Hoe doet u dat?

Door een sein vanuit de hersenen.
Het is een raadsel hoe u uw hand beweegt, dat u niet in een wetenschappelijk kader

over de wereld kunt plaatsen. Geloofde u echt, tussen haakjes, dat u uw hand door
middel van een geestelijke handeling bewoog?

Ja.
Waar zit die motor van uw hand?

Maar u beweegt zelf ook uw handen.
Ja zeker. Maar dat deed Descartes ook. Alléen was hij zo eerlijk om te zeggen,

dat ‘als ik de gebaren heb die ik heb, kan ik ze, omdat het de enige gebaren zijn die
ik ken, niet verklaren’. Met andere woorden, Descartes was zich bewust van de
gebaren, maar hij kon ze niet verklaren. Hij geloofde in geest en materie. In de
handbeweging hebben we de combinatie van die twee, geest en materie, volstrekt
onbegrijpelijk. Het bestaat. Het is een feit, ja. Maar wij kunnen deze verschijnselen
niet via verklaarbare middelen binnen het fysieke beeld van de wereld brengen.

Sorry, maar ik vind toch kennis van de hersenen van doorslaggevend belang voor
de overleving van demensheid, en hoewel de Venezolanen nogmaar de eerste stappen
zetten, schijnen ze de goede
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richting uit te gaan. Ik vind het bijvoorbeeld heel boeiend dat Jose M.R. Delgado en
zijn team ontdekt hebben dat het kijken naar televisie veranderingen in de
neurochemie van de hersenen kan veroorzaken, terwijl televisiekijkers zich daar
volkomen onbewust van zijn.
Het is geen toeval dat professor Delgado over televisie heeft gesproken. Wat is

televisie? Het is een kunstprodukt dat door de mens is gemaakt. Het kan heel goed
zijn dat televisie invloed heeft op chemische processen, maar waarom spreekt u niet
in dezelfde geest over het zonnestelsel of het wereldbeeld? En daarmee bedoel ik
niet in intellectuele zin opgevat, maar als een materiële machine, een stijl die ons en
onze mogelijke wereld in de produktiviteit van zijn kunstprodukt opneemt. Dit lijkt
erg veel op het wiel, dat ooit is uitgevonden en ons in de culturele ruimte is gaan
beïnvloeden, een horizon voor onze hele aardse voortbeweging is, van alles dat we
ons bij machte zijn voor te stellen als de transformatie van onze kleine, beperkte
fysieke inspanning tot een effectieve beweging? En waar komt dat vandaan? De
mens is ermee in contact, zoals u met televisie. Wat is er in het veld tussen die twee,
de mens en het kunstprodukt, geschapen? Wat is er geschapen in het veld van de
lichamelijke hiëroglyfen, waar ik zoëven over sprak? Dit zou bestudeerd moeten
worden om met verstand te begrijpen wat er aan de hand is, in plaats van genen of
de almachtige opvoeding aan de andere kant te veronderstellen. Beide benaderingen
deugen niet.
Als filosoof geloof ik niet in studies zoals die in Venezuela blijkbaar ondernomen

worden om de vorming van de intelligentie te onderzoeken. Misschien vergis ik me.
Maar ik geloof er niet in, zolang we de grondslag van onze intellectuele criteria niet
veranderen en middelen uitdenken om de richting van nieuwe begripskaders in te
slaan in plaats van de oude, die ons geen dienst meer bewijzen.
Het was heel wijs wat Descartes heeft gezegd, namelijk dat het intellectuele kader

dat wetenschap heet ons intellectuele kennis van alle ruimtelijke voorwerpen kan
geven, maar niet over erfelijke en levende systemen.

Maar waar komt die kracht in ons dan vandaan?
Ik ben mij er sterk van bewust dat wij die kracht in ons hebben, maar ik wil het

niet mystiek behandelen. Ik kan het niet wetenschappelijk behandelen. Daarom laat
ik het liggen. Het blijft een
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mysterie. Spinoza heeft hetzelfde standpunt verkondigd. Filosofisch gesproken kan
de materie niet de geest en de geest niet de materie beïnvloeden. Dat noemen we
dualisme. Het is ook een eerlijke erkenning van de gevolgen van de wetenschappen
zoals wij die hebben gemaakt.
Om verder te komen moeten we objectieve methoden zoeken - om wat te

bestuderen? De interactie tussen de mens en zijn kunstprodukten, die historisch en
cultureel, en die in feite allemaal voorwerpen van onze intelligentie zijn.

Maar die eindeloze lege ruimten tussen de mens en de mens dan?
Dit houdt verband met het symbolische beeld van de wereld, met dit soort

kunstprodukten via welke, of op de kruispunten waarvan, op een ogenblik waarop
ik met ieder ander mens in contact sta wij elkaar scheppen. Dit is tenslotte het enige
invoelingsof wederzijdse communicatievermogen.

Zo lang wij ons kunnen herinneren hebben ouders en leraren kinderen vertrapt en
ze vaak voor de deur van het leven schade toegebracht. De ene generatie na de
andere heeft steeds dezelfde domheden en onwetendheden herhaald. Het lijkt erop
dat de Venezolanen deze vicieuze cirkel nu trachten te doorbreken.
Ja, intermenselijke relaties zijn van het grootste belang. In de Verenigde Staten

worden zij aangetoond met studies in bovenpersoonlijke psychologie, de studie van
verandering in de fasen van bewustzijn. Er zijn ook studies over die zeer belangrijke
periode van nul tot zes jaar, wat betekent dat er voor deze baby's en kinderen een
bepaalde soort ervaring wordt geschapen.

Venezuela leren moeders of aanstaande moeders nu wat ze niet met baby's moeten
doen.
Ja, maar ik bedoel niet de ervaring opgenomen in wetenschappelijke studies of je

een huilend kind de borst moet geven of niet. Dat is wel belangrijk, zeker. Maar wat
ook van overwegend belang is, is de relatie tussen het kind en symbolen zoals
vastgelegd door taal, omdat het kind reeds overspoeld wordt door een oceaan van in
de taal vastgelegde symbolen of de omgeving van gesproken woord en allerlei andere
dingen. Wat ontstaat er door middel van het feit dat deze wieg horizontaal en niet
verticaal is, hoewel men zich biologisch een verticale zou kunnen voorstellen of
omgekeerd, enzovoort? Er zijn een heleboel mysteries en studieterreinen van die
aard.
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Inderdaad, wij van onze kant schieten tekort in het begeleiden van het kind bij het
vormen van dit begrip van de wereld, hoe hij geschapen is, hoe hij of zij zelf
geschapen is. Neem bijvoorbeeld de zogenaamde fantasievormen zoals die door de
psychoanalyse worden bestudeerd. Hoe komt het dat er in het lichaam van het meisje
een gat is waar bij de jongen de penis hangt? Ik bedoel hoe het kind met dit feit
omgaat en het in zijn of haar wereld opneemt. Dat is de kookketel van de intelligentie,
al dit werk. Je kunt een kind beïnvloeden en misschien in een richting leiden die hem
verstandiger maakt dan tevoren. Maar we moeten weten wat we doen en op grond
waarvan we handelen.

U maakt hier een Niagara van gedachten los.
Wel, misschien hebben Delgado en anderen ook stof in uw geest losgemaakt.

Hoe gevaarlijk is fantastische onzin niet voor een kindergeest, zoals gruwelsprookjes.
Goed om voor het leven een trauma aan over te houden.
Die dingen kunnen inderdaad verkeerde invloeden hebben. Sprookjes zijn gebaseerd

op een droom- of schijnwereld, die natuurlijk niet bestaat. Maar het betekent ook
niet dat wij de fantasie van een kind op maat kunnen knippen van de waarheid, zoals
wij die kennen, en hem zich daaraan laten aanpassen.
Ik denk dat een reden waarom we zijn afgedwaald de toepassing van

aanpassingspsychologie is geweest, in het bijzonder zoals het in de Verenigde Staten
werkt. Deze stelt zich ten doel het individu te helpen zich aan te passen aan de
omgeving, die wordt verondersteld normaal te zijn. Freud hield er een andere opvatting
op na. Het was een revolutionair idee om een persoon zichzelf te laten ontwikkelen
en dan aan te passen. Het was hetzelfde als zeggen, ik geef je een kleine
tegenstrijdigheid van een zogenaamd Kantiaans type zoals door Dostojevski
geformuleerd: We moeten eerst gek worden om te kunnen denken, te verbeelden en
te zien.

Ja, ja.
Het seksuele verschil tussen mannelijk en vrouwelijk bestaat niet in de zin waarin

wij nu praten. Men kan tegen een kind zeggen, jij bent een man en zij is een vrouw.
Maar voor dit kind is dit geen feit. Het bestaat niet. Er is geen manier om zulke
begrippen over te brengen. Het kind moet het feit ontdekken, het feit

Willem Oltmans, Over intelligentie



308

vaststellen. Het feit wordt vergeleken via fantasieën, via de kringloop van werk. Hij
moet door middel van fantasieën vaststellen waar zijn penis vandaan komt of
geschapen is. Dan ontdekt hij dat hij mannelijk is. Er is geen mogelijkheid om onze
kennis aan het kind mee te delen vanuit een uitwendig standpunt. Je kunt het kind
niet op die manier opvoeden. Er is geen manier om begrippen als mannelijk en
vrouwelijk aan iemand anders over te brengen.

De Venezolanen hebben zestig Indiaanse kinderen uit het binnenland gehaald en ze
in drie maanden door middel van de Japanse Sazuki-methode viool leren spelen.
Daar was ik al bang voor. De algemeen aanvaarde theorie in de opvoeding is dat

je taaleenheden hebt. Het kind leert ze op lineaire wijze, door begrippen door te
geven van het ene punt naar het andere, door ervaring opgedaan door het kind. Het
is natuurlijk een groot raadsel hoe een kind in de kritieke jaren tussen nul en vier
jaar taal leert. Hier hebben we een wiskundige paradox. Het is onmogelijk om lineair
door deze eenheden te gaan. De eenheden van de hersenen zijn niet voldoende. Als
je het vergelijkt met de tijd die het kind gegeven wordt, kan hij onmogelijk al die
eenheden doorlopen. Maar het feit is er: Hij spreekt en leert die vaardigheid aan door
ervaring. Dat zou bestudeerd moeten worden.
Maar in de allereerste plaats moeten we onze geest leegmaken, zodat ze blanco is

en vrijgemaakt van alle overgeërfde theorieën.

Dr. Machado voert de Venezolanen in ieder geval naar een breuk met het verleden.
Mooi, maar het juiste gereedschap ontbreekt. Wij beschikken niet over de

noodzakelijke kennis. Want als we niet werkelijk helemaal vanuit het nulpunt
beginnen, heeft het geen zin. Dit is een zeer oude filosofische wijze van denken,
maar dat is juist noodzakelijk. Filosofie komt tenslotte voort uit verbazing.

De eeuwige Aha-Erlebnis.
Het verbaast me dat er überhaupt zoiets is als waarheid, rechtvaardigheid en

schoonheid, omdat er normaal eigenlijk alleen maar chaos zou moeten zijn. Soms is
er waarheid, soms is er schoonheid, soms is er rechtvaardigheid. Dit is inderdaad
verbazingwekkend, omdat er normaal alleen maar leugens en lelijkheid en een
anarchistische strijd om het bestaan zouden moeten zijn. Ondanks al onze domheid
is er toch iets. Wij moeten het allemaal
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opnieuw bestuderen en onderzoeken. Waarom is er toch iets en niet niets? Ik bedoel
nog steeds waarom is er niet alleen chaos en versnippering? Niets is normaal. Zijn
is niet normaal. Als je de waarheid ziet, weet je dat het de waarheid is. Als je
rechtvaardigheid of schoonheid ziet, weet je dat het rechtvaardigheid of schoonheid
is. Je herkent het.

Maar hoe ‘zien’ we. Projecteren we?
Dat is nu het ware wonder tegen de achtergrond van de geschiedenis van de mens.

Je kunt de mens niet echt doden. Maar we doen al het mogelijke om de mens uit te
roeien, absoluut alles.
Het zou ons doel moeten zijn om onze hersenen te heroriënteren, ze te ontdoen

van alle voorgaande theorieën en ons te concentreren op de bekwaamheden van
afzonderlijke menselijke wezens, op hun relaties met talen, met kunstprodukten, met
onze horizon. Ongeacht wat we uitvinden, wij moeten het ‘wiel’ uitvinden. Het wiel
was tenslotte een oeroude uitvinding. In wezen zitten wij in het wiel. Wij hebben
sindsdien nooit meer iets echt nieuws uitgevonden. Maar de horizon van onze
mogelijkheden blijft zich voortdurend verbreden. Wij bewegen of trachten ons voort
te bewegen door middel vanmagnetische velden of luchtkussens in plaats van wielen.
Er wordt weer een nieuwe culturele horizon geschapen. Er zullen andere menselijke
wezens zijn. Er zal een verschil van kwaliteit tussen hen zijn, ik bedoel, binnen de
tradities van die nieuwe wezens. Binnen de oude mens zullen belangrijke
veranderingen zijn en op die manier schept de mens uiteindelijk zichzelf.
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Francisco H. Rivero
Professor in de filosofie, Metropolitana universiteit, Caracas,
Venezuela

Is dit recht om intelligent te zijn een droom?
Nee, het is een plicht die zowel op individuen als op gemeenschappen rust. Laat

mij bij het begin van dit interview zeggen dat ik geen psycholoog of een
wetenschapper ben die zich bezighoudt met of gespecialiseerd is in hersenonderzoek.
Ik ben opgeleid in de filosofie en het is als filosoof dat ik dit onderwerp beschouw.
Dr. Luis A. Machado, Venezolaans minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie,
en dr. Jose Dominguez Ortega, zijn eerste assistent, zijn persoonlijke vrienden, wier
bekwaamheid ik respecteer en wier idealisme en edelmoedigheid bij de promotie
van deze zaak ik bewonder en toejuich. Naar mijn mening is het duidelijk, en mijn
onderwijservaring bevestigt het, dat mensen hun vermogen en aanleg om te leren
kunnen ontwikkelen en vervolmaken. De intelligentie, voor zover deze hersenen en
cognitieve processen vooronderstelt, is het voorwerp van systematisch
ervaringsonderzoek door cognitieve psychologen en anderen, die diverse technieken
en methoden hebben ontwikkeld, die leiden tot de ontwikkeling van bepaalde en
algemene leercapaciteiten in kinderen en volwassenen. Het ministerie in Venezuela
erkent het belang van dit onderzoek en tracht de proefondervindelijk bevestigde
resultaten daarvan in onze onderwijsprogramma's op te nemen, ten einde een
doeltreffender ontwikkeling van het leervermogen van de bevolking te verzekeren.
De intelligentie is echter niet uitsluitend een kwestie van hersenprocessen en

cognitieve vermogens en mechanismen. De intelligentie houdt tevens in
begripsvermogen, betekenis, orde, begrip, termen die niet de hersens of psychische
processen aanduiden, maar de geest, het zijn en het het bestaan zelf. In die zin
overschrijdt de intelligentie de wetenschappelijke ervaring en technieken. Het
Venezolaanse initiatief is zich, hoewel het de psychologische en fysiologische
aspecten van de intelligentie benadrukt, naar mijn mening niet geheel onbewust van
deze diepere en wezenlijker dimensie van de intelligentie, voor zover zij niet alleen
van de in-
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strumentele en functionele dimensie van de intellectuele ontwikkeling spreekt, maar
ook verwijst naar de kwalitatieve en wezenlijke vervolmaking van menselijkheid,
die deze ontwikkeling met zich mee moet brengen. Het is, lijkt mij, in deze zin, dat
dr. Machado's gebruik van de term ‘revolutie’ begrepen moet worden. In elk geval
wil ik er graag de nadruk op leggen dat cognitieve bekwaamheden en technieken bij
lange na niet de gehele aard van de intelligentie uitdiepen of bepalen. De intelligentie
is, aldus, niet alleen maar een stuk gereedschap of instrument van de mens, maar een
dimensie van het bestaan zelf, precies die dimensie waarin en waardoor het menselijk
bestaan zich als zodanig uit en onderscheidt, en dat daarom niet los te maken is van
het geweten, het scheppend bewustzijn en de orde. Alles dat ondernomen kan worden
om dit doel van een volledige en diepe uiting van het menselijk bestaan te bevorderen
zal ik steunen, en waar en wanneer mogelijk helpen bevorderen.

Maar we zitten wel in deze vicieuze cirkel, zoals het er nu voor staat, waarin van de
ene generatie op de andere dezelfde onzin wordt herhaald. Het lijkt heel verstandig
om wat intelligenter en voorzichtiger met onze ‘chip’ om te gaan, wat is wat dr.
Machado voor ogen heeft.
Ja, dat is zo. Men moet echter wel onderscheid maken - zoals u uitdrukkelijk

gedaan hebt door te verklaren dat we intelligenter met onze ‘chip’ moeten omgaan
- tussen hersenen en cognitieve mechanismen (intelligentie als instrument) en de
begripsvorming van de werkelijkheid zelf, daarbij inbegrepen dus die van cognitieve
en hersenprocessen (intelligentie als de objectiviteit en het zijn). De intelligentie, in
de volle betekenis van het woord, verwijst naar deze begripsvorming van het wezen
en het zijn. Als de ‘ontwikkeling van de intelligentie’ uitsluitend zou moeten worden
begrepen in termen van onze technische en wetenschappelijke kennis van de hersenen
en cognitieve processen van de mens, zou het bestaan zelf van Pythagoras, Plato,
Galilei, Aristoteles, Augustinus, Kant, Descartes, Newton of Shakespeare niet
verklaard kunnen worden. Om dus de intelligentie uitsluitendmet de psychologische
en cerebrale aspecten ervan te identificeren, is op zijn minst aanwijsbaar belachelijk.
Uitsluitend empirische kennis van hersenen en cognitieve processen, hoe grondig en
volledig ook, zal nooit vanzelf leiden tot een rijkere en vollere uitingsvorm van
menselijkheid en het zijn. De techniek alleen zal uit zichzelf nooit een Cer-
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vantes, Einstein of Bach opleveren. Mechanismen zullen en kunnen uit zichzelf nooit
de werkelijkheid definiëren; ze vooronderstellen begripsvermogen en het zijn; ze
vooronderstellen een voorwerp, dat ze beschrijven en specificeren, terwijl ze er zelf
totaal afhankelijk van zijn, en ze vooronderstellen, om bevorderlijk te zijn voor
menselijke ontwikkeling en goedheid, een oorspronkelijk, onafhankelijk en
onherleidbaar inzicht in de waarheid en het zijn, dat terwijl het ze leidt en de weg
wijst, het niveau van wetenschappelijke verschijnselen en kennis volstrekt
overschrijdt. Men hoeft dus niet te weten hoe men ziet om te kunnen zien en wat
men ziet én de aard van het zien te begrijpen. Omgekeerd kan een mens precies weten
hoe hij weet en toch niet weten, of, sterker nog, niet willen weten. De menselijke
kennis is als het er op aankomt een spiritueel verschijnsel, bepaald door vrijheid,
waarheid en het zijn, dat in de kern van de zaak niet door positieve wetenschap en
technologie in een keurslijf gedwongen kan worden. De bewering de mens los van
deze zaken te ontwikkelen is een van de verderfelijke illusies van deze tijd.

Maar wat kan de filosofie voor de mensheid doen om die vicieuze cirkel van steeds
maar hetzelfde te doorbreken?
Zij kan de mens bevrijden van de ideologieën van vooruitgang, natuurwetenschap,

positivisme, materialisme, enzovoort, die zich ten onrechte de naam en de
werkelijkheid van de wetenschap toeëigenen en verleiden tot Prometheus-achtige
inspanning, gebaren en overtuigingen, die pure dwaasheden zouden blijven als ze
niet zo dodelijk voor hun vrijheid, gemeenschap en persoonlijke integriteit waren.
Het kan de mens tot een duidelijk en bevrijdend begrip van de aard en de grenzen
van positieve wetenschap en technologie leiden, en hun ziel openstellen voor de
manifestatie en visie van het zijnde, waarin alleen de mogelijkheid om het ware
menselijke en persoonlijke bestaan te bereiken huist. Het kan de mens naar een dieper
begrip van de menselijke handeling en het historisch bestaan voeren, en aldus ware
maatregelen en wegen van grootsheid voor hen openen.

De taal van de filosoof klinkt als een luxe, een soort schilderij van Picasso. Wat is
het praktische nut ervan?
Sta mij toe op mijn beurt twee vragen te stellen. Als filosofie en kunst als

luxe-artikelen worden beschouwd, en de gedachte, het leven en de persoonlijke
ervaring die zij overbodig veronderstellen
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en iets waar men buiten kan, wat is dan bepalend voor de mens? En als technieken,
instrumenten en gereedschappen volledig via hem worden gedefinieerd, hoe kan het
praktische als zodanig de mens dan definiëren of ordenen? Het zijn van de mens
overschrijdt door zijn intelligentie en vrijheid geheel en al het praktische, en het
menselijk handelen is zowel analytisch als existentialistisch niet te scheiden van
kwesties zoals rechtvaardigheid, goedheid en waarheid. Daarom zijn alle pogingen
om het praktische en het nuttige te identificeren en ze tegenover het theoretische en
nutteloze te stellen willekeurig en vals. Een zijn dat in staat is kennis tot het peil van
principe en essentie omhoog te brengen, wordt gemeten door de waarheid en is
daarom vrij en kan niet gedefinieerd worden door wat hij gebruikt. Gegeven de
intelligentie van de mens van het zijn is God voor hem het hoogste ‘nut’ en de
wetenschap par excellence de theologie. Aldus zijn filosofie, wetenschap, kunst,
religie en politiek historisch verreweg van veel meer betekenis dan gereedschappen,
instrumenten of rijkdom.

Is het niet verbazingwekkend dat in een tijdperk dat de mensheid op weg is naar
collectieve waanzin van de nucleaire middelen om alles te vernietigen er een nieuwe
bloei is van de religie en een verdere vlucht in de onwerkelijkheid?
Hoezo? Integendeel! De grootste religieuze tradities zijn slechts de uitdrukking

van een hevig en diep bewustzijn van de werkelijkheid.

Het doet mij denken aan de behoefte aan steeds meer onwerkelijke illusies om in
zogenaamd evenwicht te blijven.
Een evenwicht dat in stand wordt gehouden door illusies is op zichzelf volkomen

illusoir. De grote geopenbaarde godsdiensten vertegenwoordigen juist de tegenstelling
van illusies, omdat de mensheid in en door de godsdiensten een onovertroffen niveau
van bewustzijn en verscheidenheid van de waarheid heeft bereikt, vooral in en door
het christendom. De menselijke orde is inderdaad onmogelijk zonder de inzichten
die zij bieden, en de eigentijdse geschiedenis is bijvoorbeeld onbegrijpelijk zonder
verwijzing naar de christelijke ervaring of de misvorming ervan, die haar bezielt.

Hoe wordt men zich bewust van zichzelf, als je het onbegrijpelijke op de wijsheid
van denkbeeldige goden afschuift?
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De goden zijn idolen, vruchten van de verbeelding, verstoken van wijsheid, die niets
verklaren. Hier ben ik het volstrekt met u eens. Maar het menselijk bestaan, zoals ik
hierboven uiteen heb gezet, juist omdat het intelligent en vrij is, wordt slechts door
God gedefinieerd, en God, zoals de bijbel en Parmenides verklaren, is de levende
waarheid en zijn. Zelfbewustzijn, vrijheid, rede en menselijkheid zijn daarom
onafscheidelijk van Hem. Afvallen van of in opstand komen tegen deze ervaring en
intelligentie zal altijd tot de schepping van idolen leiden en tot bijgeloof, ideologie,
de ontbinding van de cultuur en uiteindelijk tot wanhoop en zelfvernietiging, ongeacht
welke mate van verfijning de ontwikkeling van positieve wetenschap en technologie,
daarbij inbegrepen die van de hersenen en cognitieve verschijnslen, ook hebben
bereikt. Positieve wetenschap in zichzelf kan de mens niet van ideologie en bijgeloof
bevrijden, het tegendeel beweren is op zichzelf een typisch modern bijgeloof.

Ik zie het verband niet met manifest bijgeloof.
Bijgeloof, in welke vorm of vermomming dan ook, is de verering van macht met

de daarbij behorende trots en zelfgenoegzaamheid. Het is een manifestatie van
afvalligheid of van onwetendheid en vrees, vandaar zijn afkeer van vrijheid, van
denken, genade, creativiteit, gebed, vriendschap, schoonheid, vreugde,
onafhankelijkheid en alles wat niet ontvankelijk is voor uiteindelijke onpersoonlijke
manipulatie en controle. Religie heeft niets te maken met bijgeloof, met name
geopenbaarde religie. Jodendom, christendom en islam, vooral en in het bijzonder
het christendom, veronderstellen en verwekken daarom het geweten, vrijheid,
intelligentie, diepzinnigheid, gevoeligheid, gemeenschap, verantwoordelijk besluiten
en handelen en morele en intellectuele onafhankelijkheid en autonomie, wat precies
alles is wat bijgeloof onderdrukt, vermindert of bespot.Ware religie wordt bovendien,
en men behoeft slechts de Psalmen te lezen, bezield door een stuwkracht van leven,
vertrouwen, vreugde en verwondering over het onafhankelijke schouwspel van het
zijnde, al het zijnde, hoe nederig en verloren ook, en wel in het bijzonder van de
mens, die volstrekt vrij is van de vrees en zorgelijkheid en agressiviteit, of het
aanmatigende zelfvertrouwen en overdreven optimisme dat het bijgeloof kenmerkt.
Dat is de reden waarom filosofie, wetenschap, denken, kunst, recht, literatuur en al
de menigvuldige vruchten van mensheid en beschaving in het culturele kader van
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joodse en vooral islamitische en christelijke openbaring hebben gebloeid. En waarom
openbaring, als onderscheiden van andere eerbiedwaardige, maar toch zwaar
kosmische religies zoals het hindoeïsme, verre van de persoonlijke en
gemeenschappelijke bestemming onder de invloed van kosmische wetten en krachten
te brengen, letterlijk de uniekheid en de verantwoordelijkheid van ieder afzonderlijk
individu openbaart en manifesteert en hem vergeving en hulp biedt, zonder hem op
enigerlei wijze vrij te stellen van geschiedenis, vrijheid, gerechtigheid, gemeenschap
en waarheid, precies die werkelijkheid die het bijgeloof ontkent en vreest, of geheel
en opzettelijk verkeerd begrijpt door aan te nemen dat ze noodzakelijkerwijze te
bereiken zijn door middel van politieke of wetenschappelijke macht en controle. De
gelijkstelling van bijgeloof en religie is op zich een bijgeloof, dat iedere historische
en objectieve grondslag mist.

Ik denk dat een hindoe filosoof het hier niet met u eens zal zijn. Alleen al het praten
over verschillende filosofische oplossingen voor de onverklaarbare dingen des levens
via bovennatuurlijke symbolen lijkt gewoon een liefhebberij te zijn, zoals het maoïsme
of de paus van Rome. Mahatma Gandhi legde zich er op toe te vasten tot hij alléen
nog maar een wandelend geraamte was geworden. Jezus predikte ook om uw broeder
lief te hebben en ze komen ook allemaal gewelddadig aan hun einde, kijk maar eens
naar wat er van Mao's ‘laat duizend bloemen bloeien’ terecht is gekomen.
Je kunt Mao, Gandhi, Jezus en de paus niet onder een noemer brengen zonder

onderscheid te maken en de aard van hun persoonlijkheid en hun leven en van de
leerstellingen en bewegingen die ze geleid of gesticht hebben vast te stellen.

Bij al zulke massabewegingen sluiten zich voor kortere of langere tijd aanhangers
aan, maar op den duur brengt niemand in praktijk wat er wordt gepredikt, omdat
niemand in feite meester is van zijn eigen ‘chip’.
Zelfs al zou een mens zoals u zegt zijn eigen ‘chip’ volkomen beheersen, dan zou

dat niet trouw, oprechtheid of zelfs samenhang van zijn kant garanderen: door kennis
van het instrument kan men niet de keuze, of zelfs het gebruik vooraf bepalen.

Misschien zijn sommige illusies noodzakelijk voor de psychologische economie van
de geest. Daarom hamert Bruno Bettelheim op
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de behoefte aan sprookjes, zoals Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Maar waar houdt
de irrationele redenering op, waar ligt de grens wat betreft de bewuste aanvaarding
van de werkelijkheid die onontkoombaar lijkt, en de preek van een man die in vodden
loopt en je vertelt wat je wel of niet moet doen.
Ik twijfel niet aan de psychologische functie of de behoefte aan illusies, waarvan

men weet dat het illusies zijn en die als zodanig ook worden opgevat en gecultiveerd,
maar het eigenlijke probleem is de vervanging van de waarheid door illusies, of erger
nog, het onvermogen of de weigering de waarheid zelf te onderscheiden. Dit wijst
op een enorme ineenstorting van de geestelijke en intellectuele ervaring, waarvan
de groei en de invloed van ideologieën ten nadele van het persoonlijke en politieke
bestaan een onheilspellend voorbeeld is. Socrates en Plato kampten met een
soortgelijke ineenstorting, evenals onder andere Dostojevksi en Camus in onze tijd.

Maar Plato of Dostojevski hadden natuurlijk geen flauw idee van de werking van
hun eigen hersenen, evenmin als de meesten van ons ook maar enige notie hebben
hoe de menselijke microprocessor heden ten dage werkt.
Dit neemt niet weg dat ze van oneindig veel meer belang zijn voor de morele,

intellectuele en politieke noden van onze tijd dan de meeste van onze tijdgenoten,
inbegrepen hen die alles weten van de wetenschap van de hersenen en cognitieve
processen. Als voorbeeld daarvan kan ik mijn vriend dr. J.M.R. Delgado noemen,
vooraanstaand onderzoeker van de hersenen, die oprecht gelooft dat een zedelijke
orde kan voortkomen uit de kennis van de mens van hersenfuncties en processen.
Naar mijn mening is dit een zuiver illusoire reactie van de wetenschapper op de
instorting van een tijdperk.

We zijn hier in Caracas en het is waarschijnlijk lastig om Delgado aan de telefoon
te krijgen. Delgado en zijn collega's zijn nog maar aan het begin van het ontcijferen
van onze centrale controlepost, ons commandocentrum, de hersenen.
Ik twijfel geenmoment aan het belang van het hersenonderzoek. Ik heb het grootste

respect voor het wetenschappelijke werk van dr. Delgado. Waar ik aan twijfel zijn
zijn ideologische gevolgtrekkingen, niet zijn wetenschap. Geen enkele kennis van
hoe de hersenen werken en van wat we moeten doen om de werking en
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prestatie ervan optimaal te ontwikkelen, kan uit zichzelf vaststellen wat het beste,
wat juist en wat goed is, wat eervol is. Kennis van mechanismen bepaalt niet vooraf
de kern, het wezen, de inhoud; het bepaalt geen doeleinden of recht. Integendeel,
omdat het ons een grotere mogelijkheid om te handelen en toenemende macht biedt,
brengt het de behoefte aan zedelijke orde en inzicht nog scherper aan het licht.

Maar misschien weet Delgado oneindig veel meer dan u of een andere filosoof van
wat er precies op dit onbekende gebied in onze hoofden omgaat.
Dat weet hij ongetwijfeld en wij zijn hem allemaal veel verschuldigd voor zijn

voortdurende inspanning ten behoeve van de wetenschap en het menselijke welzijn,
maar wetenschappelijke feiten zijn éen kant van de zaak en ideologische
veronderstellingen een andere, en filosofisch oordeel en inzicht is weer heel iets
anders. Ik betwist niet het waardevolle onderzoek van dr. Delgado, maar ik distantieer
me volkomen van het ideologische kader dat hij eraan zegt te ontlenen. Ik vind dat
het afbreuk doet aan zijn wetenschap en het bewijst zijn oprechte voornemen om de
mensheid te helpen zichzelf te leiden in redelijkheid, rechtvaardigheid en broederschap
geen dienst. Positieve wetenschap kan, juist door de aard en omvang ervan, het
menselijk bestaan niet bepalen. De mens kan niet tot mechanismen en
werktuiglijkheden worden teruggebracht. Menselijkheid en de mens en alles wat het
wezen ervan verheldert, zijn metafysische en ethische realiteiten, die geen enkele
positief-wetenschappelijke methodologie kan, of pretendeert te kunnen omvatten.
Het zijn wordt door de wetenschap voorondersteld en er niet door bepaald.

U klinkt typisch als iemand die partij trekt voor de filosofie.
Helemaal niet, partijdigheid sluit bespreking van grondslagen niet uit en kan en

wil zich niet verzetten tegen analyse. De psychogenese en psychocivilisatie van dr.
Delgado zijn geen wetenschappelijke feiten, of zelfs geen wetenschappelijke
mogelijkheden, het zijn opzettelijke illusies gebaseerd op verwachtingen die de
wetenschap op zichzelf niet kan vervullen. De wens om een beter, rechtvaardiger en
gelukkiger bestaan voor alle mensen te bereiken, is geen illusie; het geloof dat
positieve wetenschap het middel kan zijn om dit te bereiken wel.

Willem Oltmans, Over intelligentie



318

Dat verheven doel wordt nooit bereikt als de Delgado's op den duur niet de ruimte
in onze hoofden kunnen ontdekken om te kijken hoe die anderhalve kilo grijsroze
brij, de hersenen geheten, werkt.
De hersenen als zodanig hebben uiteindelijk niets van doen met rechtvaardigheid,

vrijheid, goedheid of broederschap. Alle kennis van een orgaan kan niet bepalen wat
een mens ermee doet of waarom. De wetenschap op zichzelf zal een mens of een
gemeenschap nooit beter, en trouwens ook niet slechter maken. Laat me nog eens
herhalen dat de mens in wezen, vanwege de aard van zijn kennis en zijn vrijheid,
een zedelijk en redelijk wezen is en dat de wetenschap zelf, inbegrepen de kennis
van de hersenen, een geestelijk verschijnsel is en volstrekt onbegrijpelijk, behalve
in termen van geest en verstand, die geen ‘organen’ of fysieke verschijnselen zijn.

Maar wat komt het eerst, de kip of het ei? Naar mijn mening begint en eindigt alles
met de hersenen.
Alles begint en eindigt met de mens, waarvan de hersenen een orgaan en een

instrument zijn en zonder wie de hersenen niets zijn en betekenen. Het zijn niet twee
dezelfde dingen. Geen orgaan als zodanig kan zich zelf bezien, of zichzelf begrijpen,
of zich over zichzelf verwonderen. De wetenschap is in wezen volkomen onstoffelijk
en de menselijke kennis kan dus niet worden teruggebracht tot alleen maar een proces
van het ontvangen en verwerken van informatie. Waar het hier om gaat, is dat het
feit dat de mens zich bewust is van het zijn niet zomaar een stukje ‘informatie’ is,
aangezien alle mogelijke ‘informatie’ en alle mogelijke feitelijke of mogelijke
‘verwerking’ het logisch en werkelijk veronderstelt. Het zijn is juist de voorwaarde
voor gedachte, geest, inzicht, geweten, kennis en bewustzijn. Bewustheid ervan
omschrijft kennis bovendien niet alleen maar als een werktuig of instrument van de
mens, maar als een in wezen zedelijke handeling, die hartstochtelijke erkenning,
herkenning en reactie met zich meebrengt, of weigering en opstandigheid over de
conditie van de mens als onderwerp, niet meester van het zijn, of zoals Socrates het
eens gezegd heeft, als niet wijs, maar toch open voor de mogelijkheid of, sterker
nog, roeping, om liefdevol naar wijsheid te zoeken. Door middel van kennis wordt
het innerlijke, persoonlijke en zedelijke leven van de mens verwezenlijkt als een
liefdevol en geestdriftig deelnemen aan en zoeken naar het zijn, of als een opzettelijke

Willem Oltmans, Over intelligentie



319

weigering en afwijzing van deze bewustheid en deelname, die eigenmachtigheid en
zelfbevestiging als de hoogste maatstaven en regels van gedrag en besluitvorming
hanteren.

Hier zijn we weer terug bij het standpunt van dr. Machado, die aan de sleur van het
verleden van ‘garbage in, garbage out’ een halt schijnt te willen toeroepen. Wat mij
betreft kunnen we er net zo goed mee ophouden aan kinderen te vertellen dat Mozes
echt over het water zou hebben gelopen.
Mozes heeft voor zover ik weet niet over het water gelopen, maar dat daargelaten,

komt het mij voor dat in deze kwestie van wonderen, waar het geloof de doorslag
geeft, de diepere bedoeling van de gebeurtenis, die altijd het belangrijkste is ongeacht
iemands geloof, aan kinderen moet worden verklaard, om ze op zijn minst de eerste
grondbeginselen in deze zaken bij te brengen.

De moeilijkheid is dat wij in dit atoomtijdperk nog steeds werken met symbolen uit
de tijd dat primitieve farao's dachten dat ze door stemmen van de goden werden
geleid. C.G. Jung heeft ons gewaarschuwd dat we projecteren wat we willen zien,
maar in werkelijkheid helemaal niet zien wat we denken dat we zien.
Misschien, maar hebt u Jung ooit horen zeggen dat het verhaal van Mozes die de

Rode Zee overstak onzin was?

Nee, maar ook de chip van Jung was al geprogrammeerd voordat hij kon praten en
volgestopt met religieuze kletskoek. Probeer daar maar eens af te komen als die
voorstellingen zich eenmaal in je codes en neuronen genesteld hebben.
De stelling dat religie onzin is, is een vooroordeel dat met behulp van een juiste

analyse gemakkelijk weerlegd kan worden.

Hier zouden we Delgado bij ons gesprek moeten betrekken, omdat ik bijvoorbeeld
in ieder geval er niet van overtuigd ben dat als het stof zich eenmaal in de menselijke
geest nestelt, men zich ooit van een paar van die diepgewortelde begrippen als goden
en koningen en andere irrationele symbolen kan bevrijden.
Misschien wel, maar ware intellectuele en geestelijke ervaring zijn een krachtige

leidraad van het menselijk bestaan, die veel kan doen om de mens van vooroordeel
en onwetendheid te bevrijden. Conditionering is een feit, maar dat is beslist ook het
geval met waarheid, oordeel en besluit: de wetenschap gaat daar stilzwij-
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gend vanuit en kan het niet ontkennen zonder met zichzelf in strijd te zijn.

Op dit punt ben ik het niet met u eens en sta ik achter het standpunt van Delgado,
dat niemand werkelijk vrij is. Het is klinkklare onzin om te beweren dat Amerikanen
vrijer zouden zijn dan communisten. Sommige mensen worden tegelijk met de
moedermelk gehersenspoeld om in democratie en kapitalisme te geloven als de
uiteindelijke oplossing van al onze aardse problemen, anderen zijn geprogrammeerd
om Marx als een supergod te aanvaarden, of Lenin, terwijl er zelfs mensen op de
wereld zijn die geloven dat hun ayatollah ze werkelijk leidt en beschermt. Niemand
is vrij om te kiezen. Die keuze wordt gedaan door ouders, leraren en de omgeving
in het algemeen, daar waar men toevallig opgroeit. Gelooft u werkelijk dat wat André
Gide ‘La foule hideuse’ noemde de waarden, die al voordat ze konden lopen in hun
hersens zijn geprent, opnieuw zullen toetsen?
Indoctrinatie van welke aard dan ook is, zoals u aanvoert, de ontkenning van

wetenschap, intelligentie en vrijheid. Ik ben het volkomen met u eens. Het is daarom
waarlijk bevrijdend om het te herkennen voor wat het is en zich liefdevol en nederig
aan de taken van het leven te wijden in volle bewustheid en vrijheid. De esthetische
opvatting van Gide die u aanhaalt, is naar mijn mening een gids die naar niets leidt.
Socrates is hier het grote voorbeeld. Maar op een minder hoogdravend niveau dan
dat weergegeven door de grote Griekse denkers, vind ik dat intelligentie in de geest
en op de manier waarop dr. Machado de toepassing ervan ziet veel kan bijdragen om
te verhinderen dat het onderwijs in massa-indoctrinatie en programmering ontaardt.
Analytische gewoonten kunnen hier van groot belang zijn.

Als de mensen echt zouden doen wat u zegt dat ze moeten doen, wat gebeurt er dan
met de katholieken of de marxisten in de wereld? Kunt u zich werkelijk voorstellen
dat de paus van Rome zijn onwrikbaar geloof opnieuw gaat onderzoeken of dat
Leonid Brezjnev helemaal van voren af aan gaat kijken of Marx en Lenin in 1980
nog wel gelijk hebben?
Het bestaan in het geloof is juist een voortdurend heronderzoek! Het geloof is

trouwens geen vijand van de rede: de joodse, christelijke of islamitische theologie
zijn daar het bewijs van. Onderworpen aan een serieuze analyse schrompelt het
marxisme in
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elkaar; onderworpen aan serieuze analyse bloeit en triomfeert het katholicisme zoals
het altijd gedaan heeft als het met echte prikkels en feiten werd geconfronteerd.

Er bestaat blijkbaar een vergaand verschil tussen waar de geest toe in staat is en
wat bezitters van een geest er uiteindelijk mee doen.
Ja, ik ben het volkomen met u eens. Als men dat niet duidelijk voor ogen houdt,

zullen er verwarring, illusies en valse verwachtingen uit voortkomen.

Maar u en ik zijn het er misschien wel over eens dat dr. Machado tenminste begonnen
is een van de ingewikkeldste en hardnekkigste problemen waar de mensheid zich
voor gesteld ziet aan te pakken, de behandeling van de geest.
Ik denk dat dr. Machado bezig is om zoals u zegt een probleem van groot menselijk

en politiek belang aan te pakken. Ik acht hem een van de werkelijk representatieve
politici die wij heden in Venezuela hebben.

Representatieve politici?
Representatief in die zin dat hij zijn taak niet aanpast aan het in stand houden van

een gevestigd kader van oude belangen en opvattingen, maar een ideaal tracht na te
streven waarvan de verwerkelijking zelfs in een bescheiden mate echt sociale
vooruitgang en welzijn kan bevorderen. Dr. Machado gelooft in het kunnen
vervolmaken van de intelligentie en de mens, en dit vooronderstelt bewustzijn van
dat ideaal en een zeer hoge bestaansdimensie, zonder welke menselijke grootheid
onmogelijk is. Dat hij zijn politieke optreden op dit niveau stelt getuigt van grote
moed van zijn kant en is ongeacht de resultaten of de steun die hij zou verwerven op
zich een belangrijke prestatie.

Dr. Machado's aanpak bij de vervolmaking van het gereedschap van de intelligentie
lijkt een belangrijke stap dichter naar de bewustwording van de mens.
De vervolmaking van de intelligentie als een instrument of gereedschap zal het

gebruik van de hersenen en cognitieve processen als gereedschap van de mens
opvoeren: het zal voor de mens in toenemende mate mogelijk zijn een instrument
van de mens te worden. Dit opvoeren van macht, deze grotere mogelijkheid om van
de mens een instrument te maken, zal uit zichzelf echter nooit
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tot grotere menselijke bewustwording en overeenstemming leiden. Indien de
menselijkheid tot instrument wordt gemaakt, is zij meteen van haar aard beroofd en
ontheiligd, omdat de mens in zijn menselijkheid nooit een instrument of gereedschap
kan zijn, zelfs niet van zichzelf. Daarom zal de menselijke bewustwording, als die
afwezig is, nooit uit enkel positieve wetenschap en technologie voortspruiten: het
licht van demens is het zijn; oorspronkelijk, onafhankelijk, vrij, levend, onherleidbaar
zijn, wat van het begin af aan aanwezig moet zijn om de ziel te leiden, inspireren en
te voeden. Alleen dit verheft en openbaart de mens aan de mens; alleen hierin en
hierdoor wordt de mens zich bewust van in zichzelf een principe en doel voor de
mens te zijn.

En dan te bedenken dat wij met 4,6 miljard of misschien meer mensen op deze aarde
zijn, waar er ieder jaar 100 miljoen bijkomen, waarvan verreweg de grootste
meerderheid door de doorsnee zeventig jaar van het menselijk bestaan danst, zich
totaal onbewust van waartoe zij in staat zijn, en van de mogelijkheden die in hun
geest braak liggen.
De wetenschap, als ik het nog eens mag herhalen, definieert niet menselijke

bewustzijn; zij diept de intelligentie niet uit; zij vooronderstelt de mens en zij
vooronderstelt het zijn. Kennis vanware doeleinden ontsnapt haar volkomen.Wijsheid
is liefde en kennis van ware doeleinden en wijsheid is een genade die met geestkracht
en goedheid alleen in het licht van het zijn bereikbaar is. Wetenschap zonder wijsheid
is daarom blind, al is het zeker ook een goed, een zeer betrekkelijk goed ding. Deze
dingen zijn niets nieuws, ze zijn zelfs heel erg oud, maar toch grenzeloos nieuw. De
wijsheid uit vroeger eeuwen staat in geen geval achter bij de wijsheid die de twintigste
eeuw zichzelf toeschrijft. Om daarom verleden, heden en de toekomstige geschiedenis
te beoordelen in termen van een niveau van bewustzijn en betekenis, die in zichzelf
het menselijk bestaan niet kan definiëren, zoals het geval is met dat van moderne
positieve wetenschap, is op zijn minst een hoogst twijfelachtige onderneming.
Bewustzijn wordt alleen gedefinieerd door het zijn en waar er geen bewustzijn van
het zijn is, is er geen overbrenging van wijsheid: geen noemenswaardige menselijke
communicatie, zelfs niet onder wetenschappers. Het kan overvloeien van informatie,
zoals tegenwoordig het geval is, temidden van geestelijke, intellectuele en zedelijke
dood. Geen enkele techniek kan dit gevaar of die toestand overwinnen als die eenmaal
be-
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gonnen is. De mensheid en de geschiedenis zijn daarom als zodanig niet de
verantwoordelijkheid van de wetenschap. Socrates was zich daar volledig van bewust,
maar Socrates, als we de wetenschap mogen geloven, behoort tot de zedelijke en
intellectuele prehistorie van de mensheid.
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