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HET WERELDSPEL 
Hoe laten we de wereld werken 

Laten we beginnen met een leerzame voltreffer: 
verwijder uit alle huid ige indust r ie landen hun vol-
ledige industriële machiner ie en al hun energie-
distributienetwerken, maar laat al hun ideolo-
gieën, al hun polit ieke leiders en al hun poli t ieke 
partijen bestaan en ik verzeker je dat er b innen 
zes maanden twee mil jard mensen, na een 
lijdensweg van enorme pi jn en ontber ing, de 
hongerdood zullen sterven. 

Laten we daarentegen de industr ië le machi -
nerie en de energienetwerken bestaan, evenals de 
mensen, wier dageli jks werk bestaat uit de bedie-
ning van de industr iële machiner ie en de d is t r ibu-
tie van haar produkten, en verwi jderen we uit alle 
industrielanden al hun ideologieën en alle pol i t ic i 
en al het personeel dat de pol i t ieke machine 
bedient, dan zouden de mensen gewoon door 
blijven eten. Wel l icht zou het hun zelfs iets beter 
gaan dan nu. Het is een feit dat nu, voor het eerst 
in de geschiedenis van de mens, gedurende de 
afgelopen tien jaar alle pol i t ieke theor ieën en alle 
politieke bestuursconcepten - voor zover zij een 
ondergeschikte rol als beheersorganisat ies wi l len 
overstijgen - vol ledig verouderd zijn. Zi j werden 
alle ontwikkeld op een j i j -of - ik-basis. Het volle 
besef dat de mensheid vol ledig succesvol kan en 
zal zijn, is schokkend. 

I In aansluiting op dit thema en onder auspi -
ciën, die later bekend zul len worden gemaakt, 
gaan wij aan de Southern I l l inois University in de 
tomende vijf jaar een zeer bi jzonder gecompute-
riseerd programma uitvoeren, genaamd: 'Hoe 
laten we de wereld werken' . 

We gaan hier een groo t compute rp rogramma 
opzetten. We gaan vele, reeds bekende economi -
sche variabelen invoeren. W e zul len de volgende 
gegevens in het geheugen van de machine 
opslaan: hoeveel er van iedere natuur l i jke g rond-
stof waar te vinden is; waar de bevolking is en 
wat haar tendensen zijn - alle mogel i jke tenden-
sen van de wereldburger. 

Vervolgens gaan we een computer invoerpro-
gramma opzetten, genaamd 'Hoe kunnen we de 
wereld laten werken?' W e zul len op vri j korte 
termijn met het spel beginnen. W e zul len mensen 
uit de hele wereld u i tnodigen om het te spelen. 
Vanuit alle hoeken van de aarde zul len concurre-
rende teams komen om hun theor ieën over het 
laten werken van de aarde uit te testen. A l s een 
team zijn toevlucht neemt to t pol i t ieke druk om 
zijn voordeel te bespoedigen en niet kan wachten 
tot de uitkomsten bekend zijn om zi jn theor ie 
bevestigd te zien worden, dan zal het gauw in de 

problemen komen. Wanneer je in de polit iek 
belandt, zul je zeer waarschi jn l i jk in oor log 
komen. Oor log is het al lerlaatste wapen van de 
polit iek. A l s er oor log uitbreekt, verliest het team 
dat de oor log heeft veroorzaakt. 

Het doel van het laten werken van de wereld 
zal zi jn iedereen in staat te stellen wereldburger 
te worden en van de hele aarde te genieten, te 
gaan en te staan waar en wanneer hij wi l en voor 
de rest van zijn leven in zijn behoeften te kunnen 
voorzien, zonder daarbij door iemand te worden 
gehinderd en zonder daarbi j ooi t andermans 
vr i jheid en voordeel te belemmeren. Ik denk dat 
het communicat ievraagstuk - 'Hoe laten we de 
wereld werken' - over de hele wereld bi jzonder 
popula i r zal worden. 

Het spel zal worden gespeeld door str i jdende 
indiv iduen en teams. De vol ledige logist ieke 
informat ie waarop het zich baseert, bestaat uit 
jul l ie, door de Southern I l l inois University onder-
steunde, World Resources, Human Trends and 
NeedsDaarnaast baseert het zich op de data en 
voornaamste wereldstrategieën, die al zijn ont-
wikkeld in het Design Science Decade, dat onder 
onze leiding wordt ui tgevoerd door universi tei ts-
studenten uit de hele wereld die, voorbi jgaand 
aan het poli t ieke redmiddel om te proberen de 
mens te veranderen, vastbesloten zijn de omge-
ving dusdanig te veranderen dat de geleverde 
prestatie per geïnvesteerde eenheid were ldgrond-
stof st i jgt totdat er zo veel meer is bereikt met zo 
veel minder, dat er zelfs een hogere levensstan-
daard kan worden bereikt voor 100% van de 
mensheid, dan de levensstandaard die er nu 
geldt voor de 40%, die tegenwoord ig als econo-
misch en l ichameli jk gezond wordt aangeduid. 

'Het spel' zal worden aangesloten op het nu 
snel groeiende informat ienetwerk van de belang-
ri jkste universiteiten. De informatiebank van dit 
netwerk zal b innenkort worden vergroot door de 
wereldwi jde rechtstreekse inventarisatie door 
satell ieten van de meest belangri jke data. Spiona-
gesatel l ieten telefotograferen tegenwoord ig 
onopzettel i jk de plaats en het aantal rundvee op 
het totale aardoppervlak. De exacte toestand 
waarin de gewassen over de hele aarde zich 
bevinden, wordt nu s imul taan en vol ledig gescan-
ned en in kaart gebracht. Het onder l inge verband 
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tussen het uitgebreid gescande weer en de toe-
nemende voedselvoorraad van de hele aarde 
wordt duidelijk. Terwi j l 'het spel' wordt gespeeld 
zal de computer alle spelen opslaan, die door 
eerdere spelers zijn uitgevoerd, en in staat zijn 
iedere opeenvolgende speler te waarschuwen 
voor de verkeerde afloop van een bepaalde 
slechte zet. Maar door de steeds veranderende 
data-registratie kan vandaag iets mogelijk zijn dat 
gisteren nog niet werkte. De beste strategieën 
zullen dan ook van dag tot dag veranderen. Het 
spel zal nooit een sleur worden. Wanneer een 
speler vlucht in het gebruik van politieke midde-
len om zijn strategie uit te voeren, kan hij uitein-
delijk gedwongen zijn om het oorlogsapparaat, 
waarmee alle nationale politieke systemen hun 
staatsmacht in stand houden, te gebruiken. A l s 
een speler een schot lost - oftewel, als hij vlucht 
in geweld, groot of klein - dan verliest hij en moet 
hij uit het spel treden. 

De van de systeemleer afgeleide bediening 
van het spel is op het volgende gebaseerd: het 
toepassen binnen een gesloten systeem van de 
volledige en voortdurend aangepaste informatie 
met betrekking tot de wereldbronnen in speci-
fieke, dichte netwerksystemen, ontworpen om zo 
snel mogelijk over de hele wereld aan ieder mens 
het volledige geluk te bieden, door het individu in 
staat te stellen om waar hij maar wil te reizen, te 
verblijven en te wonen. Deze wereldwijde vrijheid 
van wonen, werken, leren en plezier hebben moet 
worden bereikt zonder dat een individu een ander 
hindert en zonder dat iemand lichamelijk of 
economisch wordt bevoordeeld ten koste van een 
ander. 

De speler die of het team dat als eerste het 
volledige succes voor de mensheid bereikt, wint 
de eerste ronde van het spel. Er zijn verschillende 
manieren om dit succes te bereiken. Degene die 
het in de kortste t i jd bereikt, wint de tweede 
ronde. Zij die dit record later weer verbeteren, 
winnen ronde drie, vier, enzovoort. Al le eerderge-
noemde doelstell ingen moeten worden bereikt 
niet alleen voor de mensen die nu leven, maar 
ook voor alle volgende generaties. Het doel zal 
zijn om van de mensheid zo vroeg mogelijk een 
blijvend succes te maken. Het spel zal dan ook 
dynamisch zijn. De spelers zullen gedwongen 
zijn het programma te verbeteren - het uitblijven 
van verbeteringen leidt tot een achteruitgang van 
de resultaten. De resultaten kunnen niet de 
waarde behouden die men aanvankelijk heeft 
verkregen. 

Ze moeten ofwel beter ofwel slechter worden, 
Ti jd wordt hiermee van essentieel belang bij het 
spelen van het spel. Vooraanstaande individuen 
en teams uit de hele wereld zal worden gevraagd 
het spel te spelen. Het spel zal zeker wereld-
nieuws worden. Terwij l het wordt gespeeld op 
een hoog balkon dat uitkijkt over een Dymaxion 
Airocean Wor ld Map ter grootte van een voetbal-
veld, met elektronisch weergegeven data-trans-
formaties, zal het spel zich zichtbaar ontwikkelen 
en rechtstreeks per satelliet wereldwijd voor tele-
visieuitzending beschikbaar zijn. 

Door het toenemende vertrouwen dat de 
wereld heeft in elektronische instrumenten in het 
algemeen - als gevolg van de bewezen betrouw-
baarheid van bijvoorbeeld gyrokompassen en de 
instrumenten in een vliegtuig, waarmee 's nachts 
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kunnen de pieken en dalen in de totale t i jdsbeste-
d ing van mensen steeds beter worden gladge-
streken. Vol led ige coördinat ie van de informat ie 
over boekingen, voorraad en accommodat ie zal 
spoedig een 24-urig, wereldwi jd overzicht van de 
samenleving opleveren, dat zal denken en hande-
len door het lokale 'seizoen' en het lokale weer 
van een vastgeworteld botanisch bestaan te 
overst i jgen. De mensheid zal worden bevrijd van 
haar mentale f ixatie op het referentiekader van de 
zevendaagse week. Ikzelf heb tegenwoord ig vele 
winters en zomers per jaar terwi j l ik verschi l lende 
malen per jaar de evenaar passeer, van noord 
naar zuid en weer terug. Ik ben nu zo vaak de 
aarde rondgegaan dat ik haar beschouw, en 
letterli jk waarneem, als een bol. Vaak maak ik 
sprongen door de lucht over t i jdzones van acht 
en negen uur. A l s gevolg daarvan is mi jn meta-
bol ische coördinat ie onafhankeli jk geworden van 
fixaties op de plaatseli jke t i jd. Het is mi jn bedoe-
l ing om bij verschi l lende gelegenheden op een 
aantal plaatsen een eerste d iscuss ie te starten 
over de noodzakeli jke en gewenste parameters 
die moeten worden ingesteld om het wereldspel 
te spelen. Ik ben van plan om slechts diegenen 
uit te nodigen, zowel bij deze voorbereidende dis-
cussies als bij het off ic iële spel, die bij uitstek in 
staat zijn om over deze parameters te d iscussië-
ren. De deelnemers moeten tevens bekend staan 
als onbevooroordeeld, voorui tz iend en praktisch.2 

Vertaling: Jurjen Zeinstra 
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in dikke mist een 'b l inde' landing kan worden uit-
gevoerd evenals het ver t rouwen in computers -
zal aan het spelen van het 'wereldspel ' , dat van 
fundamenteel belang is voor de mensheid, spon-
taan gehoor worden gegeven. Uiteindel i jk zul len 
de meest succesvol le technieken over de hele 
wereld bekend raken en, wanneer de op loss ingen 
van het spel een wereldwi jde aanhang kri jgen, zal 
men spontaan zijn toev lucht nemen to t deze 
oplossingen in geval van op lopende poli t ieke 
spanningen. 

Het spel kan geen enkele op loss ing bieden 
voor het probleem van twee mannen, die verl iefd 
worden op hetzelfde meisje, of op dezelfde 
schaduw van één bepaalde boom. Sommigen 
zullen genoegen moeten nemen met de schaduw 
van een even aanlokkeli jke boom. Sommigen 
zullen vrijgezel bl i jven. Sommigen zul len elkaar 
om de oren slaan. Voor ieder opge lost probleem 
komt er een veelvoud van n ieuwe problemen in 
de plaats. Maar de prob lemen hoeven geen 
betrekking op het l ichameli jk en economisch 
overleven te hebben. Zi j kunnen iemand in beslag 
nemen en hem het hoofd doen breken op zuiver 
metafysisch terrein, zoals de vraagstukken 
waarmee f i losofen, kunstenaars, d ichters en 
wetenschappers worden geconfronteerd. 

Het spel zal echter een manier moeten vinden 
om eenieder van vele lommerr i jke schaduwen te 
voorzien - oftewel een l ichameli jke en economi -
sche welvaart voor allen. Natuurl i jk zul len t i jden 
en behoeften op elkaar moeten worden afge-
stemd, waardoor in het begin veel wacht l i js ten 
zullen ontstaan. Wanneer na ver loop van t i jd 
echter wereldwijd in format ie beschikbaar komt, 


