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Inleiding

En op de achtergrond van alles staat het dreigende spook van de
universele dood, de allesomvattende duisternis … Wij hebben een
leven nodig dat niet met de dood in verband staat … iets dat feitelijk de goede natuurlijke dingen te boven gaat … En dat geldt voor
de meesten van ons: … een licht prikkelbare zwakheid … brengt de
worm – die knaagt aan het klokhuis van de bronnen waaruit wij
gewoonlijk ons genot putten – aan de oppervlakte en verandert
ons in melancholieke metafysici.1
– William James, Vormen van religieuze ervaring

Op een regenachtige, grauwe dag in december 1973 was filosoof Sam
Keen, schrijver voor Psychology Today, door de gangen van een ziekenhuis in Burnaby in British Columbia op weg naar zijn interview met
een kankerpatiënt die kort tevoren van zijn artsen te horen had gekregen dat hij nog maar een paar dagen te leven had. Toen hij de kamer
binnenkwam, was het eerste wat de stervende op ironische toon tegen
hem zei: ‘Je treft me in extremis. Dit is een test voor alles wat ik over de
dood heb geschreven. Ik krijg een kans om te laten zien hoe je sterft …
hoe je je dood accepteert.’2
De man in het ziekenhuisbed was de cultureel-antropoloog Ernest
Becker. Becker had zijn hele academische carrière gewijd aan het
schrijven van boeken waarin hij tot een synthese probeerde te komen
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van inzichten uit de antropologie, de sociologie, de psychologie, de
filosofie, de religies, de literatuur en de populaire cultuur, in de hoop
de eeuwenoude vraag te kunnen beantwoorden: ‘Waarom gedragen
mensen zich zoals ze zich gedragen?’3
In zijn meest recente werk, The Denial of Death, dat volgens hem zijn
‘eerste volwassen werk’ was, stelde Becker vast dat het menselijk handelen voornamelijk wordt gedreven door onbewuste inspanningen om
de dood te ontkennen en te overstijgen. ‘We werken aan karakter en
cultuur,’ zo vertelde hij Sam Keen, ‘om onszelf te beschermen tegen
het verpletterende besef van onze fundamentele hulpeloosheid en de
angst voor onze onvermijdelijke dood.’4 Nu hij op zijn sterfbed lag,
legde Becker uit dat zijn levenswerk in het teken had gestaan van een
poging om te leren leven met dat grijnzende doodshoofd dat hem
aankeek.
Ernest Becker overleed op 6 maart 1974. Hij was negenenveertig.
Zoals dat wel vaker het geval is bij visionaire figuren, stierf Becker te
jong. Twee maanden later kreeg The Denial of Death de Pulitzer Prize.
In de late jaren zestig was Becker een intellectuele rebel geweest. Hij
was ongelofelijk populair onder de studenten, die zich verdrongen om
zijn colleges bij te wonen. Zijn collega’s en het universiteitsbestuur waren echter minder gesteld op een interdisciplinaire denker die ideeën
combineerde uit alle hoeken van de universitaire wereld, de publieke
opinie en de popcultuur, en die vraagtekens plaatste bij hun academische en politieke orthodoxie.
Zo werd Becker een soort academische vagebond en brachten zijn
omzwervingen hem van Syracuse University (1960-1963) naar de University of California in Berkeley (1965), waar de studenten aanboden
om zijn salaris te betalen nadat de faculteit antropologie zijn contract
weigerde te verlengen. Na een tijdelijke aanstelling aan San Francisco
State (1967-1969) vond hij uiteindelijk een academisch onderkomen
aan de Simon Fraser University in Vancouver, British Columbia (19691974), waar hij werkte aan de tweede editie van zijn The Birth and
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Death of Meaning, The Denial of Death, en zijn postuum gepubliceerde
Escape from Evil.
Een paar jaar later, in de late jaren zeventig, leerden de auteurs van
dit boek elkaar kennen tijdens het doctoraalprogramma experimentele
psychologie aan de University of Kansas. We ontdekten al snel dat we
alle drie geïnteresseerd waren in de fundamentele beweegredenen van
menselijk gedrag. Door onze studie en de gesprekken die we voerden,
ontwikkelden we uiteindelijk speciale aandacht voor twee zeer fundamentele menselijke neigingen. Ten eerste zijn wij mensen geneigd om
ons gevoel van eigenwaarde te beschermen. Ten tweede hebben we een
sterk verlangen om de superioriteit van onze eigen groep op te leggen
aan andere groepen.
We hadden echter geen idee wat er schuilging achter al die trots en
vooroordelen, tot we als jonge universitair docenten in de vroege jaren
tachtig Beckers boeken lazen. Die bleken een ware openbaring voor
ons, een soort Steen van Rosetta. In een mengeling van filosofisch proza en recht-toe-recht-aan lekentaal legde Becker ons uit hoe de angst
voor de dood het menselijk gedrag stuurt. Hij wierp licht op talloze
sociaalpsychologische thema’s die wij jarenlang hadden bestudeerd
zonder ze werkelijk te begrijpen. Plotseling hadden we een antwoord
op de vraag waaróm we eigenwaarde zo nodig hebben, en waaróm we
mensen die anders zijn dan wijzelf vrezen, verafschuwen en soms zelfs
uit de weg proberen te ruimen.
In ons jeugdige enthousiasme deelden we Beckers ideeën maar al te
graag met collega-sociaal psychologen op een bijeenkomst van de Society of Experimental Social Psychology in 1984. Daar introduceerden
we de terror management theory, onze angstbeheersingstheorie, waarmee we voortbouwden op Beckers stelling dat mensen voornamelijk
streven naar een zinvol en belangwekkend leven om te kunnen omgaan
met hun angst voor de dood. Het publiek haakte echter af toen we vertelden dat onze theorie was beïnvloed door sociologie, antropologie,
existentiële filosofie en psychoanalyse. Toen we vervolgens ook het
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denken van Marx, Kierkegaard, Freud en Becker aanhaalden, haastten
vermaarde psychologen zich naar de uitgangen van de conferentiezaal.
Verbouwereerd, maar niet uit het veld geslagen, schreven we een artikel voor American Psychologist, het prestigieuze tijdschrift van de
American Psychological Association. Een paar maanden later kwam
het commentaar. ‘Ik weet zeker dat dit artikel volstrekt oninteressant is
voor elke psycholoog, levend of dood,’ was het nogal botte eenregelige
oordeel. We bleven de redacteur echter bestoken met vragen en drongen erop aan dat hij ons uitlegde waarom onze ideeën niet de moeite
waard waren. We hielden het lang genoeg vol om ook onder de aandacht te komen van zijn opvolger, die ons wat beter gezind was (of
minder tegen de druk bestand). Hij had commentaar waar we wel wat
mee konden. ‘Hoewel jullie ideeën wel enige waarde hebben,’ zei hij,
‘zal niemand ze serieus nemen zolang jullie niet met bewijzen komen.’
Toen drong het ineens tot ons door dat we precies dit tijdens onze studie sociale psychologie hadden geleerd.
De afgelopen kwart eeuw hebben we onderzoek gedaan naar de invloed van angst voor de dood op het menselijk handelen. Eerst deden
we onderzoek onder onze eigen studenten. Later, toen onze theorie
aansloeg, gingen collega’s van over de hele wereld aan het onderzoek
meedoen. Tegenwoordig wordt de terror management theory bestudeerd door psychologen en wetenschappers uit andere disciplines, en
heeft ze een groot aantal resultaten opgeleverd die veel verder gaan dan
Becker ooit had durven dromen.
Inmiddels zijn er overtuigende bewijzen dat, zoals William James
een eeuw geleden al suggereerde, de dood inderdaad de worm is die
knaagt aan het klokhuis van de condition humaine. Het besef dat
wij mensen sterfelijk zijn heeft een ingrijpend en allesdoordringend
effect op onze gedachten, gevoelens en gedragingen op vrijwel alle
vlakken van het menselijk leven – of we ons er nu van bewust zijn of
niet.
In de loop van de menselijke geschiedenis is de angst voor de dood
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een sturende factor geweest voor de ontwikkeling van kunst, religie,
taal, economie en wetenschap. Hij deed ons piramiden bouwen en de
Twin Towers in Manhattan neerhalen. Hij draagt bij aan conflicten
wereldwijd. Op een meer persoonlijk niveau leidt het besef van onze
eigen sterfelijkheid ertoe dat we van flitsende auto’s houden, ongezond
lang in de zon liggen om knisperend bruin te worden, onze creditcards
plunderen, rijden als bezetenen, vermeende vijanden te lijf gaan, en
snakken naar roem, hoe kortstondig ook, ook al moeten we daarvoor
yak-urine drinken in een realityshow. De dood maakt tevens dat we ons
ongemakkelijk voelen in ons lichaam en een ambivalente houding hebben ten opzichte van seks. Ons bewustzijn van de onvermijdelijkheid
van de dood zou zomaar kunnen bijdragen aan ons eigen uitsterven als
we niet snel wat veranderen aan de manier waarop we ermee omgaan.
Angst voor de dood is een van de belangrijkste drijvende krachten
voor het menselijk handelen. In de loop van dit boek zullen we laten
zien dat deze angst veel sterker bijdraagt aan menselijk gedrag dan de
meesten van ons beseffen. We worden er zelfs zozeer door gestuurd dat
elke poging om een antwoord te vinden op de vraag ‘Waarom doen
mensen zoals ze doen?’ tekort zal schieten als daarin het besef van de
sterfelijkheid niet centraal staat.
In dit boek presenteren we de terror managment theory en het onderzoek dat daarbij hoort, samen met relevante bevindingen uit andere
disciplines, zoals de antropologie en de archeologie. Daarnaast illustreren we onze beweringen met historische en hedendaagse voorbeelden.
In onze beschrijving van het onderzoek zullen we zo veel mogelijk
trachten om academisch jargon te vermijden en lastige details achterwege laten. Tevens hebben we geprobeerd het verslag van sommige
van de belangrijkste experimenten wat te verluchtigen door ze te beschrijven vanuit het perspectief van de individuele deelnemers, van
wie we de namen hebben veranderd.
In deel 1 introduceren we uitgangspunten van de terror management theory en de twee pijlers van terror management: cultureel be-
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paalde wereldbeelden en eigenwaarde. In deel 2 duiken we in de vroegste geschiedenis in een poging een antwoord te vinden op de vragen
‘Hoe werden onze voorouders geconfronteerd met het probleem van
de dood?’ en ‘Wat deden ze eraan?’ In deel 3 staan we stil bij het effect
van de aangekondigde sterfelijkheid in een groot aantal uiteenlopende
persoonlijke en interpersoonlijke activiteiten. In het laatste hoofdstuk
presenteren we enkele ideeën over de implicaties van ons werk voor
het begrip van de moderne wereld en de omgang met de realiteit van de
dood.
Bij het voortzetten van Beckers intellectuele zoektocht zijn onze
overkoepelde doelen: laten zien hoe het besef van onze sterfelijkheid
op talloze manieren ten grondslag ligt aan zowel het nobelste als het
meest verwerpelijke menselijk gedrag, en overwegen hoe deze inzichten kunnen bijdragen aan persoonlijke groei en sociale vooruitgang.

Deel 1
Terror management

1
Omgaan met angst voor de dood

‘De wieg schommelt boven een afgrond en het gezond verstand
zegt ons dat ons bestaan niet meer is dan een kortstondige
lichtspleet tussen twee eeuwigheden van duisternis.’1
– Vladimir Nabokov, Geheugen, spreek.

Op kerstavond 1971 vlogen de zeventienjarige Juliane Koepcke en haar
moeder Maria, een Duitse ornithologe, vanuit Lima in Peru samen met
negentig andere passagiers over het Amazonegebied. Ze waren onderweg om Kerstmis te gaan vieren met Julianes vader, de briljante zoöloog Hans-Wilhelm Koepcke, in de stad Pucallpa. Plotseling werd de
tank van het vliegtuig getroffen door de bliksem. Op zo’n drie kilo
meter boven het reusachtige, dunbevolkte regenwoud, spatte het vliegtuig uiteen in rook, stukken romp en as.
Juliane werd uit het vliegtuig geslingerd en vloog door de lucht. Om
haar heen was het stil. Terwijl ze in haar vliegtuigstoel gesnoerd zat,
voelde ze hoe ze door de lucht tuimelde en zag ze de boomtoppen van
de jungle in een razend tempo op zich afkomen. Ze dacht dat ze het
niet zou overleven. Haar val werd echter gebroken door het dichte bladerdak. Ze verloor haar bewustzijn.
Toen ze bijkwam, maakte ze de veiligheidsgordel los en voelde ze om
zich heen. Ze was een van haar schoenen kwijt, en haar bril. Ze voelde
aan haar sleutelbeen, dat was gebroken. Bovendien had ze een grote
snee in haar been en een wond aan haar arm. Een van haar ogen was zo

16

terror management

sterk opgezwollen dat het dicht zat, met het andere kon ze nog een
beetje kijken. Ze was duizelig als gevolg van de ernstige hersenschudding die ze had opgelopen. Omdat ze in shock was, voelde ze geen pijn.
Ze bleef maar roepen om haar moeder. Niemand gaf antwoord. Ze
merkte dat ze kon lopen. En dus begon ze te lopen.
Elf dagen lang strompelde Juliana door het regenwoud van de Amazone, te midden van kaaimannen, tarantula’s, giftige kikkers, sidderalen en zoetwaterroggen. Ze doorstond stortregens, zuigende modder,
verschrikkelijke hitte en de niet-aflatende wolken bijtende insecten.
Uiteindelijk vond ze een klein kreekje. Omdat ze zich herinnerde wat
haar vader haar had geleerd – dat de meeste mensen geneigd zijn om in
de buurt van water te gaan wonen – volgde ze het stroompje naar een
grotere rivier. Ze liep het water vol piranha’s en roggen in en begon
voorzichtig stroomafwaarts te zwemmen en drijven.2
Haar shocktoestand redde haar. Ze had niet echt honger en voelde zich
alsof ze psychisch ‘in watten verpakt was’. De wolken bijtende en stekende
insecten waren echter wel een marteling. Ze probeerde wat te rusten onder de bomen, maar slapen was vrijwel onmogelijk. Er zaten maden in
haar wonden. Haar insectenbeten raakten ernstig ontstoken. Ze raakte
zo ernstig verbrand door de felle zon van het Amazonegebied dat haar
huid begon te bloeden. Versuft bleef ze voortgaan.
Uiteindelijk vond ze een motorboot. Ze had de tegenwoordigheid
van geest om wat benzine uit een kleine jerrycan over de maden te gieten, waardoor het merendeel stierf. Een paar dagen later vonden de
eigenaren van de boot haar in de buurt van hun kleine hut en brachten
haar naar het dichtstbijzijnde dorpje, op zeven uur varen.
Ze was de enige die de ramp had overleefd.
We kennen allemaal wel verbazingwekkende verhalen van mensen die
er ondanks alles in slagen om aan de dood te ontsnappen: de overlevenden van de legendarische Amerikaanse groep pioniers in de negentiende eeuw, de Donners, en de overlevenden van de Titanic, de men-
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sen die de bombardementen van Dresden, Hiroshima en Nagasaki
overleefden. Dergelijke verhalen laten zien dat alle levende wezens
worden geboren met biologische systemen die gericht zijn op zelfbehoud. In de loop van miljarden jaren hebben zich talloze uiteenlopende, complexe levensvormen ontwikkeld die allemaal specifiek zijn aangepast om lang genoeg te overleven om zich te kunnen voortplanten en
hun genen door te geven aan toekomstige generaties. Vissen hebben
kieuwen, rozenstruiken hebben doornen, eekhoorns begraven eikels
en halen die maanden later weer tevoorschijn, termieten eten hout. Er
lijkt geen einde te komen aan de fantastische manieren waarop de
meest uiteenlopende levende wezens voldoen aan de belangrijkste biologische noodzaak: overleven.
Wanneer je ontdekt dat er een vleermuis rondfladdert op zolder en
jij die donkere ruimte betreedt, gewapend met een tennisracket om het
beestje dood te slaan, kun je erop rekenen dat het niet eenvoudig zal
worden, want het wil niets liever dan overleven. Zelfs regenwormen
doen hun uiterste best om de dood te vermijden, zoals iedereen kan
bevestigen die er wel eens een aan een vishaakje heeft geprobeerd te
prikken. Als je ze in tweeën hakt, blijven ze gewoon bewegen. Je probeert ze op de haak te prikken en ze verzetten zich hevig. Wanneer het
je eenmaal is gelukt, schijten ze je vingers onder.
In tegenstelling tot vleermuizen en wormen weten wij mensen echter dat we vroeger of later onze strijd tegen de dood zullen verliezen,
wat we ook proberen. Dat is een ten diepst verontrustende gedachte.
We denken misschien bang te zijn voor de dood omdat onze lichamen
gaan rotten en stinken en tot stof zullen wederkeren, omdat we onze
dierbaren moeten achterlaten, omdat we belangrijke zaken nog niet
hebben kunnen afmaken, of omdat we eigenlijk vrezen dat er geen liefhebbende God is die op ons wacht om ons in zijn armen te sluiten.
Maar aan al deze zorgen ligt die ene onderliggende biologische imperatief ten grondslag. Juliana Koepcke en ander overlevenden hebben ontdekt dat we bereid zijn om werkelijk alles te doen om te overleven. En
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toch leven we met het besef dat we uiteindelijk in dat verlangen zullen
worden teleurgesteld.
Hoe zijn we toch in die akelige situatie terechtgekomen? Hoewel wij
mensen de fundamentele drang tot overleven hebben geërfd, verschillen we toch van andere levensvormen. We hebben niet bepaald een
indrukwekkende lichaamsbouw. We zijn niet bijzonder groot en onze
zintuigen zijn ook niet bijzonder scherp. We bewegen ons langzamer
dan luipaarden, wolven en paarden. In plaats van klauwen hebben we
tamelijk kwetsbare nagels, ons gebit is er niet op gemaakt om vlees te
verscheuren dat taaier is dan een gare biefstuk.
De kleine groep Afrikaanse hominiden waar we allen van afstammen was echter uiterst sociaal, en dankzij de evolutie van de hersenschors van hun nageslacht werd onze soort uiteindelijk bijzonder intelligent. Deze ontwikkelingen bevorderden de samenwerking en de
arbeidsdeling, en zouden er uiteindelijk toe leiden dat onze voorouders
het gereedschap, de landbouw, de voedselbereiding, huizen en nog tal
van andere nuttige zaken uitvonden. Wij, hun afstammelingen, hebben ons vermenigvuldigd en we zijn een succes gebleken. Onze beschavingen wisten zich overal ter wereld te handhaven.
De evolutie van de menselijke hersenen leidde tot twee belangrijke
menselijke intellectuele vermogens: een hoge mate van zelfbewustzijn
en het vermogen om te denken in termen van verleden, heden en toekomst. Alleen wij mensen zijn ons, voor zover we weten, bewust van
onszelf als iets wat bestaat in tijd en ruimte. Dat is een belangrijk onderscheid. In tegenstelling tot ganzen, apen en wombats zijn wij in staat om
zorgvuldig na te denken over onze huidige situatie, en over het verleden
en de toekomst, alvorens te besluiten hoe te handelen.
Dat bewustzijn van ons eigen bestaan geeft ons een hoge mate van
gedragsmatige flexibiliteit die ons helpt te overleven. Eenvoudigere levensvormen reageren direct en altijd op dezelfde manier op hun omgeving. Zo vliegen motten altijd op het licht af. Hoewel dat gedrag van
een mot over het algemeen nuttig is bij de navigatie en het vermijden
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van roofdieren, kan het dodelijk zijn als de lichtbron een kaars of een
kampvuur is. In tegenstelling tot motten kunnen wij mensen onze aandacht afwenden van de voortdurende stroom zintuiglijke indrukken.
Wij worden niet onherroepelijk aangetrokken door de vlam. We k unnen
ervoor kiezen om op verschillende manieren te handelen en vertrouwen
daarbij niet alleen op onze instincten, maar ook op ons vermogen om te
leren en te denken. Wij kunnen nadenken over alternatieve reacties op
situaties en de eventuele gevolgen daarvan, en nieuwe mogelijkheden
bedenken.
Over het algemeen heeft het zelfbewustzijn ons een grote dienst bewezen. Het heeft ons vermogen vergroot om te overleven, ons voort te
planten en onze genen door te geven aan toekomstige generaties. En
het voelt ook goed. Wij kunnen nadenken over het feit dat elk van ons,
om Otto Ranks prachtige woorden te citeren, ‘een tijdelijke vertegenwoordiger is van de kosmische oerkracht’.3 We stammen allen direct af
van, en zijn dus ook verwant aan, het eerste levende organisme en elk
ander levend wezen op aarde dat ooit heeft geleefd of in de toekomst
nog zal leven. Wat is het toch een genot om te leven en tegelijk ook nog
te weten dat we leven!
Maar omdat wij mensen ons ervan bewust zijn dat we bestaan, weten
we ook dat we op een dag niet meer zullen bestaan. De dood kan zich
op elk moment aandienen, en dat kunnen we niet voorspellen of voorkomen. En dat is bijzonder onwelkom nieuws. Zelfs als we het geluk
hebben dat we ontsnappen aan aanvallen van giftige insecten of bijtende beesten, messen, kogels, vliegtuigongelukken, auto-ongelukken,
kanker of aardbevingen, weten we heel goed dat er een keer een einde
aan komt.
Dat besef van de dood is het nadeel van het menselijk intellect. Als je
er even bij stilstaat, zie je dat het besef van de dood ons voor een akelig
probleem stelt en eigenlijk aanvoelt als een soort kosmische grap.
Enerzijds delen we met alle levende wezens het intense verlangen om te
blijven bestaan, anderzijds zijn we slim genoeg om te erkennen dat ons
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streven uiteindelijk vergeefs zal zijn. We betalen een hoge prijs voor
ons zelfbewustzijn.
Angst is de natuurlijke en over het algemeen meest adaptieve reactie
op de dreigende dood. Alle zoogdieren, ook mensen, voelen angst. Wanneer een impala een leeuw ziet die op het punt staat om haar te bespringen, zendt de amygdala in haar hersenen signalen naar het limbische
systeem die een vecht-, vlucht- of verstijvingsreactie veroorzaken. Iets
vergelijkbaars overkomt ook ons. Steeds wanneer we het gevoel hebben
in doodsgevaar te verkeren door een auto waarover we de macht verliezen, een overvaller met een mes, kramp in de borst, een verdacht knobbeltje, sterke turbulentie in het vliegtuig, een zelfmoordterrorist die zich
opblaast in de menigte – worden we door een gevoel van angst overmand. Dan voelen we de drang om te vechten, te vluchten of te verstijven. Paniek is het gevolg.
En wat er nu zo tragisch is aan onze toestand: alleen wij mensen zijn,
vanwege onze vergrote en verfijnde hersenschors, in staat om die angst
ook te voelen terwijl er geen direct gevaar dreigt. Onze dood ‘wacht als
een oude losbol’, zoals de Belgische chansonnier Jacques Brel al zei,
weggedoken in de psychologische schaduwen. Dat besef dreigt ons in
een constante toestand van existentiële angst te brengen.
De dichter W.H. Auden wist dit uniek menselijke probleem prachtig
te verwoorden:4
Gelukkig de haas in de morgen, want ze weet niet
wat de jager bij het ontwaken denkt. Gelukkig het blad
dat niet weet dat het zal vallen.
Maar wat moet de mens, die melodieën uit het hoofd fluit
en weet bij welke maat de dood hem de mond zal snoeren, als de
kreet van de pijlstormvogel?
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Dit eeuwig aanwezige vermogen tot verlammende angst is de ‘worm
die knaagt’ aan het klokhuis van de condition humaine. Om met deze
angst voor de dood te kunnen omgaan, moeten we onszelf verdedigen.
Hoe we omgaan met angst
Gelukkig zijn wij mensen een vindingrijke soort. Toen onze intelligentie zich eenmaal had ontwikkeld tot op het punt waarop we ons van
deze existentiële crisis bewust werden, gebruikten we diezelfde intelligentie om middelen te bedenken waarmee we die potentieel verwoestende existentiële angst op afstand konden houden. Onze gedeelde,
cultureel bepaalde wereldbeelden – de overtuigingen die we ontwikkelen om de werkelijkheid voor onszelf te verklaren – geven ons een
vermoeden van betekenis, een verklaring voor de oorsprong van het
universum, een blauwdruk voor waardevol gedrag hier op aarde en de
belofte van onsterfelijkheid.
Sinds het ontstaan van de mensheid hebben cultureel bepaalde wereldbeelden enorm veel troost geboden aan de dood vrezende mensen.
Door de eeuwen heen heeft de overgrote meerderheid van de mensen
over de gehele wereld, in het verleden en het heden, van hun religies
geleerd dat het bestaan letterlijk in een of andere vorm doorgaat na de
fysieke dood. Sommigen van ons geloven dat de ziel opstijgt naar de
hemel waar we onze eerder overleden dierbaren weer zullen ontmoeten en ons kunnen koesteren aan de liefdevolle gloed van onze schepper. Anderen ‘weten’ dat onze ziel op het moment van onze dood verhuist naar een nieuwe, gereïncarneerde vorm. Weer anderen zijn ervan
overtuigd dat onze zielen gewoon oversteken naar een ander, onbekend niveau van het bestaan. In al deze gevallen geloven we op de een
of andere manier dat we letterlijk onsterfelijk zijn.
Onze culturen bieden ons bovendien hoop op symbolische onsterfelijkheid, een besef dat we deel uitmaken van iets dat groter is dan wijzelf en dat nog lang zal voortbestaan nadat wij zijn overleden. Daarom
willen we graag onderdeel zijn van betekenisvolle groepen en een blij-
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vende invloed hebben op de wereld – of dat nu is door middel van ons
creatieve werk of de wetenschap, door de gebouwen of de mensen die
naar ons zijn genoemd, de bezittingen en de genen die we doorgeven
aan onze kinderen, of door de herinneringen die anderen aan ons bewaren. En zoals wij de mensen gedenken van wie we hielden, die we
bewonderden en die vóór ons zijn overleden, zo denken we dat anderen voor ons hetzelfde zullen doen. Op symbolische wijze ‘leven we
voort’ in ons werk, door de mensen die we hebben gekend, door de
gedenktekens die ons graf markeren en in ons nageslacht.
Deze culturele manieren om de dood de overstijgen zorgen dat we
het gevoel kunnen hebben dat we een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een wereld die blijvend is. Ze beschermen ons tegen het idee
dat we niet meer zijn dan doelloze dieren die bij hun dood gewoon
ophouden te bestaan. Ons geloof in letterlijke en symbolische onsterfelijkheid helpt ons om te gaan met de mogelijke angst als gevolg van het
besef dat onze fysieke dood onvermijdelijk is.
Dat brengt ons bij een van de belangrijkste beginselen van de terror
management theory. Wij mensen gebruiken allemaal twee fundamentele psychologische hulpmiddelen om met het besef van onze eigen
sterfelijkheid om te gaan. Om te beginnen moeten we ons geloof in ons
cultureel bepaalde wereldbeeld bewaren, omdat dat ons het gevoel geeft
dat de werkelijkheid geordend, betekenisvol en permanent is. Hoewel
we ons cultureel bepaalde wereldbeeld bewaren, omdat over het algemeen als vanzelfsprekend beschouwen, is het eigenlijk een tamelijk
kwetsbare menselijke constructie en mensen steken enorm veel energie
in het totstandbrengen, onderhouden en verdedigen ervan. Aangezien
we steeds weer vlak voor het besef staan dat ons bestaan kwetsbaar is,
houden we ons vast aan de instituties en rituelen van onze culturen op
de gebieden van overheid, onderwijs en religie om ons idee staande te
houden van het menselijk leven als iets dat uniek zinvol en eeuwig is.
Het is echter niet voldoende dat we het leven in het algemeen zo
zien. We moeten ook ons éígen leven zo zien. De wegen naar letterlijke
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en symbolische onsterfelijkheid zoals we die krijgen aangereikt door
ons wereldbeeld verlangen van ons dat we ons een waardevol lid van
onze eigen cultuur voelen. Daarom is een tweede, onmisbaar hulpmiddel voor angstbeheersing het gevoel dat wij er persoonlijk toe doen,
gewoonlijk een gevoel van eigenwaarde of zelfwaardering genoemd.
En zoals de cultureel bepaalde wereldbeelden uiteenlopen, zo geldt dat
ook voor de manieren waarop we ons gevoel van eigenwaarde krijgen
en bewaren. Onder de Dinka in Sudan staat de man die de grootste
kudde langhoornkoeien bezit in het hoogste aanzien. Op de Triobandeilanden wordt het aanzien van een man afgemeten aan de hoogte van
de stapel yams die hij voor het huis van zijn zuster neerlegt en daar laat
wegrotten. Voor veel Canadezen is de man die er het best in slaagt om
met zijn stick rubberen pucks in een net te slaan dat wordt bewaakt
door een gemaskerde tegenstander, een nationale held.
Het verlangen naar zelfwaardering is een sterke, zeer sterke motivatie voor alles wat we doen. Zelfwaardering beschermt ons tegen de
dreigende angst die net onder het oppervlak van onze dagelijkse ervaring sluimert. Zelfwaardering stelt elk van ons in staat om te geloven
dat we blijvende, belangrijke schepselen zijn, niet slechts materiële wezens die voorbestemd zijn om te worden weggevaagd. Deze twee motieven, de bevestiging van de juistheid van ons wereldbeeld en de demonstratie van onze persoonlijke waarde, beschermen ons samen tegen
de uniek menselijke angst voor de onvermijdelijke dood. En het zijn
ook precies die impulsen die bepalend zijn geweest voor veel van wat
de mens in de loop van zijn geschiedenis heeft weten te bereiken.
Het idee dat het besef van onze eigen sterfelijkheid een centrale rol
speelt in alles wat de mens aangaat, is al heel oud. We vinden het terug
in de Bijbel, de Tora, de Koran en de oude boeddhistische teksten. Vijfentwintighonderd jaar geleden zag de Griekse historicus Thucydides in
zijn De Peloponnesische oorlog het probleem van de dood als de belangrijkste oorzaak van langdurige gewelddadige conflicten. Volgens So-
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crates was het de taak van de filosofie om ons te leren hoe te sterven.
Voor Hegel was de geschiedenis een verslag van ‘wat de mens doet met
de dood’. In de afgelopen twee eeuwen zijn dit soort ideeën verder ontwikkeld door filosofen (zoals Søren Kierkegaard en Friedrich Nietzsche),
theologen (bijvoorbeeld Paul Tillich een Martin Buber), psychoanalytische en existentiële psychologen (van Sigmund Freud tot Otto Rank
en Robert Jay Lifton), om nog maar te zwijgen over de voortgaande literaire canon die zich uitstrekt van bijvoorbeeld Sophocles tot Shakespeare en Philip Roth.
In de wetenschappelijke psychologie is aan het probleem van de
dood echter nooit veel aandacht besteed. Zelfs vandaag de dag staan
veel psychologen er nog verbazingwekkend onverschillig tegenover.
Als je de invloedrijke hedendaagse sociaalwetenschappelijke werken
uitkamt die licht proberen te werpen op zaken als de menselijk natuur,
de geest, cultuur, religie, oorlog, geschiedenis en bewustzijn zou je op
het idee kunnen komen dat de dood niet alleen onbelangrijk is, maar
zelfs nauwelijks bestaat.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de wijd verbreide opvatting
dat het effect van de dood op onze relaties niet te begrijpen of op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze te testen is. In het post-freudiaanse tijdperk, toen de psychologie nog moest vechten om serieus te
worden genomen als wetenschap, waagden psychologen zich niet aan
grote, radicale ideeën, en al zeker niet wanneer die betrekking hadden
op de effecten van onbewuste gedachten en emoties op ons alledaagse
gedrag.
Als experimentele sociaal psychologen verbaasde ons dat. Waarom
zouden dit soort ideeën níét wetenschappelijk kunnen worden verwoord en vervolgens getest? Misschien kon de wetenschappelijke methode wel worden toegepast om precies te verklaren hoe mensen omgaan met onbewuste existentiële angsten.
We startten onderzoeken waarin een (interventie)groep deelnemers
werd herinnerd aan zijn sterfelijkheid en een andere (controlegroep)
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niet. We wilden proberen vast te stellen of de mensen in de interventiegroep zich meer zouden inspannen om hun cultureel verworven overtuigingen in stand te houden als ze aan de dood werden herinnerd. De
eerste test deden we met tweeëntwintig kantonrechters in 1987 in Tucson, Arizona. Toen werd het interessant.
Bij die gelegenheid leerden we rechter Michael Garner kennen, die
ons zou helpen bij ons eerste wetenschappelijke experiment.
De berechting van een prostituée
Voor rechter Garner was het een routinehandeling om de zaak van deze
prostituée te beoordelen en de borgsom voor haar tijdelijke invrijheidstelling te bepalen. Toen hij ’s ochtends op zijn werk aankwam, ging hij
aan zijn bureau zitten en sloeg de map met overtredingen van de afgelopen nacht open: rijden onder invloed, winkeldiefstal, ordeverstoring.
Vervolgens bekeek hij het dossier dat de aantekeningen van de openbaar aanklager bevatte in de zaak tegen ene Carol Ann Dennis.
Het proces-verbaal en het verslag van de openbaar aanklager vermeldden dat deze vijfentwintig jaar oude vrouw even na 21.30 uur was
gearresteerd aan de Miracle Mile. Dennis, die gekleed was geweest in
een wel heel erg kort broekje, hoge hakken en een bikinitopje, had daar
op een straathoek gestaan om klanten te werven. Een man van in de
dertig was in zijn pick-up naar haar toe gereden en had het raampje
omlaag gedraaid om haar aan te spreken. Ze hadden geen van beiden
de politiewagen opgemerkt die even verderop verdekt stond opgesteld.
Het proces-verbaal vermeldde dat Dennis in de handboeien was geslagen en achter in de politiewagen was gezet. Vervolgens was ze afgevoerd, gevangen gezet en in staat van beschuldiging gesteld wegens
prostitutie. Omdat ze niet kon aantonen dat ze een vast woonadres
had, wachtte ze nu op de beslissing om haar op borgtocht vrij te laten.
Rechter Garner sloot het dossier en zuchtte. Dit soort gevallen had
hij al vaker gezien en gewoonlijk werd er dan een borgsom van 50 dollar vastgesteld. Hij opende een andere map die enkele lijsten met vra-
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gen naar zijn persoonlijkheid bevatte die een collegarechter hem had
gevraagd in te vullen voor zijn vriendin die haar hoogleraar hielp bij
een academisch onderzoek naar ‘persoonlijkheid, attitudes en beslissingen inzake borg’.
Een van die lijsten bevatte slechts twee vragen en was getiteld ‘Persoonlijkheidsonderzoek morele attitudes’. Om te beginnen vroegen we
de rechter of hij zo vriendelijk wilde zijn, ‘de emoties te beschrijven die
de gedachte aan uw eigen dood bij u oproepen’.
‘Ik denk er zelf niet zo vaak over na, maar ik vind het geloof ik vooral droevig voor mijn gezin, omdat zij me zouden missen,’ schreef hij.
Vervolgens vroegen we de rechter om ‘zo specifiek als u kunt’ aan te
geven, ‘wat u denkt dat er met u gebeurt wanneer u sterft, en wanneer
u eenmaal fysiek dood bent’.
Hij schreef: ‘Ik denk dat ik een tunnel van pijn zal binnengaan en
vervolgens zal worden losgelaten in het licht. Ik zal merken dat mijn
lichaam wordt begraven en uiteindelijk zal vergaan in de grond,
maar mijn ziel zal opgaan naar de hemel waar ik mijn Verlosser zal
ontmoeten.’
Nadat hij nog een aantal vragen had beantwoord, praatte de rechter
wat met zijn secretaris om vervolgens weer terug te keren naar zijn
kantoor en opnieuw aan het werk te gaan.
Hoe reageerden rechter Garner en de andere rechters die hadden nagedacht over hun eigen sterfelijkheid voordat ze de borgsom voor Carol
Anne bepaalden? De rechters in de controlegroep die de vragenlijst
niet kregen voorgelegd, stelden de borgsom vast op 50 dollar. De rechters die even tevoren waren herinnerd aan hun dood pakten Carol
Ann (die overigens geen bestaand persoon was) aan met een veel
zwaardere borgsom – gemiddeld 455 dollar, ruim negen keer de gebruikelijke kosten. De weegschaal van Vrouwe Justitia sloeg dus door,
of moeten we zeggen om, bij de rechters die eerder over hun eigen
einde hadden nagedacht.5
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Rechters worden geacht uiterst rationeel te werk te gaan en zaken
uitsluitend te beoordelen aan de hand van de feiten. Sommige rechters
hielden dan ook vol dat het beantwoorden van een paar vragen over de
dood toch echt geen effect gehad kon hebben op hun juridische oordeelsvermogen. Hoe was het dan toch mogelijk dat een dergelijke korte
herinnering aan de dood – zonder dat ze het zelf doorhadden – hun
beslissingen zo sterk kon beïnvloeden?
Toen we aan ons onderzoek begonnen, gingen we ervan uit dat
rechters over het algemeen om te beginnen al tamelijk sterke ideeën
hadden over goed en fout en dat Carol Ann Dennis’ gedrag bij hen wel
op ernstige morele bezwaren zou stuiten. De resultaten lieten zien dat
de rechters die over hun eigen sterfelijkheid hadden nagedacht vervolgens probeerden te doen wat volgens hun cultuur het rechtvaardigste was. Het gevolg was dat ze de wet strenger handhaafden dan
hun collega’s die niet van tevoren aan de dood waren herinnerd. Door
een extreem hoge borgsom vast te stellen voor de vrouw die ervan
beschuldigd werd een prostituée te zijn, verzekerden ze dat zij bij haar
rechtszaak aanwezig zou zijn en er niet met een berisping vanaf zou
komen, maar de straf zou krijgen die ze ‘verdiende’ voor haar morele
overtreding.
Herinneringen aan de dood leiden echter niet alleen tot negatievere reacties op iedereen die zich niet aan onze waarden houdt. Ze
leiden ook tot positievere reacties op mensen die zich er juist voor
inzetten. Uit een onderzoek kwam naar voren dat de beloning voor
mensen die een gevaarlijke crimineel aangaven bij de politie werd
verdrievoudigd nadat men eerst was herinnerd aan de dood.6 En het
effect van een herinnering aan de dood blijft niet beperkt tot mensen
van wie we vinden dat ze verdorven of juist nobel zijn. Een dergelijke
herinnering draagt ook bij aan ons algemene verlangen om ons geloof
in de juistheid van onze overtuigingen en het goede van onze cultuur
te versterken. Nadat we aan de dood zijn herinnerd, reageren we dus
grootmoedig op wat onze gekoesterde overtuigingen bevestigt, en
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verwerpen we alles en iedereen die deze overtuigingen in twijfel trekt.
In een ander onderzoek dat we kort na de enquête onder rechters
deden, nodigden we een groep Amerikaanse studenten uit in ons lab.
We vroegen iedereen in de controlegroep om gewoon iets neutraals te
beschrijven – namelijk de emoties die de gedachte aan voedsel of eten
als handeling bij hen opriep. De leden van de interventiegroep lieten
we dezelfde onprettige vragen over de dood beantwoorden die we aan
rechter Garner hadden gesteld.
Een paar minuten later vroegen we beide groepen om twee interviews te lezen waarvan we vertelden dat ze uit Political Science Quarterly kwamen (dat was echter niet waar): één met een hoogleraar die
een groot voorstander was van het Amerikaanse politieke systeem en
een ander met een hoogleraar die er fel tegen tekeerging.7 In zijn interview gaf de pro-VS hoogleraar wel toe dat de Verenigde Staten zo hun
problemen hadden. Economische ongelijkheid was een probleem, zo
merkte hij op, en in het buitenlandbeleid had de regering fouten gemaakt. Maar, zo stelde hij vast, over het algemeen, ‘heeft in dit land het
volk, en niet de regering, het laatste woord over de waarde van wat ik te
zeggen heb. Dat maakt dit land tot een geweldige plek om in vrijheid te
leven.’
De anti-VS hoogleraar daarentegen, erkende wel enkele van de vele
sterke punten van de Verenigde Staten, maar legde vervolgens de nadruk op de kwalijke invloed van de machtselite en het ‘economisch
gemotiveerde en immorele gedrag van de Verenigde Staten in de rest
van de wereld’. Hij besloot met te zeggen dat ‘moreel gedrag geen enkele rol speelt in het buitenlandbeleid van de VS. Daarom is het idee
dat de VS zich wereldwijd zou inzetten voor democratie en vrijheid een
volstrekte leugen.’ Hij stelde zelfs dat de huidige regering met geweld
moest worden verwijderd.
Alle studenten waren het eens met wat de pro-VS hoogleraar te zeggen had. Ze vonden hem verstandiger en meenden dat hij eerder de
waarheid sprak dan de anti-VS hoogleraar. Maar de studenten die eerst
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hadden nagedacht over hun uiteindelijke dood beoordeelden de proVS hoogleraar veel positiever en de anti-VS hoogleraar veel negatiever
dan de studenten in de controlegroep.
Sinds we deze weg zijn ingeslagen, hebben we in meer dan vijfhonderd studies laten zien op hoeveel verschillende manieren ons wereldbeeld ons beschermt tegen de angst die het besef van de onvermijdelijkheid van de dood anders zou oproepen. Wanneer we worden
herinnerd aan de dood, reageren we met kritiek en straffen op iedereen
die ingaat tegen onze overtuigingen en prijzen we iedereen die onze
overtuigingen onderschrijft en ondersteunt.8 De deelnemers werden
op een groot aantal verschillende manieren aan de dood herinnerd.9
Niet alleen stelden we hen vragen over de dood, soms lieten we ze ook
bloederige beelden van een ongeluk zien, een zin schrijven over de
dood, of zetten we ze gewoon neer in de buurt van een begrafenisondernemer of een begraafplaats. Interessant genoeg houden hun overtuigingen-ondersteunende responsen uitsluitend verband met herinneringen aan de dood. Dat is van belang, omdat andere herinneringen
aan negatieve gebeurtenissen, zoals sociale uitsluiting, zakken voor een
examen, intense pijn of het verliezen van een ledemaat in een autoongeluk niet hetzelfde effect veroorzaken als de herinnering aan de eigen sterfelijkheid.
In dit boek zullen we laten zien hoe pogingen om met de existentiële
angst voor de dood om te gaan van invloed zijn op vrijwel alles wat de
mens doet. Sterker nog: de zorg over onze sterfelijkheid is van invloed
op alles, van het alledaagse tot het allesomvattende – van wat we kiezen
voor de lunch, tot hoeveel zonnebrandcrème we gebruiken, op wie we
bij de laatste verkiezingen hebben gestemd, hoe we over winkelen denken, onze geestelijke en fysieke gezondheid, van wie we houden en wie
we haten.
Maar we worden niet met deze angst geboren. Als kleine kinderen
zijn we te jong om aandacht te hebben voor iets anders dan eten krijgen
en warm gehouden worden. Waarom en hoe raken kinderen dan inge-
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bed in een symbolische wereld van zin en zelfwaardering die zij gaan
verdedigen? En wanneer en hoe verschijnt de dood in het psychologische beeld?

