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Van William Gibson tot Robert McFarlane: het 

Italiaanse schrijvers-collectief Wu Ming heeft 10 

boeken geselecteerd waarin utopische werelden 

geconstrueerd worden en onderzoekt onze impuls 

om ze te creëren.  

 

Het is goed dat je ons hebt gevraagd om te 

schrijven over onze top-10 van utopia’s. Momen-

teel vraagt iedereen aan ons om een stuk te 

schrijven over de politieke situatie in Italië, en 

ons antwoord is steeds: “Jullie weten toch al 

lang wat daar aan de hand is?” Een personage 

uit een komedie werd een charismatisch leider, 

nam zowel een weinig diepgaand links idioom als 

een uitgesproken rechtse macho-houding aan  en 

bleef schreeuwen: “Links noch rechts!”. Hij pre-

senteerde de massa’s een snelle manier om hun 

ziel te reinigen: “Goede burgers zijn eerlijk! Poli-

tici zijn de ware schuldigen!” Door te focussen op 

zondebokken en door het systeem alleen opper-

vlakkig aan de kaak te stellen (in dit geval de 

politici), stabiliseert de nieuwe beweging de kern 

van het systeem. De bezuinigingen kunnen dus 

gewoon doorgaan, uitbuiting blijft bestaan en de 

sociale ongelijkheid blijft onaangetast.  

 

 

 

Als de dystopie niet dystopisch meer is, dan 

wordt utopia, meer dan ooit, een onontbeerlijke 

levensbehoefte. 

 

1. ARCHAEOLOGIES OF THE FUTURE: 

THE DESIRE CALLED UTOPIA  

FREDRIC JAMESON 

 

Schrijvend over science fiction baseert Jameson 

zich op de Duitse filosoof Ernst Bloch met als 

doel het inspirerende onderscheid tussen het 

“utopische programma” en de “utopische im-

puls” te doen herleven. Als utopia gaat over het 

bedenken van een andere wereld of op z’n minst 

een andere manier van leven, dan is een uto-

pische impuls werkzaam tijdens de vele hande-

lingen en keuzes in ons dagelijks leven. Zelfs een 

boswandeling creëert een andere, tijdelijke 

wereld om ons heen en brengt aan het licht dat 

we liever op een andere manier leven. Er zijn 

boeken over utopische programma’s die 

zorgvuldig geconstrueerde utopisch werelden we-

ergeven, en er zijn boeken over de utopische im-

puls. De titels die we kozen vallen in beide cate-

gorieën.  
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2.  KIRINYAGA  

MIKE RESNICK 

  

Op een terragevormde planetoïde genaamd Ki-

rinyaga (de Gikuyu benaming van Mount Ke-

nya) probeert een Gikuyu-gemeenschap te leven 

zoals hun voorouders deden voordat Kenya 

werd gekoloniseerd. Voor Koriba, de zelfbe-

noemde mundumugu (medicijnman) van de ge-

meenschap, is dit een droom die uitkomt. Het 

spreekt voor zich dat de dingen niet gaan zoals 

hij verwacht, maar na de voorspelbare misluk-

king van het utopische programma wordt Ki-

ringaya een veel intrigerender boek. Een boek 

over Koriba’s terugkeer naar een veranderd, fu-

turistisch Nairobi en de niet aflatende utopische 

impuls die van hem een vreemdeling maakt in 

een vreemde stad. Hij heeft slechts twee vrien-

den: een oude man en een kloon van Ahmed van 

Marsabit (de beroemdste olifant uit de geschie-

denis van Kenya). Als hij een creatieve synthese 

tussen de utopische impuls en doodsdrift, weet 

hij een uitweg te vinden.  

 

 

3. MOUNTAINS OF THE MIND  

ROBERT MACFARLANE 

 

Dit is één van de beste boeken geschreven over 

bergbeklimmen ooit. Het is het beste boek dat 

zich bezighoudt met de utopische impuls die 

mannen en vrouwen er toe drijft om kou te lij-

den en uitputting te doorstaan, hoogteziekte te 

trotseren, constant de dood te riskeren, en dat 

alleen maar om de wereld te zien vanaf een berg-

top, niet veel meer dan een vluchtige blik voor-

dat je weer naar beneden afdaalt. Tot in de 18e 

eeuw werd de utopische impuls niet in verband 

gebracht met bergen. Mensen waren niet geïnte-

resseerd in het beklimmen van bergen, het berei-

ken van bergtoppen was nog uitdrukking van de 

primaire metafoor omhoog = goed/omlaag = 

slecht. Macfarlane vertelt het verhaal hoe men-

sen belangstelling kregen voor de bergen en ver-

anderde ze in een rijk van de utopie.  
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4. NO PICNIC ON MOUNT KENYA  

FELICE BENUZZI 

 

Dit gaat zowel over Kenia als over bergbeklim-

men als utopie. Op een equatoriale nacht in 1943 

ontsnapten drie Italiaanse krijgsgevangenen uit 

Kamp 354 in de buurt van Nanyuki om Mount 

Kenya te beklimmen. Zo’n acht maanden lang 

hadden ze stiekem hun ontsnapping voorbereid. 

Na twee weken van primitieve vrijheid en hevi-

ge honger bereikten ze Point Lenana (4,985 me-

ter). Toen gingen ze terug naar het kamp om 

hun onvermijdelijke straf te ondergaan. Was het 

de moeite waard? Natuurlijk! Met hun romanti-

sche gebaar overwonnen ze de gruwelijke verve-

ling en vernedering van het concentratiekamp. 

Een van hen, Felice Benuzzi, vertelde zijn ver-

haal in twee boeken. Een in het Italiaans (Fuga 

sul Kenya) en de andere in het Engels (No Pic-

nic on Mount Kenya). Wu Ming 1 en Roberto 

Santachiara hebben onlangs een biografisch ver-

haal geschreven over Benuzzi getiteld pont Len-

ana.  

 

5. TIMELESS EARTH  

PETER KOLOSIMO 

 

6.  SPACESHIPS IN PREHISTORY 

PETER KOLOSIMO 

 

7.  NOT OF THIS WORLD  

PETER KOLOSIMO  

 

8.  BROTHERS OF INFINITY   

PETER KOLOSIMO  

 

We kozen er vier, maar we zijn opnieuw geobse-

deerd geraakt door alle boeken die deze man 

schreef in de jaren zeventig. Boeken die we lazen 

toen we nog kind waren. Het waren allemaal 

bestsellers. Van elk exemplaar werden er hon-

derdduizenden verkocht. We zijn zelfs van plan 

om een boek over Kolosimo uit te geven. Hij 

was lid van de Italiaanse communistische partij, 

sprak vloeiend Duits en Russisch en hij onder-

hield contacten met visionaire wetenschappers 
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in het hele Oostblok. Hij dacht dat er hoog ont-

wikkelde beschavingen bestonden in andere de-

len van de Melkweg en hoogst waarschijnlijk 

hadden ze het socialisme al lang geleden verwe-

zenlijkt. Hij verkondigde dat delegaties van de-

ze “kameraden van andere planeten” de aarde in 

de oudheid hadden bezocht en probeerde het te 

bewijzen door te wijzen op afbeeldingen die de 

landing van sterrenschepen uitbeelden, kosmo-

nauten in volledige uitrusting etc. of door passa-

ges uit de bijbel te interpreteren als nauwelijks 

verhulde beschrijvingen van close encounters of 

the third kind. Hij schreef ook over bizarre we-

tenschap en herinterpreteerde de alchemie 

d.m.v. het dialectisch materialisme. Zijn boeken 

hadden altijd gedichten van Pablo Neruda als 

motto. Utopische brandstof voor onze nog jonge 

breinen. Psychedelisch stalinisme. We zijn nooit 

hersteld van het lezen van deze wonderbaarlijke 

boeken.  

 

9. THE GERNSBACK CONTINUUM  

WILLIAM GIBSON 

 

We hebben veel gepraat over dit beroemde korte 

verhaal. We organiseerden er zelfs conferenties 

over waarbij we stelden dat het vandaag de dag 

op z’n kop zou moeten worden gezet. Meer dan 

dertig jaar geleden verwoorde Gibson een thera-

pie voor post-utopische melancholie. De hoofd-

persoon wordt geplaagd door beelden van toe-

komsten die nooit hadden plaatsgevonden. De 

toekomsten waar de populaire cultuur over 

droomde in de late moderne tijd. D.w.z. van de 

jaren ’30 tot de vroege jaren ’60 – het tijdperk 

van de klassieke science fiction-prefiguraties. 

Plotseling ziet deze man futuristische vliegtui-

gen boven hem vliegen, futuristische landschap-

pen verschijnen aan de horizon, gelukkige 

Jetson-achtige families zweven in futuristische 

auto’s door de lucht. Het is het semiotische af-

val dat werd achtergelaten toen de toekomst 

zich uit onze wereld terugtrok. Hij herstelt van 

deze eigenaardige ziekte door het advies van een 

vriend op te volgen: Kijk naar slechte, waarde-

loze films. Stop jezelf vol met troep van de tele-

visie. Consumeer zonder schuldgevoelens de 

laagste producten van de populaire cultuur. 

Wees niet rouwig over het verlies van de toe-

komst.  

 

Als we het verhaal vandaag de dag zouden moe-

ten herschrijven, dan zou de therapie de ziekte 

zijn en andersom. M.a.w. gedwongen overcon-

sumptie van culturele troep is waar de meeste 

westerlingen mee zijn opgegroeid. Ze groeiden 

op in het eeuwige heden van het laat-

kapitalisme zonder dat iemand hen aanmoedig-

de om zich een toekomst voor te stellen, in welke 

vorm dan ook. Deze culturele handicap kan wor-

den genezen door een vernieuwd verlangen naar 

toekomstige werelden te cultiveren. Laten we 
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het stof van de oude Robert A. Heinlein-boeken 

vegen. Laten we onze Cordwainer Smiths, onze 

Jack Vances, onze Philip J. Farmers, en onze 

Ursula K. Le Guins terughalen. Laten we utopia 

heroveren.  

 

10. BRECKENRIDGE AND THE  

CONTINUUM  

ROBERT SILVERBERG 

 

Een ander kort verhaal met het woord 

"continuüm" in de titel, dat was het onderwerp 

van een van onze conferenties. Dit is iets ouder 

dan het verhaal van Gibson. Het is duidelijk een 

eerbetoon aan Joseph Campbell’s De held met de 

duizend gezichten en het is ook een demonstratie 

van het geloof in de kunst van het vertellen van 

verhalen. Het is intrigerend dat Silverberg, niet 

lang nadat hij het had geschreven, vijf jaar 

stopte met schrijven. Breckenridge is een man 

van de 20ste eeuw die zich ineens in een extreem 

verre toekomst bevindt. Waarschijnlijk hon-

derdduizenden jaren scheidt deze dunbevolkte, 

woestijnachtige wereld hem van de plek waar hij 

woonde. Hij sluit zich aan bij een groep gestran-

de mutanten en wordt de verteller. Elke nacht, 

rond het kampvuur, vertelt hij hen vervormde, 

half vergeten versies van Griekse en Hebreeuwse 

mythen. Beetje bij beetje wordt zijn inzicht in 

de structuur van die verhalen tot een  vaardig-

heid waarmee hij een raadsel zal oplossen en een 

nieuw begin van beschaving zal inleiden. Ro-

manschrijvers kunnen dat. 

 


