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Voor Suzanne



Or else we make a scarecrow of the day,
Loose ends and jumble of our common world

W. H. Auden
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hoofdstuk een

Eenieder die lang genoeg aan de westkust van Noord-
Amerika gewoond heeft, weet waarschijnlijk dat er 
ieder jaar honderden soorten vogels over dat conti-
nentale plat heen- en weer migreren, waarbij sommige 
soorten langere afstanden afleggen dan andere. Een 
van die soorten is de witkruingors. Zijn trek brengt 
hem in de herfst van Alaska naar het noorden van 
Mexico, en in de lente weer terug. Anders dan de 
meeste andere vogels heeft deze gors een ongebrui-
kelijk groot vermogen wakker te blijven, tot wel ze-
ven dagen lang tijdens de trek. Dat seizoensgebonden 
gedrag stelt hem in staat ’s nachts te vliegen en over-
dag te foerageren, zonder dat hij tussendoor hoeft 
te rusten. De laatste vijf jaar heeft het Amerikaanse 
ministerie van Defensie grote sommen geld besteed 
aan onderzoek naar de beestjes. In door de overheid 
gefinancierde projecten werd aan verschillende uni-
versiteiten, in het bijzonder in Madison, Wisconsin, 
de hersenactiviteit van de vogels tijdens hun lange 
slapeloze perioden onderzocht. De betrokken weten-
schappers hopen kennis te vergaren die ook op mensen 
van toepassing is. Het uiteindelijke doel is manieren te 
ontdekken die ervoor zorgen dat ook mensen het lan-
ge tijd zonder slaap kunnen stellen zónder daarbij het 
vermogen te verliezen efficiënt en productief te func-
tioneren. Concreet gezien wil men met dit onderzoek 
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de komst van de slapeloze soldaat bespoedigen–de 
studie naar de witkruingors is uiteindelijk maar een 
klein onderdeel van een bredere militaire onderne-
ming, gericht op in ieder geval een zekere mate van 
beheersing van de menselijke behoefte aan slaap. Op 
initiatief van de onderzoeksafdeling van het Pentagon 
(darpa1) zijn wetenschappers in verschillende labora-
toria bezig te experimenteren met slapeloosheidstech-
nieken, waarbij onder andere onderzoek gedaan wordt 
naar neurotransmitters, gentherapie en transcraniële 
magnetische stimulatie. Zo zouden er op korte termijn 
methodes ontwikkeld moeten worden om een soldaat 
ertoe in staat te stellen ten minste zeven dagen niet 
te slapen, en op de langere termijn manieren om die 
periode tot wel twee weken te rekken, zonder dat de 
mentale en fysieke prestaties van de ‘patiënt’ daaron-
der lijden. Tot nu toe hebben alle bestaande midde-
len tegen slaap schadelijke cognitieve en psychische 
bijwerkingen (verminderde waakzaamheid, bijvoor-
beeld). Dat geldt bijvoorbeeld voor de amfetaminen 
die in de meeste twintigste-eeuwse oorlogen werden 
gebruikt, maar ook voor recenter ingezette medicijnen 
als modafinil. Het gaat er de wetenschappers dus niet 
om mensen wakker te houden ondanks hun behoefte 
aan slaap, maar om de slaapbehoefte van het lichaam 
weg te nemen.

Meer dan twee decennia streeft het Amerikaanse 
leger er blijkens zijn strategisch handelen al naar het 
levende individu uit zo veel mogelijk delen van het 
commando-, controle- en uitvoeringscircuit te verwij-
deren. Talloos veel miljarden zijn er uitgegeven aan de 
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