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In 1970 verscheen in The New Yorker een cartoon waarop een vrouw tegen een man
zegt, terwijl ze een cocktailparty verlaten: "Ashley, are you sure it's not too soon to go
around parties saying, 'Whatever happened to Marshall McLuhan?'" Achteraf bezien
luidde deze cartoon inderdaad het einde in van de periode waarin McLuhan het tegendeel
van marginaal was. Tussen 1965 en 1970 verscheen McLuhan in ieder zichzelf
respecterend tijdschrift, tv-programma en lezingencircuit in de VS en Canada, en in
mindere mate in Europa. Uiteenlopende figuren als John Lennon, Susan Sontag en
Pierre TmdeaU droegen hem op handen. Abbie Hoffman verkondigde in 1968 zelfs dat
de linkse beweging minder Marx en meer McLuhan zou moeten lezen. Wie het 'Oracle
of the Electronic Age', oftewel de goeroe van de televisiegeneratie, nog nooit gezien of
gehoord had, moest wel wereldvreemd zijn.
Niettemin kan McLuhan vandaag de &g met recht marginaal genoemd worden. Uitdrukkingen als 'the medium is the message' en de wereld als 'global village' zijn met
succes losgekoppeld van hun auteur, om een eigen leven te gaan leiden. In de communicatiewetenschappelijke leerboeken komt hij hooguit nog voor als curiosum. Onder filosofen wordt McLuhan slechts sporadisch als vakgenoot aangehaald, en dan meestal in
negatieve zin als postmodernist avant-la-Ieme, die de moderne technologie onkritisch
zou hebben verheerlijkt.
Toch wil ik McLuhan hier nog eens als cultuurfilosoof in de schijnwerpers zetten.
Niet omdat zijn werk zo nodig in ere hersteld moet worden, maar omdat hij mijns inziens van exemplarische waarde kan zijn voor cultuunheorctici die westerse technologie
en cultuur radicaal willen ontkoppelen. De bochten waarin McLuhan zich wringt o n ~
een consistente theorie te ontwikkelen zijn zeer instructief voor wie oog wil krijgen
voor de zwakke plekken van verwante hedendaagse ondernemingen.
Wat mij echter bovenal intrigeert in McLuhan, zijn de suggestieve parallellen tussen zijn werk en zijn leven. Zijn persoonlijkheid was bijzonder veelkleurig en verklaart
op zijn minst voor een deel waarom hij zo'n fenomeen kon worden. Welke filosoof
schreef brieven aan onder meer prins Bernhard, werd geÃ¯nterviewdoor Playboy en
speelde zichzelf in een film van Woody Allen? Het bijzondere en deels ook tragische
van McLuhan is echter dat zijn leven in bepaalde opzichten (ongewild) een illustratie
van zijn eigen inzichten is geweest. Daarom zal ik in dit artikel McLuhans werk en leven parallel aan elkaar bespreken.

Waakhond van de populaire cdtuur

McLuhan (191 1-1980) studeerde Engels en filosofie in zijn geboorteland Canada. (1)
Als beginnend docent Engelse literatuur onderwees McLuhan zijn studenten al niet alleen in het analyseren van de gangbare canon, maar ook van advertenties, krantebenchten en populaire romans. Deze moderne onderwijsopvatting was echter meer gebaseerd
op wantrouwen tegen die populaire cultuur, dan op enthousiasme er voor. McLuhans
credo was van het begin af aan dat moderne ontwikkelingen met open vizier tegemoet
getreden moesten worden, om ze zo nodig onschadelijk te kunnen maken.
McLuhans conservatieve levensinstelling was in 1937 al tot uitdrukking gekomen
in zijn bekering tot het katholicisme, dat hij zijn hele leven actief zou blijven belijden
en dat later een dankbaar aanknopingspunt voor tegenstanders zou vormen om de
hippieheld van crypte-kaiholicisme te beschuldigen. Honkvast was hij overigens ook:
de man die het ontstaan van een 'global village' afkondigde bleef na zijn aanstelling in
Toronto in 1946 de rest van zijn leven daar wonen en werken.
Zijn eerste boek, The Mechanica! Bride (1951), was een neerslag van zijn colleges:
afgedrukte advertenties gingen vergezeld van essays waarin het effect van deze advertenties werd geanalyseerd. McLuhan zag reclamemakers als moderne retorici, die de kunst
van het overtuigen verstonden. Tegelijkertijd waren het echter duivelskunstenaars: door
hun toedoen zouden industrialiseringen commercialisering van de Angelsaksische cultuur het gezins- en gemeenschapsleven te gmnde richten.
'Observation minus ideas' of 'ideas minus observation'?

In de jaren hierna deed de televisie rijn intrede in de Canadese en Amerikaanse huizen,
hetgeen een kathartisch effect op McLuhan had: het was afgelopen met de moraliserende
oordelen over nieuwe cultuurvormen. McLuhan ontwikkelde een eigenzinnige variant
van positivisme: de 'observation minus ideas', ook wel de 'probe' genoemd. Dat hield in
dat hij hij zijn onderzoeken vooraf zo min mogelijk concepten formuleerde, om het veld
van onderzoek voor zichzelf te laten spreken. Alleen op die manier zou je tot waarlijk
nieuwe inzichten over nieuwe verschijnselen kunnen komen. "Terugwijzen naar de tijd
van het paard of vooruitkijken naar de komst van voertuigen die de zwaartekracht overwonnen zullen hebben, is geen adequaat antwoord op de uitdaging van de automobiel."
(2) Moraliserende oordelen waren slechts een poging bij voorbaat greep te krijgen op
ontwikkelingen die nog niet eens begrepen werden.
Ondanks deze meihodische overwegingen geloofden de meeste latere critici niet in
McLuhans beweerde neutraliteit. Sommigen zagen in zijn methode een subtiele manier
om de conservatieve oordelen verhulder dan voorheen te presenteren (culminerend in de
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al genoemde beschuldiging van crypto-katholicisme).(3) Anderen meenden dat het achterwege laten van een theoretisch en normatief begrippenkader wel uit moest lopen op
een onkritische affirmatie van elke technologische en culturele ontwikkeling. (4)
Hoe weinig doordacht McLuhans methode ook mag zijn geweest, mijns inziens
stappen de meeste commentaren te gemakkelijk heen over de samenhang tussen deze
methode, het ondeizoeksveld waarop McLuhan zich bewoog en zijn schrijfstijl. Als media-onderzoeker was hij zich namelijk terdege bewust van & technologisch-culturele bepaaldheid van wat voor objectieve kennis door mag gaan en probeerde hij aan die conventies te ontsnappen. Zijn observerende methode was &n middel daartoe; zijn schrijfstijl (waarover straks meer) een ander. De problemen die dit project met zich meebracht
riepen een hybride werk in het leven, dat inderdaad voor meerdere uitleg vatbaar is. Ik
wil hier echter vooral aangeven uit welk complex van factoren dit veelkoppige monster
kon groeien.

Een zesde zintuig: de common sense

Vanaf het begin van de jaren '50 ontwikkelde McLuhan zijn basisideeÃ«over de invloed
van de media op culturen. Ieder communicatiemedium prikkelt een bepaald zintuig en
bepaalt daarmee grotendeels de perceptie van de gebruiker, stelde hij. Het medium dat in
een bepaalde cultuur overheerst, kan zo een krachtige invloed op de perceptie m die cultuur uitoefenen. De uitvinding van het schrift betekende bijvoorbeeld dat de mens zich
in plaats van op zijn gehoor op zijn gezichtsvermogen ging ori'nteren, met verstrekkende gevolgen. Zo zonden culturen met een fonetisch alfabet het ons bekende, 'visuele'
ruimtebegrip gaan hanteren, waardoor ook de formele logica zoals wij die kennen
ontwikkeld kon worden. Culturen zonder fonetisch schrift hanteerden volgens McLuhan
een 'akoestische' ruimte-opvatting, die geen vaste grenzen, aanwijsbaar centrum en
duidelijke richtingen zou kennen. Dit zou het denken in analogieÃ«bevorderen.
De specifieke zintuigstimulering noemde McLuhan het structurele effect van een
medium. Het structurele effect veranderde echter ook de verhouding tussen de verschillende zintuiglijke indrukken. Een ovennaat aan visuele informatie moest door de andere
zintuigen in hun eigen waarnemingsmodus vertaald enlof aangevuld worden, door
McLuhan subjectieve completering genoemd. Structureel effect en subjectieve completering bepaalden volgens McLuhan gezamenlijk welke verandering van een waarnemingspatroon een medium bewerkstelligt.
In navolging van onder meer Thomas van Aquino was McLuhan er van overtuigd
dat een goed, rationeel oordeel een evenwichtige bijdrage van alle zintuigen moest omvatten. Een zesde zintuig, de 'common senset, zou ons in staat stellen de indrukken van
gehoor, gezichtsvermogen, lastzin, reuk en smaak te integreren. McLuhan hanteerde de3
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ze opvatting met een voor hem karakteristieke nonchalance en rigiditeit. Hij vereenzelvigde de common sense veelal met de tastzin; tactiele media waren die media die alle
zintuigen stimuleerden. Bovendien reduceerde hij de vijf zintuigen meestal tot gezicht
en gehoor, waardoor de media-effecten in twee groepen uiteenvielen. Daarvan werd het
visuele kamp vaak als booswicht afgeschilderd, omdat de eenzijdige nadruk op het oog
(door de langdurige heerschappij van het schrift) de ratio ernstig beperkt zou hebben. In
de hitte van de strijd tegen deze beperking gooide McLuhan dan ook regelmatig alle
niet-visuele (dus akoestische, tactiele, en common sense stimulerende) media op &n
hoop.
Deze dichotomie tussen visuele en niet-visuele media was McLuhans gereedschap
om op ieder vlak snel tot de kern door te dringen. Mensen, boeken, objecten: wanneer
je hun zintuiglijke 'bias' kende, wist je wat voor vlees je in de kuip had. Dat dit extreem dichotome denken zelf wel eens een aberratie van de 'visuele', formele logica zou
kunnen zijn (waarin iets A of niet-A, dus visueel of niet-visueel is), kwam kennelijk
niet bij hem op.
Een ander centraal onderscheid dat McLuhan in deze periode ontwikkelde, was dat
tussen 'high' en 'low definition', oftewel 'hot' versus 'cool'. Een medium met een high
definition voorziet &n zintuig van zoveel informatie dat de andere zintuigen deze met
een willekeurige respons kunnen aanvullen, omdat ze voor het begrip niet echt relevant
zijn. De akoestische informatie van de radio is bijvoorbeeld zo gearticuleerd dat het niet
uitmaakt dat ieder zich het mannetje in de radio anders voorstelt. Media met een low
defimition daarentegen zijn zo ongearticuleerd in hun informatieverstrekking dat de gebruiker deze actief moet aanvullen met informatie uit andere zintuigen om een zinvolle
waarneming tot stand te brengen.
Televisie was volgens McLuhan het low definition-medium bij uitstek. Oor en oog
worden er weliswaar beide door aangesproken,maar het kostte volgens hem heel wat actieve participatie, ook van de andere zintuigen, om van al die bewegende stipjes op het
scherm en het magere geluid een zinnige waarneming te maken. Het is wellicht goed
om te bedenken dat McLuhan dit idee ontwikkelde toen de tv nog in de kinderschoenen
stond, al dachten McLuhans collega's destijds al dat hij wel een erg slecht tv-toestel
moest hebben. Het belangrijkste is echter dat McLuhan zich af en toe haast lyrisch over
televisie uitliet (hetgeen hem zijn faam als tv-goeroe zou bezorgen), juist omdat ze zoveel participatie vereiste en dus de common sense zou stimuleren (waarschijnlijk zou
hij de ontwikkeling van hd-tv dan ook betreurd hebben). Tv kijken was volgens hem
hard werken, maar daarom ook stimulerender voor de brede ratio dan het geschreven
woord; het klinkt ons na George Steiner en Neil Postman haast onwaarschijnlijk in de
oren.
In 1959 verwerkte McLuhan al deze intulties en observaties in lesmateriaal voor
media-onderwijs op middelbare scholen. Het rapport dat hij afleverde verdween bij de
opdrachtgevende organisatie al snel in een la, omdat het materiaal veel te moeilijk voor
de beoogde doelgroep zou zijn. McLuhan zelf meende dat dit weer eens demonstreerde
hoe de visuele schriftcultuur de verwachtingen schraagde; de scholieren zouden ongetwijfeld minder moeite met het materiaal hehben, juist omdat zij nog geen last hadden
van zulke vooringenomenheden.

Dit zou, in het verlengde van zijn dichotome denkwijze, McLuhans favoriete middel
blijven om zich immuun te maken voor kritiek: een ieder die het waagde hem tegen te
spreken kon er op rekenen te worden ingedeeld bij de mensen met een visuele blikvernauwing, die kennelijk niet openstonden voor de revolutionaire cultuurveranderingendie
de tv teweeg had gebracht.
De noodzakelijke gang der geschiedenis
De geschiedenistheorie die in het voorgaande werk nog impliciet bleef, werd door
McLuhan gethematiseerd in de twee boeken die hem beroemd zouden maken: The
Gutenberg Galaxy (1962) en Understanding Media (1964). (5) Hierbij deed zich een
verschijnsel voor dat veel mediatheorieen typeert: de beschreven effecten van individuele
media worden zonder meer overgebracht op culturen en tijdperken, waarbij steeds meer
nuances wegvallen tot er een overzichtelijke fasentheorie overblijft.
Het eerstgenoemde boek beschreef de enorme invloed van het schrift en de drukpers
op de ontwikkeling van culturen. Het fonetische schrift koppelde voor het eerst visuele
tekens radicaal los van klanken, waardoor het plotseling mogelijk werd abstract te denken. Dat betekende volgens McLuhan echter ook dat het gevoel voor magie afnam, dat
zintuigen van elkaar geÃ¯soleerwerden, kennisspecialisatieskonden ontstaan en als gevolg daarvan machtscentralisatie mogelijk werd. De drukpers uniformeerde en fragmenteerde de informatieoverdracht nog verder, zodat een cultuur kon ontstaan waarin individualisering, maar ook nationalisme (door homogenisering van taalgroepen) hoogtij
konden vieren.
In Utderstanding Media wordt deze geschiedenis doorgetrokken naar McLuhans eigen tijd, die de overgang naar het electronische tijdperk zou markeren. Deze overgang
wordt echter een zeer speciale status toegekend. McLuhan definieerde media zeer ruim
als 'extensions of man': als artefacten die een bepaald lichaamsdeel of -functie uitbreiden
en extemaliseren. Hierdoor is niet alleen het schrift als verlengstuk van het spraakvermogen (dat zelf weer een verlengstuk van het intellect is) een medium, maar ook het
wiel als uitbreiding van de voeten en zelfs het spel, als uitbreiding van het sociale zelf.
(6) De electronische media, waaronder de tv, zouden een uitbreiding van het centrale
zenuwstelsel zijn. Iedere uitbreiding van een lichaamsfunctie in een medium heeft volgens McLuhan afsluiting van de oorspronkelijke functie tot gevolg. Wie het wiel heeft
uitgevonden, loopt niet. Dat betekent dat het gebruik van een medium de mens van
zichzelf vervreemdt. Helaas zijn de mensen te zeer gefascineerd door de door henzelf geschapen artefacten om die afsluitingen op te merken; bovendien zien zij deze artefacten
niet als uitbreidingen van hun eigen lichaam. Zodoende hebben zij zich ongemerkt ondergeschikt gemaakt aan de technologie.
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Dat verandert echter met de komst van electronica. McLuhan localiseerde het bewustzijn namelijk in het centrale zenuwstelsel, en nu dat door de electronica wordt
geextemaliseerd, wordt dus ook het bewustzijn op een materi'le substantie buiten het
lichaam overgedragen. Dat heeft tot gevolg dat men zich eindelijk weer bewust wordt
van het lichamelijke, aan het zelf gebonden karakter van elke technologie - het begin
van de bevrijding van de technologische slavernij. De electronische media maken de
mens bewust van zijn onbewustzijn. Daarnaast zouden deze media door hun netwerk-karakter de in het tijdperk van de drukpers geÃ¯ndividualiseerdbewustzijnsprocessen weer
samenbrengen in een collectief bewustzijn: "De electronica wijst de weg naar een uitbreiding, op wereldschaal, van het bewustzijnsproces, zonder enige verwoording. Een
dergelijk collectief bewustzijn heeft mogelijk de voortalige staat van de mens gekenmerkt." (7) Dat is de reden waarom deze media van de wereld een 'global village' maken.
Met dit alles meende McLuhan zijn uitgangspunt, het serieus nemen van de complexiteit en discontinuÃ¯teivan de moderne ervaring, recht gedaan te hebben, maar er
desondanks in geslaagd te zijn de onderliggende harmonie van de wereld zichtbaar te maken. De aanvankelijk waargenomen chaos bleek slechts schijn: in The Gutenberg
Galaxy en UnderstandingMedia wijst McLuhan de media aan als de drijvende krachten
achter de stormachtige culturele ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis.
Patronen in een mozaÃ¯e
Understanding Media markeert het tijdstip waarop de reacties op McLuhan en zijn werk
zich in twee kampen verdeelden: dat van hen die vol lof over zijn pioniersgeest waren
en dat van hen die hem een warrige, speculatieve en a-politieke charlatan vonden.
Ongetwijfeld is McLuhans schrijfstijl een belangrijke factor in deze waterscheiding geweest: deze voldoet namelijk absoluut niet aan de gangbare vereisten van logica, coherentie en argumentatie. Zoals hiervoor al gezegd heeft dat te maken met wat hij over de
media wilde zeggen. Want hoe maak je in drukwerk duidelijk dat je in drukwerk niet alles duidelijk kunt maken? Al zijn stijlexpenmenten waren pogingen te ontsnappen aan
de beperkingen van het lineaire, logisch-analytische karakter van het schrift, dat het
westerse denken volgens hem al te lang in zijn greep had gehouden. Daarom hier iets
meer over hoe die stijl er uit ziet.
The Gutenberg Galaxy bestaat uit meer dan honderd losse stukken, die in een willekeurige volgorde gelezen kunnen worden. Boven de stukken staan groot gezette koppen,
die belangrijke stellingen uitlichten. Je kunt het geheel dus lezen als een krant: koppensnellend, nauwkeuriger lezend als de kop (zoals: "Heidegger surft even triomferend over
de electriciteitsgolven als Descartes over de mechanische golven" (8)) je treft. De stukjes zijn aaneenschakelingen van citaten en opmerkingen van McLuhan zelf, waartussen
het verband niet altijd even duidelijk is. De lezer moet zelf actief aan de slag met de
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schat aan materiaal die het boek bevat. McLuhan noemde het een mozaÃ¯ekdat beoogde
de lezer wakker te schudden uit zijn typografiche vooringenomenheid. (9)
Understanding Media heeft een iets conventionelere vorm; dat schijnt vooral het
werk van de uitgever te zijn geweest, die met name het grote aantal citaten terugbracht
tot gangbaardereproporties. Het bestaat uit twee delen: het eerste bevat thesen over de
werking van media in het algemeen, het tweede behandelt 26 afzonderlijkemedia (van
gesproken woord tot automatisering). De titels hiervan zijn vrijwel zonder uitzondering
(onvertaalbare) woordspelingen: "Press: govemment by News Leak", "Movies: the reel
world", "Automation: learning a living", etc. Veel stellingen uit het eerste deel komen
in gespecificeerde vorm terug in deel twee; er zijn ook letterlijke herhalingen van anecdotes en zinsnedes en zelfs letterlijke tegenspraken te vinden. Het boek wekt de indruk
van een verzameling losse notities en aantekeningen.
Door deze mozaiekstijl wisselen in beide boeken generaliserende en concretiserende
opmerkingen elkaar af, zodat de strekking van het betoog naar twee kanten wordt verhelderd. Bovendien bevatten de teksten tal van aanwijzingen voor patroonherkenning.
Het zal geen lezer ontgaan dat McLuhan vier cultuurpenodes onderscheidt (oraal, schriftelijk, typografisch en electronisch), waarvan hij zich vooral met de laatste twee bezighoudt. Ook zijn metaforen zijn informatief; mediagebruikers worden bijvoorbeeld
'slaapwandelaars", "mensen onder narcose" of "psychiatrischepati'nten" genoemd. Hun
ervaring gaat dus boven hun begrip uit, maar deze toestand wordt blijkbaar niet onomkeerbaar geacht. De extemalisering van het bewustzijn door de elecÃ®ronic
plaatst het
bewustzijn immers zodanig buiten de mens, dat deze uit zijn slaap kan ontwaken en
eindelijk beseft wat er gaande is geweest.
In feite zette McLuhan met zijn methode en stijl zijn lezers er toe aan zelf het patroon in de geschiedenis te ontdekken, dat hij al eerder waargenomen had. Wie ontvankelijk is voor de aanwijzingen die McLuhan in zijn mozaiek heeft gestopt, vindt er een
ware dialectiek, compleet met een 'Vernunft' die alles uiteindelijk op zijn pootjes terecht doet komen: de media. Alleen langs deze stilistische en methodische omwegen
kon McLuhan zijn lezers uit hun typografische slaap wekken en duidelijk maken hoe
zij tol dan toe in onwetendheid dienstbaar waren aan een historisch proces van technologische ontwikkeling. (10)
Het is dan ook niet verwonderlijk meer dat McLuhans werk als apologie voor de tv
&nals verhuld conservatisme is geÃ¬nterpreteerd
McLuhans enthousiasme voor de electronica kwam voort uit het bewustzijnsvervreemdende en daardoor bewustmakende effect
dat hij aan deze media (en aan zijn eigen tijd, waarin deze media de overhand kregen)
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toeschreef. De conservatieve (en misschien wel katholieke) inslag bleek uit zijn hoop
op een terugkeer (op wereldschaal) van het 'tribalisme' van archasche sarnenlevingsvormen, waarvan statische harmonie in plaats van verandering het kenteken zou zijn. Met
name in interviews heeft McLuhan zich doen kennen als iemand die op zoek was naar
harmonie en stabiliteit. Het resultaat van deze zoektocht was echter een ongelukkig huwelijk tussen de moderne informatietechnologieenerzijds en een archaisch maatschappijbeeld anderzijds, waarin de technologische component van de moderne samenleving
behouden bleef, maar haar culturele zwakke plekken (zoals individualisering, fragmentering en consumentisme) vervangen werden door traditionelere kenmerken.
Deze benadering van het moderne leven, waarin westerse cultuur en technologie
sterk gescheiden gewaardeerd worden, doet denken aan de manier waarop communitaristische en sommige niet-westerse politici enerzijds kritiek op het westerse individualisme en consumentisme uitoefenen en anderzijds de technologische verworvenheden van
het Westen aanvaarden of zelfs toejuichen. Het werk van McLuhan laat mooi zien dat
zulke pogingen veelal mank gaan aan een overmaat aan generalisatie en het negeren van
relevante samenhangen: of technologie&i (in meervoud) wel zo eenvoudig losgemaakt
kunnen worden van hun culturele aspecten (eveneens in meervoud) is niet eenduidig
vast te stellen. Tot op zekere hoogte heeft McLuhan een scherp oog voor die specifieke
samenhangen; die kracht gaat echter verloren op het moment dat hij voetstoots aanneemt dat het hierbij om noodzakelijke en niet om contingente samenhangen gaat en
hij deze bovendien op ongenuanceerde wijze naar culturen en tijdperken generaliseert.
De sensitiviteit voor de heterogeniteit van de moderne ervaring wordt dan helaas verruild
voor het houvast van een Hegeliaanse geschiedenistheorie.

Van uitstel komt afstel
Blijft nog de vraag hoe McLuhan zo hardnekkig vol kon houden dat zijn theorie geen
moreel oordeel over de beschreven medii-effecten impliceerde. Probeerde hij zijn lezers
zand in de ogen te strooien of was hij zelf naief? Mijns inziens is er op dit punt sprake
van een bekend probleem voor hedendaagse, zelfreflexieve cultuurcritici.
Cultuurtheoretici, en mediatheoretici in het bijzonder, hebben het altijd moeilijk als
ze aanspraak willen maken op objectiviteit en tegelijkertijd hun eigen positie willen
verantwoorden. Gezien de eigenschappen van media, zou elke presentatie van een
overzicht van alle media-effecten al weer gekleurdzijn door het gebruikte medium (i.c.
drukwerk); een partijdigheid waar McLuhan nu net vanaf wilde. De enige manier waarop
hij zijn eigen positie van de benodigde neutraliteit kon voorzien, was door een transcendent, buiten-mediaal standpunt m te nemen, hetgeen in zijn optiek een integraal, niet
van zichzelf vervreemd bewustzijn veronderstelde.
Om aannemelijk te maken dat hij vanuit zo'n transcendent standpunt kon spreken,
zonder een beroep op God of Geist te hoeven doen, moest McLuhan echter wel de wonderbaarlijke terugkeer van het integrale bewustzijn op aarde verkondigen, en hij wees de
electronische media aan als intermediair daarvoor. Door deze constructie kreeg het mtegrale bewustzijn op twee niveau's een rol toebedeeld: als neutrale, transcendente positie
enals niet-neutraal. immanent effect van een specifiek type media. Het switchen tussen
deze twee niveau's maakte het McLuhan mogelijk nu eens de neutrale observator, dan

weer de enthousiaste tv-goeroe te zijn. Het lijkt erop dat McLuhan door deze bepaald
niet onproblematische manoeuvre twee andere klippen (een niet meer verantwoordbaar,
maar neutraal transcendent standpunt innemen, of een immanent, maar daardoor reeds
gekleurd perspectief hanteren) dacht te omzeilen.
Omdat hij niet voor een zelfreflexief immanent standpunt koos, maar koppig vasthield aan zijn beoogde neutraliteit, cre'erde hij echter niet alleen problemen met het localiseren van een transcendente positie, maar ook met de invulling daarvan: het integrale bewustzijn mocht per definitie niets uitsluiten, en kon dus eigenlijk niet selectief
zijn. Voor zover McLuhan dit integrale bewustzijn toch als transcendent 'criterium'
hanteerde, ging het dan ook om een criterium dat (door een logisch inclusieprobleem)
elk openlijk normatief oordeel onmogelijk maakte. Dat betekent dat, ook als er eenmaal inzicht zou bestaan i n de complexiteit aan media-effecten (tot dan wilde McLuhan
het vellen van oordelen immers uitstellen), een normatief oordeel over de moderne cultuur nooit expliciet zou kunnen worden. Het aanvankelijk alleen uitgestelde oordeel
werd zo niet alleen op de lange haan geschoven, maar in feite afgesteld.
Een multi-media-fenomeen
Niettemin raakte McLuhan met zijn uitspraken kennelijk een gevoelige snaar van veel
tijdgenoten. In de tweede helft van de jaren '60 werd hij een ware goeroe - niet alleen
voor hippiehelden als Abbie Hoffman en John Lennon, maar ook voor tal van
journalisten, pr-mensen, managers, onderwijskundigen en politici (onder wie de Canadese premier Tmdeau). De massamedia zelf speelden een voorname rol in die 'media-hype';
ze konden er geen genoeg van krijgen deze wonderlijke man, die altijd wel goed was
voor een paar 'one-liners', hun eigen historische taak te horen bezingen. McLuhan hield
in deze tijd lezingen voor de meest onwaarschijnlijke gezelschappen; werd geÃ¯nterview
door bladen als Mademoiselle en Playboy; er verschenen stukken over hem in onder
meer Harper's, The New York Review of Books, The New Yorker en Life. Het was
onmogelijk neutraal tegenover McLuhan te staan: je was voor of tegen hem. Torn
Woife verwoordde de publieke consternatie misschien nog het best met zijn zorgelijke
vraag: "What if he is right?"
Zelf publiceerde McLuhan eveneens in een ongekend tempo artikelen en boeken (9
boeken tussen 1965 en 1970, de helft van zijn totale oeuvre). Veel bestaand materiaal
werd samengevat of geselecteerd en in een bijzondere vormgeving op de markt gebracht.
Steeds meer week McLuhan daarbij af van conventies over boekvomgeving. The Medium is the Massage (1967) bevat minstens even veel foto's als tekst en heeft een bijzondere lay-out; tegelijkertijd werd ook een Lp. van het boek geperst. War andPeace m
the Global Village en Through the Vanishing P o m (beide 1968) waren weer iets conventioneler, al kwamen ook deze boeken tot stand in hechte samenwerking met verschillende vormgevers. Het opmerkelijkst was misschien wel de DEW-line-nieuwsbrief,
waarop McLuhanfans zich in zijn glorietijd (van 1968 tot 1970) konden abonneren.
Deze moest de lezers steeds de nieuwste inzichten die aan McLuhans brein ontsproten
openbaren; in de praktijk werden vooral reeds eerder geformuleerde inzichten hergebruikt, zij het in speciale vormen als affiches, platen en zelfs een keer een kaartspel.

McLuhan werd i n deze jaren getransformeerd in een multi-media-fenomeen,een 'hot
item' dat in zijn eigen termen 'cool' was: je kon er niet afstandelijk tegenover blijven
staan. Het lag in de lijn van zijn eigen inzichten dat hij als boodschapper zelf de boodschap werd; deze ervaring maakte echter ook op niet mis te verstane wijze duidelijk hoe
een mensenleven door de media geleefd kan worden. De druk om te publiceren, liefst in
hapklare slogans die het in de media goed zouden doen, was groot en McLuhan weerstond deze niet. Counterblast (1969), From Clicht? to Archetype en Culture is uur
Business (beide 1970) completeerden de vloedgolf publicaties.
De media die hem groot maakten bleken echter het tegendeel van stabiliteit te bewcrkstelligcn. Toen er weinig nieuws meer uit McLukan kwam en de extravagante stijl
van zijn werk en persoon genoegmm bekend waren, verloren de media de belangstelling voor hun huiwrakcl. Het gebrek aan vernieuwing deed zijn aanzien bij Ajn intellectuele volgelingen eveneens afnemen. De stroom aan publicaties bracht geen uitwerking of uitbreiding van zijn oorspronkelijke inzichten: degenen die hem aanvankelijk
veel krediet hadden gegeven omdat hij onconventionele, maar lucide inzichten leek te
formuleren, waren teleurgesteld over dit gebrek aan 'GrÃ¼ndlichkeit'Voormalige medewerkers en sympathisanten stelden zich zeer kritisch tegenover McLuhan op, soms in
de vorm van schotschriften, soms in meer wetenschappelijke studies. De vijanden van
het eerste uur vonden steeds meer gehoor en uiteindelijk nam bijna niemand McLuhan
nog serieus, zoals de cartoon uit The New Yorker op wrange wijze demonstreert.

Vergetelheid
Na 1970 verscheen er nog maar weinig werk van McLuhan, hoewel hij zijn hele leven
vol plannen zou blijven. Het fenomeen McLuhah stierf zo in de jaren '70 een langzame
dood, om zoals gezegd uitsluitend als curiosum in de geschiedenisboekjes terecht te
komen. De man achter het fenomeen overleed in 1980, ruim een jaar nadat hij door een
hersenbloeding zijn spraakvermogen al had verloren.

