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Kies van der

Wouden

Recensie van: Rein de Wilde (2000) De voorspellers. Een kritiek op de toekomsrindustrie.
Amsterdam., Uitgeverij De Balie.
Soms schemert spot door in het betoog
van De Wilde tegen de opgewekte toekomstvisies van de e-topisten, de profeten van de nieuwe technologie. Dat gebeurt in De voorspellers meestal op een
indirecte manier, in het weergeven van
de woorden van andere auteurs. Zoals die
van Kurt Tucholsky: "En wat is de mens
zonder telefoon? Een arme drommel
Maar wat is de mens met telefoon? Een
arme drommel' {205). Of bij de prachtige
reeks van onbedoelde gevolgen van nieuwe technologieën en producten, afkomstig uit. een boekbespreking van Edward
Tenners Why things bite back:
'Nicotine- en. teerarme sigaretten
leiden, niet tot minder longkanker, maar tot meer, omdat rokers
menen dat er geen. reden meer is
er helemaal mee te stoppen. Vetvervangers houden, de consumptie
van. junkfood op een. ongezond
hoog peil Antibiotica leiden tot
nog kwaadaardiger bacteriën. Meer
wegen lossen de files niet op, omdat ze meer verkeer de weg op lokken. (...) Autogordels leiden tot
zwaardere ongelukken, omdat er
harder wordt gereden dan voor-

heen. Dijken leiden tot bevolkingsconcentraties dicht bij verraderlijk water. (...) Computers vreten zoveel meer papier dan
vroeger de kierken, dat prijsstijgingen het gevolg zijn' (77-78).
Tijdens het lezen van De voorspellers bekroop mij vaak het gevoel dat de laconieke spot van Tucholsky ofde eindeloos
uit te breiden ironische opsomming van
onbedoelde gevolgen van vernieuwingen door Tenner, eigenlijk de meest effectieve wapens zijn tegen het naïeve
geloof in de heilzame werking van technische vernieuwingen. Zo worden grote
pretenties tenminste meteen ontmaskerd: ondanks de veelgeprezen nieuwe
garderobe blijft de keizer naakt. Dat is
niet de weg die Rein de Wilde heeft gekozen. Zijn kritiek is een serieuze en
nauwkeurige ontleding van de argumenten van de 'technologisch finalisten', zoals de noemer luidt waaronder
hij zijn tegenstanders heeft samengebracht. Daar voegt hij bovendien een
methodisch voorstel, aan toe om een
open debat over de technologische cultuur en de toekomst te voeren.
Anders dan de. ondertitel van het
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boek suggereert, gaat het niet om een
kritiek op de toekomstindustrie in al
zijn vertakkingen. Met de uitverkiezing
van de technologisch finalisten als zijn
tegenstanders schakelt Rein de Wilde
een groot deel van de producenten van
toekomstverwachtingen uit, van de economische modellenbouwers tot de lifestyle-watchers. Dat is een belangrijke beperking. De technologisch finalisten
waartegen De Wilde zijn pijlen heeft gericht, zijn de hedendaagse profeten van
de onvermijdelijke technologische
toekomst, van de digitale droom. Het
gaat om een heterogene groep van
auteurs, die zich in het journalistiek-wetenschappelijke veld (Marshall McLuhan, Alvin Toffler, Nicolas Negroponte),
de politiek (Al Gore) of het bedrijfsleven
(Bill Gates, Maurice de Hond) bevindt.
Het grootste bezwaar van Rein de Wilde
tegen hen is niet zozeer dat ze hun
ideeën over de voordelen van de technologie naar voren brengen, maar dat
ze deze als onvermijdelijk presenteren.
Er is geen andere keuze dan deze technologische toekomst te omarmen, tenzij men tot de hopeloze achterblijvers
wil behoren. Deze redenering gaat niet
alleen voorbij aan, de complexiteit en de
tegenstrijdige effecten van. techniek,
maar is vooral ondemocratisch.
Het 'technologisch ftnalisrne' heeft
een basisschema van redeneren. Het finalisme zit in de vaak impliciete veronderstelling dat het menselijk handelen
en de loop der geschiedenis leiden naar
een vooraf gegeven doel Omdat de
krachten van die ontwikkeling naar het
vooraf gegeven doel dikwijls worden
voorgesteld als de onontkoombare wetmatigheden van de techniek, hebben de

redeneringen van de technologisch finalisten een quasi-deterministisch karakter: aan hun toekomst is geen ontsnappen mogelijk. De technologische
ontwikkeling wordt bovendien vaak
voorgesteld als een progressieve evolutie: technieken vertakken zich voortdurend naar alle aspecten van het leven,
worden steeds beter en slimmer, en leiden tot een probleemloze toekomst van
de mensheid (22-23).
Tot zover zouden ook de collectivistische dromen van een betere toekomst
door technische vernieuwing, die een
belangrijk deel van het politieke denken in de negentiende en twintigste
eeuw hebben bepaald, nog onder de definitie van De Wilde vallen. Het gaat
daarbij niet alleen om het geloofvan Lenin dat de toekomst van het communisme samen te vatten was als 'elektrificatie plus sovjets', maar ook om de
overtuiging van de planners van de
nieuwe Zuiderzeepolders dat de nieuwe fysieke infrastructuur in combinatie met een rationele maatschappelijke
planning een nieuwe maatschappij zou
scheppen. Deze gevallen zijn technologisch-finalistische redeneringen pur
sang, maar toch sluit De Wilde deze collect! vistische toekomstprojecten buiten
zijn kritiek. Dat is de tweede inperking
in. de keuze van zijn onderwerp.
Waarschijnlijk uitgaande van de (terechte) veronderstelling dat op dit moment de individualistische stroming
van het technologisch finalisme dominant is, richt De Wilde zich uitsluitend
op de neoliberale profeten van de technologische toekomst. Die beperking is
begrijpelijk, maar vloeit in mijn ogen
niet voort uit een soort logische ver-

wantschap tussen technologisch finalisme en neoliberalisme, zoals de auteur
suggereert (22). Die keuze heeft bovendien tot gevolg dat De Wilde ook de discussie met dat deel van de toekom.sti.n~
dustrie uit de weg gaat, dat gerekend kan
worden tot de (serieuze, wetenschappelijke en genuanceerde, maar toch ...) erfgenamen van de coilecrivistische toekomstprojecten. In Nederland horen hier
bijvoorbeeld de verschillende planbureaus bij, die toch een niet onaanzienlijke invloed op het politieke debat hebben (en ik kan het weten, want ik ben
bij één van deze planbureaus in dienst).
Dat is om meer dan één reden jammer.
Ten eerste verdienen de bijdragen uit
deze hoek het soms evenzeer om op
hun "technologisch-finalistisch' gehalte
te worden getoetst en bekritiseerd. Modelmatige benaderingen van de toekomst zijn dikwijls even gesloten en
deterministisch als die van de digitale
profeten. Ten tweede vindt er binnen
de toekomstindustrie enorm veel 'intellectueel grensverkeer' plaats: de technologisch-finaiistische auteurs larderen
hun betogen, met vele citaten uit wetenschappelijke toekomststudies, en omgekeerd komt men deze auteurs soms ook
in wetenschappelijke rapporten tegen.
Ten derde zijn in. dit buitengesloten
deel van de toekomstindustrie werkwijzen ontwikkeld, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan een open en
democratisch debat over de toekomst.
Scenariostudies zijn daar een voorbeeld van. Daarin worden verschillende toekomstverwachtingen en. strategische keuzes gesystematiseerd en
tegenover elkaar gesteld.. Technische
ontwikkelingen worden daarin gecon-

fronteerd met politieke en culturele
trends. Een goede scenariostudie maakt
juist de politieke keuzes zichtbaar, en
verbergt ze niet onder het tapijt van de
ene, onvermijdelijke toekomst. Recente
toekomstprojecten over de. gemeente
Den Haag en de Amsterdamse binnenstad laten zien. dat scenariostudies zich
goed lenen voor het voeren van een publiek debat. De Wilde komt nu helaas
aan deze benaderingen niet toe, en zijn
'kritische methode' blijft daardoor beperkt tot het niveau van de argumentatieanalyse.
Die kritische argumentatieanalyse is
op een aantal punten buitengewoon
grondig. Ais één van de beste hoofdstukken uit het boek beschouw ik
'Waarom voorspellen zo moeilijk is'.
Daarin wijst De Wilde keer op keer op
de maatschappelijke inbedding en grilligheid in de toepassing en het gebruik
van techniek, die het voorspellen van
succes of falen zo moeilijk maken. Dat
kan twee kanten opgaan. De voorbeelden van beide liggen voor het oprapen.
Zo moest het technisch superieure Video 2000-systeem van Philips het afleggen tegen VHS, en leidde daartegenover
een halfmislukte lijmsoort van het bedrijf 3M tot de productie van de wereldwijd gebruikte Post-it-piakkers. Daarnaast zijn subculturele toepassingen
van technieken slecht voorspelbaar. De
terugkeer van de rolschaats en de step
in de nieuwe gedaanten van stadsvervoermiddel voor volwassenen kon met
geen mogelijkheid worden voorzien.
Van belang is ook, dat nieuwe technieken de complexiteit van de maatschappij zelden doen afnemen, maar eerder
vergroten. Dat komt doordat een nieu-
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we techniek een oudere techniek vaak
niet zozeer vervangt en overbodig
maakt, maar eerder gewoonweg aan het
aantal bestaande technieken wordt toegevoegd, waardoor de oudere techniek
dikwijls een andere positie krijgt,. Televisie verving niet de film, maar maakte
wel het bioscoopjournaal dat aan de
film voorafging overbodig. Als doel van
deze exercitie ziet De Wilde dat de toekomst haar onzekerheid terug moet
krijgen. Op het terrein van de techniek
en de techniektoepassing is hij daarin
zeker geslaagd. De analyses in dit
hoofdstuk zijn een goed voorbeeld van
de toepassing van de kritische methode
van argumentatieanalyse, die hij zelf
verderop in het boek uiteenzet.
Minder sterk en in sommige opzichten dubieus vind ik de verbinding
die De Wilde probeert te leggen tussen
de technologisch-finalistische positie
in het debat over de toekomst en het
vanaf Plato dominante 'waarheidsbegrip' in de paragraaf met de titel 'Waarheid als utopie'. Ik heb de indruk dat
hier eerder een wetenschapsfilosofisch
statement moest worden gemaakt dan,
dat het bijdraagt aan een kritiek op het
technologisch finaiisme. Zoals eerder al
vastgesteld, gaat De Wilde in zijn boek
nu juist de discussie met die takken van
de toekomstindustrie uit de weg, die
zich expliciet op een traditioneel waarheidsbegrip beroepen. Dat zijn vooral
de wetenschappelijke bijdragen aan het
toekomstdebat., die wellicht niet meer
zozeer een platoons waarheidsbegrip
hanteren, maar doorgaans nog wei de

waarheid ais regulatief idee voor hun
handelen beschouwen, een positie die
door De Wilde eveneens wordt afgewezen. De technologisch finalisten van het
type dat door De Wilde onder vuur
wordt genomen, heeft daarentegen
slechts zelden een expliciete opvatting
van de waarheid, maar als dat wél, het
geval is dan ligt dat eerder in de buurt
van het pragmatisch adagium 'het is
goed want het werkt' dan bij het dominante traditionele waarheidsbegrip.
Niet zozeer de waarheid als wel de functionaliteit is het regulatief idee van de
'e-topisten' en de techniekgelovigen.
Dat is naar mijn mening overigens een
veel grotere bedreiging voor een open
debat over de toekomst dan de waarheid als regulatief idee. Het publieke
debat zucht heden ten dage eerder onder de dictatuur van de functionaliteit
dan onder die van de waarheid.
De voorspellers van De Wilde is een
mooie bijdrage aan het 'pubiieker' en
'opener' maken van het debat over de
toekomst, niet in de laatste plaats door
zijn scherpzinnige ontleding van drogredeneringen. Dat hij daarbij maar een
deel van 'de toekomstindustrie' in zijn
overwegingen betrekt is jammer. Desalniettemin geloof ik dat ook de wetenschappelijke en modelmatige producenten wel iets aan zijn boek zullen
hebben, al was het maar het pregnante
besef dat elke toekomstvoorspelling
vormgegeven zal moeten worden als
een bijdrage aan een publiek debat, en
niet ais een onvermijdelijke zekerheid.

