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Petran. Kockelkoren begint zijn boek met 

een vermakelijke anekdote over zijn eer

ste enerverende en ongelukkige ervaring 

met techniek. Als jongetje maakte hij een 

helikoptervlucht vanaf het kennisterrein 

in de stad - een ervaring die hem een heus 

brevet opleverde - waarbij hij leerde zijn 

blik te 'decentreren' door vanaf grote 

hoogte waar te nemen. Tijdens de terug

keer naar de stabiele grond - een. daad van. 

'recentrering', ofwel het weer in het ga

reel krijgen, van die aanvankelijk onwen

nige blik - maakte de jongen in zijn over

moed een onvergeeflijke fout door per 

abuis de helikopterdeur te openen. Deze 

viel er p rompt uit en het vallende projec

tiel joeg de wachtenden beneden de stui

pen op het lijf Techniek, kunst, kermis 

en theater zijn in dit autobiografische 

fragment verweven tot een amalgaam van 

lering en vermaak, een combinatie van 

angst en t r iomf 

Net als de schrijver van di t boek heb 

ook ik een ervaring met techniek die 

even stichtelijke als pijnlijke her inner in

gen oproept. Met deze ervaring zal ik 

Kockelkorens boek illustreren en tege

lijk ondervragen. In 1997, op het hoogte

p u n t van mijn alsmaar groeiende symbi

ose me t de computer , werd ik plots ge

confronteerd me t hevige pijn gevolgd 

door verlammingsverschijnselen in mijn 

beide armen, ''s Nachts waren ze lood

zwaar, overdag kon ik ze niet meer opt i l 

len o m de muis van mijn computer te 

bedienen. Dit was geen kleine catastrofe, 

omda t de computer inmiddels mijn 

ganse leven dirigeerde: van het opzoeken 

van informatie tot het schrijven van tek

sten. In mijn enthousiasme had ik me al 

aangemeld voor cursussen PowerPoint, 

Photoshop en Dreamweaver o m zo ook 

mijn stoutste ideeën digitale werkelijk

heid te maken. De diagnose van de arts 

luidde: repetitive strain injury (RSI) of mui s 

arm. Deze nieuwe afkorting be lemmer

de niet alleen mijn professionele ambi 

ties, maar blokkeerde de meest basale 

handel ingen, van haren wassen to t een 

fles on tkurken , van een sleutel in het 

slot omdraaien to t mijn broek ui t t rek

ken. Therapeuten en specialisten kwa

m e n me t de meest u i teenlopende sug

gesties, variërend van yoga en on t -

haastingstherapie tot muisvervangende 

pennen en spraakherkenningssofrware. 

Mijn gevecht me t RSI d u u r d e meer dan 

driejaar, en hoewel ik moe t concluderen 

< 
> 

n 
7\ 

3 

m 
fD 

a>" 
c 
—i 
UI 
fD 
3 

;*-
c 
13 
in 
*-*• 
fD 
D 
m 
m ~! 
i/J 
in 
m 
3 
fD 
13 
O 

1 3 
CL 
fD 
TT 
fD 

83 

K r i s i s 2003 | 3 

Impressk 

http://kock.elkoe.en


84 

Krisis 2003 | 3 
Impnssk 

dat ik er nooit meer vanaf zal komen, 

heb ik leren worstelen en bovenkomen. 

Na het lezen van Petran Kockeiko-

rens essay over techniek en kunst heb ik 

geprobeerd zijn theoretische markerin

gen te herleiden tot mijn idiosyncrati

sche doch misschien wel collectieve er

varing van frustratie en aanpassing. Tech

niek: kunst, kermis en theater reikte mij een 

terminologie aan om mijn. ervaring in te 

vatten. Technische mediatie, zo ver

klaart Kockeikoren, is het 'culturele pro

ces waarin techniek ons waarnemings

vermogen uitbreidt, sociale relaties her

verdeelt en daarbij passende nieuwe 

beeldtaal en betekenisgeving vereist' (8). 

Ongemerkt bevond ik mij in de jaren. 

negentig in het middelpunt van het cul

turele proces van digitalisering, en was 

druk bezig met het 'inlijven' of domesti

ceren van muisgestuurde tactiele en vi

suele waarnemingen. Zoals de schrijver 

als jongeman de helikoptervlucht ervoer 

ais een proces van decentrering, zo gaf de 

pijnlijke confrontatie met RSI mij een 

onverwacht andere blik. op de informa

tiesamenleving: opeens zag ik immers 

hoe de wereld en mijn leven ongemerkt 

waren verworden tot een digitaal, uni

versum. Nolens volens had ik mij laten 

meesleuren in een dominante digitale 

omgeving: ais dertiger voelde ik niets 

voor de houding van vele oudere techno-

foben die zich afzetten tegen, dit nieuw

ste proces van technische mediatie en 

zich. alleen met de grootste tegenzin, 

schikten in de verworvenheden, van de 

nieuwe media. Blijkbaar had ik die de

centrering nodig om een proces van re-

centrering mogelijk te maken; mijn er

varing met techniek was weliswaar 

frustrerend, maar het inzicht leerde me 

ook mijn situatie opnieuw te taxeren. 

Volgens een. andere van Kockelko-

rens thesen zou ik mijn onwelkome 

ziekte ook kunnen interpreteren als een 

historische liability: een risico dat juist 

degenen treft die niet opgegroeid zijn. 

met de nieuwe techniek, maar die er be

wust, en dus met moeite, naar moeten 

omschakelen.. De komst van de trein re

sulteerde volgens de schrijver aanvanke

lijk in een. onverwachte golf van. railway 

spine, een ziekte die in de negentiende 

eeuw furore maakte onder de eerste 

groepen reizigers. De snelle beweging 

van. het nieuwe vervoermiddel zou deliri

um furiosum veroorzaken, een desoriënta

tie van de zintuigen. Twee decennia na 

de opkomst van de trein was dit curieuze 

fysiologische verschijnsel nagenoeg ver

dwenen uit de medische annalen. Koc

keikoren oppert een op het eerste ge

zicht plausibele cultuurhistorische ver

klaring voor de railway spine: het is een 

proces van historische aanpassing van de 

zintuigen waarin de nieuwe verhouding 

tussen visuele, auditieve en tactiele erva

ringen in de rijd-ruimtebeleving op

nieuw op elkaar afgestemd worden. 

Enerzijds is het een. geruststellende 

relativering dat mijn RSI een historische 

noodzaak blijkt, mijn nobele bijdrage 

als fysiologische schakel in de evolutie 

van de homo digitalis. Jongere genera

ties na mij zullen moeiteloos overscha

kelen, op de volmaakt flexibele muizen

de arm; mens en machine zullen wel

licht een vloeiend geheel vormen, binnen 

de spatiotemporeie nexus van de dappe

re nieuwe wereld. Binnen twintig jaar 

zal het hele fenomeen van de RSI wel

licht niet meer dan een curieuze medi

sche voetnoot in. de cultuurgeschiedenis 



van de media zijn. Anderzijds vind ik 

toch iets onbevredigends in deze cul

tuurhistorische verklaring; weliswaar 

heeft treinziekte niet meer de aandacht 

van medici, maar andere techniekgerela-

teerde ziektes, zoals luchtziekte, auto-

ziekte, jetlags en evenwichtsstoornissen 

in virtual reality-omgevingen zijn nog 

steeds hele reële neveneffecten van reële 

technologische veranderingen. Terecht 

wordt ook volop onderzoek gedaan naar 

de invloed van schermresolutie op het 

zicht, van trillingen van mobiele tele

foons op de hersenontwikkeling en de 

invloed van ultraviolette straling van 

scanners op de ontwikkeling van kan

kercellen. Of RSI tot de categorie van tij

delijke adaptatieverschijnselen dan wei 

lange termijn neveneffecten van nieuwe 

technologie behoort, is nu nog moeilijk 

te zeggen. 

Die nadruk op de lichamelijkheid, 

de lichamelijke toe-eigening van tech

nologie door gebruikers, is een van de 

interessante en sterke punten in Kockel-

korens boek. In het huidige digitale rijd-

perk gaat technologie steeds meer deel 

uitmaken van het menselijk lichaam en 

is het de technologie die het lichaam in 

het gareel brengt. Niet alleen past het li

chaam zich aan aan prothesen, zoals 

brillen en kunstmatige ledematen, maar 

ook aan technologie die op het eerste ge

zicht los van het lichaam staat: beeld

schermen disciplineren letterlijk de 

ogen van kijkers, net als de trein en het 

vliegtuig het lichaam deden wennen aan 

een snelle verplaatsing in de ruimte. 

Elke nieuwe techniek maakt deel uit van 

een 'zintuiglij kheidsregime'; in navol

ging van Martin Jay legt Kockelkoren uit 

dat er altijd meerdere zintuiglijkheidre-

gimes naast elkaar bestaan, in. steeds 

wisselende dominantie. Die (zintuig

lijke) lichamen worden niet alleen gedis

ciplineerd door machines of apparaten., 

maar ook door gebouwen, zoals (anato

mische) theaters, panorama's of bio

scopen. Deze gebouwen dwingen ge

bruikers zich. aan te passen aan de zin

tuiglijke discipline die de architectuur 

hun oplegt. Het lichaam is dus 'tot in 

het diepst van zijn zintuiglijkheid geso

cialiseerd', een proces waarin de theaters 

of kermissen volgens Kockelkoren geen 

bijrol spelen doch zelf als hoofdrolspe

lers, als 'normaliseringmachines' funge

ren, (zól. 

Dit inzicht in de zintuiglijke sociali

satie van technologie bleek in zekere zin 

vertaalbaar naar mijn eigen situatie. 

Mijn moeizame fysiologische aanpas

sing aan een nieuwe mediale com

plexiteit, opgelegd door de architectuur 

van het internet en de dwingende inte

gratie van computers in gebouwen en 

informatiesystemen, had mij ongemerkt 

gedisciplineerd in. een nieuw regime van. 

zintuiglijkheid waarin de digitale logica 

domineerde. Steeds meer van mijn dage

lijkse handelingen waren gaandeweg ge

reduceerd tot niuis- of knoppenbedie

ning- Zelfs treinreizigers moeten zich. 

tegenwoordig eerder zorgen maken over 

RSI of mobiele-telefoonziekte dam over 

railway spin, omdat er haast geen treinpas-

sagier meer is die zich zonder laptop 

en/of GSM voortbeweegt tussen de rails. 

De vergroeiing van ons lichaam, met ICT 

lijkt onontkoombaar, en de gesociali

seerdheid van deze vergroeiing is evi

dent in alle segmenten van de samenle

ving. Maar hoewel mijn ziekte het pro

ces van decentrering op gang bracht (ik 
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was mij opeens pijnlijk bewust van die 
lichamelijke inscriptie en disciplinering 
in deze technosociale omgeving), besefte 
ik al even pijnlijk dat ik mij met geen 
mogelijkheid aan deze omgeving kon 
onttrekken. Kritische reflectie of theore
tische distantie hielpen niet om die lijfe
lijke ervaring te relativeren, laat staan 
sublimeren. Het dominante zintuiglij-
kheidregime dwong mijn lichaam tot 
een binaire beslissing: aanpassen of afha
ken. Zelfs de ongewenste neveneffecten 
werden liefst ingelijfd in de corporale 
esthetica (of moet ik zeggen metafysica?) 
van de digitale media. IJverig ging ik aan 
de slag met spraakherkenningsoftware, 
opdat er een nieuwe samenhang zou 
ontstaan tussen tekst, geluid en beeld, 
een nieuwe symbiose tussen mijn stem, 
handen en ogen. Ik wist het zeker: lang
zaam, zou ik met behulp van technologie 
mijn autonomie als schrijver weer terug
winnen. 

In Techniek: kunst, kermis en theater wordt 

autonomie in verband gebracht met 
twee soorten 'mensen: gehandicapten en 
kunstenaars. Kunstenaars claimen vaak 
dat ze zich autonoom opstellen ten aan
zien van techniek, maar Kockelkoren 
noemt dit terecht een illusie. Stelarc is 
zo?n kunstenaar die door de schrijver be
sproken wordt als iemand, die de techni
sche mediatie omhelst door deze zich 
letterlijk toe te eigenen. In zijn vele per
formances of suspensies laat hij zijn li
chaam aan hang- en sluitwerk bungelen, 
aangedreven door het publiek en geme-
dieerd door computerprogramma's via 
het internet. Voor de huiverende burger 
is het machismo of masochisme (niet 
voor niets bijna een anagram) van Stelarc 
niet meer of .minder dan dat van de glas-

vreter of hete-kolenloper op de kermis, 
attracties die vroeger de aandacht trok
ken van huiverende massa's. In een reva
lidatiecentrum zitten echter mensen 
met aandoeningen als spierdystrofie, die 
computergestuurde technologie nodig 
hebben om hun lichamelijke autono
mie, afgenomen door een ziekte, terug te 
winnen. Mechanische armen, compu
tergestuurde laserlezers, mondprothe-
sen en andere wondermiddelen stellen 
de gehandicapte in staat zijn zelfstan
digheid te bevechten, soms tegen, de 
bierkaai op. Wat hebben de kunstenaar 
en de gehandicapte met eikaar gemeen? 
Beiden zouden overwinningen op de 
technologie nastreven door techniek te 
incorporeren in hun kunstzinnige, dan 
wel dagelijkse handelingen. Geen van 
beiden zijn echter autonoom ten op
zichte van de technologie die onlosma
kelijk verbonden is met het alledaagse 
leven. 

Als RSI-patiënt identificeer ik. mij ui
teraard eerder met patiënten die in de 
techniek een remedie tegen hun. ziekte 
zoeken dan met kunstenaars die in tech
niek een medium zien om hun lichaam 
ziek te maken. En toch zag ik, hoe para
doxaal ook, zowel techniek als kunst als 
mogelijke remedies tegen mijn ziekte. 
Op het hoogtepunt van mijn RSI-crisis 
kwam ik met twee potentiële strategie
ën. De ene strategie leek mij om aanslui
ting te zoeken bij een kudde techneuten 
die betere instrumenten (van software
programma's tot digitale pennen) voor 
academici met muisarmen zouden moe
ten ontwikkelen. De andere oplossing 
was dat ik een roman zou gaan schrijven 
(desnoods met de pen in de mond) die 
mijn wezenlijke kritiek op de razend-



snelle digitalisering tot uitdrukking 

bracht, een kririek op een samenleving 

die mijn armen had gedwongen in een 

keurslijf van repeterende handelingen. 

In principe zijn deze strategieën vol

strekt tegenstrijdig. Toch oppert Petran 

Kockelkoren in zijn boek juist een ver

zoening van kunst en techniek: 

Technici kunnen beter als even

waardige partners de buitengaatse 

procesgang met de kunstenaars in

zetten. Overal en altijd spelen im

mers kunst en techniek haasje-over. 

In samenwerking zijn kunstenaars 

en ingenieurs culturele de- en recen-

treringsagenten, maar dan liefst wel 

kritische' (106). 

Volgens deze redenering zou ik samen 

niet ingenieurs aan. technische oplossin

gen voor mijn fysiologische probleem 

kunnen werken en tegelijkertijd een kri

tische noot kraken over de voortsnellen

de digitalisering in een Gesammtkunstwerk. 

Dit zette mij aan het denken. Bij het hele 

verhaal over de autonomie van de kun

stenaar, dat in dit boek zoveel, nadruk 

krijgt, had ik mijn schouders opgehaald; 

wie maakte zich daar in deze rijd immers 

nog druk over? Was dit concept niet al

lang achterhaald in een. rijd waarin, het 

heel gewoon, is dat kunstenaars zich be

zighouden met computertechnologie en 

moleculaire celbiologie? Maar op de 

laatste bladzijde blijkt het uitvoerige be

toog over autonomie een noodzakelijke 

aanloop tot het werkelijke onderwerp 

van. dit boek: de samenwerking van kun

stenaar met ingenieur als decentrerings-

en recentreringsagenten, dat wil zeggen 

als kritische bewustmakers van maat

schappelijke processen. Dit onderwerp 

interesseert me in hoge mate, maar roept 

ook vele concrete vragen op. Hoe mani

festeert zich die samenwerking en kun

nen ze samen de kermis op? In welke zin 

moeten kunstenaars en ingenieurs kri

tisch zijn? Hoe zou zich dat kunnen ui

ten in een kunstwerk? 

Waarschijnlijk zijn mijn vragen te 

toegepast en daarom ongepast, en vallen 

ze jammer genoeg buiten het filosofi

sche domein van dit boek. Met genoegen 

heb ik Petran Kockelkorens inzichten 

gelezen en heb ik me zijn conceptuele 

begrippenapparaat toegeëigend om be

tekenis te geven aan mijn persoonlijke 

ervaring. Maar op de laatste pagina's 

kreeg ik juist de behoefte aan meer voor

beelden, aan illustraties van spannende 

projecten waarin kunstenaars en techni

ci allang samenwerken; gezien de na

druk die bijvoorbeeld een instituut als 

de Wellcome Trust al jaren legt op dit 

soort spannende collaboraties, was het 

uitwerken van voorbeelden een koud 

kunstje geweest. Dat op de laatste blad

zijde van het boek zulke belangrijke vra

gen worden, opgeworpen, getuigt echter 

ook van inzicht in retorische techniek. 

Een goed boek eindigt met een clifjhanger 

voor een nieuw boek, en dat lijkt me iets 

om naar uit te kijken. 
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