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Van de tekentafel van de
techniekfilosoof
Recensie van Peter-Paul Verbeek (2000) De daadkracht der dingen.
Over techniek,/Uosofie en vormgeving. Amsterdam, Boom, 303 pp.
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Eens per maand trek ik er met enkele
liefhebbers van onopgesmukt Wallonië
op uit om. de rafelranden, van Luik te
verkennen. Onze wandelingen voeren,
langs verlaten fabrieksterreinen en pittoreske bouwvallen. Onlangs nog stuitten we in Beyne-Heusay op een juweeltje: het gebouwencomplex van het lycée
d'Etat, hooguit twintig jaar oud en nu al
niet veel. meer dan een. ruïne. Schrale
wind had er vrij spel in de lege sporthal;
op de vloer van. verlaten lokalen, tussen
de scherven van kapotgeslagen, ruiten,
lagen flarden plastic, een wc-pot, kledingstukken, lege blikjes en andere
spullen. ••- ooit door en voor mensen,
geproduceerd maar inmiddels door de
gebruikers aan hun lot overgelaten. Of
omgekeerd --• de gebruikers door hun
spullen - overwoog ik, de vreugdeloze
rij wachtenden bij de shopping mall een
paar kilometer verderop indachtig, waar
massaal aangeschafte producten de consument tot weinig anders lijken te prikkelen, dan meer van hetzelfde willen.
Wie (of wat) is hier nu eigenlijk door wie
(wat) aan zijn lot overgelaten? En waarom? Wat is het verhaal achter deze vergeetboeken van onze materiële cultuur?

Aldus luidt, vrij vertaald, de verwondering die in het proefschrift De daadkracht der dingen. Over techniek,filosofieen
vormgeving van Peter-Paul Verbeek een
techniekfilosofische uitwerking kreeg.
Het probleem van de kennelijk korte
levensduur van. gebruiksvoorwerpen is
ten dele praktisch van. aard. Ontwerpers
zijn zich met het oog op commercieel
interessante lifestyles steeds meer op de
symboolwaarde van hun. producten
gaan richten. Modegevoelig als ze zijn,
hebben zulke producten doorgaans een.
hoge omloopsnelheid; wegwerpgedrag
vormt een wijdverbreid maatschappelijk
probleem. Maar het probleem van de
verdwijnende dingen is voor Verbeek,
universitair docent techniekfilosofie en
filosofie van de communicatie aan de
Universiteit Twente, in de eerste plaats
filosofisch van aard. Juist ook in het
klassieke denken over techniek dreigen
concrete artefacten, en. dat wat hen aan
mensen bindt, uit het oog te worden
verloren.
Dit probleem wordt in het eerste
deel van de studie uitgewerkt aan de
hand van een systematische analyse van
werk. van Karl Jaspers en Martin

Heidegger. Volgens Jaspers is moderne
techniek alleen levensvatbaar in een
ftin.ctIonalIsti.sch. georganiseerde maatschappij. Eenmaal In het leven geroepen, ontpopt zij zich als een autonome
macht die telkens nieuwe behoeften,
creëert en mensen steeds afhankelijker
maakt van haar functioneren. De mens
wordt in deze strak georganiseerde en
gemechaniseerde samenleving gereduceerd tot een. massawezen, een anoniem
schakekje in het productieproces, wat
elke mogelijkheid tot verwezenlijking
van. een authentiek, bestaan verstikt. Een
vergelijkbare vervreemdingsthese wordt
verdedigd in het werk van. Heidegger,
die technologie opvat als manifestatie
van een specifieke vorm van zijn, het
Gestell. De relatie tussen mens en wereld
wordt zodanig ingericht, dat de werkelijkheid alleen nog maar gezien kan
worden als een door de mens gedomineerde en gecontroleerde grondstoffenleverancier. Daarmee wordt de mens de
toegang ontzegd tot een betekenisvolle
werkelijkheid die ontsnapt aan. wat
maakbaar en beheersbaar is.
Probleem met beide denkers is dat
ze geen oog hebben voor de rol van concrete technologieën. In het dagelijks
bestaan, van mensen. Moderne medische technieken, bijvoorbeeld, creëren.
juist ook omstandigheden, waarin de
mens voor existentiële keuzes komt te
staan, in plaats van hem te vervreemden
van zijn bestaan; communicatietechnologie leidt niet per se tot een gereduceerde relatie met de werkelijkheid (of
beheersing van de ander), maar maakt
juist ook een nauwe betrokkenheid op
mensen en gebeurtenissen mogelijk.
Dat Jaspers en Heidegger weinig oog

hebben voor dergelijke alternatieve
effecten, wijt Verbeek aan het feit dat zij
(met een. contemporaine techniek als de
lopende band in het achterhoofd)
geneigd zijn te redeneren in. termen van
mogehjkheidsvoorwoarden van technologie een. functionalistisch georganiseerde
maatschappij, respectievelijk de manipulatieve ontsluiting van de werkelijkheid - die ze verabsoluteren en vervolgens op concrete technieken (en hun.
effecten.) projecteren.
In werkelijkheid is het beeld, bijna
altijd complexer. In plaats van 'achteruit' te denken - onderzoek te doen naar
de herkomst van technologie en op grond
daarvan (ongeldige) conclusies te trekken, over hun verondersteld noodzakelijke rol in het dagelijks leven van mensen - pleit Verbeek dan ook voor een
techniekfilosofie waarin juist 'vooruit'
wordt gedacht (19-20): een filosofie
waarin wordt gekeken naar wat artefacten concreet doen in de relatie tussen de
mens en zijn wereld.
'Naar de dingen zelf!'(24), aldus het
fenomenologische motto dat de leidraad
vormt voor Verbeeks speurtocht naar
een techniekfilosofie nieuwe stijl. Maar
ondanks zijn verzekering 'letterlijk
gehoor' te zullen geven, aan Husserls
oproep, Iaat Verbeek dit motto juist in
letterlijke zin verder voor wat het is.
Zijn benadering wordt niet zozeer geïnformeerd door empirisch onderzoek
naar de concrete rol van dingen, als wei
door een, systematische analyse van het
denken over 'concrete technische artefacten die een actieve rol spelen, in het
bestaan van mensen' (59-60). Nadat de
ideeën van klassieke techniekfilosofen
kritisch onder de loep zijn. genomen en.
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ongeldige redeneringen aan de kant zijn
geschoven, worden enkele ideeën
behouden die - aangevuld met meer
recente denkbeelden - als aanzet kunnen dienen voor wat Verbeek, niettemin
aanduidt als een techniekfilosofie Vanuit de dingen' (115). Om vooruit te leren,
denken, maakt Verbeek dus ironisch
genoeg gebruik van een filosofische stijl
die zelf achterom kijkt. Een behoedzaam
voortschrijden, zo zou je Verbeeks stijl
ook kunnen noemen: een benadering
die er niet alleen op uit is het goede der
dingen, maar voordat daar sprake van kan
zijn goede ideeën van de vergetelheid te
redden.
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Daarvoor zoekt Verbeek, in eerste
Instantie aansluiting bij de fenomenologische traditie, die de kloof tussen
idealisme en realisme in de kennistheorie trachtte te overbruggen door, met
behulp van de notie van intentionele
betrokkenheid' van de mens op zijn
wereld, de relatie Rissen mens en
wereld te onderzoeken. Aan. de hedendaagse techniekfilosoof Don. Ihde ontleent Verbeek, vervolgens het idee dat
subject en object elkaar in die onderlinge betrokkenheid constitueren. De dingen
vormen hierbij geen. passieve kusseninstantie' maar 'bemiddelen' de relatie
tussen mens en. wereld op een. 'actieve
manier' (131): als voorwerp nodigen ze
vanuit een. onopvallende, teruggetrokken, en. daardoor schijnbaar neutrale
positie (Heidegger: vanuit hun 'terhandenheid') uit tot een bepaald gebruik,
waarmee ze de intentionele relatie tussen de mens en zijn wereld mede vormgeven. Door het vizier te richten op dergelijke technische mcdiaties, ontsnapt
Ihdes 'postfenomenologische' techniek-

filosofie aan de (klassieke) fenomenologische valkuil, waarbij het mogelijk en
wenselijk wordt geacht terug te keren
naar een onbemiddeld, meer oorspronkelijk contact tussen mens en de
wereld.
Eenmaal van zijn fenomenologische
stof ontdaan, blijkt de klassieke techniekfilosofie nog een aantal bruikbare
inzichten, te kunnen verschaffen. Deze
betreffen, bovenal, het soort filosofische
vragen dat in. empirisch wetenschaps- en
techniekonderzoek maar weinig aan de
orde wordt gesteld. In het voetspoor
van de vroege Heidegger gaat het daarbij in. de eerste plaats om 'hermeneutische' vragen, dat wil zeggen: vragen
naar de wijze waarop mensen hun
wereld als werkelijkheid interpreteren.
Aan de hand van Don Ihde laat Verbeek,
zien dat de wijze waarop de werkelijkheid voor mensen betekenis krijgt, bij
uitstek bemiddeld wordt door technologie. Technische mediatie van de menselijke ervaring geschiedt op twee verweven niveaus. Op microniveau betreft
het een directe bemiddeling van de
waarneming - denk bijvoorbeeld aan de
wijze waarop in een elektronenmicroscoop reeds is vastgelegd welke aspecten
van. de werkelijkheid op welke manier
zichtbaar worden, gemaakt; op macroniveau gaat het om een (Indirecte) mediatie van. de culturele interpretatiekaders
van waaruit zintuiglijke waarnemingen
betekenis krijgen - denk bijvoorbeeld
aan. de (medisch-)tcchnische bemiddeling van wat Ihde aanmerkt ais een
zwaardere 'beslissingsdruk' (155). Het
effect van dergelijke transformaties in
de menselijke ervaring is ambivalent: in
plaats van noodzakelijk tot een. ver-

vreemdend bet.ekenisverli.es te leiden,
wijst Verbeek er met Ihde op dat waar
sommige interpretatiemogelijkheden,
van de werkelijkheid worden verzwakt,
andere juist worden versterkt of zelfs
voor het eerst mogelijk worden
gemaakt.
In het verlengde van het werk van
jaspers wijst Verbeek vervolgens op de
relevantie van 'existentiële' vragen voor
een techniekfilosofie vanuit de dingen,
dat wil zeggen: vragen met betrekkingtot de wijze waarop mensen hun
bestaan in. de wereld vormgeven. Dit
bestaan, krijgt vorm in menselijk handelen waarbinnen bepaalde vormen, van
betrokkenheid op de wereld worden mogelijk gemaakt, juist de dingen spelen in.
het menselijk handelen een bemiddelende rol, zoals Verbeek, laat zien aan de
hand van inzichten van Bruno Latour,
met gebruikmaking van diens begrip
translatie. Maar het werk van Latour
wordt wel zo grondig uitgebeend dat
het, hoewel systematisch uiteengelegd
in zijn. technische onderdelen, onderweg iets van zijn ziel heeft verloren.
Wellicht kan La tours poging om de
wereld der dingen symmetrisch aan die
van mensen te behandelen, niet goed
zonder een. door Verbeek vermoedelijk
verfoeide dubbelzinnigheid van taal
Maar mij lijkt de in ijzer gevatte Intrige
van de Berlijn.se sleutel - met zijn dubbele baard, groeven in het metaal, uitsparingen In het slot, en de rotaties en
translaties van 360 graden (Latour 1997)
- verfijnder en geslepener in zijn werking dan het 'uitnodigen tot' of het
'ontmoedigen van' menselijke handelingen dat Verbeek ervan, maakt, waar
het hem om een nadere conceptualise-

ring van veranderingen in 'de aard van'
netwerkreiaties gaat (191).
Een kritische interpretatie van ideeën van Albert Borgmann laat zien. hoe
apparaten, (op directe of Indirecte wijze)
mede vorm geven, aan menselijke
'betrokkenheid'' (197): betrokkenheid
met de dingen zelf dan wel met wat zij
beschikbaar stellen. Een dergelijk door
artefacten bemiddeld engagement kan
zowel, worden begrepen in. termen, van
de moeite en inspanning die een handeling vergt, ais de mate waarin, de handeling Iemands persoonlijke aspiraties
helpt verwerkelijken. Borgmann is pessimistisch over de effecten, van technologie op het bestaan, van. de mens.
Verbeek, verdedigt echter de stelling dat
het effect van technische bemiddelde
translaties van het bestaan (opnieuw)
ambivalent is: in plaats van. noodzakelijk te lelden, tot vervreemdend zelfverlies, wijst hij erop dat terwijl sommige
handelingen en vormen van betrokkenheid worden ontmoedigd, andere juist
worden gestimuleerd.
Verbeek neemt zijn lezer tijdens zijn
zoektocht stevig bij de hand: zijn analyses worden gekenmerkt door een. ijzeren systematiek waarbij elke denkstap
minstens enkele keren wordt hernomen. Zijn betoog kent een fraaie structuur en theoretische pointes worden
verhelderd met behulp van goede voorbeelden. De link die wordt gelegd tussen klassieke filosofische kwesties enerzijds en inzichten uit empirisch, wctenschaps- en. techniekonderzoek anderzijds, is vernieuwend en vruchtbaar.
Een belangrijke verdienste is het concrete product dat deze exercitie oplevert: ik. ben ervan overtuigd dat
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Verbeeks klein abc van het postfenomeno logisch vocabulaire goede diensten
bewijst als kapstok voor toegepaste studies. Van. de andere kant dreigt de analyse naar mijn smaak hier en daar iets te
veel te blijven, hangen: enerzijds blijken
sommige van de ingeslagen wegen halverwege dood te lopen (zo voegen J.H.
van den Bergs ideeën, zoals Verbeek, ook
laat zien, weinig toe aan Ihdes stelling
dat Instrumenten, sommige waarnemingsmogelijkheden, versterken en
andere verzwakken); anderzijds bestaat
er soms redelijk, wat overlap tussen
ideeën (bijvoorbeeld over 'scripts' die in
artefacten zitten verpakt) die worden
doorgelicht. Dat doet niks af aan de
constatering dat Verbeeks doorwrochte
analyse van klassieke en. hedendaagse
techniekfilosofie zonder meer belangwekkend kan. worden genoemd voor
eenieder die onderzoek doet naar aspecten van onze technologische cultuur.
In zijn slothoofdstuk, vertaalt Verbeek, het postfenomenologisch vocabulaire naar de praktijk van industrieel
ontwerpers die met onconventionele
ontwerpen een meer duurzame binding
tussen mensen en hun gebruiksvoorwerpen nastreven. Het hoofdstuk is
opgehangen aan een aantal fascinerende
voorbeelden van zogenaamde 'engagerende artefacten'. De transparante printer van Carr die toont hoe zijn machinerie in elkaar zit, wat de gebruiker in
staat zou stellen de boel zonodig te
repareren; de even. listig als fraai vormgegeven verwarmingsradiator van, Sven
Adolph, die om als een soort ouderwetse haard te functioneren een betrokken
gebruiker vraagt; of de texrielontwerpen van Sigrid Smits die hun aantrekke-

lijkheid ontlenen aan. het feit dat ze,
naarmate ze langer meegaan, steeds
meer sporen van menselijke bewoning
vertonen: ze spreken stuk voor stuk tot
de verbeelding (al gaat de voorkeur van
de auteur duidelijk, uit naar de palmtopcomputer en andere toys for the hoys)
en., wat minstens zo belangrijk is, de jas
van het postfenomenologisch vocabulaire past ze perfect.
Het valt echter nog te bezien, of al
die ontwerpen in de praktijk ook doen
wat de ontwerper beoogt (een bestendige relatie met de gebruiker aangaan). In
de praktijk voert niet het materiële
maar het (veel vluchtiger) tekenkarakter
van een ding dikwijls de boventoon,
aldus een realistisch denkende auteur,
die tevens aangeeft dat er op grond van
zijn filosofische analyse niet zomaar
conclusies mogen worden getrokken
over een. daadwerkelijk, ontwerpeffect.
Een onbedoeld effect van deze empirische leemte is dat dit hoofdstuk gelezen
zou kunnen worden als een. analyse van
(de materiële neerslag van) vooral goede
bedoelingen en ideeën. Sinds ik onlangs
in een boek over Afrika (Luyten 2003) las
over de onoverkomelijke bezwaren die
(ook daar) bestaan tegen een mobieltje
dat groter is dan een pakje lucifers
(inderdaad, vanwege het verkeerde
imago) komt Verbeeks optimisme over
de rol van de opwmdradio in ontwikkelingslanden mij in. elk geval voor als een
typisch, product van de tekentafel, van
de (techniek)filosoof. Dat brengt mij,
ten slotte, bij een wat fundamenteler
bezwaar.
Weliswaar ligt de nadruk in De daadkracht der dingen als gezegd op de analyse
van het filosofisch denken, maar verge-

leken met wat in de klassieke techniekfilosofie gebruikelijk is, heeft Verbeek
een empirische gevoeligheid voor de
concrete rol van artefacten hoog in het
vaandel, staan. En op beschrijvend
niveau lijkt de opdracht die de auteur
aan techniekfilosofie stek alleszins
geslaagd. Met het postfenomenologische vocabulaire in de hand kunnen
technologische voorwerpen worden,
bevrijd van een analyse die noodzakelijk
beperkt blijft tot een begrip in termen
van geprojecteerde mogelijkheidsvoorwaarden of hun functionaliteit. Er ontstaat een rijkgeschakeerd beeld waarin
vooral de ambivalente rol. van artefacten
opvallend is. Enkele nauwkeurige
geval.sbeschrijvin.gen in. het boek getuigen daarvan. Maar het blijven
voorheAdai, en daar wringt iets: op geen
enkel moment iaat Verbeeks benadering het toe dat cle concrete technische
mediaties meer doen. dan illustreren wat
het postfenomenologisch vocabulaire al
bij voorbaat weet.
Wat vermogen de dingen allemaal
niet! De dingen kleuren de wijze waarop mensen, de (objectieve) werkelijkheid
interpreteren, ze transformeren, de menselijke ervaring. De dingen bemiddelen in
de manier waarop mensen in de wereld
ümaumr
La tour, B. (1997) De Berlijnse sleutel en andere lessen van een liefhebber van. wetenschap
en techniek. Amsterdam, Van Gennep.

aanwezig zijn, ze zijn constitutief voor ons
(subjectieve) bestaan - dit zijn Verbeeks
eigen woorden. Binnen de mogelijkheidsvoorwaarden van het vocabulaire
dat Verbeek heeft gemunt, 'mogen' de
dingen in principe bijna alles. Maar buiten dat kader? De filosofie zélf in beweging zetten? Een bemiddelende rol spelen in de wijze waarop defilosoofde werkelijkheid interpreteert? Dat nietl Er
wordt in deze studie althans geen gelegenheid gecreëerd waar filosofie zich
('eerstehands') door de dingen zou kunnen laten verrassen. Want daarvoor is
empirisch (of beter: empirisch-filosofisch) onderzoek nodig. Zulk onderzoek
beperkt zich niet tot. het beschrijven
van de werkelijkheid met een kant-enklaar vocabulaire, maar is om met Mol
(2000) te spreken gericht op het Vormgeven van de mogelijkheidsvoorwaarden voor die beschrijving' en op
het 'ontwerpen van de theoretische
technieken die een nieuw genre van feiten kenbaar, of liever nog: voorstelbaar
maken' (12). Een techniekfilosofie die de
tekentafel wil verlaten en 'vanuit de
dingen' wil beginnen te denken, zou
zichzelf op zijn minst de kans moeten
gunnen zich (mede) door de dingen te
laten inspireren.
Luyten, M. (2003) Witte geef geld: Afrika.
Amsterdam, Podium.
Mol, A. (2000) Dit is geen programma.
Over empirische filosofie. Krisis. Tijdschrift voor empirischefilosofie1, pp. 6-2.6.
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