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Dobberen in een ideologische cirkel
Richard Gault

Naar aanleiding van: De technologische cultuur, Michiel Schwarz en Rein Jansma
(red.). De Balie - S. Franke, Amsterdam 1988.
"Deze bundel schetst het landschap van de technologische wereld vanuit het
idee dat cultuur en technologie niet meer te scheiden zijn... Dit boek is een
aanzet tot een nieuwe visie. Niet de technologie maar de technologische cultuur
is het centrale onderwerp van de agenda ...En het debat gaat over de vormgeving van de technologische wereld. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer wij
daadwerkelijk alert zijn op technologie als cultuurverschijnsel."
Deze woorden uit de introductie van Michiel Schwarz (blz. 10 en 15) zetten de
toon voor de 16 essays die volgen in dit waardevolle boek. De hier verzamelde
gedachten van de Nederlandse en buitenlandse onderzoekers bieden de lezer een
rijke en stimulerende verscheidenheid aan ideeën betreffende de hedendaagse wereld. Deze verscheidenheid weerspiegelt de verschillende academische achtergronden van de auteurs: sociologie, filosofie, computerwetenschap en genetica bijvoorbeeld. Maar binnen hun verscheidenheid hebben zij allen, zoals Schwarz opmerkt, een gemeenschappelijk gevoel dat technologie en cultour met elkaar verbonden rijn op een manier en met een betekenis, die tot nu toe niet voldoende begrepen zijn.
We kunnen met Schwarz van mening verschillen over zijn bewering dat wat
hier geboden wordt nieuwe ideeën zijn, omdat een kleine maar niet aflatende stroming binnen de 20e eeuwse intelligentsia al een beeld heeft geschetst van onze
technologische cultuur: filosofen zoals Heidegger (1), Marcuse (2), Ellul (3), en
IDich (4); en cultour-historici zoals Mumford (5) en Giedion (6). Ook een aantal
van de auteurs van dit boek heeft al meer dan tien jaar geleden uitvoerige studies
over dit onderwerp gepubliceerd. Maar wat belangrijker is: in welke zin is "... het
idee dat cultuur en technologie niet meer te scheiden zijn" radicaal en op welke
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substantiële manier is dit juist? De zal laten zien dat ons oordeel over zowel de radicaliteit als de juistheid van deze bewering niet eenduidig kan zijn.
Als "cultour en technologie niet meer te scheiden zijn", dan lijkt het dat Schwarz
bedoelt dat dit niet altijd het geval geweest is. Maar rijn cultour en techniek niet altijd al onafscheidelijk geweest? ADe antropologische en archeologische vindingen
wijzen er op dat mens-zijn en techniek essentieel verbonden rijn. De karakteristieken van elke cultour die wij kennen, zijn nauw verbonden met de haar kenmerkende technologie; bijvoorbeeld Athene met zijn oorlogsschepen, Rome met rijn
baden, Europa uit de middeleeuwen met zijn kathedralen, Holland uit de 17e eeuw
met rijn windmolens.
Op het eerste gericht lijkt de bewering dat cultuur en technologie niet gescheiden kunnen worden een tautologie, en er is niets nieuws aan die verbondenheid.
Toch zal ik betogen dat Schwarz óók gelijk heeft: cultuur en technologie zijn als
nooit tevoren onafscheidehjk verbonden met elkaar. Om te begrijpen hoe Schwarz'
bewering tegelijk juist en onjuist kan rijn, moeten we onderkennen dat het kernwoord cultuur meerdere betekenissen heeft (of liever, een aantal lagen' van betekenis).
Ten eerste kennen we cultuur in de zin van: een manier van leven. Zo kunnen
we spreken van de Romeinse cultuur, traditionele volkscultuur en hedendaagse
sub-cultuur. Ten tweede is er de meer beperkte zin van het woord, die verwijst
naar de fundamentele ideeën, overtuigingen en waarden van een samenleving. Op
deze wijze beschrijft Illich cultour als "... het totaal van regels ..., de mythen, rituelen, de taboes en de ethische normen nodig om met de kwetsbaarheid van het
leven om te gaan." (7) Cultour kan dus onderscheiden worden naar öf de aktiviteiten van een samenleving èf de normatieve basis van deze aktiviteiten.
Welke betekenis is door de auteurs van De Technologische Cultuur gebruikt?
Het antwoord is: beide. Er worden ons veel heldere inzichten gegeven zowel in
onze huidige manier van leven als in de normatieve grond daarvan. Maar de reden
waarom dit boek onze aandacht terecht opeist, ligt in de beschrijving van cultuur in
de tweede zin. Als cultuur op déze wijze wordt gezien, dan is "het idee dat cultuur
en technologie niet meer te scheiden rijn" een radicale bewering geworden. Met
andere woorden: het echt nieuwe kenmerk van onze samenleving is niet dat wij
andere manieren van leven hebben, gebruikmakend van andere gereedschappen,
maar meer dat wij - anders dan aDe andere beschavingen - technologie gebruiken
als normatieve basis. Wij luisteren naar goden noch koningen, filosofen noch muzen; wij streven niet naar schoonheid, waarheid, rechtvaardigheid of een toegangsbewijs voor de hemel: wij richten ons op de experts en worden geleid door
geloof in macht en efficiëntie. Er heeft dus een bizarre rolverwisseling plaatsgevonden. De technologie wordt niet vorrn gegeven naar het beeld van onze cultour,
wij worden vorm gegeven naar het beeld van technologie.
Deze buitengewone, van groot belang zijnde omwenteling is opgemerkt en op
verschillende wijze geïnterpreteerd door een klein aantal filosofen, in het bijzonder
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door degenen al genoemd, en recentelijk ook door Albert Borgmann. (8) Waarin
de auteurs van deze bundel uitblinken is het nader inhoud geven aan de schematische theorieën van de filosofen. De essays geven vele gedetailleerde beschrijvingen van hoe zowel onze samenleving als wijzelf,- als individuen - aangepast worden aan het ontwerp van de technologie.
Veel van de auteurs laten zien hoe onze verbondenheid met de moderne uitvindingen een transformatie in ons denken tot gevolg heeft gehad, tot op het punt,
zoals Schwarz het samenvat, waar "wij... technologie ... leven en denken", (blz.
9) De fascinatie met de computer heeft ons in het bijzonder beïnvloed, en wel op
twee manieren. Het heeft ons nieuwe metaforen geboden (bijvoorbeeld 'de hersenen als computer') die geleid hebben tot een verarming van het begrip van onszelf
(Winner, Theodore Roszak en Margaret Boden); daarnaast is de probleemoplossende logica van de computer volkomen ten onrechte aangewend als het methodologische model voor het oplossen van persoonlijke en sociale problemen (Boden).
Voor Postman is het de televisie met zijn eindeloze stroom gemakkelijk verteerbare
amuserende beelden en deskundige opinies die de dood van de rede het beste verklaart. En over het algemeen, merkt Winner op (blz. 23), hebben we onszelf zo
fundamenteel met de uitvindingen van de technologie geïdentificeerd dat we onszelf nu beschrijven als telefoon-gebruikers, auto-bezitters, enzovoorts.
Mary Kaldor benadrukt de consequenties van ons idolate respect voor militaire
technologie. Militaire technologie blijft meer wetenschappelijk talent en onderzoeksbudgetten consumeren dan enig andere tak van de technologie. De produkten
ervan rijn wapens met het meest verschrikkelijke potentieel voor vernietiging en
misère ooit gekend. Tevens zijn deze wapens, juist vanwege dit potentieel, politiek
onbruikbaar. Zoveel waarde hechten aan wat feitelijk zo waardeloos is, heeft geleid tot het verlies van gevoel en zorg, mededogen en barmhartigheid, zo stelt zij.
Dus als wij de moraal in deze samenleving willen vinden, dan zullen wij op onwaarschijnlijke plaatsen moeten zoeken (Bruno Latour), en we zullen eenvoudigweg geen eensluidende sociale doelstelling vinden (Brian Wynne).
De vormgeving van het moderne denken door technologie, via de onbewuste
acceptatie van de verborgen bedoelingen, modellen en berichten ervan, wordt nog
versterkt door de openlijke manifestaties. De computer en de televisie worden dan
ook expliciet gebruikt om te helpen bij het opbouwen, onderhouden en versterken
van de technologische cultuur. De computer wordt gebruikt als een instrument om
toezicht te houden over degenen die misschien weerstand bieden (Frank Kuitenbrouwer); televisie is een belangrijk kanaal voor propaganda voor technologie
(Dickson). Met technologie als onze ideologie (Postman), niet in staat of niet bereid om zèif na te denken (Winner), zonder ethiek (Latour en Kaldor), berasten wij
gemakkelijk - of zelfs graag - in de plannen van machthebbers (Kaldor), Op deze
wijze hebben we bijvoorbeeld passief de verandering in het voedsel dat wij eten
geaccepteerd, hoewel dat voedsel door deze veranderingen duurder, minder voedzaam en gevaarlijk is geworden in een mate die zelfs de deskundigen niet kunnen
vermoeden (Erik Millstone). Hoewel we gezondheid nog steeds waardevol vinden
Albert Borgmann, Technology and the Character of Contemporary Life. Chicago and tondon,
University of Chicago Press 1984 (ph ed. 1987).
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- al was het aDeen maar omdat we de dood niet kunnen accepteren (Galjaard) stemmen we niettemin toe als proefpersoon te dienen voor dubieuze medische experimenten, waarbij we nog minder wettelijke bescherming ondervinden dan
proefdieren in een laboratorium (Lucas Reijnders). Wij rijn "menselijke marmotten" schrijft Wynne (blz. 83), getraind door deskundigen om ons te gedragen naar
patronen die hun technologieën ons opleggen. Klachten rijn dan ook schaars, ondanks het feit dat wat er beschreven wordt niets minder is dan de uitroeiing van de
mensheid.
Bovendien kunnen we niet klagen tegen de deskundigen want rij kunnen niets
verkeerd doen, legt Wynne uit: "De ideologische cirkel waarin wij allemaal verstrikt zijn lijkt gesloten te worden door de min of meer systematische neutralisering
van potentiële tegenspraak ten aanzien van de verondersteDingen der experts. Als
ongelukken laten zien dat mensen niet gehandeld hebben volgens de naïeve 'eisen'
van de experts, dan luidt de conclusie dat de menselijke fout bij de operateurs daar
beneden lag en niet bij de experts daarboven die om te beginnen zo onnozel waren
een ideale wereld te veronderstellen." (blz. 88 en 89)
Dit is dus de radicale en verstrekkende boodschap van De Technologische
Cultuur: onze cultuur is er één waarin we niet streven - met behulp van technologie - naar enkele hoogstaande doelen, maar simpelweg naar technologie. Het is
duidelijk dat we, door onze acceptatie van technologie als maatstaf voor alles om
ons heen, een cultuur - in die andere zin van het woord: een manier van leven - tot
stand hebben gebracht waarin technologie heel overdadig aanwezig is. Ons dagelijks persoonlijk leven, ons sociale en politieke leven zijn net als het leven van de
Athener uit de oudheid onafscheidelijk van de techniek, maar waar wij in verschülen is dat wij zo verschrikkelijk veel méér technologie om ons heen hebben. Het is
ons milieu, zoals Sehwarz zegt. (blz. 9) Hij heeft zo op een diepzinnige manier
gelijk: technologie en cultuur kunnen niet langer gescheiden worden.
Het mag duidelijk zijn dat de auteurs van de De Technoliogische Cultuur dit geen
prettige conclusie vinden: zij betreuren het verhes van de rede, de individuahteit,
de gemeenschapszin en de ethiek in de technologische cultuur, rij vrezen de bijbehorende groei van de a-morele macht van de technocraten, big business, het militaire apparaat en de staat. Wat we er dan aan kunnen doen? Op dit punt heeft De
Technologische Cultuur weinig te bieden, behalve misschien verwarring: de kwaliteit van de therapie staat in geen verhouding tot de kwaliteit van de diagnose. Het
falen van de therapie kan gedeeltelijk verklaard worden uit het succes van de diagnose. Als de ideologische cirkel inderdaad gesloten is, hoe kunnen we er dan uitstappen? Wat de critici zien als cruciale, existentiële, ethische, of metafysische
vraagstukken wordt of niet erkend door de technologische cultuur, èf vertaald in
problemen die opgelost kunnen worden door middel van een "technical fix".
(Sehwarz, blz. 10 en 11) Vandaar dat de weinige auteurs die helemaal geen suggesties aandragen, te weten Dickson, Latour, Mowshowitz en Thompson, de
meest consistente - zoniet de enige-oplossing tonen: laten we ons post-modeme lot
herkennen en vervolgens leren accepteren.
Daarentegen geeft de meerderheid van de auteurs wél advies. En het meest
voorkomende advies is tegelijk het meest voorspelbaar en het meest verlammend:
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we moeten de mensen wakker schudden uit hun technologische slaapwandeling,
zoals Winner het uitdrukt (blz. 21) Wat we moeten doen is mensen waarschuwen
voor de ware aard van de technologische wereld door meer informatie erover uit te
zenden. Dan kan er een debat volgen, en door het debatteren zullen de mensen leren hoe ze hun lot kunnen keren en ook waar hun eigenlijke belangen liggen.
Ik zal niet dieper ingaan op het bezwaar, al geanalyseerd door de auteurs zelf,
dat zo'n debat niet plaats kan vinden binnen de technologische cultuur. Laat me in
plaats daarvan eens onderzoeken hoe zo'n (hypothetisch) debat eruit zou kunnen
zien. Het zou een debat worden over technologie; maar op basis van welke richtinggevende overtuigingen en waarden zou het plaats vinden? Een debat over de
technologische wereld, gebruikmakend van die technologie zelf als de (culturele)
basis voor het debat, is natuurlijk precies wat de auteurs proberen te vermijden.
Niet iedereen slaagt daar trouwens in. Tuininga en Reijnders nemen beiden het
algemeen verspreide gebruik van Technology Assessment op in hun opsomming
van adviezen. Maar Technology Assessment is zélf een onderdeel van het gedachtenpatroon van de technologische cultuur en moet ook op die manier erkend worden, (Winner, blz. 21)
Een manier om hier uit te komen is terug te keren op onze schreden en te verkondigen dat ondanks alle argumenten cultour en technologie wèl gescheiden kunnen worden. (Dit is geen nieuwe methode, want dit is precies hoe Marcuse zich de
redding van zijn Een-Dimensionale Mens voorstelde.) Daarna kunnen we nog lang
en gelukkig verder leven, want volgens Kaldor (blz. 81) kunnen "... wetenschap
en technologie indien op een werkelijk progressieve manier aangewend, heel goed
helpen de belangrijkste problemen van onze tijd op te lossen." Dus Kaldor verlangt
van ons dat wij onze overtuiging, die rij mede gecultiveerd heeft, opschorten en
ons nu instellen op de terugkeer van technologie als neutraal instrument Maar wat
rij en degenen die haar stelling omtrent neutrale technologie delen (Freeman en
Tuininga), ons niet vertellen, is waarheen we ons vervolgens moeten wenden om
uit te vinden welke normen ons in staat zullen steDen om de meest belangrijke
problemen te identificeren opdat technologie op een werkelijk progressieve manier
beheerd zou kunnen worden. We kunnen ons niet naar het verleden wenden, want
technologie heeft niet aDeen zijn eigen cultuur in het leven geroepen, het heeft ook
de cultuur die ervóór kwam vernietigd, zoals Postman en Dickson hier aangeven.
Is het misschien mogelijk om op een of andere wijze technologie uit onze cultour te filteren en kan de 'gezuiverde' cultour die dan overblijft zelf dienen als een
adequate culturele basis? Niet als we de argumenten in dit boek moeten geloven. In
feite, en dit moet het eindoordeel rijn inzake de aard van de technologische cultour,
is het zelfs twijfelachtig of wat wij hebben wel met de naam cultuur gesierd kan
worden. Onze samenleving is één-dimensionaal vanwege de afwezigheid van cultuur, beredeneerde Marcuse. (9) Ellul (10) beweert in het bijzonder dat moderne
technologische veranderingen "... de ontwikkeling van elke waarachtige cultuur...
verhinderen". Wat wij daarvoor in de plaats hebben, zegt hij, is "het absurde." En
9 Herbert Marcuse, a.w., hfdst. 3.
10 Jacques Ellul, The latest developments in technology and the philosophy of the absurd' in:
Research in Phibsophy & Technology, Vol. 7. (Paul T. Durbin, red.) Greenwich, Conn, and
tondon, JAI Press 1984, pp. 77-97, p. 93.
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dit boek is zeker een warenhuis vol met voorbeelden die getuigen van de absurditeit van onze samenleving: autogordels die moreler zijn dan mensen (Latour, blz.
49); ontwikkelingen leidend naar Vlieg-tuig zó duur dat het hele budget van de
Amerikaanse luchtmacht verbruikt zal worden voor de aanschaf en het onderhoud
van één ervan (Kaldor, blz. 80); en mijn favoriet, Millstone's ontdekking (blz. 55)
dat "In een Amsterdamse supermarkt... het enige etiket dat een lijst van kleurstofnamen bevatte... zich bevond op een blikje kattevoer. Katten lezen geen etiketten;
in Engeland rijn kleurstoffen in kattevoer verboden om de simpele reden dat katten
kleurenblind zijn". Waarheid in de technologische cultuur is absurder dan fictie, en
tragischer: we kunnen niet terug; en vooruit gaan onder leiding van de absurditeit
brengt ons nergens.
Dit is, tenslotte, de sombere conclusie die te ontlenen is aan De Technologische
Cultuur : als burgers "... dobberen we stuurloos rond in een technologische zee
zonder kaart of kompas ...". (Postman, blz. 29) Dankzij dit boek kunnen we veel
te weten komen over de technologische zee, maar het boek helpt ons niet om de
kaart en het kompas te vinden. Of is het misschien zo dat we deze zee niet zo goed
kennen als we denken en dat we de kaart en het kompas niet gevonden hebben
omdat we op de verkeerde plaats hebben gezocht? De zou willen besluiten met de
suggestie dat dit inderdaad het geval is en dat onze toestand, grimmig als rij is, niet
zó hopeloos is als De Technologische Cultuur ons wil laten geloven.
De beschrijving van de 'zee' zoals die aan ons gepresenteerd is in deze bundel,
vertoont zeker hiaten. Er is een voorkeur voor exotische, geavanceerde technologieën (bijvoorbeeld is de computer het onderwerp bij de helft van de essays). Tegelijk is er een tendens de gewonere - maar meer alledaagse - voorwerpen en diensten te negeren. Zo wordt er niet gesproken over koelkasten, douches, electrisch
licht, centrale verwarming, georganiseerde vakanties, verzekeringen of de w.c.
Evenmin worden er woorden gewijd aan de eigenaardige afwezigheid in onze cultuur van bijvoorbeeld rituelen, dansen, zingen, ambachten, religie en kunst Wat
betekent het voor ons om deze verloren te hebben of niet langer belangrijk te vinden? De natuur wordt nauwelijks genoemd in deze bladzijden. Dat is verrassend,
al was het alleen maar omdat men tegenwoordig de nauwe verbondenheid tussen
technologie en ecologie met zorg beziet.
En hoe rit het met de ontbrekende kaart en kompas? Wellicht is de fout hier niet
zozeer dat Postman en anderen op de verkeerde plaatsen zoeken, maar dat zij
überhaupt zoeken. Don Ihde (11) heeft opgemerkt dat in de primitieve "minimalistische technologische cultuur" van de Trakese Eilandbewoners (in de Stille Zuidzee) stelselmatig buitengewone stuurmanskunst ten toon gespreid werd zonder gebruik van kaarten en kompas of enig ander instrument Gedurende dagenlange reizen, voortgedreven door veranderlijke winden, over een oceaan zonder herkenningspunten en met zich verplaatsende stromingen, kende de Trakese-stuurman
altijd rijn positie en koers. Puttend uit de inzichten van de antropoloog Thomas
11 Don Ihde, Technology and cultural variations' in: Research in Technology & Phibsophy, Vol.
8. (Paul T. Durbin, red.) Greenwich, Conn, and tondon, JAI Press 1985, pp. 17-33.
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Gladwin (12), verklaart en interpreteert Ihde deze navigatie-zonder-instrumenten
als volgt.
De ervaring van de Trukese stuurman was "belichaamd" in zijn wereld, bestaande uit kano, eilanden, golven, wind en sterren. De ervaring van "belichaamdrijn" betekende dat hij ten alle tijde wist waar hij zich bevond in relatie tot rijn verre plaats van bestemming, op precies die natourlijke en instinctieve wijze als wij
onder het eten altijd weten waar onze hand is in relatie tot onze mond. Dide identificeert deze ervaring van "behchaamd-zijn" met de natourlijke omgeving als een
radicale culturele variant die past bij een heel andersoortig "technologisch complex". Het vertrouwen in kaarten en kompas, daarentegen, is een uitdrukking van
het "niet-belichaamd-zijnde" perspectief van onze cultuur, van onze 'afscheiding'
van de wereld.
De Technologische Cultuur is zelf een manifestatie van een technologisch verzadigde cultuur en het niet-belichaamd-rijnde perspectief ervan. Dit wordt niet alleen onthuld door de wens voor een kaart en kompas, maar het is duidelijk aangegeven door de afwezigheid van verwijzingen naar burgers uit de technologische
cultuur als lichamelijke wezens. Volgens dit boek hebben wij emoties en zorgen;
zoeken en verwerken wij informatie; hebben wij de mogelijkheid tot redeneren en
redelijk denken; houden wij van macht en efficiëntie. Om kort te gaan, wij zijn
geestelijke wezens (hoe weggeteerd of misbruikt dan ook). Maar te oordelen naar
dit boek zijn wij niet wezens die proeven, ruiken of voelen; wij kennen niet het
ritme van de dagen, seizoenen of van muziek; wij hebben nooit zweet op ons
voorhoofd en onze spieren doen nooit zeer; het plezier en de pijn van de erotiek
rijn ons onbekend. De auteurs van dit boek tonen hier een gebrek aan respect voor
het hchaam, dat Giedion imphciet (13) en Mumford expliciet (14) identificeren als
één van de voornaamste culturele funderingen van moderne technologie. Misschien is het via het herkennen van wat overduidelijk zou moeten zijn, namelijk dat
wij lichamelijke wezens zijn, dat antwoorden gevonden kunnen worden. Wat we
daarbij moeten zoeken is wijsheid, geen kompas en kaarten. Zo kunnen we mogelijk alsnog leren hoe we uit de gesloten ideologische cirkel van de technologische
cultuur kunnen springen.
Met speciale dank aan Ciska Jansen en Hans Radder voor hun hulp bij de voorbereiding van deze review.

12 Thomas Gladwin, 'Cultural and logical processes* in: Tinker, Taibr...: The Myth of Cultural
Deprivatbn. (N. Keddie, md.) New York, Signet Books 1970.
13 Siegfried Giedion, a.w., p. 266, 636 en 656.
14 tewis Mumford, a.w., p. 35.
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