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Moderne wetenschap, technologie en cultuur zijn sterk en in toenemende mate met 
elkaar verweven. Daarover bestaat weinig verschil van mening. Maar hoe is dat 
weefsel opgebouwd, welke eigenschappen heeft het en welke patronen vertoont 
het? Die vragen laten zich moeilijker beantwoorden. Op een originele en toeganke- 
lijkemanier wordt in de hundelDe technologische cultuur met woord en beeld de 
stelling verdedigd dat onze cultuur zelf door en door technologisch is. De domi- 
nante leef- en denkstijl, de fundamentele waarden en nonnen van onze cultuur zijn 
technologisch van aard geworden. (1) 

Op zich bevat deze stelling zeker veel waars. Ze werd recentelijk nog eens be- 
vestigd in een discussie in de kranten over de schadelijkheid van melkpakken voor 
het milieu. De overheidsorganisatie TNO had een rapport uitgebracht waarin een 
minutieuze technische vergelijking gemaakt werd van de milieubelasting van het 
melkpak, in vergelijking met de melkfles. De lijm van de pakken, de schoomnaak- 
middelen van de flessen, alle mogelijke invloeden werden gekwantificeerd en met 
elkaar vergeleken op hun gevolgen voor het milieu. 

Zoals te verwachten was riep het rapport kritiek op van milieugroepen, met na- 
me van de 'Vereniging voor Milieu-Defensie'. Uiteindelijk spitste de discussie zich 
toe op de vraag hoe vaak een melkfles meegaat voor deze vervangen moet worden. 
Bij x keer hergebruik van de fles - dat was als ik het wel heb 15 keer - komen pak 
en fles er even goed (of even slecht) af. Omdat volgens de Vereniging voor Milieu- 
Defensie een gemiddelde fles wel 20 tot 25 keer mee gaat, zou het rapport nog 
steeds in het voordeel van de fles uitvallen. Daarnaast pleitten de milieumensen 
voor het ontwikkelen van een lichtere fles waarvan het transport minder milieube- 
lastend zou zijn. 

Ik wil niet beweren dat dit soort discussies zinloos zijn, maar wat me toch het 
meest trof was het feit dat het de technologie was die het kader van de discussie 
bepaalde. Vragen die dit kader overschrijden kwamen niet aan de orde. Stel dat het 
inderdaad het geval is dat flessen 15 maal of zelfs minder hergebruikt kunnen 
worden. Dan nog blijft er een significant verschil bestaan tussen de 'wegwerp- 
cultuur' van het pak en de 'hergebruik-cultuur' van de fles. De vraag naar de hre- 
dere betekenis van deze verschillende soorten cultuur werd echter in het debat niet 
eens gesteld, laat staan systematisch bediscussieerd. Terwijl de relevantie van deze 
kwestie voor de milieuproblematiek toch buiten kijf staat. 
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Leven we dan inderdaad in een totaal verte~hnolog~eerde cultuur, waarin 
'kwantificatie', 'objectiviteit' en 'efficiÃ«ntie het voor het zeggen hebben? Ondanks 
het feit dat veel moderne techniekfilosofen (Heidegger, Marcuse, Ellul, Ã¯llic en 
anderen) dezevraag volmondig met ja beantwoorden, lijkt mij dit niet of in ieder 
geval lang niet volledig het geval. 

Sinds ik in Diemen woon maak ik geregeld gebruik van de Amsterdamse me- 
trolijnen. Opzich is zo'n metro - comfortabel, snel en milieuvriendelijk - een res- 
pectabel voorbeeld van geavanceerde transporttechnologie. Wat wil je meer? Er is 
alleen Ã©Ã probleempje: op de meeste metrostations zijn geen kaartjes te koop. 
Overdag zou je misschien, als je in de huurt bekend bent, nog ergens in de (verre) 
omgeving een sigarenzaak of postkantoor kunnen vinden. Maar's avonds is het 
zonder meer onmogelijk een kaartje te bemachtigen. Dat de bedoeling hiervan niet 
is toe te werken naar een systeem van gratis openbaar vervoer, is duidelijk genoeg: 
onlangs is de boete voor zwart rijden verhoogd tot de aardige somvan honderd 
gulden. De aanleiding om de kaartverkoop op de metrostations, zelfs overdag, 
stop te zetten, vormden de vele overvallen. De veiligheid van het personeel was in 
het geding. 

Voorbeelden als dit laten zien dat onze cultuur zeker niet totaal vertechnologi- 
seerd is. Er zijn ook tegenkrachten werkzaam. Het succes van een geavanceerd 
technologisch systeem bestaand uit metrotreinen, stations, dienstregelingen, ma- 
chinisten en controleurs wordt op een cruciaalpunt bedreigd. Men slaagt er niet in 
de gewenste sociale voorwaarden voor een essentieel onderdeel van het geheel (de 
kaartverkoop) terealiseren en in stand te houden. (2) De achtergrond daarvan is 
duidelijk niet technologisch van aard, maar moreel-sociaal. De disciplinering die 
nodig is voor een wrijvingsloze werking van de technologie in kwestie stuit op 
normatief, maatschappelijk verzet. Enerzijds van de overvallers die in de afgelegen 
stations een ideaal werkterrein vinden; anderzijds van de zwartrijders, die zich niet 
constant de vraag (willen) stellen: heb ik wel een lege strippenkaart op zak voor het 
geval ik plotseling van de metro gebruik moet maken? De kracht van televisieca- 
mera's, stempelautomaten en controleurs blijkt niet toereikend om dit verzet te 
breken. 

Zo'n analyse lijkt koren op de molen van het postmodernisme. Na de Waar- 
heid, de Rede en het Socialisme valt nu ook de Technologie van zijn voetstuk als 
een sturende, universele kracht in de menselijke geschiedenis. Het veronderstelde 
'technologische determinisme' blijkt niet meer te zijn dan een modernistische illu- 
sie. Daarmee zijn ook de kritische 'Grote Verhalen' van de techniekfilosofen over- 
bodig geworden. Technologiekritiek en daaraan vastknopende maatschappijkritiek 
missen ieder aangrijpingspunt, omdat 'de' monolitisch technologische cultuur niet 
bestaat. Er zijn alleen lokale technologische culturen, die onderling te sterk ver- 
schillen om ze onder Ã©Ã noemer te brengen en die bovendien slechts in meerdere 
of mindere mate succesvol zijn. De vroegere maatschappijverbeteraars die nu een 
goede boterham verdienen in de computerbranche zijn eindelijk verstandig gewor- 

2 Even terzijde: zowel 'nieuwe flinksheid'afs abstract-ethische oproepen tot meer burgerlijke 
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antwoordehjkheid steeds verder etruggedrongen worden 



den. 
Mij gaat deze postmodernistische argumentatie iets ie snel. Tussen de univer- 

sele krachten van de modernisten en de contrasterende lokale praktijken van de 
postmodernisten ligt een groot gebied van niet-lokale, grotere en kleinere, histori- 
sche patronen. Deze patronen oefenen, zonder dat ze de loop van de geschiedenis 
of de aard van onze maatschappij determineren, wel degelijk feitelijke invloed uit. 
Ze kunnen niet gereduceerd worden tot 'niet meer dan de retrospectieverationali- 
saties van modernistische technocraten of techniekfilosofen'. In politiek opzicht 
impliceert dit dat er tussen de totaliserende aanspraken van de volledige maakbaar- 
heid en de postmodernistische opvatting van de totale stuurloosheid van geschie- 
denis en maatschappij een middenveld ligt van zinvolle mogelijkheden voor ver- 
andering, ook met betrekking tot onze 'technologische cultuur'. 

Zo werd onlangs, in een boek uitgegeven door de milieugroep 'Aktie Stro- 
halm', een aantal zeer creatieve en belangwekkende ideeÃ« gelanceerd over een 
nieuwe en gelijktijdige aanpak van de milieu- en de armoedepmblematiek. (3) Wat 
betreft het milieu wordt met name de dominante wegwerp-cultuur, waarin ook de 
technologie een wezenlijke rol speelt, als de kern van het probleem gezien. 'Din- 
gen' (planten, dieren, aarde, lucht en ruimte) hebben geen intrinsieke waarde, ter- 
wijl hun economische prijs geminimaliseerd wordt door indirecte en lange-termijn 
kosten af te schuiven naar de maatschappij als geheel. Als een belangrijke oorzaak 
van structurele armoede, nationaal en mondiaal, wordt genoemd de permanente 
geldstroom van arme naar rijke mensen en landen als gevolg van het heersende 
systeemvan renteheffng op geld. Dit systeem brengt met zich mee dat wie weinig 
geld heeft veel meer rente betaalt dan ontvangt, terwijl voor de kleine groep van 
vermogenden juist het omgekeerde geldt. Als we niet alleen de zichtbare rente 
meetellen maar ook de onzichtbare, die verborgen zit in de kostprijs van diensten 
en produkten, blijkt dat het om enorme bedragen gaat. Om een indruk te geven, 
enige onthullende cijfers: het rente-aandeel in deprijs v m  produkten ligt, ruwweg, 
tussen de dertig en vijftig procent, terwijl ongeveer &n-vijfde van ons belasting- 
geld nodig is voor rentebetaling op staatsschulden. Dus via de belasting alleen al 
betalen wij aan de moderne geldschieters het dubbele van wat de horigen in de 
feodale tijd aan de landheren moesten afdragen! 

Gegeven deze problemen komt Aktie Strohalm met twee fundamentele voor- 
stellen. Het eerste - in navolging van Mozes, Aristoteles en Einstein en met een 
beroep op historische voorbeelden en economische analyses - is toe te gaan wer- 
ken naar een afschaffing van het systeem van rente op geld, dat wil zeggen: naar 
een systeem waarin geld weer functioneert als ruilmiddel en niet meer als zelfstan- 
dig winstobject. In de tweede plaats wordt gepleit voor een herziening van het be- 
lastingstelsel, in de vorm van een blijvende, structurele verschuiving van belasting 
op arbeid naar belasting op grondstoffen, energie, produkten en produktieproces- 
sen. Daarbinnen kan dan de zogenoemde 'ecotax' ingevoerd worden, dat wil zeg- 
gen: een gedifferentieerde belasting op de milieu-onvriendelijkheid van goederen. 

De stelling is dat het realiseren van deze voorstellen gunstige en blijvende ef- 
fecten zal hebben ten aanzien van de armoede- en milieuproblematiek. Enerzijds zal 
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door de invoering van rentevrij geld de geldstroom van arm naar rijk substantieel 
verminderen, wat onder andere van cruciaal belang is voor de overlevingskansen 
van derde wereld landen. Anderzijds zal een verschuiving in de kosten van men- 
selijke arbeid naar die van 'dingen' voordelig zijn voor het milieu (en trouwens 
ook voor de werkgelegenheid): een melkpak wordt duurder en een kaartverkopen- 
de conducteur in de metro betaalbaar. In onze 'technologische cultuur' blijkt dus 
ook de economie, in dit geval het geld- en belastingstelsel, een cruciale rol te spe- 
len. 

Deze analyses en voorstellen zijn fundamenteel, plausibel en stimulerend. 
Daarnaast stelt Aktie Strohalm dat via de rente de armoede- en milieuproblematiek 
intrinsiek met elkaarverbonden zijn. "De geldstroom van arm naar rijk maakt een 
milieuvriendelijke economie onmogelijk", zegt de ondertitel van het boek. Af- 
schafhg van het rentesysteem zou de dwang tot beleggen, en vervolgens tot in- 
vesteren in en produceren van steeds meer (milieu-onvriendelijke) goederen weg- 
nemen en zo direct meehelpen aan de oplossing van de milieuproblematiek. Deze 
laatste conclusie vereist, denk ik, meer discussie. fa eerste instantie lijkt rentevrij 
geld meer een noodzakelijke en geen voldoende voorwaarde voor milieuvriendelijk 
ondernemen. Dat betekent dat het essentieel is zo'n maatregel te combineren met 
andere, met name de voorgestelde belastingverschuivingen, om effecten in de ge- 
wenste richting te verkrijgen. Anders gezegd: Ã©6 strohalm, rentevrij geld, is niet 
sterk genoeg om het systeem de goede kant op te trekken. 

Los van hun concrete sociaal-economische gevolgen zijn de analyses en voor- 
stellen van Aktie Strohalm ook uitermate leerzaam ten aanzien van het filosofische 
debat tussen modemisme en postmodernisme. Het systeem van rentedragend geld, 
bijvoorbeeld, is overduidelijk een niet-locaal en invloedrijk patroon in onze cultuur 
en het voorstel om rentevrij geld in te voeren is een voorbeeld van fundamenteel 
denken, dat noch modernistisch noch postmodernistisch genoemd kan worden. 

Dit voorstel is enerzijds concreet, inzichtelijk en relatief beperkt. Het preten- 
deert niet een blauwdruk voor de toekomst van de mensheid aan te bieden en doet 
geen beroep op noodzakelijke historische wetmatigheden of universele AufklX- 
rungsprocessen die het succes ervan zouden kunnen garanderen: "Daarbij moeten 
we natuurlijk wel bedenken, dat we niet in de toekomst kunnen kijken: we kunnen 
nooit nauwkeurig voorspellen welke effecten het invoeren van een verandering zal 
hebben. Deze ideeÃ« hoe het anders kan, mobiliseren hopelijk enthousiasme. Juist 
dat enthousiasme is nodig om beweging in de vastgeroeste situatie te krijgen ..." 
(p 143). Anderzijds is het voorstel omlentevrij geld in te voeren zeker niet margi- 
naal. Het gaat net even iets verder dan 'vijf tientjes ineens voor de laagste inko- 
mens', het soort maatregelen waarmee de huidige regering zich wil profileren. Je 
zou de visie van Aktie Strohalm een concrete utopie kunnen noemen en wat mij 
betreft Ã©6 die een diepgaande, systematische discussie verdient. De utopie van de 
melkfles en het metrokaartje. 


