Technologische cultuur ter discussie

Inleiding op het thema

Leven wij in een 'technologische cultuur'? Bestaat er zoiets als een cultuur, een
moderne bestaanswijze, die technologisch te noemen is? Dat technologieÃ«in onze
samenleving een zeer belangrijke rol spelen is duidelijk genoeg. De grootschalige
ontwikkeling van materiÃ«lartefacten en organisatorischevoorzieningen brengt
met zich mee dat niemand in het dagelijkse leven om 'technologie' heen kan.
Maar er is meer. Technologie is niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief
nadrukkelijk aanwezig. Zo vergroot electroniscbe post - en meer in het algemeen
het gebruik van interactieve, electronische apparatuur - niet alleen de omvang van
onze communicaties, maar verandert zij ook de aard ervan. Door haar directheid
suggereert deze technologie een gesprek en stimuleert ze het gebruik van spreektaal, terwijl tegelijk de afstandelijkheid van de afgedrukte tekst eerder het gebruik
van schrijftaal vereist. Om deze verwarring op te heffen moet deze technologie een
levensvatbare, kwalitatieve transformatie van vertrouwde communicatiepatronen
bewerkstelligen.
Leven we 'dus' in een technologische cnltuur? De hier bijeengebrachte stukken
over dit thema laten zien dat het beantwoorden van die vraag nadere discussie vereist. Zoals het een goed columnist betaamt, levert Annemarie Mol met haar bijdrage het contrapunt hij het thema. Het begrip 'technologische cultuur' zelf is volgens
haar problematisch. 'Cultuur' is een monolithische en uitsluitende, westerse notie;
'technologisch'zijn verschillende bestaanswijzen altijd al geweest. "Laten we het
er niet meer over hebben", concludeert zij.
Niet meer? Elf jaargangen van Krisis doorbladerendlijkt dat wat veel gezegd.
Systematische reflectie op de verwevenheid van technologie en cnltuur is zo goed
als afwezig. Ook algemener geldt dat de aandacht die vanuit filosofische en sociaal- of cultuurtheoretische perspectieven aan die verwevenheid is besteed, in geen
verhouding staat tot de omvang en het belang van de problematiek.
Twee suggesties worden vaak gedaan ter verklaring van deze discrepantie. De
eerste is dat 'technologie' zo'n breed onderwerp is dat de bestudering ervan in feite
verspreid is over allerlei verschillende disciplines. De tweede suggestie houdt in
dat technologie voor ons is wat het water is voor de spreekwoordelijke vis: overal
aanwezig, onmisbaar, maar desalniettemin onzichtbaar en zodoende niet of nauwelijks onderwerp van systematische filosofische reflectie.
De benadering van 'technologische cultuur' in dit themanummer van Krisis
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tend uit literatuur op het terrein van de filosofie van de technologie. Ze maken
daarnaast vrijelijk gebruik van ethische en politieke analyses en van empirische en
systematische studies van sociotechnologische ontwikkelingen. fa de tweede
plaats gaan alle bijdragen er van uit dat technologie en cultuur, oftewel technologische en allerlei andersoortige praktijken, op rijn minst sterk met elkaar verweven
zijn.
Dit uitgangspunt impliceert een afbakening ten opzichte van andere benaderingen van technologie. Technologie wordt niet opgevat als een min of meer autonoom 'terrein', waarvan vervolgens de ontwikkeling in kaart gebracht en verklaard
wordt. Evenmin wordt technologie gezien als een neutraal instrument dat in de
maatschappij 'ten goede' of 'ten kwade' gebruikt kan worden. Een dergelijke instnimentalistische interpretatie is ons inziens niet adequaat, hoe gangbaar deze ook
is onder politici, beleidsmakers, journalisten en het grote publiek. Tenslotte laten
we via de uitdrukking 'technologische cultuur' ook de op gezette tijden terugkerende 'two culturesa-debatten,waarin technologie en wetenschap tegenover (eigenlijke) cultuur geplaatst worden, achter ons.
Ondanks dit gemeenschappelijke uitgangspunt staat het begrip 'technologische
cultuur' in de verschillende bijdragen aan dit themanummer uitdrukkelijk ter discussie. De waag waar het om draait is hoe ver de verwevenheid van technologie en
cultuur reikt en welke consequenties we uit deze verwevenheid kunnen of moeten
trekken.
In het voetspoor van Heidegger verdedigt Richard Gault, in rijn artikel 'Uit de
greep van de technologie', het meest radicale standpunt. Technologie en cultuur
zijn met elkaar verweven in de sterke, ontologische, zin dat onze (westerse) cultuur door en door technologisch van aard is. Technologie, als streven onze fundamentele afhankelijkheid te beheersen en te overwinnen. is het wezenliike kenmerk
van die cultuur. In rijn betoog wijst Gault op drie belangrijke tactieken van die
technologie: het afsluiten van de werkelijkheid; de noodzaak die verwijderde werkelijkheid te representeren; en tenslotte de beheersing van tijd en toekomst, die
vereist is om onze afhankelijkheid definitief te boven te komen. Gault analyseert
niet alleen, maar kiest ook positie: zijn artikel is tegelijk een indringend pleidooi
voor het 'cultiveren' onze afhankelijkheid
Sommige van de door Gault aan de orde gestelde thema's komen zij bet meer
impliciet en heel anders belicht - terug in de bijdrage van Gerard de Vries, getiteld
'"Hoe te leven" in een technologische cultuur?. fa aansluiting op Wittgenstein interpreteert hij culturen als levensvormen, als ensembles van praktijken. in onze
cultuur speelt ook technologie een wezenlijke en gelhtegreerderol. Model voor een
'technologische cultuur' kan 'de stad' staan. De hoofdstelling van De Vries is dat
het dorpse vocabulaire van 'regel-geleid gedrag', dat ten grondslag ligt aan de
hoofdstroom van de sociologie en dat het kader vormt voor veel ethische debatten
over technologie, principieel ongeschikt is voor een analyse van het leven in een
'technologische cultuur'. Die cultuur kan veel adequater beschreven worden in
termen van heterogene netwerken, waarin technologische, sociale en ethische facetten naadloos met elkaar verweven rijn.
In het derde artikel speelt de none van beheersbaarheid opnieuw een centrale
rol. In tegenstelling tot Gault benadrukt Chunglin Kwa, in zijn bijdrage 'Even-
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wichtig en beheerst. Een technologisch ideaal ter discussie', juist de variabiliteit
van beheersingsidealen. Hij schetst een aantal korte gevalstudies van ontwikkelingen in met name meteorologie, ecologie en econometrie. Deze laten zien dat er in
de eerste helft van de jaren 70 een duidelijke omslag plaats vond in het denken
over de mogelijkheden tot beheersing van natuur en maatschappij via wetenschappelijk-technologisch ingrijpen. De geschiedenis van dit ingrijpen, concludeert
Kwa, kan niet zonder meer geihterpreteerd worden als &Ã©
lineaire beweging naar
steeds grootschaliger beheersing. Dat betekent niet dat de pretentie van beheersing
in de recente 'technologie'n van de complexiteit' opgegeven is, maar dat ze een
transformatie doorgemaakt heeft: van een grootschalige macrofysica naar een meer
locale microfysica van de technologische macht, een fysica waarin chaos en verschil een constructieve rol snelen.
Een vergelijkbare relativering van het monolithische karakter van de technologische cultuur vinden we in het review-artikel 'Op het spoor van de technologiekritiek', van de hand van Eduard van Hengel. Hij ontkent niet dat 'technologie'
een uitermate invloedrijke kracht in onze cultuur geworden is, maar stelt dat deze
cultuur eerder als technologiekritisch dan als technologisch gekarakteriseerdmoet
worden. Van Hengel onderbouwt deze stelling door middel van een bespreking
van drie boeken die de publieke opvattingen over technologie in Nederland en
Duitsland beschrijven en analyseren.
In het thema-recensieblokkomt een aantal van de in de artikelen behandelde
onderwerpen en argumentatielijnen terug. Michiel Schwarz bespreekt The Technological Bluff, geschreven door de Franse techniekfilosoof Jacques Ellul. Jeroen
ons&& recenseert vervolgens David Dicksons essay Het verval van de geest. De
technologische cultuur in hetpost-moderne Europa. Ter afsluiting van het blok
signaleert Chunglin Kwa de natuurfilosofische bundel Boven de groene zoden,
samengesteld door Petran Kockelkoren.
In het beeldmateriaal, tenslotte, onderzoekt Flits Dijcks de wondere wereld van
de experimentele technologie op geheel eigen wijze.
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buigt Ike Kamphof zich in haar artikel 'De muziek van het geluk' over de plaats
van contingentie en magisch toeval in het postmoderne leven. Aan de hand van
Paul Austers roman The music of chance laat ze zien Op welke manieren de postmodeme mens zich tot de contingentie van zijn bestaan kan verhouden.
Het tweede recensieblok omvat besprekingen van de volgende boeken: What
right does ethics have? onder redactie van Sander Griffioen, in combinatie met
The communicatiwe ethics controversy, onder redactie van S. Benhahib en F.
Dallmayer, De navel van de geschiedenis van F.R. Ankersmit; en De taal kan barsten, teksten van Michel PÃªcheu e.a. onder redactie van Tony Hak en Niels
Helsloot. Dit nummer van Krisis besluit met mededelingen, de scriptiembriek en
de inhoudsopgavevan de jaargang 1991.

