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Wanneer de kern van het probleem zoals ook Ellul lijkt te suggereren - niet in
de sturing van techniek ligt, maar in de
vormgevende kracht van het 'technische
systeem' dat onze relatie met de techniek
markeert, dan dient de beheersingsvraag
vanuit een ander perspectief te worden
bezien. Niet de beheersing van de techniek zelf is dan noodzakelijk het centrale
probleem, maar de mogelijkheid en de
on-mogelijkheid om greep te krijgen op
de vormgeving van onze - noem het
'technologische' samenleving. Elluls
boek heeft voor mij opnieuw benadrukt
dat wij ons niet te veel moeten fixeren op
de stuurbaarheid van techniek zelf, maar
dat het uiteindelijk gaat om de maakbaarheid van de cultuur waarbinnen onze
omgang met technologie vonn krijgt.
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Technologie: uitdaging of bedreiging?
Jemen Onstenk
Recensie van: David Dickson. Het verval
van de geest. De technologische cultuur
in het post-moderne Europa. De Balie
1990.Prijs: f 27,50.
Al enige jaren verzorgt De Balie een programma over technologische cultuur. In
het algemeen worden de bijdragen hieraan gekenmerkt door een wat zorgelijke
en cultuur-pessimistische stemming. (1)
Er lijkt weinig ruimte voor een al of niet
cynische aanvaarding of zelfs toejuiching
van een technologisch versnelde, posthumanistische samenleving & la Lyotard
(Les Immateriaux), Virilio of Baudrillard. Het uitgebreide essay van de
Engelse wetenschapsjournalist Dickson,
dat in opdracht van De Balie is geschre1
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ven, past getuige de titel goed in het programma. De voornaamste boosdoener
wordt in de ondertitel aangegeven. De
'technologische cultuur' wordt in het
grootste deel van het boek tamelijk feitelijk geanalyseerd. In de inleidende en
slothoofdstukken wordt ze geplaatst in
het teken van het verloren gaan van de
geest, hier belichaamd in een volgens
Dickson bedreigde humanistische technologie-traditie.
Dickson maakt onderscheid tussen
technologie en de sturing van technologie. Zijn boek gaat vooral over het
laatste. Zijn belangrijkste stelling isdat er
in principe twee manieren bestaan om de
ontwikkeling van technologie te sturen.
De eerste is een humanistische benadering, waarbij via een brede maatschappelijke discussie en uitgaande van persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid beslissingen worden genomen. De tweede betreft een technocratische manier, waarbij beslissingen worden overgelaten aan een elite van wetenschappers en beleidsmensen, die beslissen op basis van 'harde' en wetenschappelijke overwegingen. Volgens Dickson
overheerst in steeds sterkere mate de
tweede manier, waarbij de beslissingen
in feite gedicteerd worden door multinationals en politieke machthebbers. De
technologische cultuur die daarbij hoon
wordt gestuurd en verbreid door middel
van Europese onderzoeks- en stimuleringsprogramma's, en komt ook naar
voren in nieuwe fabrieksculturen. Hoe
dit in zijn werk gaat wordt systematisch
en gedetailleerd beschreven. Dicltson laat
aan de hand van drie belangrijke terreinen (kernenergie, biotechnologie en informatica) de opmerkelijke verschuivingen in de rol van technologie binnen de
Europese politiek zien. In de vijftiger en
zestigerjaren kreeg vooral fundamenteel
onderzoek de aandacht, met name op
energie-gebied. In de zeventiger jaren
volgde een periode waarin op Europees
niveau technologische samenwerking
tussen bedrijven uit verschillende landen

werd verboden. Ondertussen zijn we een
nieuwe fase ingegaan waarbij in een indrukwekkende serie Europese programma's, die luisteren naar fraai klinkende
acroniemen als FAST, ESPRIT, RACE,
EUREKA,COMETT, FORCE nadrukkelijk gestreefd wordt naar sarnenwerking met en tussen bedrijven, gericht op
martkgericht strategisch onderzoek naar
biotechnologie en informatie- en commumcatietechnoiogie.
De nieuwe technologische cultuur
komt ook naar voren in de organisatie
van de arbeid. Dickson wijdt een heel
hoofdstuk aan de "collectieve bedrijfscultuur voor het postmoderne kapitalisme" en de deels tegenstrijdige ontwikkelingen daarbinnen. Een Tayloristische
arbeidsorganisatieis niet langer adequaat
om de nieuwe technologie optimaal toe te
kunnen passen. Werknemers krijgen in
principe meer speelruimte en meer verantwoordelijkheiden moeten flexibel reageren. Dat schept voor het management
een beheersprobleern. Nieuwe technologie blijft hiervoor een uitstekend insmment. In de post-fordistische fabriek
speelt technologie een ideologische rol
bij het creÃ«re van een collectieve cnltuur, onder andere doordat werknemers
weer verleid worden hun hersens te gebruiken bij hun werk. Daarnaast speelt
informatietechnologie ook een direct beheersende rol, door een gedetailleerde
controle op het geleverde werk (werktijd,
snelheid, kwaliteit, percentage gemaakte
fouten etcetera), door het opbouwen van
gedetailleerde personeelsdatabanken en
door de regulering van 'het inzetten van
de hersenen' door de programmatuur.
Volgens Dickson rijn deze rollen, die we
met een aan Foucault ontleende term
rustig panoptisch kunnen noemen, wellicht nog belangrijker dan de economische ml van de nieuwe technologie.
Het zal duidelijk zijn dat Dickson
meer nadruk legt op technologie als bedreiging dan op technologie als uitdaging
voor technologiebeleid. Wel stelt Dickson een uitweg voor in de vorm van een

"herovering van de geest" via een humanistische (sturing van) technologie,
waarbij gestreefd wordt naar een technologie op menselijke maat. Kern van deze
strategie is een lijst criteria waaraan
nieuwe technologie zon moeten worden
getoetst. Het gaat daarbij om criteria als:
het aansluiten bij erkende of herkenbare
maatschappelijke behoeften; het gericht
zijn op vrede, op kwaliteit van de arbeid
en op democratisering van besluitvorming over technologie; op het vergroten
van de macht van vrouwen en minderheden en op het bevorderen van regionale
gelijkheid en identiteit. Daarnaast zon
technologie gericht moeten zijn op ecologisch verantwoord produceren, op het
tegemoet komen aan de behoeften van de
Derde Wereld en op het verkleinen van
de kloof tussen arm en rijk.
Op zichzelf gaat het bij deze door
Dickson geschetste oplossing om een
respectabele en zinnige lijst van criteria.
Alleen zijn ze niet erg nieuw. In feite
worden vooral aanbevelingen herhaald
die al jaren gedaan worden, zonder dat
Dickson aangeeft waarom ze tot nu toe
niet of anders gewerkt hebben, of waarom ze nu wel zouden werken. Eventuele
tegenstrijdigheden of prioriteiten binnen
de iijst worden niet geanalyseerd. Voor
de feitelijke doorvoering van zijn uitweg
vestigt Dickson rijn hoop op de Groenen
en een enkel initiatief van werknemers,
zonder hun relatie met technologie diepgaand te analyseren.
Het humanisme waar Dickson zich
op beroept vertoont op zijn zachtst gezegd een aantal sleetse plekken. Dat begint er al mee dat men 'het' humanisme
net zo goed medeplichtige als tegenstander van een technocratische cultuur zou
kunnen noemen. Zoals door zulke uiteenlopende critici als Adomo, Foucault,
Baudrillard of Beman is betoogd, ligt de
relatie tussen humanisme en technologie
al sinds Faust wat ingewikkelder, dan
dat men ze eenvoudig tegenover elkaar
zou kunnen stellen.
Belangrijkste criterium voor een hu-

manistische technologie is volgens Dickson dat zij zou moeten beantwoorden aan
een "erkende, werkelijke, maatschappelijke behoefte". Met hoeveel nadruk het
ook gepresenteerd wordt, het begrip
wordt nauwelijks uitgewerkt. Een paar
keer wordt verwezen naar een 'natuurlijke maat' en naar 'vakbekwaamheid' (wat
betreft de behoefte aan kwaliteit van de
arbeid). Herhaaldelijk noemt Dickson het
feit dat de versnelling van de consumptie
van high tech produkten een van de belangrijkste zorgen is van de multinationals, die de technologie sturen. Dit betekent onder andere dat er steeds nieuwe
produkten en varianten van produkten
worden ontwikkeld. Wat hier de consequenties van zijn voor de bepaling van
'behoefte' wordt nauwelijks geanalyseerd. Als het begrip 'werkelijke behoefte' al ooit hanteerbaar is geweest is
het dat in ieder geval niet meer in de
massa-consumptiemaatschappij. Het
meest duidelijke voorbeeld daarvan levert
Dickson zelf als hij, na het opsommen
van zijn rijtje criteria voor een humanistische technologiepolitiek opmerkt dat je
'toch ook een lijstje maakt bij de
aanschaf van een auto". De vanzelfsprekendheid waarmee dit voorbeeld genoemd wordt is in het licht van het betoog eigenlijk verbijsterend. Men kan
zich toch werkelijk afvragen of de aanschaf van een auto nu gezien kan worden
als het voorbeeld van een rationeel beslissingsproces. Juist de auto is bij uitstek een kapstok voor tal van high tech
snufjes. De koop wordt vooral bepaald
door irrationele motieven, inclusief de
vraag of je eigenlijk wel een auto nodig
hebt. De aanschaf en het gebruik van de
auto lijken dan ook eerder prototypisch
voor de problemen van de technologische cultuur: de vele afzonderlijke beslissingen die samen een enorm milieuprobleem scheppen en de technocratische
hoop dat probleem door een combinatie
van autoritaire gedmgssturing en technologische vooruitgang op te lossen. Wat
hier nodig is zijn inzichten over demo-

cratische besluitvorming, het politiek en
maatschappelijk functioneren van ethiek
en een theorie van de consumptie. Met
een eenvoudig tegenover elkaar stellen
van "politici en multi-nationals" versus
'maatschappelijke behoefte" schieten we
niet veel op.
Het voornaamste probleem in de
analyse van Dickson zit mijns inziens in
de schets van de nieuwe technologische
cultuur en de beheersingsstrategie van
die technologie zelf. Daarbij gaat het met
name om het monolitische karakter van
het verhaal. Dickson onderscheidt drie
grote periodes in de naoorlogse geschiedenis van technologische cultuur. Een
grote groei en optimisme in de vijftiger
en zestiger jaren; twijfel, kritiek en aandacht voor gevolgen ten aanzien van
oorlog, milieu en levenskwaliteit in de
zeventiger en begin tachtiger jaren. Een
nieuw vertrouwen en bloei vanaf de
tweede helft van de tachtigerjaren. Deze
verschuivingen worden verklaard uit
ontwikkelingen met betrekking tot sturing van technologie. Herhaaldelijk wijst
hij erop dat het "natuurlijk" niet gaat om
een inherente ontwikkeling van de technologie, maar om de politieke en economische belangen die de technologie
beheersen. Het nadeel hiervan is dat de
relatie tussen de ontwikkeling van de
technologie zelf en de strategieÃ«ter beheersing ervan in feite niet geanalyseerd
wordt, doordat ze als het ware al vooraf
verklaard is. Bij vergelijkend onderzoek
tussen verschillende landen komt het feit
naar voren dat invoering en vormgeving
van nieuwe technologie niet alleen worden bepaald door politieke besluitnemers
en multinationals, maar ook afhankelijk
zijn van kracht en beleid van vakbonden
of de aanwezigheid van een goed stelsel
voor beroepsonderwijs. Een dergelijke
nuance verdwijnt bij Dickson uit het
zicht. Ook de invloed en consequenties
van verschillen tussen soorten
technologie krijgen te weinig aandacht.
Kernenergie, met zijn tot centralisme leidende grote investeringen en gevaren,

leidt tot andere beheersstrategieÃ«en dus
ook tot andere verzetsmogelijkheden dan
meer op de markt gerichte bio- of informatietechnologie. De manipulatie van het
leven door biotechnologie roept andere
vragen op dan de manipulatie van informatie of de beheersing van gedrag door
informatica. Ook de consequenties van
ontwikkelingen binnen de technologie,
zoals het ter beschikking komen van
personal computers gecombineerd met
netwerktechnologie in plaats van grote
centrale computers, blijven onderbelicht
Wel wijst Dickson er aan de hand van de
geschiedenis van de computergestuurde
draaibank terecht op dat dergelijke ontwikkelingen nooit louter technologieintern kunnen worden verklaard.
Afgezien daarvan lijkt Dickson (wellicht zijns ondanks) eerder een represenm t van oudere vormen van Technology
Assessment, dat zich vooral richtte op
het traceren en eventueel beperken van de
gevolgen van technologie, maar waarbij
de ontwikkeling van technologie zelf min
of meer vaststaand gegeven was. De belangrijkste besluiten hebben betrekking
op wel of niet doen en op de wijze van
invoering. Misschien is dit een adequaat
model voor kernenergie. Voor bio-technologie lijkt het me al te beperkt In ieder
geval geldt dit voor informatietechnologie. Deze wordt gekenmerkt door een
zekere mate van onbepaaldheid, waarbij
er vaak geen eenduidige volgende stap of
'beste' oplossing meer is. Er zijn meerdere ontwikkelingstrajectenmogelijk, die
ook van te voren uitgedacht, gesimuleerd
of uitgeprobeerd kunnen worden. De
Duitse ingenieur-pedagoog Rauner
noemt dat de "vormgevingsruimte" van
nieuwe technologie. Er kunnen verschillende scenario's opgesteld worden over
de consequenties van technologie voor
de kwaliteit van het leven of van de arbeid bij verschillende types en ontwikkelings-tempo's. (2) IdeeEn en experi2

Deze scenario's laten de samenhang zien
lussen de keuzes voor een bepaalde lech-

menten met gebruikersvriendelijkheiden
het zoeken naar alternatievemogelijkheden voor systeemontwerp (3) zijn vanuit
deze optiek geen fopspeen, maar een reele uitdaging, die door ondernemers
vooralsnog directer wordt aangepakt ( i derdaad: als beheersprobleem) dan door
werknemers of voorstanders van alternatieve technologie. Met als gevolg dat
'vonngevingskwalificaties"hij de meeste
werknemers nog zwak ontwikkeld zijn.
Dickson noemt als &n van de bedreigingen voor de 'menselijke maat',
dat de nieuwe technologie minder zintuiglijk is. De werknemer/gebruiker die
werkt met computers of computergestuurde machines kan de apparatuur niet
doorzien en kan ook niet meer met eigen
ogen zien en ervaren hoe het proces eigenlijk verloopt. Nu weet Dickson als
wetenschapsjournalist wellicht hoe zijn
tekstverwerker ongeveer werkt, maar tal
van intellectuelen gebruiken het ding naar
volle tevredenheid, zonder enig idee te
hebben of te willen hebben hoe het apparaat werkt. En voorzover ze het apparaat bekritiseren op ongewenste gevolgen
is het niet naar zijn technologische aard,
maar naar zijn gebruiksmogelijkheden.
Zo vreest men verlies van het vennogen
een afgerond betoog op te bouwen als
gevolg van de vele manipulatiemogelijkheden met zinnen en tekstfragmenten.
Maar een dergelijke constateringleidt niet
tot een technologiedebat, maar tot een
debat over postmoderne tekstproduktie,
waar de technologie slechts een (ondergeschikte) factor in is. En zelfs Neil
Postman heeft nog niet voorgesteld terug
te gaan naar de kroontjespen, laat staan
het gesproken woord.
Het gebrek aan zintuiglijkheid hoeft
niet vanzelfsprekend een probleem te
"
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zijn. Het intrigerende is nu juist dat in
een aantal opzichten moderne technologie
meer op menselijke maat werkt dan de
oude. Inderdaad, de oude technologie
kon worden gehoord, gezien of geroken,
was kortom veel lichamelijker. Dat impliceerde overigens ook voor veel mensen zwaar en ongezond werk. De nieuwe
technologie kan leiden tot 'leeg' werk
met een hoge mate van stress, zoals in
een controlekamer. Ze leidt in een aantal
gevallen ook tot een verdere verdichting
van de arbeidsdag, zoals in de moderne
produktiehal. In tegenstelling tot de utopische verwachtingen van de vijftiger en
zestiger jaren is de 'menselijke factor'
echter niet minder belangrijk geworden
of verdwenen uit de fabriek. Integendeel,
het gaat weliswaar om minder mensen
die direct in de produktie zijn ingeschakeld, maar de overblijvende menselijke
factor wordt steeds belangrijker, of het
nu gaat om het systeemontwerp, het systeembeheer, het herstellen van storingen
of het snel en flexibel omschakelen naar
andere produkten. (4) Bovendien hreidt
het aantal functies in ondersteunende of
dienstverlenende banen uit. Gegeven de
kwaliteitseisen, kleinere produktie-series
en een sterkere aanpassing aan de specifieke wensen van de klant, die er toe leiden dat bij een toonaangevende autofabriek als Audi geen twee dezelfde auto's
de fabriek verlaten, wordt de menselijke
rol bij de adequate inzet van de gecompliceerde technologie steeds belangrijker.
In die zin is gebruikersparticipatie geen
luxe, maar noodzaak. Dickson ziet dergelijke ontwikkelingen wel, maar bespreekt ze in het kader van de nieuwe
cultuur in de fabriek alleen als beheersprobleem. Hij gaat niet in op de consequenties voor een veranderingsstrategie.
In plaats daarvan doet hij een beroep op
'natuurlijkheid' en 'vakbekwaamheid'
als criteria voor een nieuwe technologie.

Maar daarbij lijkt hij eerder terug te grijpen op een ambachtelijk model, dat al
veel eerder dan door de nieuwe technologische cultuur verregaand is ontmanteld. Een perspectief voor een nieuwe
'mensgerichte vormgeving van de technologie' (Rauner) is er niet aan te ontlenen.
Dat kan wel gevonden worden door
aan te sluiten bij het feit dat ui veel functies meer gebruik gemaakt moet worden
van kennis (zoals systeem- en proceskennis), inzicht in samenhangen en procesverlwp, probleemoplos-vaardigheden
of zelfs intuÃ¯tie(5) De mate waarin dit
gebeurt hangt af keuzes die men maakt
ten aanzien van de vormgeving van de
technologie zelf in combinatie met
democratische en op autonomie gerichte
organisatiemodellen.
In deze zin kan men stellen dat nieuwe technologie in feite veel meer beantwoordt of kan beantwoorden aan humanistische idealen dan de oude, met name
ook voor de werknemers. Inderdaad
wordt in een land als Duitsland, waar
men historisch wat gevoeliger is voor
dergelijke problematiek, een verhitte discussie gevoerd over het hernieuwde 'bildungs'karakter van het beroepsonderwijs. Men ziet, mede als gevolg van de
technologische ontwikkeling, mogelijkheden om traditioneel smal en technisch
gedefinieerde beroepen te verbreden en te
verrijken met aspecten als autonomie,
overzicht, zelfstandigheid, leervermogen
en andere eigenschappen die vanouds
meer aan algemeen vormend onderwijs
waren toebedeeld.
Het boek beschrijft redelijk adequaat
een aantal beleidsontwikkeliigen rond de
technologische cultuur en de verbreiding
ervan op het niveau van de fabriek en de
Europese gemeenschap. De problemen
van het technocratisch Euro-optimisme
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