TECHNOLOGIE EN FILOSOFIE:
BEELD EN WERKELIJKHEID

Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van hoogleraar
Algemene Wijsbegeerte

aan de Universiteit Twente
op donderdag 24 september 1992

door

dr. H.J. Achterhuis

M ijnhee r de Recto r Magn ificus ,
Geachte Dames en Heren,
Het is een goede gew oonte om in een inaugurele rede te schetsen
waar je op je vakgebied staat en gaat . Daar w il ik mij graa g aan houden. Zowel voor de grijze eminentie onder de weten sc happen, de
wijsbegeerte in meer algemene zin , als voor de piepjonge discipline
van de techniekfilosofie zal ik u daar enig inzicht in ge ven.

De uitdaging van het postmodern isme
Wat de eerste betreft, wil ik met een bekentenis beginnen . Oorspronkelijk was ik van plan om in deze rede een voorzichtige flirt aan
te gaan met postmodernisti sc he auteurs als Richard Rorty en Jean Franc;;ois Lyotard, van wier werk ik recent onder de indruk raakte . 1
Lyotards beschouwingen over de legitimatie van postmoderne
wetenschap die niet meer op basis van consensus plaats zou vin den, leken bij voorbeeld een goed perspectief te verschaffen om de
problematiek van de filosofiebeoefening in de hedendaagse universiteit aan de orde te stellen. En Rorty 's keuze voor solidariteit boven
het streven naar een onmogelijke objectiviteit leek mijn eigen opvatting , dat de techniekfilosofie vooral uit diende te gaan van een contextuele rationaliteit op postmoderne wijze, te onderbouwen.
Afgelopen 9 juni besefte ik echter plotseling dat ik allesbehalve een
postmodernist was. Met Rorty neemt deze immers afstand van de
Rede als "het menselijk vermogen om overeen te stemmen met de
werkelijkheid. " De postmodernist gelooft niet meer in een waarheidscriterium dat het hem mogelijk maakt vast te stellen hoe de
werkelijkheid objectief in elkaar zit . In plaats daarvan wordt uitgegaan van een pragmatisch waarheidsconcept , waarin gewezen
wordt op allerlei praktische voordelen die "bepaalde gewoonten uit
het intellectue le, sociale en politieke !even" kunnen rechtvaardigen. 2
Welnu , op en na 9 juni werd mij duidelijk hoeveel moeite ik had met
dit pragmatisch en postmodernistisch waarheidsconcept; hoezeer
bepaalde denkgewoonten van het modernisme nog diep in mij verworteld waren.
Volgens Hegel bestaat het dagelijks gebed van de filosoof uit het
lezen van de krant . Als het even kan, maak ik daar graag een ochtendgebed van . Op 9 juni bevatte de Volkskrant een artikel van een
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halve pagina over de Universiteit Twente, waarin onder andere "het
hoge Jannes van der Wal gehalte" van de mannelijke studenten aan
de kaak werd gesteld. Na een paar alinea ' s haakte ik al af. Tegen
een lid van mijn vakgroep , die toevallig bij mij logeerde, merkte ik op
dat het artikel zo sensatiegericht en oppervlakkig was, dat hij het
niet hoefde te lezen. Op grond van enkele losse uitspraken van
onder anderen de toenmalige rector en een studente werd een
beeld opgehangen van de U.T. , die overigens consequent T.U. werd
genoemd , waarin ik weinig van de werkelijkheid waarin ik mij nu zo'n
twee jaar beweeg , terugvond. Een vroege komkommer dacht ik. De
verschrikkelijke vrouw -onvriendelijke kamers van de mannelijke studenten op de U.T. had ik aan een journalist bijvoorbeeld ook zonder
moeite in de vorige twee universiteitssteden waar ik werkte, kunnen
laten zien. En de "soms bijna kazerne-achtige sfeer" op de campus
had ik echt nog nooit ervaren.
Wat was ik na·i'ef en modernistisch toen ik het artikel als irrelevant
terzijde schoof. lk geloofde nog in het bestaan van zoiets als een
werkelijkheid waarover min of meer waarheidsgetrouwe uitspraken
konden warden gedaan. Gesprekken met een aantal collega's leerden mij de volgende dagen dat ze het artikel veel serieuzer namen
dan ik had gedaan . En passant werd mij geleerd dat een beeld er
meer toe doet dan de werkelijkheid. De zaterdag daarop verscheen
een regen van ingezonden stukken in de Volkskrant. Als recensent
van wijsgerige literatuur in dit dagblad , die ook soms heftig wordt
aangevallen, weet ik dat het aantal geplaatste stukken lang niet altijd
overeenkomt met de hoeveelheid die ingestuurd is. lk vermoed dan
ook dat minstens het dubbele van de geplaatste brieven binnengekomen is. In elk geval leken de brieven die men afdrukte mij voldoende om een ongelukkig artikel recht te zetten en zo een beter
zicht te geven op de werkelijkheid van de U.T. Weer was ik na'fef. Zo
simpel corrigeer je een beeld niet , werd mij verzekerd. Er zou heel
wat meer activiteit in de sfeer van de beeldregulatie nodig zijn om de
aangerichte schade te herstellen en een meer positief beeld van de
U.T. te creeren. Een eenvoudige verwijzing naar de werkelijkheid
was daarvoor ten enen male onvoldoende.
Hoezeer dit ook waar mag zijn en hoezeer er verdere filosofische
finesses zijn aan te brengen, voor mij demonstreerde dit voorval dat
ik op een praktisch niveau waarheid nog grotendeels als een overeenkomst met de werkelijkheid bleek te ervaren. De postmodernistische flirt die ik van plan was op te zetten , zal ik u dus bij nader inzien
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onthouden. In plaats daarvan wil ik heel kort vanuit de filosofie
nadenken over het thema van beeld en werkelijkheid, van schijn en
wezen. De importantie hiervan reikt namelijk heel wat verder dan een
wat ongelukkig krantebericht. Het thema werpt een licht op onze
actualiteit waarin, mede door de opkomst van allerlei communicatietechnologieen, misschien voor het eerst in de geschiedenis de
schijn het lijkt te winnen van het zijn, het beeld de werkelijkheid lijkt
te overvleugelen. 3

De klassieke wijsbegeerte
Voordat ik naar de actualiteit ga, geef ik u eerst enkele historische
verwijzingen uit de filosofie. Deze heeft zich namelijk vanouds met
de thematiek van schijn en wezen beziggehouden. Het is zelfs niet
overdreven om te stellen dat ze, net als overigens de wetenschappen die successievelijk uit haar voortgekomen zijn, aan deze thematiek ontspringt.
Het zoeken naar een grondprincipe - of dat nu water, vuur, licht of
het getal is - achter de bonte wereld der verschijnselen kenmerkt de
Griekse natuurfilosofen van v66r Socrates. Om een voorbeeld te
geven: u kent alien de paradox van Achilles die volgens Zeno van
Elea de schilpad nooit zou kunnen inhalen. Zij was bedoeld als een
illustratie van de bewering van de Eleaten dat beweging een zintuiglijk bedrog is en dat de realiteit, die niet door de zintuigen maar door
het denken wordt ervaren , homogeen en absoluut onveranderlijk is. •
Bij Plato is de dialectiek van schijn en wezen het meest duidelijk
zichtbaar in de ideeenleer zoals die vanuit de beroemde grotgelijkenis ontwikkeld wordt. De zichtbaar waarneembare wereld is slechts
het beeld, de afschaduwing, van de ware werkelijkheid van het rijk
der ideeen.
In plaats van deze misschien meest bekende tekst uit de wijsbegeerte als uitgangspunt te nemen, verkies ik het mijn thema te illustreren aan de hand va n een minder bekend ve rhaal. Net als de grotgelijkenis stamt het ook uit de Platoonse beschouwing over de
rechtvaardige staat. 5 De vraag waarmee, na de in!eidende schermutselingen in het eerste boek , deze dialoog in boek II begint, luidt
of rechtvaardigheid om haarszelf wil wordt beoefend of omdat de
gemeenschap ons ertoe dwingt. Als de blikken van onze medemensen en de wetten uit de gemeenschap zouden ontbreken, zou, aldus
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de stelling die Socrates gaat bestrijden, niemand rechtvaardig zijn.
Wie rechtvaardig wordt genoemd, houdt slechts de schijn op; in
werkelijkheid wordt hij net als de mens die onrechtvaardig heet,
door zijn begeerten gedreven. Hij durft ze alleen niet uit te !even vanwege de maatschappelijke sancties erop. In deze context vertelt
Glauco , de gesprekspartner van Socrates , het verhaal van Gyges,
dat ik kort voor u samenvat.
Gyges was een herder in dienst van de koning van Lydie. Na een
hevige aardbeving kwam hij eens per toeval in de onderwereld
terecht, waar hij een ring vond die hij om deed. Terug bij zijn medeherders merkte hij in een bijeenkomst met hen dat, als hij de steen
van de ring naar zich toedraaide, hij voor hen onzichtbaar werd. Ze
begonnen namelijk over hem te praten alsof hij er niet bij was. Draaide hij de steen naar buiten toe , dan werd hij weer zichtbaar. Toen
Gyges dit mechanisme door had, kreeg hij het gedaan dat hij met
een boodschap naar de koning werd gestuurd . In het paleis verleidde hij de koningin, samen met haar voerde hij een aanslag uit tegen
de koning , doodde hem en maakte zich meester van de regering.
Dit verhaal leidt Glauco tot de volgende beschouwing, die ik u in de
woorden van Plato weergeef.
"Stelt u eens voor dater twee zulke ringen zijn en dat de rechtvaar·dige er Mn draagt en de onrechtvaardige de andere. Dan zou vermoedelijk niemand zo een stalen karakter bezitten, dat hij binnen de
grenzen van de rechtvaardigheid zou blijven. Niemand ook zou van
zich verkrijgen om zijn handen van andermans goed af te houden en
niet toe te grijpen. Hij heeft nu de kans om op de markt, zonder
vrees , weg te gappen wat hij wil, om in de huizen binnen te dringen
en met iedere vrouw naar believen omgang te hebben , om ieder die
hij maar wil te doden of uit de gevangenis te halen , kortom, om zich
alles te permitteren, net als een god onder de mensen. In zo een
toestand zou zijn gedrag geen zier beter zijn dan dat van zijn collega: beiden zouden ze dezelfde richting uitgaan. Welnu, dat mag men
toch wel een sterk bewijs noemen dat niemand uit vrije wil rechtvaardig is, maar alleen uit dwang, omdat men de rechtvaardigheid
niet als een goed op zichzelf beschouwt: want overal waar men zichzelf in staat acht onrecht te doen , doet men het. "
Zowel deze beschouwing van Glauco als het vervolg van de uiteenzettingen van Socrates draaien rond de tegenstelling tussen schijn
en werkelijkheid, tussen de reputatie van rechtvaardigheid en rechtvaardigheid als intrinsiek waardevol. Aan het eind van de Politeia
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meent Plato op wijsgerige gronden - hier speelt de ideeenleer een
hoofdral - te hebben aangetoond dat de rechtvaardigheid om haarszelf wil beoefend kan en dient te wa rden. In het tiende en laatste
boek last hij echter een mythische vertelling in , die bestemd is voor
de niet wijsgerig geschoolden. Hij schetst hier een soort hel die de
onrechtvaardigen na de dood wacht, waarin ze gestraft en gelouterd
warden. Kennelijk vertrauwde hij er toch niet op dat de grate meerderheid der mensen als ze met de ring van Gyges uitgerust zouden
warden, rechtvaardig zou leven. Het alziend oog van God dat de
werkelijkheid in haar diepste wezen peilt , moest kennelijk de ve le
ogen van onze medemensen die zich door de uiterlijke schijn kunnen laten misleiden, vervangen.

Moderne stemmen
Met Aristoteles en de zich na hem ontwikkelende metafysica blijft de
dialectiek van schijn en werkelijk heid een grate ral spelen in de wijsbegeerte. Het is onmogelijk om daar hier ook maar enigszins op in
te gaan. Liever kijk ik, in de lijn van het verhaal over Gyges, hoe deze
thematiek zich existentieel ontwikkelt op het deelterrein van de wijsbegeerte waarop ik mij bij voorkeur beweeg, de sociale en politieke
filosofie . Daar zien we hoe bij het aanbreken van de moderne tijd dit
thema voor het eerst door Machiavelli in zijn raadgevingen aan de
vors t naar voren wordt gehaald. Voor de heerser is het, aldus
Machiavelli , nodig een scherp onderscheid te maken tussen de echte deugd en de schijn van deugd. De laatste moet hij te alien tijde
ophouden , de eerste kan hem in de politiek in vele gevallen alleen
maar schaden. Als voorbee ld kunnen we de deugd van de vrijgevigheid nemen. Het is voor de heerser nuttig om als vrijgevig te word en
beschouwd, het is uiterst schadelijk om het in werkelijkheid te zijn.
In het beraemde achttiende hoofdstuk 6 van// Principe stelt Machiavelli dat de heerser de kunst moet verstaan om van de natuur van
het dier gebruik te maken en dat hij er twee als voorbeeld moet kiezen: de leeuw en de vos. U begrijpt dat ik voor mijn thema de laatste, die Machiavelli zelf overigens ook de belangrijkste vindt , behandel. In navolging van de vos neemt het veinzen en ontveinzen op
deze plaats praporties aan, die men laterals 'mac hiavellistisch' is
gaan benoemen. Enerzijds moet de heerser de natuur van de vos
aannemen, anderzijds moet hij die voo rtdurend bemantelen. Een
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positief voorbeeld hiervan is voor Machiavelli Alexander VI , de
beruchte Borgia-paus .
"Alexander VI was zowel in zijn gedachten als in zijn daden nooit met
iets anders bezig dan met het bedriegen van mensen, en hij vond
altijd wel iemand op wie hij zijn praktijken kon botvieren. En er is nog
nooit iemand geweest die met meer nadruk iets kon beweren en met
duurdere eden iets kon bevestigen dan hij. Maar er is ook nog nooit
iemand geweest die zich er minder aan hield. Niettemin verliepen
zijn bedriegerijen voor hem altijd naar wens , aangezien hij op dit
punt de wereld door en door kende. Voor een heerser nu is het niet
noodzakelijk dat hij alle bovengenoemde eigenschappen bezit, maar
wel moet hij de_ indruk wekken dat hij ze bezit. lk durf zelfs te beweren dat deze eigenschappen, wanneer je ze bezit en altijd in praktijk
brengt, schadelijk zijn, terwijl ze , wanneer je ze schijnt te bezitten,
nuttig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor barmhartig, betrouwbaar,
menselijk, oprecht en godsdienstig schijnen en het in werkelijkheid
ook zijn."
Volgens Machiavelli oordelen de meeste mensen gewoonlijk naar
wat ze met de ogen aan de buitenkant zien. Het echte peilen en voelen van wat iemand werkelijk beweegt , is maar aan weinigen voorbehouden. " ledereen ziet wat je schijnt , weinigen voelen wat je
bent."
Op weg naar de actualiteit waar ik snel probeer te belanden , haast ik
mij verder in de geschiedenis van de wijsbegeerte. lk sta alleen nog
stil bij de cultuurkritiek van Jean-Jacques Rousseau , zoals die met
name in zijn tweede vertoog over de ongelijkheid naar voren komt.
Deze draait namelijk weer rond de tegenstelling tussen zijn en schijnen. Tegenover de natuurmens die nog volstrekt met zichzelf
samenviel, staat de moderne mens die buiten zichzelf verkeert. Terwijl de eerste zich niet om de blikken van zijn medemensen bekommert, leeft de laatste hiervan. Wat Machiavelli aan de vorst als individuele raad geeft, kritiseert Rousseau als algemene karakteristiek
van zijn tijdgenoten. Om maatschappelijk succes te hebben is het
niet nodig bepaalde eigenschappen te bezitten , het is voldoende
voor te wenden dat men ze bezit , de moderne mens moet zich
voortdurend anders voordoen dan hij is. "Zijn en schijnen warden
twee heel verschillende dingen; en het is dit onderscheid dat leidde
tot opzichtig vertoon, bedrieglijke list en alle ondeugden die daarmee gepaard gaan. " 7 De wilde , de natuurmens kan de moderne burger , die zich alleen maar terwille van naam en faam uitslooft, niet
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begrijpen. Daarvoor zou hij moeten leren "dater een slag mensen is
wie het iets uitmaakt wat de rest van het universum van hen denkt,
en die hun geluk en tevredenheid eerder kunnen putten uit hetgeen
anderen van hen getuigen dan uit hetgeen zij van zichzelf zouden
kunnen getuigen" 8 • Alles wordt zo volgens Rousseau teruggebracht
tot de schone schijn , het hele leven wordt gekunsteld en gespeeld.
Met dit soort constateringen zijn we dan meteen in het heden
beland, want Rousseau was tenslotte volgens Nietzsche de eerste
moderne mens. Alleen "deinsde hij op de drempel van de moderne
tijd terug en wendde de blik naar het verleden " .9 Oog in oog met de
alomtegenwoordigheid van de schijn in de moderne tijd valt Rousseau terug in het traditionele metafysische onderscheid tussen
schijn en wezen. De wegen waarlangs hij zich van de schijn wil
bevrijden om het wezen te benaderen, heb ik uitvoerig in Het rijk van
de schaarste beschreven. 10 Ze zijn wat mij betreft grotendeels onbegaanbaar.
Als dat laatste het geval is, als de terugtrekking op jezelf of de totalitaire logica van het maatschappelijk verdrag geen uitweg bieden ,
blijven we zitten met de constatering van Rousseau dat in de moderne tijd het beeld belangrijker is dan de werkelijkheid. Het lijkt mij
moeilijk om dit in veel gevallen te ontkennen. Het voorbeeld van het
artikel uit de Volkskrant waar ik mee begon , staat namelijk niet op
zichzelf.

lmagologie
Algemeen kenmerk van onze tijd, zo schreef Boorstin al in 1972, is
dat het beeld de werkelijkheid verdringt . 11 Journalisten maken
nieuws dat er niet is, reclame en propaganda maken iets uit niets,
de showbusiness maakt nullen tot beroemdheden en het t.v.-verslag
van een gebeurtenis is 'echter' dan deze gebeurtenis zelf. Beelden,
pseudo-gebeurtenissen warden als waren aan de man/ vrouw
gebracht . De fantasie is werkelijker dan de werkelijkheid, het imago
waardiger dan het origineel. Christopher Lasch heeft het narcistische bewustzijn geschetst dat bij dit soort beeldproduktie past.
Mensen zien er steeds meer van af hun materiele werkeli jkheid als
verande rb aar te beschouwen, maar omringen zich liever met beelden die meer bevrediging lijken te bieden dan de werkelijk heid. De
produktie van beelden is dan oak van groot gewicht in de moderne
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samenleving. Lasch schetst aan de hand van met name de figuur
va n Nixon heel scherp hoe voor politici het beeld dat zij oproepen
belangrijker is dan de inhoud van wat zij zeggen of doen. 12
Moet ik u, voor zover u de tijdsdiagnose nog niet voldoe nde herkent ,
meer voorbeelden geven? De Rekenkamer kapittelde onlangs de
Ministeries omdat ze maar liefst 660 miljoen gulden uitgetrokken
hadden voor "public-relations en imago-verbetering " . Men wedijvert,
aldus de Rekenkamer, kennelijk meer met elkaar om via de media de
indruk van beleid te wekken in plaats van dit te ontwikkelen. In internationaal politiek verband speelde zich rond de Joegoslavische tragedie hetzelfde gemanipuleer met beelden af. In een voor haar doen
zeer ven ijnig commentaar stelde NRC-Handelsblad (28-07-1992) al
vroeg dat onze "postmoderne samenleving" slechts een "beleid van
de symboliek schijnt te kunnen ontwikkelen". Ten aanzien van de
zogeheten blokkade in de Adriatische Zee stelde het commentaar
dat "het succes van de verbeelding opgetogen wordt gebracht. Oat
Serviers en Kroaten inmiddels op andere wijze hun logistiek hebben
geregeld doet er niet toe zolang alleen de schijn maar wordt opgehouden." lk laat het bij deze voorbeelden, die ad libitum, zelfs uit
hetzelfde krantecommentaar, aangevuld kunnen worden. De werkelijkheid doet er in vee l gevallen niet meer toe, de beeldregulatie overheerst, zo zou men de postmoderne ontwikkelingen kunnen samenvatten .
In de kunst, altijd een seismograaf van maatschappelijke veranderingen, is dit verschijnsel misschien het scherpst geregistreerd. lk
illustreer dit aan het slot van het eerste deel van mijn rede aan de
hand van het laatste en wat mij betreft mooiste boek van Milan Kundera. Zoals in al Kundera's boeken, te beginnen met De grap, staat
ook in Onsterfelijkheid de existentiele spanning tussen echtheid en
spel, tussen werkelijkheid en beeld, centraal. Het creeren van beelden die niets met de werkelijkheid te maken hebben, dat zoals Kundera laat zien in het verleden rond bijvoorbeeld Goethe en Beethoven al van belang was, is in onze tijd overheersend geworden. We
hebben er zelfs een nieuwe wetenschap voor ontwikkeld, die hij in
een apart hoofdstukje beschrijft: de imagologie. Natuurlijk, ook in
het ver leden hebben er imagologen bestaan . Hitler en Stalin konden
niet zonder. Maar terwijl ze vroeger altijd in de coulissen bleven en
de schijn ophielden dat wat er te zien en te horen was, de echte
werkelijkheid was, durven ze vandaag openlijk te verkondigen dat
het alleen maar om beelden en schijn gaat. Tegenwoordig, aldus
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Kundera, "verbergt de imagoloog zijn activiteit niet, maar spreekt
zelfs vaak namens zijn staatslieden, legt het publiek uit wat hij hun
geleerd of afgeleerd heeft, hoe ze zich volgens zijn instructies zullen
gedragen, welke formules ze zullen gebruiken en welke stropdas ze
zullen dragen " .13
Wat Kundera hier signaleert, zien we vandaag aan de dag letterlijk
bij Brinkman en Bush gebeuren. De imagologie heeft de ideologie in
het politieke debat vervangen. Met de connotatie van 'vals bewustzijn' berustte de ideologie nog op de tegenstelling met een waar
bewustzijn, ze leefde nog van de spanning tussen schijn en wezen
waar ook Rousseau aan vasthield. lmagologie draait echter alleen
maar om de schijn. We leven in een spektakelmaatschappij en we
weten het. lk geef u enkele voorbeelden van Kunderiaanse dialogen
hierover, waarbij ik mijn eigen (modernistische) vakgenoten en mijzelf niet zal sparen.
"De imagologen hebben gelijk. De mens is alleen het beeld dat we
van hem hebben. De filosofen kunnen wel beweren dat het er niet op
aankomt wat de wereld van ons denkt , dat alleen geldt wat wij zijn.
Maar filosofen hebben nergens vers tand van . Zolang we met mensen omgaan , zijn we datgene wat zij van ons vi nden."
"Het is een na·1·eve illusie te denken dat achter de schijn van ons beeld
ons ik schuilgaat als de enige ware essentie, onafhankelijk va n de
ogen van de wereld. De imagologen bewijzen met hun cynisch radicalisme dat het juist andersom is: ons ik is slechts schijn, ongrijpbaar,
onbeschrijvelijk, wazig, terwijl de enige werkelijkheid die je gemakkelijk kunt grijpen en beschrijven ons beeld is in andermans ogen." 14
Sinds de ring van Gyges, sinds Machiavelli en Rousseau , zijn wij als
cultuur een lange weg gegaan. De tegenstellingen en spanningen
waar men tot voor kort van uitging, zijn in een veelheid van postmoderne beelden opgelost. Het begrip machiavellistisch heeft bijvoorbeeld in onze tijd elke zin verloren, omdat het nog uitgaat van het
bestaan van de deugd als een vast baken. Alleen op grond hiervan
kan de heerser immers zijn vossenspel spelen. Als dit baken verdwijnt, houdt het vossige karakter geen enkel aangrijpingspunt voor
zijn praktijken over. In wat voor omgekeerde wereld we sinds het
verhaal van Plato over de ring van Gyges zijn beland , kan ik misschien het best illustreren met de korte bespiegelingen waarmee
Kundera's Onsterfelijkheid besluit. Professor Avenarius onthult daar
aan de schrijver zijn idee over een opinieonderzoek waarin de werkelijkheid vo lledig door de schijn wordt opgeslorpt.
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"Stel je voor dat je moet kiezen tussen twee mogelijkheden. Een liefdesriacht met een wereldberoemde schoonheid, Brigitte Bardot bijvoorbeeld of Greta Garbo, op voorwaarde dat niemand het ooit te
weten komt. Of met je arm intiem op haar schouder door de hoofdstraat van je woonplaats wande len , op voorwaarde dat je nooit met
haar naar bed mag. lk zou graag precies willen weten hoeveel percent van de mensen voor welke mogelijkheid kiest. Oat vereist een
statistische aanpak . lk heb me daarom tot een paar bureaus voor
opinieonderzoek gewend, maar die zagen het niet zitten."
Avenarius meent dat de uitslag bij voorbaat vaststaat. ledereen zou
beweren dat hij met zijn idool zou willen slapen. Want, en nu komt
het, iedereen wil zich voor de enqueteur als een hedonist presenteren . Maar, aldus Avenarius, dit is zelfbedrog, opgewekt door de
enqueteur. "Wat ze ook zeggen, iedereen die werkelijk zou kunnen
kiezen, ik zeg je iedereen, zou er de voorkeur aan geven met haar
over het plein te flaneren. Want iedereen hecht meer waarde aan
bewondering dan genot. Meer waarde aan schijn dan aan werkelijkheid. Werkelijkheid betekent voor niemand meer iets. Voor niemand." '5
Hoe intrigerend ook, het voorbeeld van mijn collega Avenarius zal ik
hier niet verder uitwerken. lk wijs er alleen maar op dat de ring van
Gyges in de moderne tijd al zijn aantrekkingskracht verloren lijkt te
hebben. Ons idee van het goede leven definieren we slechts via de
beelden die anderen van ons hebben.

Afscheid van de twee-werelden-theorie
Van de Griekse natuurfilosofen en Plato tot aan Kundera heb ik u in
vogelvlucht een wijsgerige en maatschappelijke ontwikkeling
geschetst. Is deze dwingend en onontkoombaar, zijn we gedoemd
vo lgens de ideeen van de imagologen en postmodernen te leven? In
mijn reactie op het Volkskrantartikel bekende ik daar moeite mee te
hebben. Gevoelsmatig geef ik mij er niet graag aan gewonnen. Wijsgerig-argumentatief is het moeilijker de opvattingen van het postmodernisme te bestrijden. Hier ligt voor mij het belang van het
onderzoeksprogramma dat ik u in het begin van mijn rede in het
vooruitzicht stelde. lk duid er zeer schetsmatig de contouren van
aan . Enerzijds zal dit voortbouwen op Het rijk van de schaarste.
Lezers van dit boek weten welke belangrijke rol daar de thematiek
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speelde van schijn en wezen, van mimese, navolging van anderen en
autonomie , die ik via Rousseau, Girard en Foucault analyseerde.
Een andere belangrijke invalshoek zal - weer zal wie mij kent zich
niet verbazen - liggen in het latere werk van de Duits-Amerikaanse
filosofe Hannah Arendt . Met name haar postuum verschenen boeken Thinking en Willing , 16 die in de Arendt-receptie, die vooral van
haar hoofdwerk The Human Condition uitgaat, nog nauwe lij ks serieus zijn onderzocht , lijken veel vruchtbare perspectieven te bieden.
In Thinking neemt Arendt als goede ex-studente van Heidegger
afscheid van de westerse metafysica met haar twee-werelden-theorie, waarin steeds schijn en wezen aan elkaar zijn gerelateerd.
Ondertussen blijft ze de metafysische vragen en ervaringen waaraan
deze theorie ontsproot, volstrekt serieus nemen. Ze probeert ze
echter op niet-metafysische w ijze aan de orde te stellen. Centraal
voor haar staat daarbij het begrip 've rschijning '. Ze stelt dit niet
tegenover een of ander innerlijk of wezen dater tegenover afgezet
of erdoor uitgedrukt zou moeten worden. Op radicale wijze houdt ze
vast aan het belang van de oppervlakte die in het verschijn en tot uitdrukking komt, zonder daarbij de ervaringen die tot het formuleren
van de twee-werelden-theorie hebben geleid, te ontkennen. Zo
onderneemt ze op postmetafysische wijze een fascinerende zoektocht door de gehele wereld van de westerse metafysica, van Socrates tot Heidegger. Een uitwerking van deze zoektocht lijkt mij van
groat belang om, zonder in een behaaglijk postmodernisme te vervallen, de oude metafysische vragen van schijn en wezen, van beeld
en werke lijkheid op nieuwe wijze aan de orde te stellen. Verrassenderwijs komt Kundera's laatste roman met het thema van de onsterfelijkheid, die in de verhalen en beelden over mensen word t gereali seerd, dicht in de buurt van Arendts wijsgerige aanzetten.

De twee kernen en de kloof
Zolang ik met het algemeen wijsgerig onderzoek in deze richting nog
aan het begin sta, blijf ik in de nog jonge discipline van de techniekfilosofie met de problematiek van beeld en werkelijkheid worstelen.
Van deze worsteling wil ik u in het tweede deel van mijn rede deelgenoot maken. Daarbij zal ik proberen af te zien van het genoemde
dualisme, hoe verleide lijk dat soms ook is. Want als ik bijvoorbeeld
in ons eigen U. T.Nieuws op grond van de uitspraak van een student
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lees dat je zonder voorbereiding voor een bepaald wijsgerig vak kan
slagen terwijl in feite er zo'n veertig procent voor zakt, zou ik dit wat
graag als een tegenspraak tussen beeld en werkelijkheid willen thematiseren . lk zal dat niet doen. Het lijkt mij onvruchtbaar om de
beelden die wijsgeren en technologen over en weer van elkaar hebben , tegenover een of andere 'echte' werkelijkheid af te zetten. Liever doe ik enkele voorzichtige stappen in een andere richting. In de
lijn van Arendt denk ik dat de oordeelsvorming , 17 die zijn bes lag krijgt
via een openbare discussie waarin standpunten aan elkaar getoetst
worden, ons verder helpt dan het terugvallen op de te gemakkelijke
retoriek van schijn en wezen , beeld en werkelijkheid.
De Universiteit Twente staat te boek als een twee-kernen universiteit. Technische en maatschappijwetenschappen worden er niet
al leen zij aan zij ontwikkeld, maar worden ook geacht elkaar te kunnen bevruchten. Vaak lijken de twee kernen, ondanks alle goede wil
aan be ide zijden, door een diepe kloof gescheiden te zijn . Deverschillende disciplinaire benaderingen van de werkelijkheid worden
niet zodanig met elkaar geconfronteerd en verbonden dat de vruchten van wat mijn naaste collega Rip in zijn oratie als "duaal ontwerpen" 18 heeft beschreven, geplukt kunnen worden. Zeker, de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen pretendeert soms
een brug te kunnen slaan over de gesignaleerde kloof . Oat lijkt mij
lofwaardig maar soms wat prematuur. Eerst moet misschien de
diepte en breedte ervan goed worden gepeild en moet er geluisterd
worden naar water aan weerszijden van de kloof te horen is.
Vanuit een techniekfilosofisch perspectief zal ik aan deze thematiek
enkele korte beschouwingen wijden. Hierbij val ik deels terug op
programmatische aanzetten voor een techniekfilosofie die de afgelopen jaren reeds vanuit de vakgroep Systematische Wijsbegeerte
zijn ontwikkeld. 19 In deze aanzetten wordt de genoemde thematiek
vooral vanuit de filosofie bekeken . Vanmiddag probeer ik eerder te
luisteren naar vragen en ervaringen van de andere kant van de kloof ,
waaraan ik zeker niet met pasklare antwoorden tegemoet zal kunnen komen.

De hermeneutiek van de technologische ervaring
20

Voor mijn benaderingswijze verwijs ik naar een eerder artikel waarin ik ervoor pleitte om, analoog aan de in de ethiek voorgestelde her-
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meneutiek van de morele ervaring, een hermeneutiek van de technologische ervaring te ontwikkelen. Net zo min als de ethiek normatief van buiten af haar waarden en normen aan de weerbarstige
zedelijke werkelijkheid van alle dag moet opleggen , moet de wijsbegeerte de technoloog simpelweg confronteren met haar eigen
ideeen en theorieen over technologie. Eerst zal het oar te luisteren
moeten warden gelegd bij de technologische ervaringen aan de
andere kant van de kloof, pas daarna zal de hermeneutiek, de uitlegkunde, als eerste wijsgerige benadering aan bod kunnen
komen .21 De wijsgeer dient hiervoor zijn vooronderstellingen te verlaten , die stellen dat er aan de andere kant van de kloof slechts
sprake is van berekening en beheersing, van een simpele instrumentele rede die enkel op praktisch nut is gericht.
Als illustratie van waar het mij om gaat, verwijs ik graag naar een
illustere landgenoot , die er in het verleden als een van de weinigen
wel in slaagde de kloof tussen de twee culturen van natuurwetenschap en technologie enerzijds en cultuur- en maatschappijwetenschap anderzijds te overbruggen.
In Clio's Stiefkind , een bundeling van artikelen die Dijksterhuis tussen 1920 en 1955 schreef, belijdt de schrijver van De mechanisering
van het wereldbee/d zijn ideaal van een algehele culturele vorming,
waarin zowel de literaire als de technisch-natuurwetenschappelijke
bijdragen een plaats krijgen. Dijksterhuis onderstreept dat we in de
laatste sector , evenzeer als in filosofie of kunst , met cultuurscheppingen te maken hebben. Het betreft hier veel meer dan een praktisch-materiele bijdrage aan onze cultuur , het gaat om de intrinsieke
betekenis van natuurwetenschap en techniek. "Men vergete onder
de indruk van het genot dat de techniek kan schenken en evenmin
onder de angst die zij kan aanjagen, nooit de zuiver geestelijke
waarde van de prestaties op wiskundig, natuurwetenschappelijk en
technisch gebied, die haar vooruitgang mogelijk maken. "22
Zeker, in het essay waaruit ik citeerde, laat Dijksterhuis zien dat de
natuurwetenschapper en de technoloog het de ge'i'nteresseerde buitenstaander vaak niet gemakkelijk maken om inzicht in zijn drijfveren en werkzaamheden te krijgen. De wetenswaardigheden en populariseringen , waar oak veel wetenschapsjournalistiek helaas mank
aan gaat, leveren zelden het beoogde inzicht op. Daarom probeert
Dijksterhuis om in plaats van buitenaf via de kennis, het eigen ethos
van de technische arbeid van binnenuit via de existentiele ervaring
te verstaan. Deze wordt volgens hem ten diepste niet gedetermi-
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neerd door de materiele winst die een bepaalde nagestreefde
vondst kan brengen. "Ze wordt eerder bewogen door dezelfde
begeerte de natuur te overwinnen als die welke de drijfkracht achter de natuurwetenschap vormt en die in wezen verwant is met de
behoefte de aarde tot op haar grootste hoogten en in haar grootste
diepten te onderzoeken. Het doet er voor een technicus dan ook
niet zo heel veel toe of hij in andere menselijke hoedanigheden het
resultaat dat hij tracht te bereiken, als een zegen of als een vloek
voor de mensheid beschouwt. Als technicus kent hij alleen de strijd
met de materie en in die strijd vertegenwoordigt hij een wezenlijk
aspect van de menselijke natuur. "23
lk beset dat de vingers van filosofen en filosofisch angehauchte aanwezigen jeuken om op kritische wijze met deze uitspraak aan de slag
te gaan. Ze zouden natuurlijk graag willen wijzen op de maatschappelijke context die de technoloog vergeet met zijn reducerende en
probleemoplossende benadering. lk pleit voor uitstel . Eerst wil ik
verder luisteren naar wat er aan gene zijde van de kloof over de
eigen benadering en de problemen die daarbij kunnen rijzen , wordt
gezegd.
Het moeilijke is hierbij natuurlijk wel dat natuurwetenschappers en
technici zelden de mond vol hebben over hun al dan niet existentiele
ervaringen. In dat opzicht maakte ik mij er te gemakkelijk van af door
aan Dijksterhuis, die als natuurwetenschapper en historicus zelf de
kloof al overbrugd had , het woord te geven. Als u het goed vindt,
blijf ik het toch nog even gemakkelijk aandoen door als eerste een
lfteraire tekst te kiezen. In de hermeneutiek van morele ervaringen
blijkt de literatuur van groat belang te zijn. Ze confronteert lezers
met mogelijke, nieuwe en verhelderende, bestaande ervaringen .
Hetzelfde geldt voor de natuurwetenschappelijke en technische
ervaringswereld. Het meest informatieve boek dat ik hierover ken ,
The Existential Pleasures of Engineering, van Flo rm an ,2 • valt ook
vaak terug op literaire voorbeelden. Aansluitend bij hem wil ik kort
een roman als uitgangspunt nemen voor een aanzet van een hermeneuse van de technische ervaring. The Spire van de Engelse
nobelprijswinnaar William Golding is een van de raadselachtigste
boeken die ik ken. 25 lk kocht het in Salisbury, vlak bij de kathedraal
waar het geacht wordt over te handelen. Goldings roman gaat over
het visioen van de middeleeuwse dean van de kathedraal, Jocelyn ,
om zijn kerk van een spits te voorzien . In een ambigue verbondenheid met de meester-bouwer Roger Bacon (de naam staat als sym-

16

bool voor een programma) offert Jocelyn zich geheel op voor deze,
door Golding nauwkeurig beschreven technische droom.
Ondanks het feit dat de fundamenten van de kathedraal er niet op
berekend zijn , komt de spits er. Als lezer word je gegrepen door de
ultieme zingeving die het bouwwerk voor Jocelyn krijgt. Hij vereenzelvigt zich met de bouwers, wordt gelijk aan de klassieke homo
faber, zoals H. Arendt die zo mooi beschreven heeft, die tegenover
de mens een wereld als zinvol geheel wil construeren. Het commentaar van Florman spreekt voor zich. "Niet alleen kathedralen, maar
elk groot ingenieurswerk is een uitdrukking van een doel dat niet los
gezien kan worden van religieuze implicaties - iedere door de mens
gemaakte structuur, hoe werelds ook, heeft een klein beetje van een
kathedraal in zich, want de mens moet zichzelf wel zingevend overstijgen als hij beg int te ontwerpen en te bouwen."
Dit klinkt mooi en als een aanzet tot een hermeneutiek van de technische ervaring wil ik het graag onderstrepen. Toch zit er veel meer
in Goldings roman dat onze aandacht vraagt. The Spire is ook, zoals
veel van Goldings andere boeken, het verslag van een verschrikking.
Het visioen van de spits die naar de hemel wijst , verandert in de
nachtmerrie van een hel die op aarde geschapen wordt . Jocelyn
realiseert zijn ideaal alleen maar ten koste van zijn medemensen.
Vriendschappen worden opgeofferd, de kerkruimte wordt ontwijd, er
vallen doden. Het door ingenieurs zo geliefde symbool van de kathedraal staat in The Spire voor de toren van Babel, de uiteindelijke
absolute machtsgreep van de mensheid door wetenschap en techniek, de atoombom. De ervaring van zin waar Florman in zijn commentaar zo lyrisch over schrijft, blijkt ambigu en bedreigd.
Juist op dit laatste punt legt de getuigenis van een van onze eigen
grootste natuurwetenschappers en technologen voor mij veel
gewicht in de schaal. In Het toeval van de werkelijkheid, zijn autobiografisch getint verslag van ontmoetingen met de groten van deze
eeuw uit natuurwetenschap en technologie, geeft Casimir een fascinerend inzicht in de werelden van de natuurwetenschapper en de
technoloog. 26 Een aantal van zijn ervaringen en ontmoetingen zouden fraai illustratiemateriaal kunnen vormen bij de lyrische uitspraken van Dijksterhuis en Florman die ik eerder citeerde. Aan het eind
van zijn boek werpen de donkere schaduwen, waar in 'The Spire'
sprake van is, zich echter ook over de hedendaagse verworvenheden van natuurwetenschap en techniek. In het laatste hoofdstuk,
waarin hij de spiraal tekent van natuurwetenschap en techniek, die
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niet door de wetenschapper en technoloog zelf gestuurd lijkt te kunnen warden en die de mensheid naar de afgrond zou kunnen voeren , wordt het kleurenpalet van Casimir uiterst somber. Hij eindigt
dit hoofdstuk met een pleidooi voor een alliantie van de homo faber
en de homo sapiens , die hij als filosoof omschrijft. De laatste moet
zich dan wel van zijn eenzijdigheid bevrijden, over een bredere visie
beschikken dan sommige filosofen - Casimir denkt misschien aan de
Angelsaksische analytische wijsbegeerte - tentoonspreiden. En, zo
zou ik eraan willen toevoegen, hij dient ook inzicht te hebben in de
triomfen en verworvenheden van de technologie.
Heeft hij dat laatste niet , dan zal hij ook de vragen die aan hem als
filosoof gesteld warden , niet goed kunnen verstaan. Om maar een
voorbeeld te ge ven : de benadering van een denker als Ellul die "de
autonomie van de techniek " proclameert en aanklaagt ,21 lijkt veel op
de wijze waarop Casimir in zijn laatste hoofdstuk de niet te stoppen
of te be'i'nvloeden spiraal van de technologie tekent. Toch zou het
ongetwijfeld een te snelle stap zijn om de ene visie direct op de
andere te plakken. Voor een zinnige dialoog , die hier zeker mogelijk
is, is meer nodig.
In een ander geschrift stelt Casimir dat de natuurwetenschapper
"sommige problemen scherper ziet dan zijn medemensen " . Dat
betekent geenszins "dat hij in staat zou zijn de wereld op betere wijze te besturen ". Zander meer kan hij echter - in samen w erking met
anderen - meehelpen om een beter inzicht te verschaffen "in de wijze waarop natuurwetenschap en techniek onze samenleving
beheersen " .28 Filosofen die nogal wat theorieen over dit laatste hebben ontwikkeld , vaak onder het schrikbeeld van de technocratie,
zouden deze uitnodiging dankbaar moeten aanvaarden.

Maatschappelijke waardering van techniek
Vanuit het perspectief van het duaal ontwerpen , van de samenwerking van de wijsgeer/ maatschappijwetenschapper en de technoloog, wil ik als slotonderwerp van mijn rede de lage waardering die
technologie op dit moment in onze maatschappij geniet, aan de orde
stellen. U kent het probleem, dat trouwens perfect in het gewraakte
Vo lkskrantartikel over de U. T . weerspiegeld wordt. Men maakt zich
vooral zorgen over de geringe belangstelling van de Nederlandse
studerende jeugd en dan met name van de vrouwelijke kant, voor
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het onderwijs in de technologie. Oat zou ons in de toekomst, waarin
we het voor onze economie steeds meer van de technologische kennis zullen moeten hebben, lelijk opbreken. Voor een invalshoek hierop vanuit de technologie zelf, zoek ik het dit keer dichter bij huis dan
in Eindhoven of Salisbury.
Mijn mede -co lumnist in de lngenieurskrant Van den Kroonenberg
wijdde er laatst zijn bijdrage aan. Daarin stelde hij dat het aanzien
van de technologie bedenkelijk laag blijft doordat de technoloog zich
er niet om bekommert hoe zijn produkt goed in de samenleving
terechtkomt. Het aangrijpingspunt om deze lage waardering van
techniek op te krikken, zoekt Van den Kroonenberg in het reeds
genoemde duaal ontwerpen, ook al gebruikt hij de term niet als
zodanig . "Nog steeds vi ndt technologische ontwikkeling te veel
plaats vanuit een technische in valshoek . Men gaat voorbij aan de
maatschappelijke inbedding die vanaf het begin in het ontwerp
betrokken moet worden. Dat vereist inmenging van de samenleving
nog voordat de technologie ge·i'mplementeerd wordt. " 29
Met twee voorbee lden wil ik het pleidooi van Van den Kroonenberg
accentueren. In de eerste plaats wijs ik erop dat de geschiedenis
va n de fax, die hij als amusant en leerzaam voorbeeld opvoert van
een nieuwe technologie, waarvan misbruik wordt gevreesd, nog veel
onthullender is voor wat hij zeggen wil dan hij zelf suggereert. We
hebben hier namelijk totaal niet met een "nieuwe technologie" te
maken. De technische mogelijkheid om te faxen bestaat immers al
tientallen jaren. Reeds in de jaren zeventig probeerde de PTT tever geefs het apparaat te introduceren. Niemand wilde er toen aan. Vervo lgens zag men er vanaf er iets mee te proberen , want de opkomst
van de computer zou de fax-techniek immers volledig overbodig
maken. Computers kunnen immers veel handiger en sneller met
elkaar communiceren dan fax-machines , terwijl dit tevens naar ik
aanneem milieuvriendelijker is. Deze op zich juiste technologische
redenering van de PTT bleek vanuit een maatschappelijke rationaliteit niet te kloppen. Tegen alle verwachtingen in nam het faxgebruik
pas na de massale introductie van de computer een enorme vlucht.
Oit voorbeeld 30 laat zien hoe diep en hoe onverwacht een technologisch traject door de maatschappij be'i'nvloed kan worden. Hetzelfde
kan overigens gefllustreerd worden met een andere mislukte introductie van een technologie door de PTT in dezelfde tijd. Net als de
fax probeerde men tevergeefs het telefonisch vergaderen bij het
bedrijfsleven te introduceren. Pas toen de 06-party-lines en babbel-
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boxen ontstonden, werd deze oude techniek nieuw leven ingeblazen . Wat de toekomst betreft tenslotte, de videofoon, zo wordt naar
analogie van de introductie van de vorige technologie verwacht,
heeft vooral dankzij de pornografische perspectieven die hij biedt
een grate kans op snelle acceptatie.

De pseudomorf
In een tweede kanttekening bij Van den Kroonenbergs observaties
ga ik kart in op een van de speerpunten van het onderzoek van de
vakgroep Systematische Wijsbegeerte. In mijn recente essay ' De
illusie van groen ' 3 1 wees ik er , in aansluiting op de grate studie van
de Commissie Lange Termijn Milieubeleid, op dat technologie niet
als de panacee voor alle milieuproblemen beschouwd mag warden.
In hun bijdrage aan genoemde studie ve rhelen Cramer en Zegveld
niet dat de drie nieuwe basis-technologieen , de informatie- en communicatietechnologie , de biotechnologie en de ontwikkeling van
nieuwe materialen , veel beloften inhouden voor een schoner milieu. 32
Deze technologieen zullen hun beloften echter alleen maar in kunnen lossen , zo betogen beide auteurs, als er tegelijkertijd radicale
maatschappelijke aanpassingen plaatsvinden. Anders kunnen ze
zelfs averechts werken. De toename van de just-in-time-leveringen
die door de computer mogelijk zijn gemaakt, vorm t bijvoorbeeld zo'n
averechts effect. Ten gevolge van meer ritten en een lagere bezettingsgraad va n vrach twagens leidt dit tot een hoger energiegebruik
en toenemende luchtverontreiniging per ton te vervoe ren vracht.
Mede in de lijn van de constateringen van Cramer en Zegveld komt
de genoemde commissie in haar slothoofdstuk tot de conclusie dat
"de oorzaak van alle milieuvraagstukken in de hoek van maatschappij en cultuur zit" 33 . Deze conclusie komt mij wat overtrokken voor,
omdat hierdoor de technologie en de technoloog vol ledig uit het
beeld lijken te verdwijnen. Ze laat wel zien hoe belangrijk het is voo r
de technoloog om in zijn pogingen schone technologieen te ontwerpen, de bijdrage van de andere kant van de kloof niet te veronac htzamen.
In dit ve rband zou ik tot slot een concept willen introduceren dat de
Amerikaanse techniekhistoricus Lewis Mumford al in de jaren dertig
naar voren heeft gebracht: de pseudomorf. 34 Mumford wees er toen
reeds op dat allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen grate
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maatschappelijke beloften inhielden op voorwaarde dat ze op de
juiste wijze maatschappelijk werden ingebed . Als dat niet zou plaatsvinden, aldus Mumford, zouden ze bestaande problemen juist kunnen verergeren. Mumford werkte dit toen concreet uit voor de auto ,
die al naar gelang de wijze waarop een wegennet en een vervoerssysteem zouden worden ontwikkeld , de binnensteden meer tot hun
recht zou kunnen laten komen of ze juist onleefbaar maken . Wij
weten welke maatschappelijke politiek er rond dit meest begeerde
technologisch goed is gevoerd en welke consequenties dit heeft
gehad. 35
Daar gaat het mij nu niet om. lk wilde uw aandacht alleen vragen
voor het beeld van de culturele pseudomorf waarmee Mumford zijn
betoog verheldert. In navolging van Spengler, die dit beeld het eerst
gebruikte, wijst hij op het in de geologie bekende fenomeen dat een
rots zijn structuur kan behouden, zelfs als bepaalde elementen uitgeloogd en door ander materiaal vervangen zijn. Omdat de uiterlijke
structuur van de oorspronkelijke rots blijft bestaan, wordt het nieuwe
produkt een pseudomorf genoemd. Een gelijksoortige metamorfose
is ook in de cultuur mogelijk. Allerlei nieuwe krachten, technieken en
instituties kunnen , in plaats van ze uit te laten kristalliseren in zelfstandige en ervoor geeigende vormen , ook opgenomen worden binnen de structuren van een bestaande cultuur. Reeds in de jaren dertig kan Mumford op vele maatschappelijke terreinen de nodige culturele pseudomorfen aanwijzen. Nieuwe technieken eI1 belangrijke
wetenschappelijke vindingen werden vooral gebruikt om bestaande
maatschappelijke processen en verhoudingen te versterken in plaats
van ze te veranderen.
Het beeld van de pseudomorf kan onze ogen scherpen voor de cultureel-maatschappelijke aspecten die onlosmakelijk met elke technologie verbonden zijn. Wie ze miskent, bezorgt de technologie een
slechte naam. De plaats waar hier iets aan veranderd kan worden ,
is volgens Van den Kroonenberg "vooral het onderwijs " . Wat zou ik
in onze twee - kernen universiteit met zijn W&M-onderwijs hier nog
aan toe kunnen voegen ?
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Tenslotte
lnhoudelijk mag ik hiermee misschien uitgepraat zijn, op het persoonlijke vlak is dat nag niet helemaal het geval .
In de eerste plaats past het mij mijn dank te betuigen aan het Colle ge van Bestuur en aan al degenen die aan mijn benoeming hebben
meegewerkt. Dat geldt vooral oak voor de leden van de faculteit
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen , die mij een meer dan
hartelijke ontvangst hebben bereid . Mijn meest naaste collega's binnen de WWTS-opleiding Arie Rip en Flori s Cohen betrokken mij van
meet af aan bij de inzet en richting van hun onderzoek. Als relatieve
buitenstaander heb ik daar veel van geleerd. Blij ve n over de leden
van de vakgroep Systematische Wijsbegeerte . Het hoogleraarschap
kende ik, zoals u oak aan mijn toga ziet , al uit Wageningen , maar de
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