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Technologie is een
ambivalent proces

Studeeraanwijzing

Afrondend: technologie is een ambivalent proces met zowel beloftevolle
als bedreigende aspecten. Welke beloften of bedreigingen werkelijkheid
zullen worden, is mede afhankelijk van de keuzes die in elke samen-
leving gemaakt worden. De cultuur krijgt de technologie waarop ze met
haar nood en haar dromen zit te wachten en die ze toelaat. Dat vraagt
van de leden van de samenleving – en in het bijzonder van de leden van
arbeidsorganisaties – om kritisch en in samenhang na te denken over de
technologische, financieel-economische, sociaal-culturele en organisato-
rische kanten van de maatschappelijke en organisatorische ontwikke-
lingen. Om deze vervolgens te veranderen in de richting die recht doet
aan een volwaardig menselijk leven voor onszelf en voor de toekomstige
generaties. De technologische ontwikkeling brengt de tegenstrijdigheden
van het gebruikelijke arbeidsconcept aan het licht. Mensen en de samen-
leving worden daardoor gedwongen de aan dat concept ten grondslag
liggende waarden, normen en werkelijkheidsdefinities ter discussie te
stellen. Dit kan men – hoe moeizaam dat proces ook is – als een verwor-
venheid van de technologische ontwikkeling zien. Er zal cultuurfiloso-
fische analyse plaatsvinden van wat arbeid voor de mens ten diepste
betekent.

Ga eens na of u de geschetste ontwikkelingen in uw u omgeving kunt
herkennen.
Bent u het eens met de hier geschetste toekomstige ontwikkelingen?

OPGAVE 11.4
a Hoe zou u in licht van de indeling van Coyne uit leereenheid 10 de
visie van Toffler classificeren? Heeft technologie een centrale of
decentrale positie in de maatschappij? Is de visie van Toffler in het
algemeen pessimistisch of optimistisch te noemen?
b Hoe zou u Toffler in het paradigmamodel van Hirschheim e.a. willen
plaatsen?

4 Politiek-filosofische aspecten van informatica

In deze paragraaf beschouwen we de politiek-maatschappelijke
inbedding van informatica. Welke aspecten spelen op maatschappelijk
niveau? Hoe zit het met de invloed van informatica op de maatschappij,
en omgekeerd?

In deze paragraaf geven we visies over de relatie informatica en maatschappij. Beschouw
deze paragraaf als een leestekst waarin meningen gegeven worden. Ga voor uzelf na of u
deze visie kunt plaatsen in de indeling van Coyne uit leereenheid 10, die er als volgt uitzag:
centrale positie van informatica in de maatschappij:
– behoudend (positief)
– pragmatisch (positief)
– kritisch (negatief)
decentrale positie van informatica:
– radicaal.
Bedenk dat sommige uitspraken niet altijd precies passen in deze indeling. Bovendien: hoe
u een visie plaatst in een dergelijk indeling, is subjectief en kan dus niet voor u gedaan
worden.
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4.1 DE POLITIEKE CONTEXT VAN INFORMATICA

Hoe de wereld er in de 21e eeuw uit zal zien is voornamelijk een specu-
latieve bezigheid. Het anglicisme ‘globalisering’ appelleert eerder aan
‘oppervlakkigheid’ dan aan ‘wereldomspanning’. Een treffend Neder-
lands woord: werelddorp, de gemeenschap van het dorp op wereld-
schaal, beschrijft de betekenis beter. Met zijn allen kunnen mensen
‘wereldburger’ worden, óók in de politieke betekenis van het ‘burger-
schap’. De vraag ligt daarmee op tafel of het kader waarin u gewend
bent te denken over politieke vraagstukken, dat van de territoriale staat,
boventerritoriale gemeenschappen en mondiale samenwerking, nog wel
adequaat is voor het informatietijdperk.
Natuurlijk, vroeger correspondeerde men ook min of meer vrijelijk over
de gehele wereld en dat het nu sneller en directer kan via internet maakt
kwalitatief geen verschil. Belangrijker is dat ‘politiek’ een steeds grotere
territoriale schaal behoeft ten behoeve van de economie, maar gelijktijdig
op aanmerkelijk kleinere schaal oude saamhorigheden op basis van ras,
taal en godsdienst doet herleven. Beide tendensen gaan ten koste van
bestaande staatsverbanden. De uitdrukking ‘werelddorp’ geeft op para-
doxale wijze deze ambivalentie aan. Opschaling en ontschaling,
heterogenisering en homogenisering zijn processen die tegelijkertijd
door de informatietechnologie worden bevorderd. Telematica maakt
mogelijk dat de ‘markt’ voornamelijk Europees van schaal is. De kabel
levert de mogelijkheid van ‘omroepen’ op de schaal van stadswijk of
dorp. Bestuurlijke verbanden en culturele gemeenschappen vallen dus in
toenemende mate minder samen.

4.2 DE KWETSBAARHEID VAN DE INFORMATIESAMENLEVING

De ontwikkeling van de informatietechnologie markeert de overgang
van de industriële samenleving naar de ‘informatiemaatschappij’. De
informatiemaatschappij is een kwetsbare samenleving. Die kwetsbaar-
heid is er van ‘technisch’ tot ‘cultureel’, van ‘werkelijkheidsbeleving’ tot
‘propagandistische beïnvloeding’. Mensen zijn kwetsbaar waar ze in
toenemende mate afhankelijk worden van informatie en aangesloten zijn
op communicatiemogelijkheden.
Allereerst kan worden gesproken van culturele kwetsbaarheid waar
mensen de greep dreigen kwijt te raken op de inhoud waarover kan
worden gecommuniceerd.
Niets is effectiever in het monddood maken van mensen dan hen te
overstelpen met informatie, dan wel hen die te onthouden. Dat geldt in
het bijzonder voor mensen die beslissingen moeten nemen, zoals politici
en bestuurders. Wanneer in het Betuwe-lijn-dossier alle beschikbare
informatie wordt verzameld en voor besluitvorming wordt voorgelegd,
kan niemand nog een redelijk overzicht verwerven. Wanneer mensen
niet worden aangesloten op een netwerk waarop essentiële debatten
worden gevoerd, is men feitelijk buitengesloten.
Het is daarnaast naïef te menen dat ‘communicatie’ géén directe face-to-
face-relaties meer behoeft. De ontwikkeling van telefoon naar videofoon
laat dat zien. Als ergens betekenis aan informatie wordt gegeven, dan is
dat via de non-verbale communicatie in het uitwisselingsproces.

Een andere kant van de culturele kwetsbaarheid betreft de normen en
waarden. Normen zijn handelingsvoorschriften die aangeven wat in
bepaalde situaties gedaan of nagelaten behoort te worden. Handelen in
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overeenstemming met de norm is moreel juist, handelen in afwijking van
de norm moreel onjuist.
Waarden zijn nastrevenswaard omwille van de waarden zelf en betreffen
‘het goede’ in de samenleving; ze zijn maatgevend voor ervaringen of
situaties, dan wel eigenschappen van individuen en collectiviteiten.
Normen en waarden hebben iets universeels. Denk maar aan de mensen-
rechten. De menselijke waardigheid is erin tot uitdrukking gekomen.
Ongeacht welke status de mensenrechten ter plaatse hebben, politieke
regimes worden erop aangesproken. Aan de andere kant hebben normen
en waarden ook het bijzondere karakter van de gemeenschap waarin ze
werkzaam zijn. De aanwezigheid naast elkaar van deze bijzondere
culturen wordt pluraliteit genoemd.
Welke feitelijke impact heeft de culturele pluraliteit op het communica-
tieproces? ‘Verstaan’ mensen elkaar nog wel in de betekenis van de
communicatieve uitwisseling? Het is geen kwestie van ‘taal’, maar een
kwestie van ‘begrijpen’.

Hebben Nederlanders en Peruanen bijvoorbeeld een voldoende gedeeld
interpretatiekader om wederzijds begripsvol te kunnen communiceren?
Bevordert de informatica slechts het algemene en verdrukt zij het
bijzondere?
Maar wat wellicht belangrijker is, welke invloed heeft de ‘oneindig’
beschikbare informatie op de normen en waarden in de samenleving?

Het is niet ondenkbaar dat de beschikbare informatie het culturele
interpretatiekader overstijgt en dus noodzaakt de bijzondere normen en
waarden te verlaten. Dat kan zich voordoen in een vorm dat bijzondere
solidariteitsbanden in een gemeenschap zich niet kunnen handhaven.
De toenemende technische kwetsbaarheid richt zich op de infrastruc-
tuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat er anders over onderwerpen als
‘veiligheid’ gedacht moet gaan worden. Hoe cruciaal het informatie-
netwerk geworden is, blijkt uit de Golfoorlog en het NAVO-optreden in
Bosnië. Niet de wapens van de tegenstander worden als eerste uitgescha-
keld. Nee, het primaire doel is de techniek die met informatie van doen
heeft: radar, communicatiecentra, commandocentra, enzovoorts. Men
haalt als het ware ‘de intelligentie’ van de tegenstander weg, waarna de
vernietiging van de wapens – voor zover nodig – een bijkomstigheid is.
Naast militaire kwetsbaarheid kan, zoals in de Golfoorlog en in Bosnië
bleek, via computervirussen en andere vormen van technische sabotage
een toekomstige samenleving geheel worden ‘ontregeld’ en grote poli-
tieke en economische schade worden aangericht. Meer in het algemeen
geldt dat, wil men mensen kwetsbaar maken, men ze het vermogen moet
ontnemen zich op de wereld te oriënteren. Men zet of houdt ze buiten
het informatienetwerk. Men schakelt de ‘waarneming’ uit, net als de
inbreker dat met beveiligingscamera’s doet. Wat voor uitschakeling
geldt, is in gelijke mate van toepassing op vertekening, bevooroordeling
en beïnvloeding. Dat raakt een zeer gevoelige snaar. Informatie creëert
immers een beeld van de werkelijkheid. Het voorbeeld van de Golfoor-
log nemend, moet worden vastgesteld dat het informatiemonopolie van
de Amerikaanse overheid, gesteund door de informatiemanipulatie door
vanuit Koeweit gefinancierde public-relationsbureaus, op geen enkele
wijze gecorrigeerd kon worden door contra-expertise. Het was
verontrustend te zien hoe de nationale en internationale media zich
kritiekloos voor het propagandistische karretje lieten spannen.

Waarden

Pluraliteit
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Hoe afhankelijk worden individuen van het informatienetwerk, wanneer
dit netwerk nog veel verder ingeweven gaat worden in de economische
en sociale infrastructuur?
Worden mensen straks alleen nog maar geïnformeerd over die zaken die
commercieel van belang zijn of die van belang zijn voor de overheids-
sturing van de samenleving?

Het is mede deze kwetsbaarheid van de informatiemaatschappij, die de
politiek-filosofische aandacht voor de ontwikkeling rechtvaardigt.
Bij het elektronische-snelwegennet gaat het om het verplaatsen van grote
hoeveelheden informatie over grote afstanden in korte tijd, hetgeen een
primair beroep doet op de geestelijke flexibiliteit. De metafoor van het
‘snelwegennet’ is misleidend waar deze een voorbeeld wil nemen aan de
ruimtelijke infrastructuur en fysieke mobiliteit. Er zijn vrijwel geen ruim-
telijke beperkingen en derhalve geen ordeningsproblemen, en mensen
verplaatsen zich virtueel. De informatietechnologie levert in termen van
duurzaamheid een bijdrage aan het milieu. De milieuvoordelen van de
mogelijke beperkingen van het fysieke transporteren zijn dan ook
behoorlijk. De informatiesector verzorgt de technisch-rationele kant van
de communicatie, het uitwisselen van kennis en meningen. Ook dat
heeft een positief milieu-effect waar het, bijvoorbeeld via cd of dvd
mogelijk is omvangrijke hoeveelheden informatie te comprimeren op
kleine informatiedragers. Maar zoals vrijwel alle technologische
ontwikkelingen is ook de informatietechnologie ambivalent. Zit de
duurzaamheid voornamelijk in het gebruik van de technologie, het leidt
niet noodzakelijkerwijs tot een duurzame samenleving. De informatie-
technologie jaagt activiteiten aan die wel negatieve werking op de
duurzaamheid hebben. De recreatieve mobiliteit neemt bijvoorbeeld toe
en de snelle technologische ontwikkelingen veroorzaken een behoorlijke
stroom technisch afval.
De ontwikkeling naar de informatiemaatschappij wordt beschouwd als
een onomkeerbaar proces. De voordelen in economische opzicht zijn te
evident. Maar dat ontslaat mensen niet van de verplichting een open oog
te hebben voor de manier waarop deze ontwikkeling in het samenleven
van mensen ingrijpt. Willen mensen in sociaal en cultureel opzicht de
vruchten plukken van de informatiemaatschappij, dan vereist dat een
mee-ontwikkelen van het denken over zaken als democratie, recht, over
wat gemeenschap en burgerschap gaan inhouden in de toekomstige
wereldsamenleving. Als mensen afhankelijk worden van de informatie-
technologie om hen heen, dan is het ook nodig de mogelijkheden op te
sporen die zij verschaft om de ‘omgeving’ waarin mensen leven, zo
effectief mogelijk te beïnvloeden. En dat is een centrale vraag van de
politieke aard. In de volgende paragraaf zullen de principes worden
besproken van waaruit een mogelijke politieke beoordeling gestart kan
worden.

4.3 DE PUBLIEKE, DE PRIVATE EN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

In de westerse samenleving wordt een soort onderscheid gemaakt tussen
zaken waar mensen en groepen mensen
a het met hun allen over te zeggen willen hebben, zoals de formulering
van wetten, de aanleg van infrastructuur, de inrichting van het onderwijs
of de beschikbaarheid van gezondheidszorg, en waarvoor geldt dat ieder
daar gelijke rechten heeft, niemand de toegang ontzegd kan worden en
openbaarheid de norm is; dat is de publieke levenssfeer
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b van hebben vastgesteld dat daar een specifieke groep de zeggenschap
over uitoefent, zoals bedrijven, instellingen, verenigingen, beroepsgroe-
pen en dergelijke en waarvan mensen bij voorbaat hebben geaccepteerd
dat daar bijvoorbeeld hiërarchische verhoudingen kunnen heersen, dat
de toegang daartoe kan worden ontzegd of dat er in beslotenheid kan
worden gehandeld; dat is de private levenssfeer
c van erkend hebben dat die zo bepalend zijn voor het leven van
mensen, dat daar de eigen zeggenschap voor is vastgelegd; dat is de
persoonlijke levenssfeer.
Deze driedeling vormt in de volgende paragrafen het uitgangspunt voor
nadere uitwerking.

4.3.1 Informatietechnologie en het individu

De ontwikkeling kan worden beoordeeld op de mate van beïnvloeding
van de positie van het individu, de zelfstandigheid en mogelijkheden tot
het kiezen van de eigen relaties en afhankelijkheden, alsmede de eigen
verantwoordelijkheid als (wereld)burger.
De informatiemaatschappij biedt bij uitstek nieuwe ‘individualiserende’
mogelijkheden. De relatie individu-samenleving wordt immers niet
langer voornamelijk bemiddeld door de klassieke verbanden als gezin,
vereniging, buurt of bedrijf. Het zal duidelijk zijn dat de commerciële
dienstverlening zich heel direct op de individuele behoefte richt, waar-
door het risico aanwezig is dat de ‘consumptieve’ kant van de informa-
tisering de fragmenterende kant van de individualisering zal versterken.
Die fragmentering ontstaat wanneer mensen zich niet langer als individu
in de samenleving gaan zien, maar als individu tegenover de samen-
leving. Dan komt het ‘ieder voor zich’ naar voren, omdat in de context
van het handelen ‘de anderen’ niet langer betrokken zijn. Men let nog
slechts op de eigen aankoop, de eigen consumptie, de eigen normen en
waarden, de eigen belangen, enzovoorts.
Maar er is ook een andere kant aan deze zaak, namelijk de interactieve
kant. Men kan geestverwanten zoeken ‘all over the world’. De indivi-
dualisering wordt, in positieve zin beschouwd, algemener en sociaal
en mondiaal gericht.
Toch worden ook hier weer ‘bedreigingen’ voor de positie van het
individu zichtbaar. Er zou sprake van kunnen zijn dat elk individu
sterker dan nu een quasi-openbaar persoon wordt. Wat eenieder van
zichzelf zou willen prijsgeven, dient evenwel een persoonlijke keuze te
blijven. Dat is niet uitsluitend een kwestie van ‘privacy’, een aan
registratie van gegevens verbonden beveiliging. Het is evenzeer een
kwestie van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, niet alleen
thuis, maar ‘in elk denkbare situatie’. Het is van het grootste belang dat
registraties van welke aard dan ook openbaar, controleerbaar en corri-
geerbaar zijn, terwijl er tevens paal en perk mag worden gesteld aan
registratie als zodanig.
Een ander punt van aandacht dient te zijn dat in het onvoltooibare
emancipatieproces nieuwe vormen van bevoogding moeten worden
voorkomen. De informatietechnologie zal bijvoorbeeld de verhouding
tussen de generaties drastisch kunnen verschuiven. Dit geldt nu tussen
de jongere en de oudere generaties, maar ook reeds dwars door de gene-
raties heen. Een glijdende schaal is aanwezig in de mate van beheersing
van technologie. Voor informatietechnologie zal gelden dat er een hele
bandbreedte aan beheersing mogelijk is, van simpele ‘gebruikers’ tot
volledige ‘hanteerders’. Alhoewel aanvankelijk alle autobezitters tevens

Wat ieder van
zichzelf zou willen
prijsgeven, dient
een persoonlijke
keuze te blijven

Nieuwe vormen
van bevoogding
voorkomen
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monteur moesten zijn, wilden zij de auto ‘mobiel’ houden, thans kunnen
autobezitters volstaan met het louter berijden. Iets vergelijkbaars geldt
voor de informatietechnologie. Voorkomen dat er ‘achterstandsgroepen’
ontstaan, zal onmogelijk zijn. Wel kan worden voorkomen dat die onge-
lijkheid zich ook nog eens politiek vertaalt in machteloosheid. Hier past
een gedifferentieerd en genuanceerd beeld van de samenleving die men
wil als economisch, cultureel en politiek perspectief voor mensen. Méér
dan voorheen zal het accent worden gelegd op ‘deelname’. De politiek
dient hiervoor de voorwaarden te scheppen, zowel in de eigen publieke
functie als in de in belang toenemende ‘regisserende’ rol van de politiek
voor de publieke dimensie van de gehele samenleving.

4.3.2 Informatietechnologie en participatie

De ontwikkeling kan worden beoordeeld op de mate waarin ze de
deelname aan het politieke proces vergroot. Wanneer bijvoorbeeld de
politieke debatten uitsluitend via internet worden gevoerd, is een deel
van de bevolking daarvan uitgesloten. Een belangrijk criterium is
derhalve de noodzaak van ontsluiting. Een ieder heeft het recht zich
van deelname te onthouden: participatie is niet af te dwingen (geen
opkomstplicht en geen deelnameplicht). Van de bestuurlijke beleids-
voorbereiding en besluitvorming dient niemand te worden uitgesloten.
De informatietechnologie biedt echter vele nieuwe mogelijkheden.
Elektronische opiniepeilingen, interactieve stadsgesprekken, elektro-
nische overheidsloketten, enzovoorts. Dat niemand mag worden
uitgesloten, betekent overigens niet dat iedereen per se ‘thuis’ over alle
mogelijkheden moet kunnen beschikken. Participatie via openbare instel-
lingen als bibliotheken volstaat evenzeer. In de bestuurlijke besluitvor-
ming dient de ‘integrale’ afweging centraal te komen: het gevaar van
issue-gerichte politiek dreigt wanneer onderwerpen in een te beperkt
circuit worden besproken en besloten. Correctiemogelijkheden door de
burger zijn daarom belangrijk; het verplicht de beslissers om het besluit
te rechtvaardigen in de context van het algemeen belang.
De verhouding tussen overheid en politicus komt mede hierdoor onder
druk te staan. Nog sterker dan thans reeds gaande is, zal de ambtelijke
overheid trachten de burger aan zich te binden, hetgeen op zichzelf tot
vervreemding van ‘de’ politiek leidt.

Kan het primaat van de politieke verantwoordelijkheid voor het
functioneren van de democratische rechtsstaat zich nog wel handhaven?

In allerlei verzorgingsstaatarrangementen wordt de burger als ‘onder-
daan’, als cliënt van het overheidsapparaat behandeld. Via de politiek
zorgt diezelfde burger er mede voor welke arrangementen er moeten
komen, hoe de rechten zijn vastgesteld en vastgelegd, enzovoorts.
Wanneer nu – met behulp van informatica – het overheidsapparaat de
burger zowel als cliënt als in de politieke rol gaat bedienen, verliezen de
politici hun specifieke rol om uitdrukking te geven aan de ontwikkeling
van de democratische rechtsstaat. Het overheidsapparaat zal immers de
politieke rol van de burger beperken tot diens directe en specifieke
belangen. Afwegingen in het bredere kader van het algemeen belang
verdwijnen dan. Het gaat er niet om dat de vertegenwoordigden ‘via’ de
politicus spreken, doch dat de politicus hen al vertegenwoordigend kan
verbinden met het algemeen belang. Politici kunnen daardoor hun
‘vertegenwoordigende’ functie nadrukkelijker aanwenden in relatie tot
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een ‘achterban’. De idee van een virtueel kiesdistrict doemt op. Het
politieke ambt kan zich individualiseren, wanneer de politicus erin
slaagt een eigen gezicht te krijgen. Eigen informatica-instituten zijn
daartoe een noodzakelijke voorwaarde. Langs elektronische weg wijzigt
het politieke bestel zich wellicht toch nog sneller dan nu voor mogelijk
wordt gehouden.

4.3.3 Informatietechnologie en infrastructuur

De ontwikkeling kan worden beoordeeld op de mate van accumulatie
van macht in de infrastructuur.
Macht is het vermogen van individuen, groepen of organisaties om tegen
de wil van anderen de eigen wil door te zetten.
Het is hier niet de bedoeling een hele verhandeling over ‘macht’ te
houden, maar om aan te geven dat macht gebaseerd is op verschillende
machtsbronnen, die direct van invloed zijn op het vermogen de eigen wil
tegen die van anderen door te zetten. Een van die machtsbronnen is
‘informatie’. Bij de kwetsbaarheid is de ‘macht’ van informatie van
belang. Hoe beter en gerichter informatie beschikbaar is, des te
weerbaarder zijn mensen.
Voor de politieke verantwoordelijkheid met betrekking tot de techno-
logische ontwikkeling is dit een essentieel aspect. Economische en sociale
verhoudingen zullen wezenlijk veranderen. Nu reeds is er sprake van
‘concentratie’ van macht in handen van enkele beheerders of aanbieders
van informatie. De machtsconcentratie in de markt, zoals deze in en van-
uit de Verenigde Staten zichtbaar wordt, vormt de grootste bedreiging
voor de burger in een democratische samenleving.
Het commerciële belang van het verkopen van winstrelevante infor-
matie, het controleren van informatiekanalen en het uitbaten van de
impulsreacties van de consument kan in conflict komen met de belangen
van de burgers in het vormgeven aan het eigen leven. Aan de andere
kant dient ook te worden voorkomen dat slechts een gering deel van de
samenleving van de nieuwe diensten en mogelijkheden gebruik kan
maken. De markt heeft er alle belang bij zoveel mogelijk mensen als
‘consument’ te zien. Beperkingen dreigen er voor de producentenrol van
mensen als ‘aanbieders’ van diensten en voor de burgerrol van mensen.
De politiek heeft een trekkende rol voor die sectoren van de samen-
leving, waarbinnen de betekenis van de publieke levenssfeer cruciaal is.
Het is een wat theoretische vraag of bij ‘het bezit’ van de infrastructuur
gedacht moet worden in termen van publiek domein. Een gelijke vrijheid
en open toegankelijkheid kan evenzeer gegarandeerd worden buiten het
expliciet publieke domein. Openbaar behoeft niet altijd gelijk te worden
gesteld aan ‘overheid’. Wil men machtsvorming rond infrastructuren
voorkomen, dan zal gekozen moeten worden voor een scheiding van
bezit en gebruik van de infrastructuur. De gehouden discussie rond de
Amsterdamse kabel is daar een goed voorbeeld van.
De beheerder van de infrastructuur wenste zeggenschap inzake het
gebruik door derden, omdat ze zelf ook bij de ‘aanbieders’ zat. Het
conflict tussen de internetbeheerders en de Scientology-kerk over het
beschikbaar stellen van een voor die kerk ‘ongunstige’ verklaring, is in
deze context ook interessant. Accumulatie van macht kan ook in het
exclusieve van het aanbod zitten. Diegene die de sportrechten van de
Olympische Spelen koopt, heeft vervolgens het monopolie om te bepalen
wie wat waar mag uitzenden.
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4.3.4 Informatietechnologie en de democratische controle

De ontwikkeling kan worden beoordeeld vanuit de optiek van de demo-
cratische controle. De essentie van ‘democratische’ controle is nu juist dat
ieder in gelijke mate invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het
gecontroleerde zelf moet worden beoordeeld. De vraag van de ‘schaal’
waarop de democratische controle het best kan worden uitgeoefend, is
bepalend voor het niveau waarop moet worden besloten (bijvoorbeeld
Nederlands of Europees).
Voor het goed functioneren van de democratische controle is volledige
beschikbaarheid van alle ter zake doende informatie dan ook een abso-
lute noodzaak. Het recht op informatie is een fundamentele voorwaarde
voor een democratische vrijheid van meningsuiting. Naast informatie is
de notie van communicatie evenzeer essentieel. De fundering van de
eigen mening kan eenvoudigweg niet zonder hierover te communiceren
met anderen. Die communicatie mag niet ‘technisch’ gereduceerd
worden. Communicatie is en blijft een interactief proces, waarin de non-
verbale kant een belangrijke bijdrage levert aan de betekenisgeving van
de geuite woorden. Dat kan niet zonder dat de discussianten elkaar
kunnen ‘zien’.
Recht op informatie en communicatievrijheid zijn de grondslagen voor
de democratische controle. Een kritische openbare meningsvorming kan
niet zonder. Maar in de informatiemaatschappij wordt dat recht op
informatie en die vrijheid van communicatie zowel door niet-overheden
als door overheden belemmerd. Dat heeft mede te maken met de rege-
ling van het auteursrecht op de informatie. De problemen van privacy en
intellectueel eigendom moeten worden opgelost in het kader van open-
baarheid en toegankelijkheid.
Hier ligt een nieuwe politieke verantwoordelijkheid: het garanderen dat
volledige informatie beschikbaar is en dat daar vrijelijk over kan worden
gecommuniceerd.

4.4 ONTHEEMDING

In de volgende beschouwing nemen we als vertrekpunt de verschillende
filosofische discussies die gaan over vervreemding of ontheemding ten
gevolge van de techniek. Hiervan is sprake als men zich niet thuis voelt
bij de technieken die iets anders brengen dan men ervan verwacht.
Onder het hoofd vervreemding komen vele klachten over de techniek ter
sprake.

Wie na 1980 de computer voor tekstverwerken gebruikt, kan inmiddels
al hebben kennisgemaakt met een stuk of zes systemen. Het is niet zeker
of de investering om WordPerfect onder Windows onder de knie te
krijgen de laatste krachtsinspanning zal zijn. Deze onzekerheid laat zien
hoe zeer permanente veranderingen kenmerk van de techniek zijn. Wie
dit op afstand beziet, kan wellicht wel iedere overstap naar een nieuw
systeem met nieuwe regels begrijpen, maar zal niet licht de bekende
Franse techniekfilosoof Ellul (1912-1994) bijvallen in zijn mening dat
techniek garant staat voor ‘the one best way’. Daarmee bedoelt hij dat de
technische ontwikkeling altijd de beste oplossing kiest uit de bestaande
mogelijkheden. De lange weg naar het laatste tekstverwerkingsprogram-
ma is ook een weg van verspilling, wellicht van irritatie en zo men wil
van ontheemding. De heilzame vanzelfsprekendheid van de gewenning
wordt telkens doorbroken, zodat de gebruiker opnieuw moet beginnen
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Nieuwe cultuur

te leren. De nieuwe regels en trucs dienen niet alleen in het hoofd te
worden opgeslagen, maar moeten ook deel worden van de vingers en
handen, zodat het hoofd er bij gebruik niet meer aan te pas komt. Dit
laatste heeft tijd nodig, maar de snelheid van de technische
veranderingen gunt de mensen geen tijd om zich aan te passen. Wellicht
is het ouderwets om de verschijnselen van ontheemding te willen
overwinnen. Wellicht is het modern te wonen in de ontheemding.

Er is een opvatting volgens welke ontheemding bij het menselijk bestaan
behoort. Onderschrijft u deze opvatting?

De klacht over ontheemding door de technische veranderingen heeft
betrekking op vele fenomenen. Wie klaagt over ontheemding, verlangt
naar een eigen woonplaats die vertrouwd is. De Duitse socioloog Arnold
Gehlen (1904-1976) betoogt dat zo’n woonplaats in de grond van de zaak
voor de mens niet bestaat.
Dieren hebben een voor hen specifiek woongebied. Hun habitat kan in
het water, in de lucht of op het land zijn. Dieren die leven ten noorden
van de poolcirkel of in het tropisch regenwoud zijn er van nature toe
uitgerust en erop gebouwd.
De mensen hebben de steppe, de woestijn, het hooggebergte, de
zeepolders tot hun woongebied of domein gemaakt. Mensen kunnen
zich overal nestelen, omdat zij nergens thuishoren. Gehlen zegt dan ook
dat mensen van nature technici zijn die veroordeeld zijn hun eigen
bestaansvoorwaarden te scheppen. Oost west, ieder thuis is best. Wie
graag de permanente revolutie van de techniek omarmt, heeft dus goede
kaarten om te betogen dat er niets nieuws onder de zon is: de ontheem-
ding van de mens is van alle tijden, zij behoort om het deftig te zeggen
tot de ‘condition humaine’. Anderzijds kan men opmerken dat de mens,
ofschoon die weliswaar nergens thuishoort, wel ergens in oost of west
een vertrouwde plek wil hebben.
Het succes van techniek die de goederen op afroep bij de mensen brengt,
heeft een vervreemdend neveneffect: de mensen komen losser van de
werkelijkheid te staan.

De klacht dat de techniek zou ontheemden of vervreemden, wordt de
laatste twee eeuwen telkens gehoord. Dan heeft men meestal niet het oog
op de plek waar men woont (ontheemding in letterlijke zin), maar op het
geestelijke huis, de vreemde cultuur die de techniek met zich meebrengt
(ontheemding in overdrachtelijke zin). Men ervaart dat de techniek niet
slechts een nieuw middel is voor de oude doeleinden.
Techniek voert in haar overwinningsspoor ook met zich mee wat men
een nieuwe cultuur zou kunnen noemen. Dat wil zeggen: mensen die
over moderne technieken beschikken en deze hanteren, gaan anders
denken en handelen. De hedendaagse Amerikaanse filosoof Albert Borg-
mann betoogt in zijn boek Technology and the character of contemporary life
(1984) dat het karakter van het hedendaagse leven gestempeld is door de
techniek. Hij onderkent in de techniek een bepaald patroon en verdedigt
dan de opvatting dat dit patroon steeds meer in het hedendaagse leven
doortrekt. Men kan ook zeggen dat techniek een specifiek levenspatroon
vooronderstelt. Dat patroon noemt hij het ‘device paradigm’, letterlijk
vertaald: het patroon van het apparaat. Daarmee bedoelt hij: techniek
produceert een device, een apparaat dat bestemd is om een bepaald
‘goed’ of ‘waar’ te leveren. Bij deze apparaten kan men denken aan een
centrale verwarming, een waterkraan, een auto, een stofzuiger, een
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afwasmachine, enzovoorts. Deze apparaten, waarmee vele mensen zich
hebben omringd, doen in alle onopvallendheid hun werk. Zij leveren een
prestatie (goederen of waren) waarvoor men die apparaten heeft
gefabriceerd: warmte, schoon water, snelheid, stofvrijheid, schone afwas.
Deze goederen of waren zijn voor vele (niet alle) mensen in de westerse
samenleving op afroep beschikbaar. U regelt de thermostaat, u doet de
kraan open, u steekt het contactsleuteltje in de auto, u doet de stekker in
het stopcontact en u hebt wat u wilt hebben. Deze simpele handelingen
maken gebruik van een hoogtechnologische kennis in de machinerie
waarvan de gebruiker geen kennis hoeft te hebben en die aan het oog is
onttrokken. De mens wil het ‘goed’ en het is er. De belofte van de tech-
niek luidt dan ook: het consumeren van goederen op een makkelijke,
handige en veilige manier. Een belangrijke karakteristieke eigenschap
van techniek is dus, dat het menselijke handelen verlicht of ontlast.
Borgmann omschrijft deze ‘ontlasting’ als verminderd contact met de
omringende werkelijkheid.
Wat Borgmann bedoelt, wordt duidelijk als men kijkt hoe soortgelijke
goederen vroeger werden verkregen. Voor warmte moest men dagelijks
de open haard schoonmaken, het hout hakken, aansteken, voor water
moest men met de emmertjes naar de dorpsput. Warmte en water zijn
thans eenvoudig binnen handbereik. Deze ontlasting duidt inderdaad op
een verminderde lichamelijke omgang met de wereld. Er is sprake van
een lichamelijke onthechting ten opzichte van de werkelijkheid. De wer-
kelijkheid krijgt minder gewicht, of dramatischer uitgedrukt: de werke-
lijkheid wordt onwerkelijker. Deze zogenaamde ‘irrealisering’ van de
realiteit wordt op conto van de techniek geschreven.
De nieuwe wereld van de informatisering stelt de oude technieken in de
schaduw: zij radicaliseert de tendens van de oude technieken en
verdubbelt daarenboven de werkelijkheid.

OPGAVE 11..5
Wat wordt hier bedoeld met verdubbeling van de werkelijkheid?

De vraag is nu: betekent de nieuwste technologische ontwikkeling van
de informatisering een tegenbeweging of zet de geschetste tendens van
ontheemding in de hier aangegeven zin zich voort. De vraag stellen is
haar bijna beantwoorden: de informatietechniek is nog veel intelligenter
dan de oude technieken om de gewenste voorzieningen in onze be-
hoeften te produceren. Dat zou dus betekenen dat de tendens van de
lichamelijke onthechting zich zal doorzetten. Bovendien zetten de
informatiseringstechnieken de ‘wetenschappelijke’ techniek niet slechts
voort met nieuwe middelen, maar creëren tevens op een nieuwe wijze
een nieuwe wereld.
Bij concrete informatiseringsverschijnselen, zoals bijvoorbeeld ‘virtual
reality’, treedt er zelfs een verdubbeling van de werkelijkheid op in die
zin, dat het onderscheid tussen natuurlijke en artificiële werkelijkheid tot
probleem wordt. Zoals bij het kweken van rozen de omgeving – geen
grond maar glaswol, geen zon maar elektriciteit, geen regen maar een
infuus, enzovoorts – technologisch gegenereerd wordt, zo kan nu ook de
werkelijkheid van het skiën technologisch in een skiorama in Los
Angeles gegenereerd worden. De ervaring van het skiën in de Rocky
Mountains kan men nu opdoen in Los Angeles. Ook ‘nuttige’ toepas-
singen van deze verdubbeling van de werkelijkheid treft men aan in de

Ontlasting als
verminderd contact
met de omringende
werkelijkheid

Irrealisering van de
realiteit

Informatisering
verdubbelt de
werkelijkheid

Intelligenter

Verdubbeling van
de werkelijkheid

Virtual reality



Leereenheid 11 Ethische en culturele aspecten van en door informatica

199

vliegsimulaties voor leerling-vliegeniers die het opstijgen en dalen van
vliegtuigen nog niet onder de knie hebben. Deze technologisch gegene-
reerde verdubbelingen van de werkelijkheid beogen de werkelijkheid te
kopiëren, zodat het lijkt dat de ‘oude’ werkelijkheid in ere wordt
hersteld.

Zou het succes van virtual reality zo groot kunnen worden dat kopie en
werkelijkheid niet meer van elkaar te onderscheiden worden?
Zou dat betekenen dat de ontheemding dan uit de wereld is?

5 Samenvatting

Omgaan met verantwoordelijkheid voor ontwerp en gebruik van ict
vereist dat mensen en groepen van mensen zich steeds bezinnen op de
normen die richting geven aan hun handelen. Deze bezinning kunnen
mensen niet in hun eentje voltrekken, want ze vereist een voortdurend
interactieproces met andere betrokkenen. In de interactie, niet alleen met
vakgenoten, maar met vele actoren, kan duidelijkheid ontstaan door
middel van beroepscodes. De interactie met de gebruikers van het te
ontwerpen product kan verbeterd worden door hen van het begin af aan
in het ontwerpproces te betrekken. De speelruimte van het persoonlijke
handelen wordt in een samenleving mede bepaald door machts- en
rechtsverhoudingen. Maar informatica beïnvloedt deze samenlevings-
verhoudingen. Deze beïnvloeding kan vanuit verschillende perspec-
tieven worden beoordeeld: vanuit de positie van het individu, vanuit het
politieke proces, vanuit de invloed op de verdeling van macht en vanuit
de ontwikkeling van het arbeidsbestel. Vanuit al deze perspectieven zijn
ingrijpende veranderingen te verwachten. Bij het ontwerpen kan daar
zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Het blijft echter zo, dat
niet voorspeld kan worden hoe de mensen in de toekomst zullen leven.
Daarom is een bezinning op de relatie tussen techniek en levenskwaliteit
noodzakelijk. Ieder mens en de maatschappij krijgen daarmee een beter
inzicht in wat verschijnselen als vervreemding die tot nu toe met de
ontwikkeling van de techniek gepaard gingen, voor mensen kunnen
betekenen. Door deze bezinning bestaat ook de mogelijkheid dat u het
menselijk en daarmee uw eigen handelen onder de loep kunt nemen en
daardoor ook wegen ziet hoe u uw handelen kunt en wilt veranderen.

Z E L F T O E T S

1 Waarom zijn informatiesystemen niet ethisch neutraal?

2 Waarom speelt in de informatietechniek de emergente vooringenomen-
heid in de ontwerpfase een grotere rol dan in de andere fasen en wat
heeft dit voor gevolgen voor de relatie tussen de communicatieve en de
productieve kant van deze techniek?

3 Maak de gesitueerdheid van moreel handelen duidelijk. Geef hierbij aan
hoe we met deze gesitueerdheid kunnen omgaan.

4 Op welk gebied kunnen beroepscodes succesvol zijn, en waarom? Wat
zou de status van een beroepscode moeten zijn?
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5 Waarom kan ‘participatory design’ bijdragen aan het afstemmen van een
informatiesysteem aan zijn gebruikscontext? Leg in het antwoord een
link met vooringenomenheid en normen en waarden in de gebruiks-
context.

6 Geef aan welke variant de juiste is.
Het onderscheid tussen de publieke, de private en de persoonlijke
levenssfeer is primair een kwestie van verschil in
a cultuur (openheid versus geslotenheid, toegankelijkheid versus
selectiviteit, vrijheid versus afscherming, enzovoorts).
b zeggenschap (voor ons allen, voor enkelen of voor ons zelf).
c politieke verantwoordelijkheid (voor bijvoorbeeld de infrastructuur,
het bedrijfsleven of de privacy).

7 Geef aan welke variant de juiste is.
De informatie- en communicatietechnologie maakt de normen en
waarden in onze samenleving
a particularistischer, omdat het bijzondere en eigene van elke cultuur
beter tot hun recht komen.
b universalistischer, omdat het algemene en voor ieder geldende
noodzakelijk is voor elke goede communicatie.
c pluralistischer, omdat het in de communicatie pas interessant is om
zich te confronteren met opvattingen van anderen.

8 Ziet u nog andere mogelijke consequenties dan Toffler van de derde-
golfeconomie? Hoe waardeert u een en ander?

9 Hoe zou een nieuw denken over arbeid er in concreto uit kunnen of
moeten zien? Is arbeid wezenlijk voor een mens en wat verstaat u onder
arbeid?

10 De betekenis van de woorden ‘vervreemding’ of ‘ontheemding’ in de
filosofische discussie is allerminst eenduidig. Kunt u aangeven welke
verschillende betekenissen hier worden gebruikt? Hebben ze een
gemeenschappelijke noemer?


