
Techniek is vandaag alomtegenwoordig. We worden
wakker door een wekker, we doen een plas op de wc, we
draaien de kraan open voor een slok water, zetten het
koffiezetapparaat aan en stappen onder de douche: alle-
maal pure techniek. Die alomtegenwoordigheid maakt
techniek onzichtbaar. Blijven we techniek over het ho-
fd zien, dan is de uiterste consequentie dat techniek
teloorgaat, omdat techniek niet zoals natuur vanzelf de
kop opsteekt. Boomwortels komen altijd door het asfalt
heen, niet andersom. 
Techniek is niet iets om je de hele dag mee bezig te
houden. Een uitvinding is er om ons het leven te verge-
makkelijken om ons werk uit handen te nemen en dat
is niet het geval als techniek voortdurend aandacht zou
vragen. 
Techniek heeft een natuurlijke achterstand op kunst,
cultuur, politiek en economie omdat die juist bestaan
door zich te manifesteren, door aandacht en bemoeie-
nis. Kunst die gewoon wordt, houdt daarmee de facto
op kunst te zijn. Politiek die geen beroep doet op men-
sen is geen politiek. In cultuur, politiek en in de econo-
mie is menselijke geldingsdrang, het vragen van aan-
dacht, de natuurlijke zijnstoestand. Zij zijn veeleisend,
terwijl techniek dienend is. 
NRC Handelsblad luidde vorige maand de alarmbel over
het onderhoud van KLM-vliegtuigen.
Grondwerktuigkundigen hadden verzuimd een perio-
dieke opfriscursus op tijd te volgen en daardoor waren
hun papieren verlopen. Ach en wee. Pas in laatste
instantie kwam in die berichtgeving de vermoedelijke
oorzaak aan bod. 'Ze hebben het waarschijnlijk te druk
gehad', meldde een woordvoerder. Zonder technici kan
de KLM niet vliegen, maar ook een systeem als de
gezondheidszorg vergt dagelijks technische ondersteu-
ning. De Technische Universiteit Delft maakt al enkele
jaren reclame voor zichzelf met de slogan dat achter
elke medicus een technicus staat. Heel wat televisiedra-
ma is gesitueerd in ziekenhuizen. Doktoren zijn de hel-

den. Voor de technicus is zelfs geen bijrol weggelegd. 
Dat gebrek aan maatschappelijke waardering leidt tot
een tekort aan technici. Onlangs vertelde een woord-
voerder van een grote industriële machinebouwer dat
veel elektriciteitscentrales in Nederland nu zo'n veertig
jaar oud zijn en dus binnen afzienbare tijd moeten wor-
den vervangen. Zijn bedrijf wil graag centrales bouwen,
maar kan zulke klussen niet aannemen, omdat in
Nederland geen ingenieurs meer rondlopen die ze kun-
nen bouwen. Dat betekent dat we op den duur steeds
meer stroom zullen moeten importeren. 
Techniek vereist voortdurende toewijding van de hele
samenleving. Dat besef is verdwenen. Mensen hebben
de neiging zich aan die toewijding te onttrekken. Ze
noemen een uitvinding 'een wonder der techniek'. Dat
is merkwaardig want als techniek iets niet is, is het een
wonder. De Grote Van Dale geeft als omschrijving van
een wonder: 'iets dat men niet verklaren kan'. Ik zou
niet graag in een apparaat stappen, waarvan de werking
niet valt te verklaren. 
Als er sprake is van een wonder der techniek dan
bedoelen we eigenlijk onze verwondering over ons
eigen vernuft. Onze scheppingsdrang, dat is het eigen-
lijke wonder dat we niet kunnen verklaren. Alhoewel,
de mens is slim en de mens is lui en vindingrijkheid is
een combinatie van die twee. Het kost wat moeite, maar
dan hebben we ook wat. 

Bill Joy, de baas van Sun Microsystems, schetste enkele
jaren terug wat apocalyptisch in zijn essay De Toekomst
heeft ons niet nodig hoe de techniek in een gerobotiseer-
de wereld het verder af kan zonder de mens. Dat is een
gevaarlijke toekomstdroom. Wij hebben onszelf het
waanidee aangepraat dat techniek het zo onderhand wel
zonder ons af kan met bijvoorbeeld de notie van de
'post-industriële' samenleving en de overtuiging dat
onderwijs en arbeid niet langer utilitair zouden beho-
ren te zijn maar in de eerste plaats dienen tot zelfont-
plooiing. De samenleving kan wat betreft technologie
zo onderhand wel overschakelen op de automatische
piloot, is het impliciete idee. 
Zou de mens dan werkelijk tot volledige zelfontplooiing
komen als hij zich niet meer druk hoeft te maken over
het vinden van voedsel, huisvesting, veiligheid en
gezondheid? Of het in bedrijf houden van de energie-
voorziening, mobiliteit en communicatiesystemen?
Vinden we dan in deze Brave New World zonder mate-
riële zorgen genoeg voldoening in de wereld van kunst,
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cultuur, media? Zouden we, verlost van de noodzaak
van toewijding aan de technische vooruitgang, tot een
ongekende creatieve en artistieke ontplooiing komen?
Of leeft die wereld van kunst en cultuur juist door het
becommentariëren van wetenschap en techniek en zou
zij zonder dat verzeilen in een decadente doodsheid? 
Artistieke scheppingsdrang wordt gezien als 'godde-
lijk', omdat de kunstenaar er naar streeft volstrekt
authentieke beelden en klanken te maken. Maar zijn
die beelden en klanken niet altijd ook een reflectie van
de wereld om ons heen, een wereld die verregaand is
geÔndustrialiseerd. En is het niet juist in de techniek,
in het vinden van toepassingen, gebruiksmogelijkhe-
den van wetenschappelijke kennis dat de mens zich in
zijn scheppingsdrang meet met God. Daarom zijn veel
uitvindingen aanvankelijk ook van de hand gewezen als
duivels. Kunnen vliegen als een
vogel, voortrazen in een trein, elek-
trisch licht, de telefoon, kernsplijting
en klonen: zo had God het niet
bedoeld. Niet kunst maar techniek is
de voortzetting van de Schepping.
Mensen hebben de wereld naar hun
hand gezet. 
Aannemelijk en angstwekkend is dat
zonder onze voortdurende toewij-
ding techniek verdwijnt. Eerst ver-
plaatsen bedrijven hun R&D naar het buitenland en
uiteindelijk zullen we voor onze nutsvoorzieningen
afhankelijk worden van de goedertierenheid van het
buitenland. 
Wie zich de uiterste consequentie voor de geest probe-
rt te halen van een samenleving die techniek irrelevant
verklaart, moet maar eens denken aan het experiment
van Pol Pot die in Cambodja technologie per decreet
afschafte: the killing fields. 
Wie omgekeerd de dagelijkse vervulling van de behoef-
ten uit de pyramide van Maslow koestert - voedsel, vei-
ligheid, huisvesting - moet ook kunnen stilstaan bij de
techniek die daarvoor nodig is en aldus waardering
opbrengen voor het werkleger technici dat daarmee
bezig is. Vandaar een Ode aan de Techniek. 

Erwin van den Brink 
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Waarom we ons moeten verbazen
over alle techniek 

die ons elke dag 
op onze wenken bedient.


