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INTERNET ALS STOOMMACHINE VAN DE 
EENENTWINTIGSTE EEUW 

HENDRIK SNIJDERS* 

Over Internet vindt u geen afzonderlijk artikel in dit themanummer over de geschiedenis 
van de wetenschaps- en techniekcommunicatie, maar alleen deze korte beschouwing. 
Een terechte keuze van de redactie? 

Bij een transformatie van de tijdschaal van de evolutie naar ons dagelijks tijdgevoel 
moeten we de ontwikkeling van de computer in seconden uitdrukken. Voor het Internet 
gaat het wellicht zelfs om milliseconden - niet bepaald een tijdsspanne waarvoor de his
toricus zijn deskundigheid kan inzetten. Ik zou hier kunnen eindigen met de conclusie 
dat wat nog geen geschiedenis heeft, moeilijk door historici valt te bestuderen. Maar met 
zo'n einde zou ik u op het verkeerde been zetten. Het probleem is niet dat historici zich 
onvoldoende met de huidige technologische doorbraken bezig houden, maar dat ze 
nauwelijks of geen studie maken van technische innovaties die al lang en breed deel uit
maken van ons historisch erfgoed. Ik zal dit aanstonds toelichten, maar eerst enkele 
woorden over het thema van dit nummer. 

WTC heette vroeger wetenschapsvoorlichting. Het nieuwe is de toevoeging van techniek 
(of technologie) en de vervanging van voorlichting door communicatie. Bij voorlichting 
gaat het om informatie van de deskundige naar de leek terwijl het bij communicatie om 
verkeer in twee richtingen gaat. Van echte communicatie is volgens mij echter nog lang 
geen sprake; er is hoogstens interactie in de zin dat een deskundige rekening houdt met 
de belangstelling van het publiek. Het initiatief ligt bij de deskundige die zich richt op de 
vraag wat de samenleving met nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën kan 
en niet omgekeerd. Je kunt dit zien als een verwijt aan de deskundigen, aan technologen 
die te weinig oog hebben voor de samenleving. Het verwijt kan echter ook worden ge
richt aan wetenschappers die de samenleving bestuderen: zij besteden te weinig aandacht 
een de rol van technologie in de samenleving. 

Ter illustratie eerst een voorbeeld buiten het domein van de geschiedenis. Toen ik een 
vooraanstaand antropoloog vroeg naar zijn relatie met de techniek, verontschuldigde hij 
zich voor twee linkerhanden die zijn technisch kunnen beperkten tot het beoefenen van 
de kookkunst. Als ik eraan terugdenk, verbaas ik mij nog steeds over deze blindheid voor 
de rol van techniek in onze samenleving. Het gaat niet en nog eens niet om de eigen tech
nische vaardigheden van de cultuurwetenschapper. Een antropoloog die een inheemse stam 
onderzoekt, hoeft ook geen wild met pijl en boog te kunnen schieten. Hij moet observeren 
hoe de inheemse bevolking leeft, hun rituelen begrijpen, met hen kunnen communiceren, 
enzovoort. 

Op naar de historici. Geïnspireerd door een Amerikaanse universiteitsbestuurder heb 
ik bij een recent bezoek aan de VS enkele boeken over hedendaagse geschiedenis door-
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gebladerd. Mijn Amerikaanse voorbeeld had vastgesteld dat het woord techniek niet 
voorkomt in de tien meest gebruikte boeken over hedendaagse geschiedenis voor de 
opleiding van historici. Mijn eigen steekproef bevestigde deze schets. Ik vond in de index 
alleen verwijzingen naar Einstein die daarbij symbool stond voor de natuurwetenschap
pelijke ontdekkingen die tot een bijstelling van het (kosmische) wereldbeeld hebben 
geleid. Is dat de meest relevante ontwikkeling voor de recente historie? Sterker nog, als u 
een top-io zou samenstellen van de natuurwetenschappelijke en technologische doorbraken 
die een stempel hebben gedrukt op de afgelopen eeuw, komen de kosmische inzichten dan 
in dat rijtje voor? Ik ben geneigd die vraag negatief te beantwoorden. Als dit vakgebied op 
enig moment zo'n top-io plaats heeft verdiend, lijkt mij dat eerder te gelden voor de tijd 
van Galileï en Copernicus dan voor de twintigste eeuw. 

Mijn indruk is dat historici, of algemener, de geesteswetenschappers, de band met de 
natuurwetenschappen en de technologie steeds meer verliezen naarmate we dichter bij 
het heden komen. Hoe de geleerden in de oudheid tegen de natuur aankeken, leer je op 
de middelbare school, zeker als je Grieks en Latijn krijgt. De rol van Galileï en Newton 
krijgt minder aandacht in de alfa-vakken op het vwo, maar hun invloed blijft zeker niet 
buiten beschouwing binnen de wijsgerige en historische afdelingen van de universiteiten. 
Dat geldt al minder voor de invloed van Einstein en Bohr, twee hoofdrolspelers uit de 
natuurwetenschappen van de vorige eeuw. Er bestaan weliswaar historisch getinte studies, 
zoals de analyse die Thomas Kuhn maakte van de structuur van de wetenschappelijke 
revolutie, maar het betreft uitzonderingen. Dat is althans de indruk die ik heb over
gehouden aan een symposium met vooraanstaande filosofen en fysici over de invloed van 
de kwantummechanica op ons wereldbeeld. De meeste geciteerde denkers leefden in de 
Griekse oudheid en de Middeleeuwen. Ik zou zelf niet op het idee komen om mijn wijs
heid over dit onderwerp in de eerste plaats bij Plato, Aristoteles of Thomas van Aquino te 
zoeken. Bij nadere overdenking kan ik deze focus op illustere denkers uit lang vervlogen 
tijden wel enigszins begrijpen. Het gaat immers om een discussie over het wereldbeeld 
die sinds mensenheugenis wordt gevoerd. 

Mede doordat we veel natuurwetenschappelijke doorbraken uit de vorige eeuw weten 
te plaatsen in het licht van de ideeëngeschiedenis van de mensheid, verschijnen daar relatief 
veel populair wetenschappelijke boeken over. De oerknal wordt in het licht van het schep
pingsverhaal geplaatst. In de loop van de afgelopen eeuwen is het zwaartepunt verschoven 
van de natuurwetenschappen naar de technologie. Als de natuurwetenschappen een 
grote invloed hebben op de menselijke geschiedenis, verloopt die steeds meer via tussen
komst van de technologie. Indirect, zoals via de ontwikkeling van de nucleaire technologie 
en het daarmee verband houdende koude-oorlogsdenken, heeft het werk van Einstein en 
Bohr een veel grotere invloed op de mensheid gehad dan hun directe invloed op ons kos
mische wereldbeeld. De verschuiving in de richting van de technologie lijkt steeds verder 
te gaan; nieuwe gebieden krijgen meteen al die term mee, zoals bij biotechnologie, infor
matietechnologie en nanotechnologie. 

Voor alle duidelijkheid. Ik heb het niet over de invloed van natuurwetenschappers en 
technici binnen hun eigen vakgebied, maar over hun invloed op het menselijk leven en 
denken. Het gaat mij hier dus niet om de geschiedenis van de techniek; die krijgt wel 
aandacht, zij het mondjesmaat en ondergebracht bij technische universiteiten, dus af
gezonderd van de 'echte' historische groepen van de algemene universiteiten. Het gaat 
mij hier om de vraag hoe de stoommachine de samenleving in antropologische, politieke, 
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sociale, religieuze zin, enzovoort heeft beïnvloed. Vergelijkbare vragen zijn voor alle tech
nologische doorbraken te stellen, van het wiel tot het Internet. Die vragen staan in weinig 
studies centraal, er is weinig of geen aandacht voor technologische doorbraken in de 
recente geschiedenis, laten we zeggen sinds de tijd van de Verlichting. Dat is althans de 
conclusie die zich opdringt na de genoemde raadpleging van historische standaardwerken. 

L'histoire se répète. Wie het verleden overziet, kan het heden beter begrijpen. Maar de 
herhaling is nooit letterlijk. Om de overeenkomsten te zien, moet je vanuit een bepaald 
perspectief kijken. Voor het werk van de astronomen en deeltjesf)^sici hebben we zo'n 
perspectief Als ik de geschiedenis van de technologie vanuit een bepaald perspectief wil 
beschrijven, zou de mens-machine-interactie misschien een mogelijkheid kunnen zijn. 
Die interactie lijkt steeds verder gegaan; het wiel, de stoommachine, het Internet. Verge
leken met onze voorouders aan het begin van de jaartelling zou de vraag gesteld kunnen 
worden of er geen sprake is van een nieuwe soort mens. Genetisch zijn er geen grote ver
schillen. We hebben nog steeds armen en benen, maar desondanks kunnen we wel vliegen 
als een vogel en zwemmen als een vis. We beschikken immers over vliegtuigen en onder
zeeërs waarmee we ons sneller kunnen verplaatsen dan de snelste vogels en vissen. We 
kunnen elke uithoek van de menselijke beschaving bezoeken. Andere technologische 
doorbraken hebben ertoe geleid dat we ons niet eens fysiek hoeven te verplaatsen om op 
de hoogte te komen van de ontwikkelingen in andere delen van de planeet. Zoals de 
naam al zegt, met name in het Duits, kunnen we met de telefoon heel ver horen en met 
de televisie heel ver kijken. 

Sinds de industriële revolutie hebben technologische ontwikkelingen bijgedragen tot een 
steeds verdere fysieke integratie van mens en machine. We lijken nu voor een informatiere
volutie te staan die zou kunnen leiden tot een geestelijke integratie van mens en machine. 
Als mijn geheugen mij in de steek laat, geeft de computer mij het adres van iemand of ver
telt hij mij wat Plato precies heeft gezegd. Via mobiele internettelefoon kan dat wellicht a la 
minute beschikbaar komen. Met spraakgestuurde bediening en een scherm dat is inge
bouwd in een bril hoefje maar hardop te denken en je krijgt het antwoord op je vraag 
geprojecteerd. Dat zou enorme perspectieven kunnen bieden, ook voor de communicatie 
over wetenschap en technologie. Maar het zou ook irrelevant kunnen blijken, bijvoorbeeld 
omdat je wetenschap vooral zelf moet doen. Wie nu over WTC praat, denkt ook niet 
meteen aan de tv, maar veeleer aan de 'slimme uitjes' naar centra waar je met handen en 
voeten, ogen en oren, in de wereld van wetenschap en techniek staat. 

Historici die bij de leest blijven, moeten zich niet richten op 'zou kunnen' vragen.. 
Maar dat is geen vrijbrief voor afzijdigheid. Als de geschiedenis zich herhaalt, zal dat niet 
letterlijk zijn: Internet is geen kopie van de stoommachine. Maar ontwikkelingen kunnen 
voldoende overeenkomsten vertonen om lering te kunnen trekken uit het verleden. Dus 
historici, als u een bijdrage wilt leveren aan contemporaine discussies, analyseer dan het 
relevante verleden. Probeer ontwikkelingen in een perspectief te plaatsen waardoor de 
samenhang beter zichtbaar wordt. Gelet op de aard van onze samenleving, moet daarbij 
eerst en vooral aandacht uitgaan naar de nieuwste geschiedenis in het licht van techno
logische ontwikkelingen. Tegen de tijd dat ik een volgende generatie historische standaard
werken over de vorige eeuw kan napluizen, wil ik het woord technologie (en daarvan 
afgeleide termen) graag veelvuldig tegenkomen. Op basis van integrale beschouwingen over 
technologie en samenleving zal het waarschijnlijk mogelijk zijn nieuwe invullingen te geven 
aan WTC. Er komt meer ruimte voor communicatie ten koste van voorlichting. 
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