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Samenvatting 
 

Het Inbedden van Technopolis 

 

Het is een gangbare opvatting dat locale traditionele cultuur in de moderne samenleving 

slechts als residu voortbestaat. Zij is te vinden in resten als kleding en eetgewoonten en in 

musea. Als traditionele cultuur nog als levend geheel voortbestaat, dan toch slechts in een 

reservaat, zoals bijvoorbeeld de Maori of de Amerikaanse Indianen. Slechts zo is te ontkomen 

aan de dominante cultuur die modern en globaal van aard is en de wereld omvormt tot een 

‘global village’. Momenteel maken opkomende landen in versneld tempo een modernisering 

door die in het Westen reeds lang is voltrokken. In China maakt de symbolische kraanvogel 

plaats voor de kraanmachine en wordt het ‘koninkrijk van het midden’ vervangen door 

wolkenkrabbers. Klopt deze opvatting echter wel? Wat nu als traditionele cultuur niet alleen 

in reservaten voortbestaat, maar ook binnen onze moderne wereld een centrale plaats heeft?   

Het proces van modernisering zal in dit onderzoek geduid worden als de ontvouwing van wat 

wij Technopolis noemen. Technopolis benoemt een verhoudingswijze waarin de wereld 

geneutraliseerd wordt, ruimte en tijd ‘leeg’ worden gemaakt en de mens in Descartes’ 

woorden ‘meester en bezitter’ van de natuur wordt. Technopolis brengt een proces van 

onthechting met zich mee, terwijl de menselijke conditie gekenmerkt wordt door een 

noodzaak tot inbedding. De onthechtende werking van de Technopolis wordt gedempt 

doordat traditionele cultuur zich hecht aan de structuren en instituties van de moderniteit en er 

een symbiotische relatie mee aangaat. In dit proces worden zowel traditionele cultuur als 

moderniteit getransformeerd, wat leidt tot ‘meerdere moderniteiten’. Wij beargumenteren in 

dit onderzoek dat traditionele cultuur niet zozeer voortbestaat in folklore (residuen) of 

reservaten, maar leeft in het hart van de moderne wereld, in bedrijfsorganisatie, macro-

economische verhoudingen en democratische politiek.  

Om deze thematiek te onderzoeken luidt de centrale onderzoeksvraag van deze studie: Hoe 

verhouden de universele krachten van het proces van modernisering zich tot de diversiteit in 

menselijke cultuur die stamt uit locale tradities en wat voor implicaties heeft dit voor de 

menselijke conditie? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten wij eerst begrijpen wat het proces van 

modernisering behelst. Dit wordt in hoofdstuk I onderzocht. Wij zullen een richting in het 

proces van modernisering ontwaren op vier gebieden. In de economie, op socio-demografisch 

gebied, in de staatsvorming en in het regimetype vinden wij een universele ontwikkeling in 

een bepaalde richting en deze gebieden zijn bovendien met elkaar verbonden. 

Hiermee bevestigen wij de these van ‘Modernization Theory’ dat er zoiets is als een 

totaalpakket van modernisering, culminerend in de opkomst van ‘de moderne mens’. 



In hoofdstuk II zullen wij zien dat het moderniseringsproces slechts een partieel begrip geeft 

van onze wereld. Alhoewel universele modernisering een groot deel van de maatschappelijke 

context van traditionele cultuur wegvaagt, blijft veel van die cultuur  – weliswaar in een 

nieuwe vorm – behouden. Niet tegen, maar binnen het domein van de moderniteit werkt 

traditionele cultuur door. Om deze stelling te onderbouwen, zullen wij in eerste instantie 

kijken naar de rol van de moderne staat in de opkomst van economieën in Oost- Azië.  Waar 

men geneigd zou zijn om hierin het verdwijnen van tradities te zien, zal betoogd worden dat 

deze moderne staat zijn bron en vitaliteit juist vindt in locale tradities. Vervolgens zullen wij 

kijken naar industriële structuur. De aanwezigheid van verschillende typen ondernemingen in 

verschillende landen moet worden begrepen in het licht van lokale ontwikkelingstrajecten en 

tradities. Tenslotte zal gekeken worden naar het regimetype van de moderne democratie. De 

vitaliteit van verschillende democratische regimes zal gerelateerd worden aan traditionele 

vormen van sociale organisatie en praktijken van bestuur. Aan het eind van dit tweede 

hoofdstuk zal beargumenteerd worden, dat niet alleen in de bestudeerde concrete gevallen, 

maar ook in algemene zin de structuren van de moderniteit inbedding vereisen in traditionele 

cultuur. 

In hoofdstuk III zullen wij dit concept van de relatie tussen de krachten van modernisering en 

traditionele cultuur verder uitdiepen aan de hand van vijf nationale paden van modernisering 

in het Westen. Dit omdat het Westen vaak als een monolitisch blok wordt gezien, maar ook 

omdat moderniteit in het Westen zijn oorsprong vond (en daarmee de meest uitgebreide 

ervaring met de hier onderzochte dynamiek kent) is het relevant om hier grondiger  naar te 

kijken. De dynamiek tussen modernisering en traditionele cultuur in Engeland, Frankrijk, 

Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten zal onderzocht worden.  Wij zullen zien dat er 

patronen in deze landen te ontwaren zijn die doorheen de verschillende domeinen van de 

maatschappij werken. Deze culturele patronen worden in kaart gebracht en geanalyseerd aan 

de hand van concepten als ‘ethos’, ‘structurele verwantschap’ en ‘stijl’.  

Ons onderzoek naar de culturele inbedding van moderniseringsprocessen biedt tevens 

antropologische inzichten in de dynamiek tussen de mens en zijn leefwereld. In hoofdstukken 

IV en V zal ons perspectief daarom verschuiven naar een filosofische antropologie.   

In hoofdstuk IV zullen wij de twee polen van modernisering en traditionele cultuur eerst los 

van elkaar analyseren. Modernisering bekeken vanuit de invloed op de menselijke conditie zal 

begrepen worden als dat wat wij hierboven al Technopolis hebben genoemd. Dit is de tendens 

of visie die in het proces van modernisering schuilt. Technopolis verwijst naar een 

verhoudingswijze die uiteengezet zal worden aan de hand van de neutralisering van de 

wereld, het menselijk subject als magiër, de relatie van mens tot wereld als één van 

onthechting en de radicale reorganisatie van mens en wereld. Net als in eerdere hoofdstukken 

betoogd wordt dat modernisering een culturele traditie vergt, geldt op het niveau van de 

menselijke conditie dat er een verhoudingswijze is die voorafgaat aan die van Technopolis. 

Traditionele cultuur zal in dit opzicht geduid worden als de wereld van ‘inbedding’. Dit zal 

uiteengezet worden aan de hand van concepten als locale betrokkenheid, tactiliteit, in-vorm-

zijn en een verhouding van afstemming. Waar Technopolis een homogene en lege ruimte en 



tijd impliceert, wordt de wereld van inbedding gekarakteriseerd door sferische ruimte en 

ritmische tijd. 

In hoofdstuk V wordt ten slotte gekeken naar de relatie van de wereld van Technopolis tot die 

van inbedding in de menselijke conditie. Deze relatie zal geduid worden vanuit de 

basiservaring dat de wereld van inbedding uitgedaagd wordt door de wereld van Technopolis. 

Vanuit verschillende reacties zal een ‘psycho-politieke’ analyse van verscheidene fenomenen 

gemaakt worden. In drie reacties blijft de spanning tussen Technopolis en inbedding bestaan, 

wat het floreren van menselijk leven bemoeilijkt en die reacties zullen wij daarom 

karakteriseren als deformaties. Dit geldt voor de reacties van ‘ontkenning’ (die wij kunnen 

ontwaren bij Amerikaanse Indianen, een aantal Arabische regimes en conservatieven), 

‘identificatie’ (futurisme, communisme en modernisme) en ‘verovering’ (Hindu nationalisme, 

Chinese Boxers, Nazisme en radicale Islam). In contrast met deze deformerende reacties, is 

het ook mogelijk om Technopolis en inbedding met elkaar te binden in een symbiotische 

relatie. In dit geval zullen wij spreken van ‘transformatie’. In deze reactie wordt er een ‘huis’ 

gemaakt in de wereld van Technopolis waarin moderniteit en traditionele cultuur beide 

getransformeerd worden. Wij zullen eindigen met een tentatieve bespiegeling over 

toekomstige transformaties vanuit het conceptueel kader dat in dit onderzoek ontwikkeld is. 

Zo proberen wij zicht te krijgen op de centrale opgave van het ‘inbedden van Technopolis’. 

 


