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Op 15 november 2012 werd op de Technologiecampus Gent van KAHO Sint-Lieven een studie-
namiddag gehouden rond ‘Filosofie en Techniek’. Organisator was de PLOO-Filosofie, met de steun 
van KAHO Sint-Lieven, de Associatie KU Leuven, het Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke 
Filosofie van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, en de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK). De 
aanleiding voor deze studienamiddag was het feit dat de opleidingen industrieel ingenieur bij het begin 
van het academiejaar 2013-14 opgenomen worden in de universiteiten. Voor de opleidingen die op 
die manier bij de KU Leuven aansluiten, betekent dit dat ze voortaan ook een opleidingsonderdeel 
Filosofie zullen aanbieden, en voor een paar van de betrokken campussen is dit iets nieuws.

Bedoeling van de studienamiddag was een overzicht te geven van een paar strekkingen binnen de 
techniekfilosofie die in het verleden ontwikkeld zijn, en ook kennis te maken met een aantal heden-
daagse discussies in dit veld. De presentaties van de studiedag zijn te vinden op de website van de 
PLOO-Filosofie, op http://associatie.kuleuven.be/events/studiedag_ploo. 

1. Techniek is als een mes?

Vaak kunnen filosofische thema’s pas goed worden begrepen als men ze kan situeren 
tegenover eerdere inzichten waarop ze voortbouwen, waartegen ze reageren of waar-
aan ze refereren. Vandaar dat het een goed idee leek om de studiedag te beginnen 
met een inleiding waarin een paar traditioneel geworden techniekfilosofische stro-
mingen kort werden voorgesteld. Dit leek des te meer gepast omdat de studie-
namiddag zich ook richtte tot ingenieurs en onderwijsmensen die niet per se filoso-
fisch geschoold zijn.

In tal van ethische overwegingen rond techniek is impliciet een instrumentalisti-
sche techniekfilosofie aanwezig. Techniek wordt er gezien als (een verzameling van) 
instrumenten die mensen kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken. Eventueel 
wordt dit uitgebreid naar doelgerichte vaardigheden, organisatievormen of processen, 
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die soms ook ‘technieken’ genoemd kunnen worden. Techniek wordt hier vooral 
beschouwd in haar functionaliteit: de manier waarop ze gebruikt wordt, het nut, de 
feitelijk optredende gevolgen. Dit resulteert er vaak in dat in de verdere discussie de 
techniek of het instrument zelf uit het gezicht verdwijnt, in het bijzonder waar ethi-
sche vragen opduiken. Typisch is dat er dan een vergelijking wordt gemaakt met 
bijvoorbeeld een mes: met een mes kan je ’s morgens je boterham smeren – en dat 
is goed – maar je kunt er ook iemand mee doodsteken – en dat is wellicht slecht 
(behoudens gevallen van wettige zelfverdediging). Maar wat er met dat mes gebeurt, 
ligt volledig in handen van de gebruiker. Het instrument is niet goed of kwaad in 
zichzelf, wordt dan beweerd: het is ‘neutraal’. En over iets wat neutraal verklaard is, 
hoeft niet veel gediscussieerd te worden. Het neutraal verklaren van een voorwerp is 
iets wat trouwens past in de traditie van de westerse filosofie, waar aan ‘materie’ vaak 
geen intrinsieke waarde wordt toegekend (in tegenstelling tot het ‘geestelijke’). Een 
treffend voorbeeld van een uiting van deze visie op techniek is de slogan die vaak 
gebruikt wordt door de Amerikaanse wapenlobby: ‘Guns don’t kill people, people 
do’. Deze visie past dan ook bijzonder goed in het kraam van voorstanders van 
technologieën waarrond betwisting ontstaat: zoals we de messenfabrieken niet sluiten 
omdat er af en toe iemand een ongeluk heeft of een misdaad begaat met een mes, 
zo hoeven we ook kerncentrales, gentechnologie enzovoort niet te verbieden. En er 
wordt meteen gesuggereerd dat, indien ‘de mens’ op een wijze manier omspringt met 
die technologie, er niets verkeerd kan gaan. 

Een dergelijke instrumentalistische visie op techniek heeft het voordeel van de 
eenvoud en de herkenbaarheid. Toch lijkt het raadzaam aandacht te vragen voor een 
paar vooronderstellingen en complicaties. Men kan zo bijvoorbeeld wel beweren dat 
voorwerpen intrinsiek neutraal zijn, maar in de feitelijke omgang met de dingen ken-
nen wij ze toch vaak een waarde toe: individueel (een cadeau, een souvenir) of col-
lectief (voorwerpen van historisch of cultureel belang). Men kan proberen die sym-
bolische waarde te herleiden tot een instrumenteel belang (de gevoelens die we 
hebben bij die voorwerpen, de mogelijke gevolgen van het al dan niet respecteren 
van symbolen), maar dat blijft wringen met de manier waarop we dit feitelijk beleven.

Bij het voorbeeld van een mens die een mes ter hand neemt om daar iets goeds 
of kwaads mee te doen, zien we één individu en één voorwerp voor ons, in een 
tamelijk eenvoudige situatie waar de waarschijnlijke gevolgen van het al dan niet 
gebruiken van het instrument voorspelbaar en overzichtelijk zijn: een voorbeeld van 
micro-rationaliteit. Kennelijk wordt ervan uitgegaan dat het collectieve handelen van 
mensen hetzij herleid kan worden tot het totaalresultaat van individuele handelingen, 
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hetzij op één of andere manier samengevat kan worden in een kunstmatig enkelvoud, 
alsof ‘de groep’ handelingen stelt op dezelfde manier als die waarop een individu 
keuzes maakt. ‘De mens moet op een verantwoorde manier omspringen met tech-
niek’ wordt dan even eenvoudig als ‘Een mens moet op een verantwoorde manier 
omspringen met zijn mes’. De idee dat door systeembeperkingen, door synergieën of 
tegendraadse dynamieken of door andere fenomenen van emergentie een verzame-
ling van micro-rationele gebeurtenissen wel eens macro-irrationeel zou kunnen zijn, 
wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Er wordt ook zeer sterk gerekend op de mogelijkheid van mensen om te allen tijde 
verantwoord te handelen. Indien de mensen over alle relevante informatie beschik-
ken, de allerbeste intenties hebben, zichzelf en hun instrumenten perfect onder con-
trole hebben enzovoort, dan zou er niets verkeerd kunnen gaan. Zodra men er ech-
ter rekening begint mee te houden dat mensen soms ook minder verstandig of 
minder handig zijn, en dat er soms emoties kunnen meespelen die het koelbloedig 
afgewogen handelen kunnen doorkruisen, blijkt dat dit instrumentalistisch redeneren 
niet echt realistisch is. In de praktijk wordt er trouwens al rekening gehouden met 
de ‘mens zoals hij is’, bijvoorbeeld wanneer er op toestellen beveiligingen worden 
aangebracht die mensen moeten beschermen voor de gevolgen van (hun eigen of 
andermans) verstrooidheden of onhandigheden. En aan ontwerpers wordt gevraagd 
om zich bewust te zijn van het script dat in hun producten verwerkt zit, en dat de 
gebruiker uitnodigt tot een bepaalde manier van omgang ermee.1

Verwant hiermee is het volgende: door de vorm die aan voorwerpen wordt mee-
gegeven, kunnen een aantal handelingen mogelijk of onmogelijk worden, waarschijn-
lijk of onwaarschijnlijk. De wereld van mogelijkheden verandert door het bestaan van 
voorwerpen, en door de eigenschappen die die voorwerpen meekrijgen. En als die 
wereld erdoor verandert, kan men die techniek nog moeilijk ‘neutraal’ blijven noe-
men. Wellicht is het correcter te spreken over een inherente ambivalentie van tech-
niek (in plaats van neutraliteit); het bestaan van instrumenten heeft tegelijk goed èn 
kwaad in zich, in plaats van goed noch kwaad. Het onderscheid tussen het bestaan, 
het gebruik en het eventueel misbruik van techniek (zoals dat in een instrumentalis-
tische techniekfilosofie gehanteerd wordt) wordt op die manier weinig bruikbaar.2

2. Techniek is een verlengstuk van ons lichaam?

In de instrumentalistische benadering van techniek bevindt zij zich buiten de mens, 
en is de mens volkomen vrij om haar te betrekken bij zijn omgaan met de wereld. 
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Maar in het dagelijks taalgebruik zijn er veel voorbeelden te vinden van uitdrukkingen 
waar de grens tussen mens en techniek zeer vaag of zelfs onbestaande lijkt. Soms 
worden technische termen gebruikt om menselijke eigenschappen of gedragingen te 
gebruiken (‘Ik moet even stoom afblazen’, ‘Zijn stoppen slaan door’, ‘Ik zal het 
opslaan op mijn harde schijf’ (voor: ik moet het memoriseren)). Anderzijds worden 
technische toestanden of apparaten soms ook beschreven met termen die oorspron-
kelijk bij het menselijk functioneren hoorden: het ‘geheugen’ van een computer (of 
algemeen: het spreken over ‘artificiële intelligentie’), een bril die beschouwd wordt 
als een ‘tweede paar ogen’, of een hamer als een verlengstuk van de arm. Techniek 
en mens lijken daar minder gemakkelijk van elkaar te scheiden als in een louter instru-
mentalistische visie wordt gesuggereerd.

Dat mens en techniek lijken samen te gaan, blijkt op tal van manieren. In oude 
scheppingsmythen lijkt techniek zou oud te zijn als de mens. Wanneer archeologen 
sporen van techniek vinden, wijst dat overduidelijk op menselijke aanwezigheid (wan-
neer ze het alleen met resten van beenderen moeten stellen, lijkt de overgang tussen 
de voorouders van de mens en de moderne mens eerder continu). Denkers zoals 
Charles Darwin, Henri Bergson en André Leroi-Gourhan moesten ook aan techniek 
een plaats geven in hun visies op het ontstaan en het eigene van de mens. Een typisch 
vertegenwoordiger van deze antropologische techniekfilosofie is Arnold Gehlen 
(1904-1976). Bij hem verschijnt de mens als een Mängelwesen: een wezen dat qua licha-
melijke eigenschappen en instincten tekortschiet om de wereld handelend tegemoet 
te treden. De mens compenseert die tekorten door technieken, taal, rituelen, en ook 
instellingen zoals familie, staat en kerk: ze vervangen of remediëren onze ontbrekende 
eigenschappen of organen (Organersatz en Organverlängerung). Als het over technische 
instrumenten gaat, zorgen die voor het aanvullen, versterken en ontlasten van de 
menselijke handelingsmogelijkheden (Ergänzungstechniken, Verstärkungstechniken en Ent-
lastungstechniken). Afhankelijk van het feit of alleen de beweging dan wel ook de ener-
gievoorziening, waarneming en sturing door technische functies wordt overgenomen 
of versterkt (‘geobjectiveerd’), heeft men te maken met respectievelijk instrumenten, 
machines, sensoren en automaten. Coolen3 voegt daar nog het niveau van ‘informaten’ 
aan toe, en in de wereld van artificiële intelligentie wordt nu gewerkt met ‘intelligente 
agenten’ die ook het menselijk onderhandelen en beslissen moeten overnemen.4

Het gebeurt vaak dat mensen zodanig gewend zijn geraakt aan de aanwezigheid en 
het functioneren van technische artefacten dat ze hen inderdaad niet meer als ‘vreemd’ 
of ‘extern’ ervaren. We zijn ons niet meer bewust van onze kleding, van onze bril, van 
onze tandprothese: we hebben ze als het ware in ons lichaam opgenomen, ze zijn deel 
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van onszelf geworden. Toch wordt de verdere uitbreiding ervan vaak als bedreigend 
ervaren, bijvoorbeeld wanneer door elektrostimulatie van de hersenen of het inplanten 
van chips ook ons psychisch en cognitief functioneren zou worden ‘aangevuld’ of 
overgenomen. In literatuur en film wordt vaak het thema bespeeld van het vreemd 
ethisch statuut van wezens die deels organische mensen, en deels technische artefacten 
zijn (of zelfs helemaal ‘kunstmatige mensen’). Voorbeelden daarvan zijn films als Blade 
Runner, Robocop, ‘I, Robot’

3. ‘De techniek kan je niet tegenhouden’?

In de instrumentalistische visie op techniek staat de mens volledig vrij tegenover de 
techniek. In de antropologische visie zijn mens en techniek zodanig met elkaar ver-
bonden dat ze niet los van elkaar gedacht kunnen worden. Een derde visie bestaat 
erin dat techniek ‘ons overkomt’: techniek zou een eigen dynamiek hebben, waar de 
individuele mens zich tamelijk machteloos tegenover voelt, en die ook moeilijk of 
niet stuurbaar zou zijn. ‘Je kan de vooruitgang niet tegenhouden’, hoort men dan, en 
‘vooruitgang’ wordt dan meteen geïnterpreteerd als ‘groei van techniek’. Die eigen 
dynamiek kan voor techniekoptimisten positief klinken, maar vaak wordt dit toch 
eerder gevreesd of gewantrouwd.

Een typische vertolker van deze visie op techniek is Jacques Ellul (1912-1994).5 
Techniek stijgt bij hem uit boven het louter instrumentele van de individuele techni-
sche handeling, maar wordt tot een ‘systeem’: een geheel van samenhangende ele-
menten die niet los van elkaar te verkrijgen zijn, en die elkaar beïnvloeden. Techniek 
‘gebeurt’ dan telkens wanneer mensen beslissingen nemen die gericht zijn op maxi-
male efficiëntie: ‘Techniek is het geheel van rationele methoden die op ieder domein 
van het menselijk handelen de hoogste efficiëntie bezitten’. Het weze meteen duide-
lijk dat techniek in die zin niet alleen slaat op instrumenten, machines, computers en 
dergelijke, maar ook op efficiëntiegerichte methoden in bijvoorbeeld de economie en 
de staatsorganisatie. Hoewel iedere technische handeling op zich een doel heeft, heeft 
het systeem ‘techniek’ als geheel geen extern doel. De interne norm van het systeem, 
de efficiëntie, wordt wel verspreid en toegepast op steeds méér gebieden: het systeem 
is ‘autonoom’, het kent alleen zijn eigen wetten, en aanvaardt geen externe normen. 
Mocht het al gebeuren dat externe elementen een obstakel vormen voor de groei van 
het systeem (bijvoorbeeld tradities, cultuurelementen, ethische overwegingen), dan 
zullen die elementen uiteindelijk moeten buigen voor de wet van de efficiëntie. Zake-
lijke, micro-rationele efficiëntie wordt de norm voor alle menselijke handelingen of 
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verhoudingen. Ook de ethiek wordt op die manier door het technisch systeem inge-
palmd: in het hedendaagse ethos worden houdingen als werklust, stiptheid, orde 
enzovoort als positief gewaardeerd. Zij zijn immers bevorderlijk voor efficiëntie. 
Slordigheid en luiheid daarentegen zijn ondeugden: ze maken immers efficiënt wer-
ken onmogelijk. Als ethiek op die manier een deel van het systeem geworden is, moet 
men ook niet meer verwachten dat het technisch systeem door ethiek gestuurd kan 
worden. Sturen kan immers slechts indien er een extern doel en een externe ingreep 
mogelijk is; een ethiek die door het technisch systeem is besmet, kan niet meer van 
buiten uit ingrijpen. Als protestants theoloog ziet Ellul alleen heil in een ‘bekering’ 
die een goddelijke interventie zou inhouden.

Tal van andere denkers van de tweede helft van de twintigste eeuw komen – elk 
op hun manier en soms met andere terminologieën – tot gelijkaardige inzichten, ook 
al is hun uiteindelijk antwoord soms anders. Etienne Vermeersch6 ziet techniek als 
één van de elementen in het ‘WTK-bestel’: het samengaan van wetenschap, techniek 
en kapitalistische economie. Ook hij ziet dit bestel voortdurend groeien. Hij gelooft 
er echter wel in dat het principieel onder controle gehouden moet kunnen worden, 
op voorwaarde dat het naastenliefdebegrip dat in onze traditionele westerse ethiek 
centraal staat, ook kan gelden tegenover toekomstige generaties en tegenover dieren 
bij wie we de mogelijkheid van lijden en welzijn moeten durven onderkennen. Ook 
Hans Jonas7 merkt op dat de technische keuze een automatisme blijkt te worden. Hij 
ziet echter geen heil in de traditionele solidariteitsethiek. Alleen een radicaal nieuwe 
ethiek kan redding brengen: een ethiek waarin het concept ‘verantwoordelijkheid’ 
centraal staat. Object en doel van die verantwoordelijkheid is het voortbestaan van 
de mens. Hij ontwikkelt een nieuwe categorische imperatief, die inhoudt dat iedere 
handeling die het voortbestaan van echt menselijk leven op aarde kan bedreigen, 
afgekeurd moet worden. 

De benadering van Ellul heeft veel kritiek gekregen, als zou ze al te pessimistisch 
zijn. De klemtoon op de autonomie van de techniek zou het gevoel geven dat men-
sen zelf geen keuzes meer kunnen maken. Naast het feit dat dit ontmoedigend zou 
kunnen werken, of als een excuus zou kunnen dienen om verantwoordelijkheid te 
ontvluchten, zou het ook onvoldoende recht doen aan de momenten waarop mensen 
zich toch bewust lijken te zijn van de situatie, en zich niet bij de op het eerste gezicht 
opgedrongen keuzes willen neerleggen. Een andere mogelijke kritiek is dat de manier 
waarop het efficiëntiebegrip gehanteerd wordt, zodanig veel ruimte voor interpretatie 
overlaat dat iedere keuze wel op één of andere manier als ‘de efficiëntste’ gezien kan 
worden. Voor efficiëntie kan men immers veel criteria gebruiken: snelheid, kostprijs, 
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volume, zuiverheid enzovoort. Eventueel kan zelfs het loutere feit dat een bepaalde 
optie zich blijkbaar heeft kunnen opdringen aan degene die een beslissing moest 
nemen ook als een vorm van efficiëntie worden beschouwd: een kringredenering 
waardoor iedere poging tot kritiek of falsifiëring ontkracht kan worden. Ten slotte: 
wanneer men beweert dat techniek haar eigen gang gaat, volgens haar eigen wetma-
tigheden, roept dat de verwachting op dat die evolutie voorspelbaar moet zijn. Maar 
als het over de concrete manifestaties van die technische ontwikkeling gaat, blijkt die 
voorspelbaarheid zeer wisselvallig. Afhankelijk van de termijn waarop men ze bekijkt, 
zijn bijvoorbeeld sommige voorspellingen rond communicatiemedia behoorlijk uit-
gekomen. Maar anderzijds blijft het (voor zover men daar voorstander zou van zijn) 
veel langer dan voorspeld wachten op het papierloos kantoor, op voeding die louter 
uit pillen zou bestaan, of op de oplossing van de fileproblemen doordat we elk indi-
vidueel door de stad zouden vliegen. En de termijn waarbinnen we de energie-
problematiek zouden kunnen oplossen door kernfusie, blijft steevast ‘binnen een jaar 
of twintig’. Die moeilijke feitelijke voorspelbaarheid kan te maken hebben met weten-
schappelijk-technische aspecten die maar niet opgelost raken (zoals bij kernfusie), 
maar vaak spelen ook politieke of economische belangen een rol in welke technieken 
wel of niet ontwikkeld worden. En af en toe kan het zelfs afhangen van zeer indivi-
duele voorkeuren van mensen op beslissingsposities.

4. Techniek en cultuur

In een laatste reeks inleidende overwegingen rond techniekfilosofie willen we nog 
even stilstaan bij een paar denkers en stromingen die de band tussen techniek en 
cultuur meer laten oplichten. Elk op hun manier wijzen Lewis Mumford en Lynn 
White erop dat techniek zich pas kan ontwikkelen in een culturele ruimte die zich 
daartoe leent. Bij Mumford gaat het dan over de homogenisering van tijd en ruimte 
die zich sinds de late middeleeuwen heeft doorgezet, waardoor tijd en ruimte van 
intrinsieke waarde en betekenis werden ontdaan, en meteen ook beschikbaar werden 
voor exploitatie, eventueel met behulp van techniek. Verschillende materialen en 
technieken (metaal, glas, elektriciteit enzovoort) worden zo significante exponenten 
van verschillende cultuurtijdperken. Lynn White wijst naar de joods-christelijke 
 traditie als een mogelijkheidsvoorwaarde (en in de context van zijn analyse: als een 
schuldige) voor de technische onderwerping van de natuur. Jodendom en christen-
dom zouden immers, in hun zorg om het monotheïsme te vrijwaren, de natuur 
 ontheiligd hebben. Daarenboven zouden ze sterk antropocentrisch zijn: de mens 

96450_01_Meganck.indd   10596450_01_Meganck.indd   105 25/06/13   15:4725/06/13   15:47



 Ethische Perspectieven 23 (2013)2, p. 106

wordt als heerser of beheerder van de schepping aangesteld. Mede door de beschul-
digende toon van White’s artikel, is er sindsdien in kringen van theologen en exege-
ten gepoogd om de extreem antropocentrische lezing van de Bijbelse scheppings-
verhalen te nuanceren.8

In het laatste kwart van de twintigste eeuw bracht de zogenaamde STS-stroming 
(‘Science, Technology and Society’ of ‘Science and Technology Studies’) de maat-
schappelijke inbedding van techniek meer onder de aandacht. Uiteraard is techniek 
mee een resultaat van een samenleving.9 Militaire, politieke, economische en culturele 
achtergronden spelen mee op het moment dat technieken ontwikkeld worden, en 
soms kan men dat daar goed uit aflezen, zowel wèlke technieken ontstaan, als welke 
de uiteindelijke vorm en bedrijfsomstandigheden van producten zullen zijn. Langdon 
Winner10 interpreteerde de lage bruggen die urbanist Robert Moses liet bouwen rond 
New York als uitingen van racisme: kleurlingen waren immers afhankelijk van open-
baar vervoer voor hun mobiliteit, en tal van bruggen waren te laag om bussen te laten 
passeren. En Peter-Paul Verbeek verwijst in zijn tekst verderop in dit nummer 
(p. 114) naar het verschil tussen een ladyshave-apparaat en een scheerapparaat voor 
mannen: wanneer een scheerapparaat defect gaat, wil een man dat openschroeven in 
een poging om het te herstellen. Aan een ladyshave zijn echter geen schroeven: vrou-
wen worden niet verondersteld belangstelling te hebben voor hoe zo’n ding werkt, 
laat staan dat ze het zouden willen of kunnen herstellen.

We hebben het hier nog niet gehad over hoe verwachtingen, gewoonten en nor-
men in een samenleving veranderen met de technieken die beschikbaar komen (bij-
voorbeeld hoe de verspreiding van betaalbare auto’s onze verwachtingen rond mobi-
liteit veranderd heeft; of hoe met de opkomst van gsm en internet op korte tijd 
‘bereikbaarheid’ en snel opzoekbare informatie normen geworden zijn). Ook onze 
verwachtingen rond veiligheid zijn de voorbije decennia sterk aangescherpt. Onze 
eetgewoonten zijn veranderd met de opkomst van de microgolfoven, en noem maar 
op. In de instrumentalistische techniekfilosofie zijn het de mensen die iets doen met 
de dingen. Maar misschien doen de dingen ook wel iets met de mensen.11
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