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ontwikkeling in de 21e eeuw, en de vraag waar de steeds 
sneller stromende ontwikkelingen ons heenvoeren.

Moore en meer
Is er ook een empirische onderbouwing voor het 
collectieve, subjectieve gevoel dat de maatschappij 
steeds sneller verandert? Eén van de bewijzen wordt 
geleverd door de zogenaamde Wet van Moore, die de 
snelheid van ontwikkelingen in de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) illustreert, en in een 
eerdere diesvoordracht door mij al eens 
aangehaald(Brinksma, 2010). Deze wet, genoemd naar 
Intel-oprichter Gordon Moore, werd door hem in de jaren 
zestig geformuleerd, en zegt in essentie dat de prestaties 
van computerchips zich ongeveer elke 18 maanden 
verdubbelen. Daarbij is het om het even of we spreken 
over het aantal transistors op een chip, de rekensnelheid, 
of de prijs-prestatieverhouding, ze maken alle dezelfde 
exponentiële groei door. Een weergave van de Wet van 
Moore is te vinden in de bijgevoegde grafiek, waar de 

 

Het inzicht dat alles, hoe ogenschijnlijk rustig het ook is, 
onvermijdelijk aan een veranderingsproces onderhevig is, 
wordt toegeschreven aan de Griekse filosoof Herakleitos 
(Efese, 5e eeuw v. Chr.). Het wordt samengevat met de 
Griekse woorden ‘panta rhei’, oftewel ‘alles stroomt’1.Hij 
merkte op dat het niet mogelijk was tweemaal in dezelfde 
rivier te stappen, immers bij de tweede keer zal men in 
nieuw rivierwater stappen. Dit voorbeeld laat zien dat ook 
ogenschijnlijk onveranderlijke situaties, zoals een rivier in 
een landschap, een onderhuids proces van verandering 
doormaken. In dat opzicht missen de moderne citaties 
van het panta rhei die gepaard gaan met foto’s van 
wildstromende bergbeken de essentie van Herakleitos’ 
observatie, en hoort deze eerder bij een schilderij als het 
hier getoonde werk van Jan Mankes, met de trage 
verandering van water, wolken, zeilboot en wandelaars.
Maar bergbeken zijn wel een goede weergave van het 
moderne levensgevoel dat alles steeds sneller stroomt. 
En komen we bij het thema van deze 51e Dies Natalis van 
de Universiteit Twente, de wetenschaps- en techniek 

Een proces van voordurende verandering dat onze manier van leven en samenleven 

diepgaand beïnvloedt, kenmerkt onze moderne tijd. Technologische vindingen, zoals het 

internet, mobiele telefonie en GPS hebben onze mogelijkheden, zowel individueel en 

collectief, sterk vergroot, en onze manier van leven voorgoed veranderd. Deze ontwikkeling 

zo krachtig, dat het wel lijkt alsof de enige constante factor het veranderingsproces zelf nog 

is.  Dat was niet altijd het geval. Sterker nog, het grootste deel van de menselijke 

geschiedenis werd juist gekenmerkt door lange periode’s waarin de manier van leven van  

de mensen nauwelijks veranderde, afgewisseld door schaarse momenten van grote 

verandering, zoals het gebruik van het vuur of de uitvinding van het wiel.

groei van het aantal transistors op een chip  de afgelopen 
veertig jaar (langs een logaritmische schaal) is 
weergegeven.

Deze stormachtige groei van ons vermogen om 
gegevens te verwerken, op te slaan, en te  
communiceren, is verantwoordelijk voor het ontstaan van 
een wereldwijd via internet en mobiele telecommunicatie 
vernetwerkte samenleving, en de mogelijkheid om elk 
voorwerp of product van innoverende functionaliteit te 
voorzien door middel van krachtige, ingebedde reken- en 
communicatiechips. 
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Jan Mankes,  
Waterlandschap (1912)

Wet van Moore

1  Voor zover bekend heeft Herakleitos zelf nooit letterlijk opgemerkt  dat “alles stroomt, en niets blijft” (Παντα ρει, και ουδεν μενει). Deze woorden 
komen van Plato’s weergave van zijn gedachtengoed “alles verandert, en niets blijft”. Het woord “stroomt” (ρει) is van de neoplatonist Simplicius.

stroomt alles?



Deze ‘platte wereld’ en de bijbehorende grote 
veranderingen en verschuivingen van economische 
activiteit is treffend beschreven door Thomas Friedman 
(Friedman, 2005).

Na de consumentenelektronica, de automobielindustrie, de 
high tech industrie, en nog vele andere, is nu het 
universitaire onderwijs als geglobaliseerde bedrijvigheid toe 
aan een door het internet mogelijk gemaakte herschikking. 
Door de digitalisering van het onderwijs worden wereldwijd 
colleges online gezet. De overal bestaande noodzaak om 
middelen efficiënt in te zetten heeft inmiddels geleid tot de 
ontwikkeling van zogenaamde Massively Open Online 
Courseware (MOOC). Hierbij kunnen op internet geplaatste 
colleges door studenten overal ter wereld afgenomen 
worden, en worden sociale media ingezet voor de 
communicatie en begeleiding. De online artificial 
intelligence course van Stanford University is het afgelopen 
jaar wereldwijd door 58.000 mensen gevolgd, waaronder 
studenten van onze eigen universiteit. Hoewel er nog de 
nodige zaken zijn op te lossen rond de erkenning en 
accreditering van online onderwijs, en ook nog niet duidelijk 
wat de uiteindelijke business modellen achter deze vorm 
van onderwijs kunnen zijn, is het wel duidelijk dat het 
academisch onderwijs voor een grote verandering staat.  
Wij komen hier nog op terug.

Over het algemeen staan we positief tegenover de 
kansen die nieuwe technologie ons biedt. De directe 
toegang tot allerhande informatie en diensten verrijkt ons 
leven met nieuwe mogelijkheden, en ook bestaande 
zaken, zoals belasting betalen, reizen boeken, inkopen 
doen, bankzaken doen, etc., etc., verlopen efficiënter, 
sneller en makkelijker en kunnen op bijna elke 
willekeurige plaats en tijdstip verricht worden. Het gevoel 
dat alles in beweging is, is dat van een positief beleefde 
stroomversnelling, zoals dat verbeeldt wordt in het werk 
van de Italiaanse futuristen aan het begin van de 
twintigste eeuw. Ook toen gaven de industrialisatie, de 
komst van stoom-, brandstof-, en elektromotoren een 
gevoel van tomeloze vooruitgang, dat bij voorbeeld goed 
verbeeld door de uitdrukking van snelheid in La velocità 
in motocicletta van Giacomo Balla.

Door deze stroomversnelling zijn de afstanden in de 
moderne wereld veel kleiner geworden omdat overal 
iedereen en alles met elkaar in verbinding staat en 
informatie kan delen. Dit heeft de wereld niet alleen 
communicatief in een Global Village (McLuhan, 1962) 
veranderd. Door de effectieve loskoppeling van 
productiviteit en dienstverlening van plaats en tijd door 
het internet, is ook een wereld gecreëerd met ongekend 
nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie. 
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Dicteert de Wet van Moore een antwoord op Gauguins 
Où allons-nous?. Een bekende tegenwerping is, dat deze 
wet niet begrepen moet worden als een natuurwet, maar 
eerder een beginsel is waaraan de globale 
halfgeleiderindustrie zich programmatisch heeft verplicht. 
Het is de kern van een roadmap waaraan iedereen 
samenwerkt om hem te realiseren. Het einde van de Wet 
van Moore is dan ook al vaak aangekondigd, omdat een 
exponentiële groei niet onbegrensd volgehouden kan 
worden.

Toch zijn er aanwijzingen dat de Wet van Moore meer is 
dan alleen maar een overeengekomen doel. 
Nevenstaande figuur, bijvoorbeeld, laat zien dat een 
generalisatie van Moores beginsel, waarin de 
ontwikkelingen in de informatietechnologie vanaf het 
begin van de twintigste eeuw worden meegenomen, ook 
waar is. De ontwikkeling van de elektromechanische 
rekenmachines, het relais, en de elektronenbuis, werden 
niet gedreven door bewust nagestreefde specificaties van 
rekenkracht, maar blijken niettemin prachtig op de 
bewuste curve te passen.

Het verlangen om iets te kunnen zeggen over de principes 

waarmee de menselijke beschaving zich ontwikkeld, wordt op 

een indringende manier uitgedrukt door Paul Gauguin in zijn 

schilderij D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-

nous? Op Tahiti zocht hij naar antwoorden die hij in Frankrijk 

niet kon vinden, en legde in 1897-1898 zijn bevindingen vast in 

dit immense schilderij, dat hijzelf als zijn belangrijkste werk zag. 

Generalisatie Wet van Moore

Gauguin, D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?(1898)

Balla, La velocità in motocicletta (1913)

GauGuin, meer moore  
en morris
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Hoewel de naam anders suggereert, is de 
hoofdboodschap van het boek niet dat de macht 
onontkoombaar van West naar Oost verschuift (waarbij 
de verschillen in de sociale index klein blijven), maar 
vooral dat de mensheid voor een enorme opgave staat. 
Uit extrapolatie van van de curve blijkt dat de mensheid, 
Oost en West, de komende honderd jaar 4000 punten op 
de index zou moeten groeien. Staggering, 
duizelingwekkend, noemt Morris het vooruitzicht dat de 
ontwikkeling de komende eeuw die van de afgelopen 
16000 jaar met meer dan een factor vier moet overtreffen.

Vanuit zijn analyse zijn er voor de toekomst 
uiteindelijk twee mogelijke scenario’s. In het eerste 
kunnen we door de harde bovengrens aan onze 
natuurlijke hulpbronnen, de noodzakelijke 
ontwikkeling niet realiseren. Dit zou men het 
Paaseiland scenario kunnen noemen. In 1722 werd 
dit eiland ontdekt door Jacob Roggeveen, die er 
naast zo’n twee à drieduizend bewoners de 
karakteristieke, grote voorouderbeelden of Moai 
aantrof, zoals op de afbeelding te zien is. Omdat er 
ten tijde van ontdekking van Paaseiland geen 
bomen op het eiland groeiden, stond men voor het 
raadsel hoe deze beelden ooit vervoerd en gebouwd 

In 2010 verscheen een boek dat aan de hand van een 
Moore-achtige grafiek 16000 jaar menselijke 
geschiedenis beschrijft: Why the West Rules – For Now 
van de Britse archeoloog, classicus en geschiedkundige 
aan de universiteit van Stanford, Ian Morris (Morris, 
2010). Om de ontwikkeling van menselijke culturen te 
meten, gebruikt Morris een sociale-ontwikkelingsindex 
die geschikt is gemaakt om hem ook met enige 
betrouwbaarheid te kunnen berekenen op basis van 
archeologische en historische bronnen. De resulterende 
grafiek is hieronder weergegeven.

Zoals uit de grafiek valt op te maken is de 
ontwikkelingsindex van zowel de Oosterse als Westerse 
beschavingen de afgelopen 16000 jaar zo’n 900 honderd 
punten gestegen. De grafiek toont bij benadering het 
verloop van een (dubbel)exponentiële ontwikkeling, met 
hier en daar rimpelingen die samenvallen met grote 
historische verschuivingen, zoals het einde aan de 
Mesopotamische en Egyptische beschavingen, het val 
van het Romeinse Rijk, het begin van de industriële 
revolutie, etc. Morris suggereert dat de onderliggende 
ideale groeicurve van de index de eigenschap is van een 
zich normaal ontwikkelende beschaving, en dat 
afwijkingen ervan duiden op verstoringen in die 
ontwikkeling. Moai op Paaseiland

grafiek Morris, Sociale ontwikkelingsindex Oost & West

hadden kunnen worden. Tegenwoordig is duidelijk 
dat het Paaseiland ver voor Roggeveens ontdekking 
met bomen begroeid was, en een samenleving van 
zo’n tien- tot vijftienduizend mensen kende. 
Overbevolking en ontbossing, mede door de 
voortdurende competitie om steeds prestigieuzere 
Moai op te richten, en de relatieve isolatie van het 
eiland, hebben tot de teloorgang van die beschaving 
geleid (zie o.a. (Wright, 2004)).

Het tweede scenario in Morris’ visie voor de 
mensheid is dat de benodigde sociale ontwikkeling 
wel gerealiseerd wordt. Deze kenmerkt zich dan niet 
door een verdere exponentiële groei van ons 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, maar door een 
door technologie geleide intensifiëring van 
menselijke interactie en sociale effectiviteit.

Dit meer optimistische scenario sluit aan bij de 
singulariteitstheorie van schrijver en uitvinder Ray 
Kurzweil, zoals besproken in The Singularity is Near 
(Kurzweil, 2005). Kurzweil gaat ervan uit dat de 
versnelling volgens de wet van Moore de komende 
decennia gaat leiden tot een transhumanisme, 
waarbij de mens ontsnapt aan zijn biologische 

beperkingen door een effectieve versmelting met 
nieuwe technologieën. Deze theorieën zijn 
speculatief, en minder solide onderbouwd dan de 
geschiedmatige wetmatigheid van Morris.

In zowel de analyse van Morris als Kurzweiler zijn de 
komende 40 jaar cruciaal, en staat deze in het teken 
van high tech, human touch, om met de woorden 
van onze eigen universiteit te spreken. Het komt 
erop aan technologie te ontwerpen en in te bedden 
in de menselijke context, op het niveau van 
samenlevingen, organisaties, personen, en ook 
binnen het menselijk lichaam. Al deze 
ontwikkelingen, en met name ook de laatste gaan 
gepaard met indringende vragen van filosofische en 
ethische aard. Hierop wordt door onze Dies-
redenaar van dit jaar, professor Peter-Paul Verbeek, 
in zijn lezing nader ingegaan. (Verbeek, 2012)



de Grote Golf  innovation of meaninG
Het verschil in stroming tussen de tijd van Herakleitos (Morris index ~30) 

en die van nu (Morris index ~900), is die tussen de stroming in het eerder 

getoonde schilderij van Jan Mankes, en die in de beroemde houtsnede 

van Hokusai, De grote golf bij Kanagawa (1832). In deze voorstelling, de 

eerste in de serie van de Zesendertig gezichten op de berg Fuji, zien we 

een zeer grote golf midden op zee op punt van breken, met twee snelle 

roeiboten, waarvan de bemanning alle snelheid en vaardigheid nodig zal 

hebben om er heelhuids vanaf te komen.

In zijn boek Design-driven Innovation beargumenteert Roberto Verganti 

(Verganti, 2009) dat succesvolle vernieuwing  niet alleen wordt gedreven door 

technologische innovatie, maar ook door een innovation of meaning. Dit deel van 

het ontwerp richt zich op de betekenis, met name ook in de zin van beleving en 

emotie, die een product heeft voor zijn gebruiker, en de manier waarop dit in het 

ontwerp wordt ondersteund.

Het aanbieden van steeds krachtiger en flexibeler 
diensten over het internet leidt tot het empowerment van 
de individuele wereldburger, die daarmee steeds meer 
regie krijgt over de diensten die hij afneemt. Zoals de 
student die zijn eigen onderwijsaanbod samenstelt uit 
een wereldwijd aanbod van digitale colleges, en de 
leerstof verwerkt met behulp zichzelf organiserende 
groepen gelijkgestemden in de sociale media. Na hun 
(bijna) monopolie op de toegang tot wetenschappelijke 
kennis te zijn kwijt geraakt, verliezen universiteiten nu 
ook hun greep op het aanbod van colleges en leerstof. 
De vraag is wat de meerwaarde is die de universiteit kan 
bieden bovenop deze algemeen toegankelijke 
leerinfrastructuur. 
 
Bij het onderzoek lijken de veranderingen zo op het eerste 
gezicht kleiner. Wetenschappelijk onderzoek 
organiseerde zich altijd al in internationaal opererende 
netwerken van peers. Maar er is sprake van een 
ongekend grote intensivering en versnelling van de 
interacties in deze onderzoeksnetwerken ten gevolge van 
de moderne infrastructuur. En daardoor ontstaat weer 
een nieuwe uitdaging. Vanwege de enorme versnelling 
van kennisopbouw in de gehele wereld, is de potentieel 
relevante kennis van buiten elke individuele instelling 
onvergelijkbaar veel groter dan die waarover de instelling 
zelf direct beschikt. En als kennis overal is, wat is dan de 
toegevoegde waarde van de individuele instelling, en 
waarom zou men daarin willen investeren? Bij de 
toekomst van zowel het academisch onderwijs als het 
onderzoek gaat het daarom om de toegevoegde waarde 
die de instelling creëert ten opzichte van wat algemeen 
beschikbaar is of komt.

Hoe moeten universiteiten, en in het bijzonder de 
Universiteit Twente, zich positioneren in deze woelige 
baren? Een indringende bespreking van deze vraag is te 
vinden in het rapport University of the future, a thousand 
year old industry on the cusp of profound change (Ernst 
and Young, 2012). Hoe moet de universiteit zich 
organiseren om haar core business, academisch 
onderwijs en onderzoek, in de zich snel veranderende 
omstandigheden te kunnen blijven uitvoeren? En welke 
rol heeft de universiteit te spelen ten aanzien van de 
verschillende scenario’s van Morris? Het laatste hangt 
nauw samen met de oplossing van de zogenaamde 
Grand Challenges op het gebied van energie, klimaat, 
duurzaamheid, gezondheid, veroudering, honger, 
armoede, etc. zoals die in de laatste jaren door de 
verschillende internationale organisaties en fora zijn 
benoemd, zie bijvoorbeeld (Lund Declaration, 2009). 
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Deze ideeën kunnen we ook toepassen op het ontwerp 
van de universiteit nieuwe stijl die past bij bij de 
uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien. Het gaat 
daarbij niet zozeer om een totale verandering van de 
activiteiten van de universiteit, alswel het vinden van de 
de goede positionering en duiding van die activiteiten als 
basis voor de toekomstige ontwikkeling.
Als we deze gedachtengang toepassen op het universitair 
onderwijs, dan moeten we, gezien de universele toegang 
tot wetenschappelijke kennis en online leermiddelen, ons 
niet neerzetten als een aanbieder van kennis en colleges, 
maar als een aanbieder van relevante leerervaring en 
vorming. We moeten appelleren aan het (terechte) gevoel 
dat met alleen het sprokkelen van online colleges, hoe 
goed ook, een volwaardige academische opleiding kan 
worden gevolgd. Het samen met anderen werken aan het 
verwerven van nieuwe kennis, en het toepassen daarvan 
in project- of probleemgestuurd onderwijs, het 
intellectuele debat, en de interactie met de universiteit om 
tot het beste persoonlijke maatwerk in de opleiding te 
komen, vormt een uiterst belangrijke toegevoegde 
waarde van het Twentse Onderwijs Model, dat we 
momenteel aan het invoeren zijn. Het concept laat zich 
ook uitstekend combineren met een online aanbod van 
(top)college’s van elders.

Voor het onderzoek en valorisatie geldt dat de 
nationale en regionale omgeving van de universiteit 
haar niet zozeer waardeert als een producent van 
excellent wetenschappelijk onderzoek, maar als 
interface tot het relevante deel van het wereldwijde 
kennisnetwerk, en als motor in de valorisatie van die 
kennis. Dat betekent dat de universiteit zichzelf moet 
positioneren als effectief kennisknooppunt in 
belangrijke internationale, nationale en regionale 
netwerken. Overigens kan de universiteit alleen deel 
vormen van interessante netwerken, als dat 
lidmaatschap ook echte waarde aan het netwerk 
toevoegt. Dat kan door onder meer door excellent 
wetenschappelijk onderzoek op relevante gebieden, 
maar ook door het inbrengen van belangrijke 

onderzoeksinfrastructuur, door unieke combinaties 
van vakgebieden, etc. Kortom, door alles waarmee 
unieke of schaarse kennis en capaciteit aan het 
netwerk wordt toegevoegd. 
Voor het goede verloop van valorisatie is het van 
belang dat er vanuit een samenhangende visie in 
zowel fundamenteel wetenschappelijk, als 
fundamenteel toegepast en toegepast technologisch 
onderzoek, wordt geïnvesteerd met een effectieve 
onderlinge kruisbestuiving, zie o.m.(Stokes, 1997). 
Dit is overigens bij uitstek een eigenschap van het 
effectieve netwerk van een universiteit, en hoeft zich 
niet geheel binnen de instelling af te spelen.

Waar onderzoek en onderwijs sterk verbonden zijn, 
zoals bij het masteronderwijs en de opleiding van 
promovendi, zullen deze ontwikkelingen ook leiden 
tot nieuwe verschijningsvormen. De beste 
opleidingen hier zullen gevormd worden door 
internationale consortia van universiteiten, die elk 
modules op hun eigen topspecialiteit zullen 
toeleveren aan een curriculum dat door de 
studenten reëel en virtueel aan verschillende 
instellingen doorlopen zal worden. Accreditatie zal 
op den duur op Europees of intenationaal niveau 
plaatsvinden. Dit is dus in zekere zin Back to the 
Future, naar het model van de middeleeuwse 
vaganten, die in Europa van universiteit naar 
universiteit trokken.

Middeleeuws onderwijs

Hokusai, De grote golf bij Kanagawa (1832)
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ridinG the wave
We hebben gezien dat de grote golf van verandering zich zowel openbaart in de 

steeds sterkere vernetwerking van de mondiale samenleving met de daaruit 

voorvloeiende grote veranderingen in de economische en financiële systemen, als  

in de grote uitdagingen van de Grand Challenges. Dit zijn ontontkoombaar ook de 

uitdagingen, en dus ook kansen voor de Universiteit Twente.

De sterktes die de Universiteit Twente in kan zetten zijn 
aanzienlijk. Sterk multidisciplinair onderzoek op het 
gebied van technologieën van de toekomst: de 
nanotechnologie, de biomedische technologie, en 
informatie- en communicatietechnologie, 
gecomplementeerd met zeer relevante, technologie-
georiënteerde kennis van gedragswetenschap en 
governance. De orientatie op multidisciplinariteit, en de 

combinatie van beta- en gamma-onderzoek, kortom High 
Tech Human Touch, is hierbij zowel een onderscheidend 
als een maatschappelijk zeer waardevol profiel. Het 
Twentse Onderwijs Model is toegesneden op de 
uitdagingen van de toekomst, door de opleiding van 
breed inzetbare wetenschappers, ingenieurs en 
professionals, met een grote nadruk op het realiseren van 
een vormende leerervaring en maatwerk voor de student. 

En op het gebied van valorisatie heeft de UT een 
ongeëvenaard track record. Met de eerste 
masteropleidingen in Europese consortia wordt reeds 
geëxperimenteerd.

De condities van de komende jaren zullen ons echter 
dwingen om met beperkte middelen maximaal resultaat 
te behalen. Scherp aan de wind te zeilen dus, of gezien 
het beeld van de grote golf wellicht passender in 
surferstermen: riding the wave. Dat vereist een 
organisatie die flexibel en wendbaar is, zowel wat betreft  
de primaire, als bij de ondersteunende processen. 

Het is dus ook van cruciaal belang de juiste netwerken te 
onderhouden, c.q. te creëren. Het gaat hier bij niet 
speciaal om de netwerken op het niveau van de instelling 
zelf, zoals de ECIU, de 3TU, en de Noord-oost 
Nederlandse samenwerking. Het gaat hier om de 
netwerken op elk aggregatieniveau van onze instelling, 

dus ook van instituten, faculteiten, opleidingen, 
afdelingen, vakgroepen, leerstoelen en personen. En op 
het gebied van onderwijs, onderzoek, ondersteuning en 
valorisatie. En steeds weer met de afweging van wat we 
zelf als waarde toevoegen, en wat we zelf kunnen 
ontlenen aan onze netwerken.

Tenslotte is het belangrijk hier de essentiële rol van 
Europa te onderstrepen. Dit niet alleen omdat we de 
komende jaren voor het verkrijgen van onze middelen 
een verschuiving van Dan Haag naar Brussel verwachten. 
Maar vooral ook omdat de netwerken die relevant zijn, 
internationaal en globaal zijn, evenals de aard van de 
Grand Challenges. Europa is hierbij de basis van de 
internationalisering binnen ons eigen werelddeel, het 
platform voor de lokale aanpak van de Grand Challenges, 
en de krachtigste vertegenwoordiger van onze belangen 
in de wereld in de woelige baren van de veranderingen in 
deze tijd.
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Op dit moment legt Google de laatste hand aan een project dat ons leven 

ingrijpend zal veranderen. Het project, dat op het eerste gezicht helemaal 

niet zo revolutionair is, heet ‘Google Glass.’ Door middel van een 

intelligente bril voegt Google een laag toe aan onze werkelijkheid. De bril 

herkent gebouwen, gezichten en afbeeldingen, en geeft via de krachtige 

zoekmachine van Google alle informatie die erover te vinden is, als een 

permanente ondertiteling bij de wereld.

Met oogbewegingen, aanrakingen of stemgeluid is de bril 
te bedienen. Daardoor is het ook mogelijk om berichten 
te ontvangen en te versturen, zonder dat anderen het 
kunnen zien. Of er kan een spel als laag over de echte 
wereld worden gelegd, waardoor de openbare ruimte of 
je eigen woonkamer een geheel nieuwe betekenis krijgt.  
 
Wat vroeger helderziendheid en telepathie heette, wordt 
straks in hoog tempo en slechts voor een paar honderd 
euro vanuit Californië in onze samenleving uitgerold. 
Onzichtbare communicatie op afstand, praten met 
voorwerpen, letterlijk in een oogopslag alles te weten 
komen over de mensen en dingen om ons heen: Google 
maakt het paranormale doodnormaal. We begonnen er 
net aan te wennen dat er een virtuele ‘tweede wereld’ is, 
waarin sociale media ons een sociaal parallel-leven 
bieden. Maar nu vermengt die tweede wereld zich met 
ons dagelijks leven, door er als een transparante laag 
overheen geschoven te worden. Daarmee zal de 
samenleving voorgoed veranderen. De grenzen tussen 
ons privéleven en de openbare ruimte zullen opnieuw 
bevochten moeten worden, omdat alle informatie die op 
Internet over ons privéleven te vinden is straks letterlijk 
op straat ligt. Onderwijsprocessen moeten op de schop, 
als een belangrijk deel van de beschikbare kennis met 
een oogbeweging beschikbaar is. Sociale codes, 
privacywetgeving, veiligheidsbeleid, er is haast geen 
domein van de samenleving dat niet opnieuw doordacht 
en georganiseerd moet worden als de Google bril 
maatschappelijk ingebed raakt. 
 
Wie zich afvraagt of het reëel is dat mensen met zo’n 
brilletje gaan rondlopen, moet zich ook eens afvragen 
hoe reëel het 10 jaar geleden leek dat mensen op straat 
zouden telefoneren en in restaurants niet alleen aandacht 
zouden hebben voor hun tafelgenoten maar ook voor de 
mensen die via de smartphone aanwezig zijn. Laat staan 
hoe reëel het enkele honderden jaren geleden was om te 
bedenken dat mensen die slecht konden zien met een 
geslepen stuk glas voor hun ogen over straat zouden 
gaan. En de ‘gewone’ bril was minstens zo’n grote 

revolutie als de Google bril zou kunnen worden. Daarvóór 
bepaalde immers het lot of iemand goed kon zien of niet, 
en dus ook of iemand in principe zou kunnen lezen of 
niet. Zonder bril was geletterdheid voorbehouden 
gebleven aan een beperkte groep mensen in een 
specifieke periode van hun leven. Terwijl het geschreven 
en gedrukte woord één van de meest bepalende 
ontwikkelingen in de menselijke cultuur is.

Ook dichter bij huis worden technologieën ontwikkeld die 
potentieel een enorme invloed zullen hebben op de toekomst 
van de mens. Laat ik u nog één voorbeeld geven. Aan onze 
eigen universiteit wordt momenteel een technologie 
ontwikkeld die onze voortplanting radicaal wel eens radicaal 
zou kunnen veranderen. De groep van Albert van den Berg is 
gespecialiseerd in het maken van laboratoriumpjes op 
chipformaat. Daar is van alles mee te doen: van het opsporen 
van kankergezwellen tot het bepalen van bloedwaarden. 

de vleuGels van icarus

Google’s Glass



verandering is. Als “alles” verandert, dan is innovatie - 
zoals verandering tegenwoordig genoemd wordt - niet 
alleen technologisch maar ook maatschappelijk. Niet 
alleen onze materiele omgeving verandert, omdat wij 
nieuwe apparaten ontwikkelen, maar wijzelf veranderen 
mee. Die gedachte klinkt nog veel explicieter door in de 
Latijnse variant op Herakleitos: tempora mutantur et nos 
mutamur in illis - de tijden veranderen, en wij veranderen 
mee. Letterlijk staat er: “de tijden worden veranderd en 
wij worden veranderd in hen”. Er zijn ‘motoren’, 
bewegers, die veranderingen in gang zetten, en wij zijn 
niet alleen maar toeschouwers van die veranderingen 
maar worden er zelf ook door beïnvloed. 
Die beïnvloeding neemt steeds grotere vormen aan, nu 
de golven van technologische ontwikkelingen steeds 
hoger lijken te worden en elkaar steeds sneller lijken op te 
volgen. Net nu de informatietechnologische revolutie 
echt tot in de poriën van ons dagelijks leven begint door 
te dringen - omdat niet alleen arbeids- en 
productieprocessen door automatisering en 
informatisering bepaald worden, maar sociale media en 
communicatietechnologie ook steeds verder vorm geven 
aan ons privéleven - beginnen de bio-, nano- en 
neurotechnologie aan een gestage opmars. 
 
De gedachte dat “alles stroomt” is een understatement 
als we tot ons laten doordringen wat al deze 
technologieën met de mens gaan doen. We hebben 
eerder te maken met een stormvloed. Vrijwel geen enkel 
aspect van het menselijk bestaan lijkt onaangetast te 

In het nu volgende zal ik dan ook onderzoeken wat de 
samenhang is tussen hybriden en hubris. Allereerst ga ik 
nader in op de verwevenheid van mens en techniek, en 
de manieren waarop die verwevenheid 
geconceptualiseerd kan worden. In het tweede gedeelte 
van mijn verhaal zal ik vervolgens de normatieve 
dimensie van techniekontwikkeling bespreken. Wat voor 
ethiek past bij de gedachte dat alles stroomt, en dat de 
mens meestroomt met de techniek? Ik zal laten zien dat 
de gedachte dat de mens mede bepaald wordt door de 
techniek nog niet impliceert dat de mens is uitgeleverd 
aan de technologische ontwikkeling. Ik zal daarom 
pleiten voor een ethiek die noch voor de techniek uit wil 
lopen, noch er achteraan wil hobbelen, maar een ethiek 
die ernaast loopt: een ethiek die zich richt op het 
filosofisch en ethisch begeleiden van technologische 
ontwikkelingen. Op die manier wordt het mogelijk om 
verworven inzicht in de verwevenheid van mens en 
techniek te vertalen naar ontwerppraktijken en naar 
beleid. Hoe kunnen wetenschappers en technologen 
anticiperen op de maatschappelijke rol van hun werk?  
En hoe kunnen gebruikers en beleidsmakers worden 
toegerust om te doorzien hoe technologieën impact 
hebben op de samenleving?

Een recente toepassing, ontwikkeld door Loes Segerink, 
is het bepalen van de kwaliteit van menselijk sperma.  
Dit bespaart mannen met vruchtbaarheidsproblemen een 
vervelend bezoek aan het ziekenhuis. Maar ondertussen 
opent deze technologie ook een radicale nieuwe 
mogelijkheid. Omdat ‘vrouwelijke’ spermacellen iets 
zwaarder zijn dan ‘mannelijke’, is het ook mogelijk 
(hoewel ingewikkeld) om er sperma mee te scheiden op 
geslacht. Wie een meisje wil, gebruikt de ene helft, wie 
een jongetje wil de andere. Voor alle duidelijkheid: de 
technologie is nog lang niet rijp voor de markt, en 
geslachtskeuze is in Nederland niet toegestaan. Maar dat 
maakt de vraag niet minder relevant wat het in onze 
samenleving gaat betekenen, als er straks bij de drogist 
een doe-het-zelf pakketje te koop is om te kiezen of je een 
jongetje of een meisje wil. Sinds mensenheugenis is het 
geslacht van je kinderen immers iets dat je overkomt. 
Door echoscopie weten we het inmiddels vaak al voor de 
geboorte. Maar er zelf voor kunnen kiezen, dat is een 
flinke stap verder. Wat ooit een lot was dat je alleen kon 
aanvaarden, wordt nu iets waar we actief voor kunnen 
kiezen en dus ook zelf verantwoordelijk voor worden. Een 
paar knappe koppen uit Twente kunnen voor altijd 
veranderen wat ouderschap betekent in onze 
samenleving. Wat gaat dat betekenen?

Het thema van deze diesviering is het klassieke inzicht 
van Herakleitos dat “alles stroomt”: panta rhei. In deze 
lezing wil ik met u proberen te onderzoeken wat dat 
eigenlijk betekent, dat alles in een permanente staat van 

blijven door de steeds snellere technologische 
ontwikkelingen. En dat roept direct twee onontkoombare 
vragen op. Ten eerste: wat betekenen deze technologieën 
voor mens? Hoe kunnen we de nieuwe relaties tussen 
mens en technologie conceptualiseren die uit deze 
ontwikkelingen voortkomen? En ten tweede: hoe 
wenselijk zijn deze ontwikkelingen, en hoeveel invloed is 
erop uit te oefenen? Willen wij onszelf wel altijd zo ver op 
het spel zetten als momenteel gebeurt? 
 
Om in de sfeer van de klassieke oudheid te blijven: deze 
twee vragen gaan over de relaties tussen hybriden en 
hubris. Enerzijds worden wij steeds meer hybride, steeds 
meer een samenstelling van organisme en technologie, 
mens en machine, subject en object. Anderzijds roept 
deze hybridisering voortdurend de vraag op of we niet te 
ver gaan: is al dat geknutsel aan onszelf geen vorm van 
overmoed - of ‘hubris’, zoals de Grieken dat noemden? 
 
Het bijzondere is dat de woorden ‘hybride’ en ‘hubris’ 
aan elkaar verwant zijn. Ze delen dezelfde stam, en dat 
kan geen toeval zijn. Elke vermenging zet iets op het spel 
en wie wat op het spel zet, kan te ver gaan. De mythe van 
Icarus, waarover later meer, verbeeldt dat op prachtige 
wijze. De mens die zich verbeeldt de zwaartekracht te 
kunnen overwinnen door te vliegen met zelfgemaakte 
vleugels, stort door zijn eigen overmoed in zee.  
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Bronzen beeld van Herakleitos



Het begrijpen van de relaties tussen mens en techniek is één van de 

belangrijkste activiteiten van de techniekfilosofie geweest in de 

afgelopen decennia. In de mediatietheorie - de benadering waarin ik zelf 

actief ben - is de gedachte centraal komen te staan dat we de grenzen 

tussen mens en techniek moeten vervagen. Mens en technologie 

kunnen niet in twee verschillende domeinen worden gelokaliseerd, maar 

moeten beschouwd worden in hun onderlinge verwevenheid. 

Technologie hoort niet thuis in de dingenwereld, maar in de 

mensenwereld: technologieën geven vorm aan de manier waarop wij 

mens zijn.

mens en techniek

directe interactie tussen mens en technologie, zoals 
wanneer iemand een kopieermachine bedient, of een 
auto repareert. De vierde en laatste relatie die Ihde 
onderscheidt is de achtergrondrelatie, aan te duiden als 
mens (technologie / wereld). Vanuit deze relatie hebben 
technologieën een invloed op onze relatie met de wereld, 
zonder dat we ze direct ervaren. Een airconditioning die 
automatisch aan- en uitgaat, bijvoorbeeld, schept een 
context voor de ervaring van mensen door geluid te 
maken en een bepaalde kamertemperatuur te 
bewerkstelligen. In deze vier mens-techniekrelaties 
schuift techniek als het ware steeds verder van de mens 
af: van verlengstuk van onze zintuigen tot context voor 
onze ervaringen.

inlijvingsrelatie is de relatie waarin mens en technologie 
ook lichamelijk met elkaar versmelten. Terwijl een 
gehoorapparaat nog wordt ‘ingelijfd’, vormt een cochleair 
implantaat een fysieke eenheid met degene die hem 
‘draagt’: hier wordt een microfoon direct aangesloten op 
de gehoorzenuw. Je hoort niet ‘door’ het implantaat 
heen, maar gezamenlijk met het implantaat. Deze relatie 
kan worden aangeduid als ‘fusie’:  
mens/technologie    wereld.
 
Maar daarmee zijn we er nog niet. De twee technologieën 
waarmee ik deze lezing opende, laten nog twee nieuwe 
relaties zien tussen mens en technologie. De Google bril 
zorgt ervoor dat we niet één maar twee parallelle relaties 
met de wereld ontwikkelen. In aanvulling op de 
zintuiglijke ervaring die door de bril heen optreedt, biedt 
de Google bril tegelijkertijd een representatie van de 
wereld. Terwijl mensen door de bril heen de wereld 
waarnemen, biedt de bril tegelijk een betekenislaag als 
aanvulling op die zintuiglijke ervaring. We zouden dit een 
compositie-relatie kunnen noemen. Daarin zijn twee 
circuits tegelijkertijd actief:  
(mens - technologie)   wereld 
en mens    (technologie - wereld). 
De geslachtskeuzetechnologie grijpt nóg weer anders 
aan op de mens, namelijk op onze genese. Hier is de 
mens zelf in het geding, nog voor die überhaupt een 
relatie met de wereld kan hebben. Schematisch is dit aan 
te geven als: techniek    mens (wereld).

Mediatietheorie
Aan de basis van de mediatietheorie staat het werk van 
de Amerikaanse techniekfilosoof Don Ihde. Ihde 
analyseert de diverse vormen die de relaties tussen mens 
en techniek kunnen aannemen (Ihde 1990). Centraal staat 
daarbij de gedachte dat technologieën vormgeven aan de 
relaties tussen mens en wereld. Wanneer een 
technologie gebruikt wordt, gaat deze functioneren als 
een medium tussen de gebruiker en zijn of haar 
omgeving. Een mobiele telefoon, bijvoorbeeld, is meer 
dan een handig instrument om over afstand te 
communiceren. De GSM geeft ook vorm aan de manier 
waarop mensen met elkaar communiceren en aan onze 
ervaring van de grenzen tussen privé en publiek – iets 
wat de Google bril ongetwijfeld in overtreffende trap gaat 
doen.

Don Ihde onderscheidt vier vormen die de relatie tussen 
mens en techniek kan aannemen. Allereerst is er de 
“inlijvingsrelatie”, schematisch aangeduid als 
(mens - technologie)  wereld. In deze relatie is een 
technologie als het ware een verlengstuk van het 
menselijk lichaam. Mensen ervaren de wereld ‘door een 
technologie heen’, zoals het geval is bij een bril, een 
gehoorapparaat, een blindenstok. Maar contact met de 
wereld via technologie is ook mogelijk vanuit de 
“hermeneutische relatie”, schematisch aangeduid als 
mens  (technologie - wereld). Sommige technologieën 
geven ons namelijk toegang tot de wereld door er een 
representatie van te geven, die we moeten aflezen en 
interpreteren - zoals een thermometer een getal aangeeft 
en geen gevoel van warmte of koude doorgeeft, en zoals 
een echoscopie een representatie is van een ongeboren 
kind.
Een derde relatie in het raamwerk van Ihde is de 
“alteriteitsrelatie”, schematisch aan te duiden als 
mens  technologie (wereld). In deze relatie is er een 

Ihde’s analyse van mens-techniekrelaties heeft een 
geheel nieuwe techniekfilosofie mogelijk gemaakt. In 
plaats van te onderzoeken wat ‘de techniek’ doet met ‘de 
mens’ en ‘de maatschappij’ heeft Ihde’s kader de ruimte 
geschapen om te onderzoeken hoe concrete 
technologieën bemiddelen in menselijke handelingen, 
ervaringen, interpretaties. Tegenover het sombere 
vervreemdingsdenken van de klassieke techniekfilosofie 
komt een benadering waarin technologie juist ook 
nieuwe relaties met de werkelijkheid mogelijk maakt. 
Waarnemingsinstrumenten helpen wetenschappers de 
werkelijkheid te interpreteren; medisch-diagnostische 
technologie geeft vorm aan interpretaties van ziekte en 
gezondheid; sociale media geven een nieuwe invulling 
aan sociale relaties en vriendschappen.

De nieuwste technologieën maken het echter nodig om 
Ihde’s scala aan relaties verder uit te breiden (cf Verbeek 
2011a). In mijn oratie gaf ik enkele jaren geleden aan dat 
aan de uiteinden van Ihde’s vierdeling nog andere relaties 
bestaan. Nog een stap verder van de mens weg dan de 
achtergrondrelatie is er bijvoorbeeld technologie waarin 
we als het ware ondergedompeld zijn, zoals de ‘Ambient 
Intelligence’ van ‘smart environments’. Slimme huizen, die 
kunnen vaststellen of we thuis zijn of niet, en daar de 
verlichting en verwarming op aanpassen; slimme toiletten 
kunnen vaststellen of we iets mankeren. De relatie die we 
hiermee hebben, kan aangeduid worden als “immersie”. 
Schematisch: mens  technologie / wereld.
En nog een stap dichterbij de mens dan de 

Techniekfilosoof Don Ihde
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Nieuwe technologieën, kortom, grijpen op nieuwe manieren aan op de 

mens. En niet alleen de structuur van deze relaties verdient nader 

onderzoek, mar ook de implicaties ervan. Wat doen technologieën met 

ons, vanuit al de relaties die we ermee ontwikkelen? Ik wil mij in deze 

lezing beperken tot één domein, en dat is de moraal. Door de 

fundamentele manier waarop technologie vorm geeft aan menselijke 

ervaringen en praktijken, kan namelijk met reden gesteld worden dat 

technologie moreel geladen is (cf Verbeek 2011b). Apparaten bemoeien 

zich met onze moraal.

de moraal van techniek

Kapot is kapot, het binnenwerk van apparaten is 
verboden terrein voor vrouwen. Mannen daarentegen 
krijgen niet alleen een apparaat dat open te schroeven is, 
maar als ze mazzel hebben hoort daar ook nog een 
‘exploded view’ bij die de constructie optimaal zichtbaar 
maakt, en bij de dure modellen hoort soms ook nog een 
gereedschapssetje met een schroevendraaiertje en een 
kwastje voor het plegen van regelmatige 
onderhoudswerkzaamheden. Mannelijkheid en 
vrouwelijkheid worden op twee heel verschillende 
manieren vertaald in het ontwerp van apparaten.

Een derde voorbeeld komt nog dichterbij. De 
Nederlandse filosofe en Spinozaprijswinnaar Annemarie 
Mol heeft eens heel mooi laten zien hoe onze opvattingen 
over homoseksualiteit enorm zijn beïnvloed door de 
anticonceptiepil (Mol 1997). Dat de pil een grote rol heeft 
gespeeld in de emancipatie van vrouwen is niet moeilijk 
te zien: dankzij de pil kunnen niet alleen mannen maar 
ook vrouwen genieten van seks zonder dat daar direct de 
mogelijkheid aan vast zit dat er een kind uit voortkomt. 

Ons waarnemingsvermogen verandert, zeker wanneer de 
Google bril ons een vorm van helderziendheid bezorgt. 
En onze voortplanting verandert steeds meer in een 
ontwerp: embryoselectie en geslachtskeuze zullen 
ongetwijfeld aangevuld worden met ingrepen in het 
erfelijk materiaal van ons nageslacht.
 
Alles wat ons tot mens maakt, kortom, lijkt vloeibaar te 
worden - “alles stroomt”. De mens wordt, kortom, steeds 
meer een hybride, een vermenging van menselijke en 
niet-menselijke elementen. En dat inzicht is niet in alle 
opzichten comfortabel. Het betekent immers dat we 
onszelf voortdurend op het spel zetten bij de introductie 
van nieuwe technologieën. En dat het dus ook mis kan 
gaan, in die zin dat de alsmaar doorstromende 
ontwikkelingen een wending kunnen nemen die voor 
sommigen of velen onwenselijk is. Inzicht in het hybride 
karakter van de mens voert ons dus regelrecht naar de 
ethiek.

Laat ik deze stelling ondersteunen met een aantal 
voorbeelden. Het muntslot in winkelwagentjes is een 
mooi begin (cf. Akkerman 2001). Op een tamelijk 
onschuldige wijze zorgt dit muntslot ervoor dat mensen 
hun winkelwagentje niet laten rondslingeren bij de 
parkeerplaats of fietsenstalling van een supermarkt. 
Omdat we toch graag die 50 eurocent weer terug willen, 
nemen we allemaal de kleine moeite om even naar het 
verzamelpunt te rijden en ons wagentje in te leveren. Een 
norm uit de mensenwereld blijkt dus ook door een 
voorwerp uit de dingenwereld belichaamd te kunnen 
worden. De grens tussen subject en object blijkt veel 
poreuzer dan vaak wordt gedacht. Ook dingen kunnen 
moraal belichamen.
 
Die materiële dimensie schuilt ook in in- en 
uitsluitingsmechanismen. Het verschil tussen de 
ladyshave en het scheerapparaat is daarvan inmiddels 
een klassiek voorbeeld. Als een ladyshave kapotgaat, is er 
geen manier om het apparaat te repareren. Er zitten 
namelijk geen schroeven in: het apparaat is dicht geseald. 

Maar juist die loskoppeling van seks en voortplanting 
heeft ook een heel belangrijk argument tegen 
homoseksualiteit de wind uit de zeilen genomen. In een 
tijd waarin seks en voortplanting onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, is het gemakkelijker om homoseksualiteit 
als afwijkend, tegennatuurlijk of ongepast te zien. Maar 
sinds de pil zijn wij seks en voortplanting steeds verder 
van elkaar gaan scheiden. Zelfs zo ver dat we onze 
kinderwens vaak pas zo laat tot ons laten doordringen dat 
er allerlei hulpmiddelen nodig worden om het überhaupt 
nog voor elkaar te krijgen. 

Dat is nogal wat: morele opvattingen die worden 
beïnvloed door technologie. De ethiek is voor velen toch 
het kroonjuweel van de mens. De mens heeft een uniek 
vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of 
haar handelen, en om goed en kwaad te onderscheiden. 
En nu komen een paar techniekfilosofen vertellen dat die 
ethiek eigenlijk helemaal geen mensenwerk is, maar ook 
het werk van technologie. Toch is die conclusie 
onontkoombaar. Wij zijn veel minder autonoom in onze 
ethiek dan we soms denken. Dat bekent overigens niet, 
dat de dingen zelf aan ethiek zouden kunnen doen en 
hun eigen moraal aan de mens zouden kunnen opleggen. 
De apparaten om ons heen kunnen op zichzelf geen 
morele keuzes maken. Maar het interessante is dat 
hetzelfde in feite geldt voor mensen. Net als de dingen 
zijn ook mensen ‘op zichzelf’ nauwelijks tot iets in staat. 
Onze moraal komt tot stand in de netwerken van relaties 
die tussen mensen en technologieën ontstaan. 
Mediatietheorie laat zich zo uitwerken tot een theorie van 
morele mediatie (zie Verbeek 2011b). Technologie 
bemiddelt onze moraal. Dat is, voor alle duidelijkheid, niet 
hetzelfde als te zeggen dat technologie onze moraal 
bepaalt. Bemiddeling vergt namelijk altijd een relatie 
tussen mens en technologie. Alleen binnen die relatie 
treedt mediatie op, en dat betekent dat de mensen die 
deel uitmaken van die relatie ook altijd kritisch positie 
kunnen innemen ten opzichte van de bemiddelende rol 
van technologie - alleen moeten ze daarbij niet de illusie 
hebben dat die kritische positie helemaal los staat van de 
techniek die bekritiseerd wordt. Mediatie kent geen 
uitweg.
 
Hybriditeit
Dit fenomeen van morele mediatie is nog maar één 
voorbeeld van de verwevenheid van mens en techniek. 
Steeds meer aspecten van wat ooit ‘de menselijke 
conditie’ was, veranderen onder invloed van technologie. 
Onze lichamelijkheid verandert onder invloed van 
prothesen en gekweekt weefsel. Ons bewustzijn wordt 
beïnvloed door hersenimplantaten en medicatie.  



beperkt tot ‘ja’ of ‘nee’. De vraag ‘hoe’ een nieuwe 
technologie een plek in de samenleving zou kunnen 
krijgen blijft onbeantwoord. En dat is een gemiste kans. 
De mediatietheorie biedt immers juist zoveel 
mogelijkheden om nader te onderzoeken op welke 
manieren het menselijk bestaan vorm kan krijgen in 
interactie met technologie. En met die inzichten kunnen 
ontwerpers, gebruikers en beleidsmakers vervolgens hun 
voordeel doen.

Om het perspectief van de ethiek te verruimen is het 
heilzaam om bij de oude Grieken te rade te gaan, wiens 
gedachtewereld immers toch al de grondtoon voor deze 
dies vormt. Zoals ik in de inleiding aangaf, hadden de 
oude Grieken een prachtig woord om de zorg aan te 
duiden die schuilgaat achter principiële bezwaren tegen 
zulke technologieën: hubris, oftewel overmoed. En, zoals 
ik ook aangaf, opmerkelijk genoeg heeft dat woord een 
etymologische verwantschap met het woord ‘hybride’. 
Vermengingen en onzuiverheden roepen blijkbaar het 
gevaar van overmoedigheid op, van te ver te gaan, teveel 
macht uit te oefenen. Maar de oud-Griekse omgang met 
hybriden belichaamt een heel andere ethiek dan de 
hedendaagse ethische discussies over technologie.

Nadat hij een labyrinth had ontworpen om de gevolgen 
van zijn eerdere uitvinding ongedaan te maken, moest 
Daedalus nóg een uitvinding doen om te kunnen 
vluchten. Geïnspireerd door de vogels ontwierp hij 
vleugels voor zijn zoon en zichzelf, gemaakt van veren en 
was, bevestigd op een houten raamwerk. Maar voordat 
ze wegvlogen, terug naar het vrije leven in Athene, 
waarschuwde Daedalus zijn zoon. Als hij te laag zou 
vliegen, dan zouden zijn vleugels het water van de zee 
absorberen en te zwaar worden. Als hij te hoog zou 
vliegen, zou de was smelten door de warmte van de zon, 
en zouden zijn vleugels uit elkaar vallen. De afloop van 
het verhaal is bekend: Icarus raakte zo in vervoering van 
het feit dat hij kon vliegen, dat hij steeds hoger en hoger 
opsteeg, en uiteindelijk zijn vleugels uiteen zag vallen en 
dramatisch neerstortte, onder de ogen van zijn vader. 

Daedalus is, kortom, de architect van hybriden. En het 
lukt hem niet altijd om die hybriden een goede plek in te 
wereld te geven. Sterker nog: al zijn uitvindingen kennen 
een klassieke tragische afloop. Toch is de ethische 
boodschap van deze verhalen niet dat we van al deze 
nieuwe technologieën zouden moeten afzien, omdat ze 

De meest voor de hand liggende – en ook het vaakst 
gestelde – ethische vraag ten aanzien van nieuwe 
technologieën is: mag dit wel? Is deze technologie wel 
wenselijk? Moeten we deze nieuwe mogelijkheid nu wel 
of niet invoeren in de samenleving? Toch is dit precies de 
vraag die ervoor zorgt dat de ethiek veel te ver verwijderd 
blijft van de technische praktijk. En dat ethische reflectie 
maar nauwelijks invloed heeft op de concrete 
technologische ontwikkelingen. We moeten naar een 
ander model van ethiek bedrijven toe.

Een goede illustratie hiervan is een recente studie over 
voortplantingstechnologie door Wybo Dondorp en Guido 
de Wert, twee vooraanstaande Nederlandse medisch 
ethici. In Reageerbuisdebat: over de maakbaarheid van 
de voortplanting laten Dondorp en De Wert - overigens 
deels onbedoeld - zien hoe desastreus dit binaire ja-of-
nee denken is voor de kwaliteit van ethische discussies 
(Dondorp en De Wert 2012). Ze betogen dat ethische 
discussies over nieuwe voortplantingstechnologieën 
volgens een vast patroon verlopen. In eerste instantie ligt 
de nadruk op de vraag of er principiële bezwaren zijn op 
grond waarvan deze technologie zou moeten worden 
verboden. Gaan we nu niet echt een stap te ver, is de 
grens van de maakbaarheid intussen niet bereikt, mogen 
we het lot wel zo in eigen hand nemen, heeft deze 
technologie geen negatieve invloed op de samenleving? 
De conclusie is echter steevast dat er voorwaarden 
moeten worden geformuleerd die ervoor zorgen dat de 
nieuwe technologie op een veilige en verantwoorde 
manier wordt ingevoerd. Een technologie tegenhouden, 
kortom, gebeurt zelden of nooit (er zijn enkele 
uitzonderingen), en de ethische discussie beperkt zich 
vervolgens tot veiligheid. 

Vanuit het perspectief van technische mediatie, in de 
beginselen waarvan ik u zojuist heb ingewijd, vind dit een 
uiterst problematische verschraling van de ethiek. Omdat 
de discussie zich beperkt tot de vraag of een technologie 
wel of niet aanvaardbaar is, blijven de antwoorden die 
ethici formuleren op technologische ontwikkelingen 

 
 
 
 

Daedalus en Icarus
Om de relatie tussen overmoed en de verwevenheid van 
mens en techniek te verhelderen, wil ik allereerst met u 
het verhaal van Icarus nader verkennen. Laat ik het in 
hoofdlijnen aan u doorgeven. Icarus werd samen met zijn 
vader Daedalus vastgehouden op Kreta. Daedalus is de 
ingenieur van de Griekse mythologie. In opdracht van 
koning Minos had hij een labyrint gebouwd waarin de 
Minotaurus was opgesloten. Die Minotaurus had het 
lichaam van een mens maar het hoofd van een stier. 
Een hybride wezen dus, en zelfs een gevaarlijke hybride. 
Hij werd namelijk in leven gehouden door het eten van 
mensen. En om hem in toom te houden moest er een 
labyrint gebouwd worden waaruit hij nooit zou kunnen 
ontsnappen. Daedalus maakte een prachtig ontwerp, en 
zijn technologie slaagde erin het onmogelijke mogelijk te 
maken: de Minotaurus was gevangen. Maar omdat 
Daedalus als enige de weg wist in het labyrint mocht hij 
Kreta niet meer verlaten van de koning. Zijn eigen 
uitvinding hield hem gegijzeld: de koning hield hem 
gevangen, samen met zijn zoon.

Dat doolhof was overigens een oplossing voor een 
probleem dat Daedalus in zekere zin zelf had gecreëerd. 
De Minotaurus was namelijk indirect óók zijn creatie. Dat 
zat zo. Voor Minos koning werd, kreeg hij ruzie met zijn 
broers over de vraag wie de rechtmatige koning van 
Kreta was. Hij vroeg daarom de zeegod Poseidon om een 
teken. Die zond hem een witte stier, onder de voorwaarde 
dat die stier meteen geofferd zou worden. Maar Minos 
offerde de stier niet, en uit wraak liet Poseidon toen de 
vrouw van Minos - Pasiphae - verliefd worden op de stier. 
De verliefdheid was zo hevig, dat Pasiphae de hulp van 
Daedalus inriep. Hij bouwde een houten koe, waarin 
Pasiphae zich verstopte, om zo de liefde te kunnen 
bedrijven met de stier. En uit die vrijpartij werd de 
Minotaurus geboren: half stier, half mens.
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Wat kan ethiek nog betekenen in een maatschappij waarin alles stroomt,  

en waarin niet alleen de wereld verandert, maar de mens zelf in die 

veranderingen wordt meegenomen? Welke antwoorden heeft de ethiek te 

bieden op de steeds verder gaande hybridisering van de mens? In dit laatste 

deel van deze lezing wil ik graag de stelling verdedigen dat er nieuwe wegen 

moeten worden ontwikkeld in de ethiek om goed om te gaan met de 

vloedgolf van technologieën die momenteel over ons heen spoelen. 

hybris en hybriden

Minotaurus



midden te leren - een principe dat ook een centrale rol 
heeft in de deugdethiek van Aristoteles, met als 
paradigmatisch voorbeeld dat moed het juiste midden is 
tussen lafheid en overmoed. De vraag van Daedalus was 
niet: mogen we wel vleugels maken om de menselijke 
conditie te overwinnen of niet? Zijn vraag was: hoe 
kunnen we de menselijke beperkingen op een goede en 
verantwoorde manier overwinnen? Door niet te laag te 
vliegen, te laf, te nederig, te bang. En ook door niet te 
hoog te vliegen, want dat zou overmoedig zijn, waardoor 
hybriditeit omslaat in hybris.

te ver zouden gaan. De houten koe is vooral een 
waarschuwing voor onbedoelde gevolgen en een 
aanmaning om in zulke gevallen alles in het werk te 
stellen om die gevolgen beheersbaar te houden. Het 
labyrint laat vervolgens zien dat ontwerpers in sommige 
gevallen niet kunnen weglopen van hun ontwerp; ze 
blijven eraan verbonden, of ze dat nu willen of niet, en 
blijven verantwoordelijk voor het goede functioneren 
ervan. De vleugels van Icarus, tenslotte, geven wat mij 
betreft de belangrijkste ethische boodschap: met nieuwe 
technologie, die grenzen verlegt, moet je op een 
verantwoorde manier om leren gaan. Daedalus 
probeerde Icarus het oud-Griekse principe van het juiste 
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Icarus en Daedalus

De vleugels van Icarus symboliseren op deze manier een ethisch kader dat 

zich primair bekommert om de vraag hoe wij ons moeten verbinden met 

technologie, en niet alleen om de vraag of dat wel mag. Zoals Icarus niet te 

hoog en niet te laag mocht vliegen, moeten wij leren om los te komen van 

‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen nieuwe technologie. 

beGeleiden in plaats van beoordelen

Bij dat contact kan juist de mediatietheorie die ik in het 
begin van mijn verhaal noemde grote diensten bewijzen. 
Met deze theorie is het niet alleen mogelijk om de structuur 
van de diverse relaties tussen mensen en technologieën te 
analyseren, maar ook om te onderzoeken welke impact 
technologieën zullen hebben op mens en maatschappij. 
Hoe krijgen menselijke interpretaties en ervaringen gestalte 
in de interactie met nieuwe technologieën? Welke morele 
vragen worden erdoor opgeroepen, en welke antwoorden 
worden er gesuggereerd?

Het leren stellen van zulke vragen zou een essentieel 
onderdeel moeten zijn van burgerschap in een 
technologische cultuur. In plaats van technologie alleen te 
zien als een instrument dat je kunt oppakken en weer 
wegleggen, moeten gebruikers van technologie worden 
toegerust om zich kritisch te verhouden tot technologie en 
te doorgronden welke invloed deze heeft op hun bestaan. 
Maar vooral ook zouden beleidsmakers en ontwerpers, die 
vorm geven aan nieuwe technologieën en hun 
implementatie, meer expliciet kunnen reflecteren op de 
maatschappelijke impact van de technologie die zij 
ontwerpen. 

Met behulp van benaderingen als de mediatietheorie 
wordt het niet alleen mogelijk om het anticiperen op de 
maatschappelijke impact tot onderdeel van de 
ontwerpmethode te maken - het wordt zelfs mogelijk om 
doelbewust een bepaalde wenselijke maatschappelijke 
invloed aan het ontwerp mee te geven. Ingenieurs 
ontwerpen niet alleen techniek, maar ook de samenleving.

De neiging om direct nee te willen zeggen is, in 
Aristotelische termen, een vorm van lafheid: een weigering 
om te erkennen dat het menselijk bestaan hoe dan ook 
verweven is met technologie en dat technologie niet weg 
te denken valt. Terwijl een onvoorwaardelijk ‘ja’ zeggen 
omgekeerd neerkomt op een overmoedig in de 
waagschaal stellen van de mens. Beide benaderingen 
miskennen in feite het menszijn: conservatisme miskent 
het technologisch bemiddelde karakter van het menselijk 
bestaan, terwijl technologie-optimisme de mens opgeeft 
en de technologische ontwikkelingen geheel de dienst laat 
uitmaken.

De centrale gedachte van een ethiek van het goede 
midden is dat de ethiek haar oordelen niet kan vellen vanaf 
een plaats buiten datgene waarover ze wil oordelen. Elk 
oordeel is noodzakelijkwijze een oordeel van binnenuit. 
Het goede midden houden betekent dat je niet pretendeert 
om überhaupt de vraag nog te kunnen stellen of we 
bepaalde technologieën eigenlijk wel hadden moeten 
maken. Op het moment dat ze er zijn, hebben ze de wereld 
al veranderd en moeten we er wat mee. Wie dat ontkent, 
miskent de kracht van technologie; wie er onbezonnen 
mee aan de haal gaat, is overmoedig. 
Een ethiek van binnenuit ziet er heel anders uit dan een 
ethiek van buitenaf. Zo’n ethiek kan technologie niet meer 
beoordelen aan de hand van voorgegeven criteria. Die 
criteria worden immers mede beïnvloed door de 
technologie zelf, zoals prenatale diagnostiek onze morele 
oordelen over menswaardig leven en lijden heeft 
veranderd en zoals anesthesie onze normen ten aanzien 
van de draaglijkheid van pijn heeft beïnvloed. De kerntaak 
van een ethiek van binnenuit is, met een woord van de 
Belgische filosoof Gilbert Hottois, niet zozeer het 
beoordelen als wel het begeleiden van technologische 
ontwikkelingen (Hottois 1984)

Dat betekent: dicht op de huid van de techniek zelf 
kruipen. Niet door vooraf gegeven ethische theorieën toe 
te passen op technologie, maar door de ethische vragen 
van binnenuit zichtbaar te maken. En dat kan alleen in nauw 
contact met de praktijk van het ontwerpen, gebruiken en 
implementeren van nieuwe technologie.



nog enige controle op de manier waarop ze in de 
publieke ruimte zichtbaar worden.

Gebruikers zouden daarnaast moet leren omgaan met de 
effecten die de Google bril heeft op hun relaties met 
anderen - als drager van de bril en als degene die ermee 
bekeken wordt. Het zal niet moeilijk zijn om je te 
realiseren dat anderen allerlei informatie over jou 
beschikbaar hebben wanneer ze je aankijken. Maar dat 
bewustzijn moeten mensen ook in toenemende mate 
hebben bij al hun publieke activiteiten op internet: de 
grens tussen privé en publiek wordt steeds dunner. Er 
ontstaat een nieuwe publieke ruimte, zoals dat eerder is 
gebeurd door andere media als de krant, de radio, de 
televisie. Dat is niet iets om ons alleen maar tegen te 
verzetten - het vergt vooral nieuwe 
burgerschapsvorming. Er zullen gedragscodes en 
vormen van etiquette moeten ontstaan, zoals die ook nu 
bestaan in wat voor ons op dit moment de openbare 
ruimte is.

Degene die ik ontmoet, kan niet zien welke informatie ik 
allemaal over die persoon beschikbaar heb. Misschien 
onthult de zoekmachine van Google via 
gezichtsherkenning allerlei privé-informatie over deze 
persoon, of verwart het systeem deze persoon met een 
ander waardoor ik een heel verkeerd beeld krijg. Omdat 
die parallel-informatie verborgen is en niet onderdeel van 
de publieke ruimte, ontstaat hier asymmetrie die open 
communicatie bemoeilijkt, voor beide partijen. 

Hier zullen we iets mee moeten. Ik kan me voorstellen dat 
in gesprekken tussen mensen de code ontstaat de bril af 
te zetten, zoals we inmiddels ook niet meer onze gsm 
beantwoorden wanneer die overgaat tijdens een gesprek. 
Maar de vluchtige uitwisseling van een blik op straat zal 
voor altijd veranderen, omdat je weet dat iedereen die jou 
met zo’n bril bekijkt dwars door je heen kijkt. Dat is een 
uitdaging voor ontwerpers en gebruikers, maar ook voor 
beleidsmakers. Ontwerpers zullen zich allereerst moeten 
afvragen wat voor verschillende mediaties kunnen 
optreden in het gebruik van deze bril, om zo een 
verantwoord ontwerp te kunnen maken. Daar is 
experiment voor nodig, en creatief herontwerp. Als 
bijvorbeeld blijkt dat vooral de onzichtbaarheid van het 
checken van iemands gezicht het probleem is, dan zou er 
een waarschuwingslampje kunnen oplichten, 
bijvoorbeeld - zodat je weet of het 
gezichtsherkenningssysteem aan staat wanneer iemand 
je aankijkt. Of het zou pas mogelijk kunnen zijn om 
informatie over iemand op te vragen als je langer dan 5 
seconden expliciet oogcontact hebt - waarmee er toch 
duidelijk een grens van intimiteit overschreden is. Op die 
manier kun je elkaar nog anoniem passeren op straat, 
terwijl het leggen van contact wellicht gemakkelijker 
wordt als beide partijen daarvoor openstaan. 
Ook de aard van de informatie die wordt onthuld is voor 
ontwerpactiviteit vatbaar. Google zou mensen invloed 
kunnen laten hebben op hun profiel dat zichtbaar wordt 
op grond van hun gezicht - zoals je ook op Facebook of 
LinkedIn een profiel kunt aanmaken. Dat geeft mensen 

De twee technologieën waarmee ik deze lezing begon, kunnen ook uitstekend 

als afsluitende voorbeelden dienen om deze ‘begeleidingsethiek’ te illustreren. 

Laat ik beginnen met de Google bril. Bij een technologie als deze is het niet zo 

moeilijk om te bedenken welke enorme invloed ervan uitgaat op de 

samenleving. Ik licht er één dimensie uit: die van intermenselijke relaties. 

Door de verdubbeling van de relaties tussen mens en werkelijkheid die deze 

technologie oproept, voegt de Google bril een tweede, voor de ander 

onzichtbaar kanaal toe aan de communicatie tussen mensen.

de GooGle bril
bedden is. Regelgeving zou gericht moeten zijn op die 
inbedding. En dat vergt experiment. In het midden 
vliegen moet je leren. Door vragen te stellen als: welke 
informatie mag ontsloten worden door de Google bril en 
welke niet? Wat behoort tot het privé-domein en wat niet, 
en wie bepaalt dat? Moeten mensen het recht krijgen om 
het profiel dat bij hun gezicht hoort aan te passen? Moet 
het gebruik tijdens examens verboden worden? Hoe 
moeten jongeren leren wat de consequenties van de 
Google bril kunnen zijn voor hun sociale leven, en van 
hun internetgedrag voor hun toekomst?

In plaats van voorgegeven ethische theorieën toe te 
passen op technologie, moeten we onderzoeken hoe 
deze technologieën moreel relevant worden gemaakt in 
de manier waarop mensen ermee omgaan en erover 
spreken. De ethiek komt dan van binnenuit , niet van 
buitenaf.

Het is echter zeer wel mogelijk dat deze technologie 
ondertussen onze ethische kaders opschuift, en dat het 
een beladen keuze wordt om je kinderen te laten 
opgroeien in een gezin met vier jongetjes of vier meisjes. 
Net zoals het nu steeds meer een beladen keuze is om 
een kind met Down te krijgen: het gebeurt nog steeds 
- gelukkig maar, zeg ik met de moraal van nu - maar 
alleen als bewust besluit. Onze moraal ontwikkelt zich 
immers met de techniek mee. Dat is altijd zo geweest en 
daar is ook niets mis mee. Zolang we er maar kritisch bij 
blijven. In het midden vliegen betekent hier: stapje voor 
stapje experimenteren met het gebruik van technologie, 
en de ethiek deze experimenten laten begeleiden met 
analyse en reflectie op de keuzes die mensen maken.

Dat vergt, ten derde, ook beleid. Het zou een gemiste 
kans zijn als de beleidsmakers zich ten aanzien van 
technologieën als de Google bril alleen maar zouden 
afvragen of die bril wel of niet mag worden ingevoerd in 
Nederland. Dat zou ‘te laag vliegen’ zijn, in het beeld van 
Icarus. Tegelijkertijd zou een blinde, ongeleide invoering 
weer te weinig richting geven aan deze technologie. 
Daarmee zouden we ons in vervoering laten brengen en 
‘te hoog vliegen’ door te weinig expliciete afstand in te 
nemen tot deze technologie. De kernvraag is hoe de 
Google bril op een goede manier in de maatschappij in te 

De eerste vraag die deze technologie oproept, is: waarom 
was geslachtskeuze ook alweer verboden in Nederland? 
Stamt dit verbod uit de tijd dat een zoon het grootste 
geschenk was dat je kon krijgen? Dan is het verbod 
misschien al achterhaald. Gaat het om een principiële 
weigering om mensen keuzes te laten maken over hun 
nageslacht, omdat elk mens evenveel waard is? Maar 
dan zouden we ook geen embryo’s en foetussen mogen 
selecteren op erfelijke ziektes.

Alleen door er voorzichtig mee te experimenteren, 
kunnen we ontdekken wat er op het spel staat bij vrije 
geslachtskeuze, en welke ethische vragen het oproept. 
Bijvoorbeeld door deze technologie in eerste instantie 
alleen onder bijzondere omstandigheden toe te staan, net 
als abortus. Door mensen vervolgens nauwkeurig te 
volgen en te helpen bij hun ethische vragen en de keuzes 
die ze maken, krijgen we meer inzicht in de normatieve 
dimensies van deze technologie. Dat vergt nauwgezet 
onderzoek, waar een vruchtbare combinatie mogelijk is 
tussen communicatiewetenschap en techniekfilosofie. 
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Google Glass

Ook de ontwikkeling en inbedding van de geslachtskeuzechip is een 

kwestie van het juiste midden houden. Het ontwerp aanpassen lijkt hier 

een minder voor de hand liggende strategie: het is primair de mogelijkheid 

om het geslacht van je kind te kiezen die het verschil hier maakt, en niet 

zozeer de manier waarop de chip dat mogelijk maakt. Maar de vragen ten 

aanzien van een kritisch gebruik van deze technologie en het verantwoord 

vormgeven aan beleid zijn des te urgenter.

ons naGeslacht
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governance structuur van onze universiteit het optimaal 
mogelijk zal maken om de grenzen tussen technische en 
sociale wetenschappen te vervagen. Alleen op die manier 
kunnen we techniek te ontwikkelen voor de maatschappij 
en kunnen we de maatschappij te begrijpen vanuit haar 
verwevenheid met technologie.
 
De tijden veranderen en wij veranderen mee – dat is het 
thema van deze middag. Die veranderingen, daarvan zijn 
wij mede de oorzaak. En daarom is het van het grootste 
belang dat we voortdurend blijven onderzoeken hoe wij 
mee veranderen, zodat we onze high tech daadwerkelijk 
van een human touch voorzien. We moeten leren leven 
met de techniek die we zelf maken. Zoals Icarus dat 
moest met zijn vleugels.

Om die rol optimaal te kunnen spelen, zou onze 
universiteit wat mij betreft nog één belangrijke stap 
mogen zetten, als ik deze rede met een politieke 
stellingname mag afsluiten. Het meest succesvolle 
onderzoek aan deze universiteit is interdisciplinair: aan al 
onze instituten wordt dwars over de scheidslijnen tussen 
vakgebieden heen gewerkt. Maar tussen de technische 
wetenschappen en de maatschappijwetenschappen 
bestaan wonderlijk genoeg nog steeds scheidslijnen die 
ons teveel belemmeren om het maximale te halen uit de 
unieke combinatie van disciplines en talenten die hier bij 
elkaar zitten.
 
Ik hoop van harte dat de nieuwe onderwijsprogramma’s 
die momenteel ontwikkeld worden en de nieuwe 

Tot slot. De Universiteit Twente is bij uitstek een plek waar deze nieuwe 

manieren van het maatschappelijk begeleiden van nieuwe technologieën zich 

kunnen ontwikkelen. Van oudsher zijn wij een universiteit voor technologie en 

maatschappij – dat is wat ons onderscheidt van de andere universiteiten. 

tot slot
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