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'De techniek bepaalt wie we zijn'  
PERSOONSGEBONDEN LEERSTOEL VOOR PETER-PAUL 
VERBEEK  

Maaike Platvoet 

Als scholier kon hij maar moeilijk kiezen tussen alfa en bèta. Dus toen 
Peter-Paul Verbeek ontdekte dat er op de UT ook een combinatie van deze 
twee mogelijk bleek was de studiekeuze snel gemaakt. Twintig jaar later 
mag Verbeek zich hoogleraar noemen op de persoonsgebonden leerstoel 
Filosofie van mens en techniek, naast zijn functie als opleidingsdirecteur 
van de masteropleiding Philosophy of Science, Technology and Society. 

 

Peter-Paul Verbeek. Foto: Gijs van Ouwerkerk 

Je bent al heel lang op de UT! 

`Klopt, ik kwam in 1988 hier studeren. Ik kon maar moeilijk kiezen tussen een bèta- 
of alfa-studie. En in Twente bleek de combinatie van filosofie en techniek mogelijk. 
Ik had college van Hans Achterhuis, toen al een bekend filosoof. Dat was voor mij 
heel inspirerend. Ik werd aio en solliciteerde daarna op een UD-functie. In die 
periode was Twente eigenlijk de enige plek in Nederland waar substantieel onderzoek 
werd gedaan in de techniekfilosofie.' 

Hebben ze je vanuit andere universiteiten ooit benaderd voor een functie? 

`Jawel. En het is natuurlijk ook best interessant om eens ergens anders te werken. 
Maar je moet in deze fase van je leven, als je allebei werkt en jonge kinderen hebt, 
alle opties heel goed afwegen. Deze leerstoel maakt die afweging een stuk 
makkelijker. En de wereld is natuurlijk veel groter dan Twente. Ik geef vaak lezingen 
in het buitenland, en ben een periode gasthoogleraar geweest in het Deense Aarhus. 
Bovendien werken de filosofie-afdelingen van de 3TU's nauw samen.' 

Wat houdt persoonsgebonden in? 



`Het is een leerstoel zonder verantwoordelijkheid voor een vakgroep. Ik kan mijn 
eigen onderzoekslijn, de relatie tussen mens en techniek, verder uitbouwen. Als alles 
goed verloopt wordt de leerstoel na vijf jaar structureel.' 

Dat betekent dus wel een hoge prestatiedruk? 

`Ja, maar dat vind ik ook wel goed. Op die manier wordt je werk getoetst. Bij een 
reguliere leerstoel zou die controle er ook best mogen zijn. De prestatiedruk is daar 
even hoog.' 

Je bent ook lid van De Jonge Akademie, wat doe je daar precies? 

`De Jonge Akademie is een onderdeel van de KNAW, waarvan relatief jonge 
wetenschappers lid zijn. We willen op allerlei manieren het beoefenen van 
wetenschap bevorderen. We houden ons bijvoorbeeld bezig met wetenschapsbeleid, 
en met de maatschappelijke rol van wetenschap. Een van de dingen die ik op de 
agenda zou willen zetten, is het belang van Science Cafés. Dat is een mooie manier 
om wetenschap naar het publiek te brengen en maatschappelijke vragen naar de 
wetenschappers. De cafés die we in Enschede organiseren zijn altijd erg druk 
bezocht.' 

Waarom is het voor jou belangrijk om het grote publiek met wetenschap te laten 
kennismaken? 

`Omdat wetenschap en techniek een enorme impact hebben op onze samenleving. 
Ik vind het heel belangrijk dat wetenschappers en ontwerpers daar verantwoord mee 
omgaan. En dat gebruikers kritisch leren kijken naar technologie.' 

Met welk onderzoek ga je je de komende vijf jaar bezighouden? 

`Met het beter begrijpen van de relatie tussen mens en techniek. Mijn Vidi-
onderzoek gaat over de steeds vager wordende grens tussen beide. Technologieën 
als hersenimplantaten en gentechnologie bemoeien zich met de menselijke natuur. 
Dat roept de vraag op waar de grens van de mens eigenlijk ligt. In antropologisch 
opzicht: in hoeverre kunnen deze mens-techniekversmeltingen nog `mens' heten? 
Maar vooral ook in ethisch opzicht: moeten er grenzen gesteld worden aan deze 
ontwikkeling? En hoe moet dat dan gebeuren? Vaak wordt de menselijke waardigheid 
als criterium gebruikt. Maar dat is lastig als je beseft dat techniek altijd al in hoge 
mate heeft bepaald wie we zijn. Ik zoek daarom naar een ethische benadering die 
zich niet als keurende instantie tegenover technologie opstelt, maar die 
technologische ontwikkelingen zodanig begeleidt dat de verwevenheid van mens en 
technologie een wenselijke vorm krijgt.' 

Hoe voer je zulk onderzoek uit? 

`Het is een combinatie van theoretisch onderzoek en contact met de technologische 
praktijk. Nu we een nieuw stadium hebben bereikt, waarin de techniek ons lichaam 
binnendringt, willen we ook praten met mensen die bijvoorbeeld een 
hersenimplantaat hebben gekregen. Wat is daarvan de impact? Om dat te 
onderzoeken moet je goed op de hoogte zijn van actuele technologische 



ontwikkelingen. Binnen de UT gaat dat heel gemakkelijk, omdat al ons onderzoek is 
ingebed in de technische instituten.' 

Jouw werkterrein is voor menigeen inhoudelijk best lastig te begrijpen. 

`Vind je? Het laat zich ook heel goed voor een breed publiek vertellen. Onze 
vakgroep treedt veel naar buiten, onder andere door regelmatig lezingen te geven. 
Bovendien gaat het bij ons niet alleen over filosofenfilosofie, maar werken we ook 
aan hele concrete maatschappelijke zaken. Juist dat maakt dit werkveld zo leuk.' 

Heb je nog wel eens contact met Hans Achterhuis, die jou als student zo inspireerde? 

`Oh ja, heel regelmatig. Ik vraag hem wel eens om advies en kan altijd bij hem 
terecht. Hans is meer een sociaal en politiek filosoof, ik zit meer in de filosofische 
antropologie. Maar ik beschouw mezelf echt als een leerling van hem. Hij is een 
bijzonder man. Hans is ook op de hoogte van mijn benoeming, dat vond hij heel erg 
leuk.' 

Wat maakt hem bijzonder? 

`Hij had veel oog voor de persoonlijke aspecten van het leven. Zo vond Hans het 
bijvoorbeeld belangrijk dat ik, toen mijn kinderen werden geboren, 
ouderschapsverlof opnam. De combinatie van werken en zorgen wordt veel 
makkelijker als mannen en vrouwen het allebei doen. Voor Hans was dat heel 
vanzelfsprekend. En zeven jaar later ben ik nog steeds één dag in de week thuis bij 
mijn kinderen.' 

Waar hoop je over vijf jaar te staan? 

`Ik hoop dat er dan een mooi boek ligt over de vervagende grenzen tussen mens en 
techniek, dat er nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en dat de 
masteropleiding PSTS gegroeid is. Voor mezelf geldt natuurlijk dat ik dan nog steeds 
een hele jonge prof ben. Of ik altijd in de wetenschap blijf? Geen idee. Ik voel me 
wel echt een wetenschapper, maar je weet maar nooit. Misschien wil ik later wel 
meer de bestuurlijke kant uit, of iets gaan doen bij een adviesorgaan. Maar het 
schrijven en lezingen geven zou ik dan wel missen. Vooralsnog voel ik me als een vis 
in het water.' 

 


