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Terwijl ze indiverseAziatische landenalmaanden rondlopenmet
een corona-app, zijnwe inNederlandnogniet eens voorbij het
prototypestadium.Dat is niet vreemd, betogen techniekfilosofen,
want verschillendewereldculturengaanopeenanderemaniermet
technologie om.Dat is indebasis niet erg,maarwel eenbelangrij-
ke factor omrekeningmee tehouden.Nukunstmatige intelligentie
opdoorbreken staat, ligt er eenbelangrijke taak voorEuropa: ‘Chi-
nezenenAmerikanengaanopeenanderemaniermet technologie
om.Wijmoeten laten zienhoe jedit ethisch verantwoord inbedt in
de samenleving.’

Een tracking& tracing-app, datwas een vande ideeënwaarmee
ministerHugode Jongehooptde ‘intelligente lockdown’ te veran-
deren in een ‘intelligente openup’.Hij konhet idee al nauwelijks
uitleggen tijdensdepersbijeenkomst van7april en indeweken
ernableekhet bijkansonuitvoerbaar.De eerste zevenappconcep-
tenwerdenal snel erna afgeschoten, temidden vaneen stormvan
maatschappelijke kritiek opdeprivacyaspecten ervan. Erwordt in-
middels gewerkt aaneennieuweapp,maardie is er voorlopignog
niet.

’Dat ismisschien frustrerend,maarhet is ookkenmerkend voor
deEuropese cultuur’, zegt Alexander vanWijnen, techniekfilosoof
enwerkzaambij FreedomLab, dedenktank vandurfinvesteerder
Dasym.Hij denktnaover demaatschappelijke implicaties van
technologischeontwikkelingen: ‘Wehebbendeze voorzichtigheid
tenopzichte van technologie al vandeOudeGriekenmeegekregen.
Als deze coronacrisis íéts duidelijk heeft gemaakt, is het datEuro-
peanen, AmerikanenenOost-Aziatenopeenheel anderemanier
aankijken tegen technologie, enhoedie te gebruiken.’ VanWijnen
verwacht dat ditmetde immer versnellendeopmars van technolo-
gie inde toekomst grote gevolgengaat hebben voorde culturele en
economische verhoudingen indewereld.

Technologieheeft altijd eenandere rol gespeeld in verschillen-
de culturen,maardat begintnuecht zichtbaar teworden, stelt hij:
‘WaarEuropa en zelfs Amerika twijfelenover sommige toepassin-
gen, zoals gezichtsherkenningof brein-computerinterfaces, geldt
datminder voorChina.Denkaanhet socialekredietsysteemdat in
Chinadigitaal gedrag vanburgersnauwlettend indegatenhoudt.’
Dat is volgenshemniet alleen eenuitwas vaneenautoritaire staat:
‘Het zit indeChinesemanier vandenkenover technologie. Chine-
se ouderswarenookenthousiast over eenexperimentwaarbijmet
EEG-monitorswerdonderzocht of hunkinderen zichwel goedkon-
den concentreren. Je kunt je afvragenofwij dat ooit zoudengoed-
keuren.’ Belangrijk, stelt VanWijnen.Want inChinauitgevonden
technologie zal uiteindelijk ook inde rest vandewerelddoordrin-
gen.Rekkenwij danonzemorele grenzenop?

AUSTRALOPITHECUS
Daarnaast is het volgenshemvanbelangna tedenkenover techno-
logie als gegeven. ‘Wantdat raakt aanonsbestaan, aanonsmens-
zijn.’Mensachtigen zijn al sindsdeuitvinding vanhet eerste ge-
reedschap—vermoedelijk door australopithecus, 2,5miljoen jaar
geleden—gebondenaan technologie. Sterker: onze relatiemetde
wereldwordt erdoor vormgegeven.

In Nederland gaan we voorzichtiger om met technologie dan in de
VS of in China. Die ethische omgang moeten we koesteren, stellen
techniekfilosofen. ‘Anders leven we straks in een technologische
wereld van Amerika óf China.’
Martijn de Meulder

T
Hoedat verbandwerkt, valt te berede-

neren aandehand vande fenomenolo-
gie, eenfilosofische stromingdie vooral
bekendwerddoorhetwerk vanMartin
Heidegger, Jean-Paul Sartre endeAme-
rikaanse techniekfilosoofDon Ihde. Fe-
nomenologie verklaart onsbestaanaan
dehand vanonze relatiemetdewereld.
‘Het kernidee is datmens enwereld al-
tijdmet elkaar verbonden zijn: ze kun-
nenniet los van elkaar gedachtworden.
Enmensen zijnwat ze zijn vanuit de
manierwaarop ze inhunwereld aanwe-
zig zijn’, legt Peter-Paul Verbeekuit.Hij
is hoogleraar techniekfilosofie aande
Universiteit vanTwente eneen vandebe-
langrijksteNederlandsedenkers opdit
gebied. ‘Dat betekent ookdat dewereld
iswat ze is vanuit demanierwaarop ze
doormensenwordt ervaren.’

Het iswat abstract,maar kort gezegd
bedoelen fenomenologendat alleende
werelddiewij kunnenwaarnemenvoor
onsbestaat. Zokrijgt deze ook zijn vorm,
stelt dehoogleraar: ‘Vanuit een feno-
menologischperspectief kun je stellen
datmens enwereld elkaar vormen in
hunonderlinge relatie. Eenboomwaar-
in geklommenwordt, is eenanderedan
eenboomdieomgehaktwordt, endege-
nedie erin klimt, is op eenanderema-
nier aanwezigdandegenediehemom-
hakt.’ Dat anders zijnwordt dusbepaald
doorde ervaring vandemensdie ermee
interacteert.

Als je je dat realiseert, zul je ookal snel

WaaromChinaeen
corona-appheeft,
enNederlandniet

Confucius (gebo-
ren als Kong Qiu)
was afkomstig
uit een verarmde
adellijke familie. Hij
toonde al vroeg
belangstelling voor
klassieke teksten,
rituelen en ceremo-
niële muziek. Die
studie stond, naast
karaktervorming,
op het programma
van de privéschool
die hij stichtte en
waarmee hij zich
keerde tegen het
morele verval in het
toenmalige Chinese
rijk. Van zijn eigen
woorden resten zo’n
500 bewaarde uit-
spraken, de Lunyu.
Leerlingen en navol-
gers, zoals Mencius
(370-280) lieten
wél veel teksten na.
Schrijven stond bij
Confucius in hoog
aanzien.

IN DE VSWORDT
HET GEVAAR VAN
TECHNOLOGIE
JUIST GEZIEN ALS
EEN UITDAGING
DIEWEMOETEN
AANGAAN

Confucianisme

Confucius

beseffendat dekeuze voorhoe jemet
technologie omgaat—welkemiddelen
je kiest voor interactiemetdewereld—
van levensbelang is.Omdathet gebruik
daarvan jeblik opdewereld stuurt en
daarmeenueenmaal jemens-zijnwordt
gevormd.Dusookdekeuze voor een
corona-app, of inhoeverre je kunstmati-
ge-intelligentiealgoritmesbeslissingen
voor je laat nemen.Al is hetmaar omdat
technologie als je deze eenmaal hebt
geaccepteerd eenbemiddelende functie
kankrijgen endekeuze ervoorniet eens
meer eendoel op zich,maar eenautoma-
tismewordt.

HAMER EN SPIJKER
‘Wiemet eenhamer een spijker inde
muur slaat, is gericht opde spijker en
niet opdehamer’, schreefHeidegger al
in zijnmagnumopusSeinundZeit. Dat
is precieshoehetwerkt, legt Verbeekuit:
‘Werktuigenmakeneenpraktijkmoge-
lijk,maar trekken zichdaarbij tegelijker-
tijd teruguit de aandacht vanmensen.
Eenhamermaakthetmogelijk omte
timmerenenbemiddelt zode relatie tus-
sende timmermanende spijker,maar is
niet expliciet aanwezig indezepraktijk.
Hijwordt “ingelijfd”: hij is als hetware
een verlengstuk vanhet lichaam. Je tim-
mert niet op jehamer,maarmet jeha-
meropeen spijker.’

Hetzelfde geldt voor voorwerpenwaar-
meemensenwaarnemen inplaats van
handelen, zegt hij. ‘Eenbril, of de sonde
vaneen tandarts, is niet het eindpunt
van eenwaarneming,maarhetmiddel
ervan. Je kijkt niet naar je bril,maardoor
je bril naar dewereld; een tandarts voelt
niet zozeer zijn of haar sonde,maardoor
de sondeheenhet tandbederf.’ Techno-
logieën zijnmeerdan functievervullers,
wil hijmaar zeggen. Vaneenhandbijl tot
eenalgoritme spelen ze eenessentiële
rol in onze interactiemetdewereld ende
manierwaaropwij het bestaanervaren.

Als technologie onze interactiemet
dewereldbepaalt, is het natuurlijkniet
vreemddat demanierwaaropwe tech-

2,5MLN
Mensachtigen zijn al sinds de uitvinding
van het eerste gereedschap, vermoede-
lijk 2,5miljoen jaar geleden, gebonden
aan technologie.
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De fenomenologie
is een filosofische
stroming die werd
ontwikkeld door de
Oostenrijks-Duitse
filosoof Edmund
Husserl (1859-1938).
HIj stelde een heel
nieuwe benadering
van kennis voor. De
fenomenologische
methode richt zich
niet op de concre-
te dingen en hun
samenhang, maar
wil doordringen tot
het wezen en de
betekenis van de
dingen, door middel
van geestelijk-in-
tuïtieve beschou-
wing. Later werd
de fenomenologie
verder ontwikkeld
door onder anderen
Max Scheler, Martin
Heidegger en Jean-
Paul Sartre. Recen-
tere filosofen zoals
Emmanuel Levinas
en Jacques Derri-
da zijn ook sterk
beïnvloed door de
fenomenologie,
maar hebben er
ook kritiek op.

nologie gebruiken cultureel gedreven
is.DeChinesefilosoof YukHui schreef
daarover in 2016 in zijnboekTheQues-
tionConcerningTechnology inChina en
munttedaarinhet idee van ‘kosmotech-
niek’.Dit betekent volgenshemzoveel
als de ‘eenwording vanonswereldbeeld
ende techniek’. Yuk schreef het boek
aanvankelijk als antwoordopHeideg-
gersDieFragenachderTechnik (hij vindt
Heideggers beschouwingniet voldoende
toepasbaar opdeChinesewerkelijk-
heid),maar aardig is dat de visie vanYuk
inhet licht vande coronacrisis actueler
is danooit.

Wij Europeanen zijn traditioneel
voorzichtigmet technologie, zegtVan
Wijnen, voortbouwendophetwerk van
deChinesefilosoof: ‘Dat zie je al terug
inOud-Griekse verhalen: denkaande
titaanPrometheusdiehet vuur steelt
vandegoden,waarvoordemenswordt
gestraft inde vormvandood, ziekte en
oorlog.OfneemdepopulaireBritseNet-
flix-serieBlackMirror. Elke aflevering
geeft een serieuzewaarschuwing voor
nieuwe technologie, van augmented rea-
lity tot brein-computerinterfaces.’

THE MATRIX EN TERMINATOR
IndeAmerikaansekosmotechniek
wordthet gevaar van technologie juist
gezien als eenuitdagingdiewijmoeten
aangaan: ‘Daaromkomthet themavan
het gevecht tegendemachine zo vaak
voor inAmerikaanse verhalen, denkaan
films zoalsTheMatrix enTerminator.
Maardemenswint alleen vandemachi-
nedoordezelfde technologie in gebruik
tenemen. InAmerikawordt de strijd
tegen covid-19danookgezien als een
uitdagingom inhoog tempo te innove-
ren.DeVShebbenbijvoorbeeldminder

interacterenmetdewereld.Maarde
termglobal village is niet voorniets
uitgevonden: technologieheeft ons
op velemanierenooknader tot elkaar
gebracht. Ennieuwe technologie reist
daardoor razendsnel de aardeover.
Hoe zit het bijvoorbeeldmet science-
fictiontechnologieënals kunstmatige
intelligentie?We latendit soort pseu-
doslimmesystemennual beslissingen
voor onsnemen.De immer versnellen-
deontwikkeling ervanmaaktdat al-
goritmes steedsmeer voor ons zullen
besluiten.

OPDRACHT VOOR EUROPA
Vanuit de fenomenologie volgt van-
zelf datwedandie technologie ons
mens-zijn laten vormgeven.Ditwerpt
boeiende vragenopoverwatmens-zijn
precies is.Daarnaast is er natuurlijk
de vraagwelke technologiewewillen
gebruikenalsChinaover tien jaar ver
voorligtmet superieureAI.Willenwe

dieuit het oosten, of tochonze eigen
minderpresterende systemen?

‘China zet nugrote stappen,maar er
is geen “beste”manier vanomgaanmet
technologie’, stelt VanWijnen. ‘Er zijn
juist verschillende tradities omdatwij
verschillende ideeënhebbenoverhet
“goede” gebruik van technologie. Juist
daardoor kunnenwij van elkaar leren.
China laat zienhoede staat effectief kan
optreden inde crisis enAmerika laat
zienhoewij creatiefmoetenblijven.’

VoorEuropa ligt er eenopdracht
meenthij, ook voor eigengewin: ‘Wij
moeten laten zienhoenieuwe techno-
logie op eenethisch verantwoordewijze
ingebedkanworden inde samenleving.
Watdat betekent, vraagt omeengroot
project,waar overheid, bedrijven enbur-
gers betrokkenbijmoetenworden.Ook
inNederlandwordenwegedwongen
omna tedenkenoverhoewij nieuwe
technologieënwillen gebruiken: thuis,
inde stad, of opnationaal en internati-
onaal niveau. Alswenubeginnenmet
dit project, plukkenwedaar opde lange
termijnde vruchten van.Het alternatief
is te leven in een technologischewereld
vanAmerikaófChina.Het lijktmedat
wedat onszelf niet aanmoetenwillen
doen.’

Martijn de Meulder is
freelancejournalist

‘‘MENS ENWERELD VORMEN ELKAAR IN HUNONDERLINGE RELATIE. EEN BOOMWAARIN
GEKLOMMENWORDT, IS EEN ANDERE DAN EEN BOOM
DIE OMGEHAKTWORDT. EN DEGENE DIE ERIN KLIMT,
IS ANDERS AANWEZIG DAN DEGENE DIE HEMOMHAKT’

‘‘WEMOETEN LATEN ZIEN DAT TECHNOLOGIE OPEEN ETHISCH VERANTWOORDEWĲZE INGEBED
KANWORDEN IN DE SAMENLEVING. DAT VRAAGT
OM EEN GROOT PROJECT VAN OVERHEID,
BEDRĲVEN EN BURGERS’
Alexander vanWijnen

Peter-Paul Verbeek

Fenomenologie

Jean-Paul Sartre

moeitemethet gebruik van locatiege-
gevensdanEuropa.Het doel heiligt de
middelen.’

Endan is er natuurlijkAzië. ‘Vooral
China, al zie je inZuid-Korea en Japan
ook soortgelijke inhet confucianisme
gewortelde sentimenten,waarinde tech-
niekmeerwordt gezien als deel vande
natuur.Die traditie gaat duizenden jaren
terug. IndebekendeChinesemythe van
deDrie Soevereinengevendrie keizers
al de eerste technologieënaande rest
vandemens. Vanuit die traditie kun je
de enorme technologische acceleratie
inChinabeschouwenende inzet van
technologie bij debestrijding vanhet
coronavirus.’

Op zich is het prima, verschillende
culturen, verschillendemanierenomte

De in China gelanceerde trackingapp
past in de Chinese omgangmet tech-
nologie, stellen techniekfilosofen.
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verschillen
onacrisis heeft nog
uidelijk gemaakt
ropeanen, Ameri-
en Chinezen
l verschillende
en aankijken tegen
logie, en hoe die
ruiken.

reel bepaald
rschillen dateren
n vandaag of gis-
De Oude Grieken
huwden in hun
n al voor de geva-
n technologie. In
sten maakt men dit
ehoud minder.

p de wereld
ze die je maakt
e omgang met
logie is van groot
omdat die je blik

wereld stuurt en
ee je mens-zijn
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enologen.

én manier
niet zo dat er maar
oede’ manier is om
chnologie om te
zeggen techniekfi-
n. Europa, de VS en
kunnen wat dit be-
ok veel van elkaar

che inbedding
et is wel van be-
at Europa, en dus
ederland, op dit ge-
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ethische manier in

menleving probeert
edden.
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