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TECHNOLOGIE ALS BEMIDDELAAR: OVER DE ROL VAN TECHNOLOGIE IN KENNIS,
MORAAL EN METAFYSICA

Spreker: prof. dr. Peter-Paul Verbeek (Enschede)
In deze lezing worden de hoofdlijnen geschetst van een vijfjarig techniekfilosofisch
onderzoeksproject dat aan de Universiteit Twente wordt uitgevoerd door een groep van 6 mensen,
met als doel tot een theorie van 'technologische mediatie' te komen. Vaak worden mens en
technologie in twee verschillende domeinen van de werkelijkheid ondergebracht. Technologie hoort
in de wereld van de dode objecten en de materie, terwijl mensen in het domein van de subjecten en
de cultuur thuishoren. Vanuit de mediatietheorie, een fenomenologisch georiënteerde benadering
binnen de techniekfilosofie, is dat echter een inadequaat beeld. Technologie staat niet tegenover de
mens, maar is onderdeel van de relaties tussen mens en wereld. Door technologie op te vatten als
medium, wordt het mogelijk een aantal kerngebieden van de filosofie opnieuw te doordenken. In
deze lezing zal dat gebeuren vanuit de drie vragen die volgens Kant de kern van de filosofie vormen:
wat kan ik kennen, wat moet ik doen en wat mag ik hopen? Technologieën spelen een bemiddelende
rol in de waarnemingen van wetenschappers, waardoor ze mede vormgeven aan kennis. Ook
belichamen en beïnvloeden ze normatieve kaders, waardoor we niet alleen een ethische dimensie
aan technologie moeten toekennen maar ook een technologische dimensie aan de ethiek. Tenslotte
vergt technologie dat we de gevestigde metafysische kaders opnieuw doordenken: het subjectobjectonderscheid moet worden herijkt. Daarnaast is het zaak om de rol van technologie in religie te
onderzoeken: in plaats van technologie tegenover religie te plaatsen, wordt onderzocht hoe ook
religieuze beelden, praktijken en ervaringen technologisch bemiddeld zijn.
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