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Interview met 
Hans Harbers. 
Technologie komt 
pas tot leven in 
verbinding met 
mensen. 

Technologie komt pas tot leven in verbinding  
met mensen

Hans Harbers is docent filosofie, wetenschap, technologie en samenleving aan  

de Rijksuniversiteit Groningen.
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Kunstmatige intelligentie beleeft doorbraak 
na doorbraak en robots worden steeds 
natuurgetrouwer en slimmer. Waar blijft 
de mens dan nog? 'De mens is niet de 
maat van alle dingen, net zo min als de 
technologie ons eenduidig de maat zou 
nemen', zegt Hans Harbers, docent filosofie, 
wetenschap, technologie en samenleving 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'Mensen 
zijn afhankelijk van dingen, en dingen zijn 
afhankelijk van mensen. Technologie komt pas 
tot leven in verbinding met mensen.' 

Hans Harbers (1954) promoveerde in Groningen in de sociale wetenschappen en is sinds 1989 

werkzaam bij de Faculteit Wijsbegeerte. De filosoof, stelt Hans Harbers in navolging van de 

bekende oud-hoogleraar Lolle Nauta, vervult een vertaalfunctie tussen verschillende disciplines. 

Hij maakt daardoor het gesprek tussen specialisten en betrokken burgers mogelijk. 'Denken 

gaat vaak in een frame zitten. En de taak van de filosofie is dan om ook andere argumenten te 

kunnen laten meewegen', aldus Harbers, die ook (mede)oprichter is van DwarsDiep, het Gronin-

ger culturele en politieke debatcentrum. 
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Voor Hans Harbers staat de relatie van filosofie tot praktische sociaal-maat-
schappelijke en culturele vraagstukken voorop. De filosofie is voor hem een ge-
reedschapskist waarmee hij de discussies over actuele kwesties rondom inhoud 
en betekenis van technologische transities voor de samenleving wil verhelderen. 
Hierbij dringt zich telkens weer de vraag op of technologische innovatie ook au-
tomatisch een verrijking voor de mens is. Of moeten we er juist beducht voor zijn 
dat de voortschrijdende technologie de vrije wil van de mens ondermijnt en hem 
degradeert tot een gewillig, onmondig verlengstuk van de techniek? 

Voor geen van beide opvattingen krijgt Harbers zijn handen op elkaar. 'Onze 
existentie en wat we doen is onlosmakelijk verbonden met techniek. We moe-
ten vooral blijven experimenteren met een diversiteit aan technieken en hoe we 
daarmee kunnen omgaan. Als filosoof hecht ik eraan om de scherp aangezette 
tegenstellingen in het debat over de impact van technologie op de mens en zijn 
sociale omgeving te bestrijden.' Dat doet Harbers in publicaties, in studiecolle-
ges en workshops voor managers, maar onder zijn aanvoering ook in debatten 
met burgers, wetenschappers en beleidsmakers. 

Techno-optimisten en -pessimisten 
Aan de ene kant van het spectrum onderscheidt Harbers de techno-optimisten. 
'Zij geloven in de suprematie van de mensen om problemen te tackelen en de 
mensheid en de planeet te redden met hoogwaardige technologische oplossin-
gen. Het is de stroming van 'het kan mij niet superintelligent en gek genoeg zijn', 
met representanten als de Oxford-filosoof en voorvechter van het transhuma-
nisme Nick Bostrom. Aan de andere kant staan de technopessimisten, die met 
hun terug-naar-de romantiek-houding de mens verantwoordelijk stellen voor de 
uitputting van de aarde. Ze zijn ook bevreesd voor technologische singulariteit, 
voor een vooruitgang op het gebied van robots en andere vormen van kunstma-
tige intelligentie, die op zeker moment zo ver gevorderd is dat ze niet meer voor 
de mens te volgen en te beheersen is. De waarschuwing dat de techniek de mens 
zal overvleugelen, hoorde je bij de Duitse filosoof Martin Heidegger, maar ook 
bij Stephen Hawking, die er niet aan twijfelde dat de computer veel slimmer kon 
worden dan de mens en dat als een groot risico zag.' 

In de toekomstvisie van de in 2018 overleden Britse natuurkundige Hawking 
zouden superintelligente computers mensen als onnodig kunnen beschouwen 
en ons overbodig maken. Ook autonome wapens kunnen volgens Hawking een 
bedreiging voor de mensheid vormen. Hij wees eveneens op de risico's van 
misbruik van technieken als CRISPR-cas, een revolutionaire methode om DNA 
te manipuleren. Hoe voorspellend dit was bleek eind 2018 – Hawking was toen 
al overleden – toen het nieuws over de geboorte van twee genetisch gemanipu-
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leerde baby's in China wereldwijd voor ophef zorgde. Chinese wetenschappers 
namen onmiddellijk afstand van dit volgens hen 'krankzinnige experiment'.

Gemeenschappelijke bodem 
Hawking schetste echter niet alleen doemscenario's. Uiteindelijk was hij 
– vooropgesteld dat de mens in staat zal zijn controle over de technologie te 
houden – ook een optimist. Hij geloofde dat kunstmatige intelligentie ons leven 
ook kan veraangenamen, bijvoorbeeld omdat het zwaar of geestdodend werk 
overbodig kan maken, voor een efficiëntere omgang met tijd kan zorgen en 
ook de mogelijkheid biedt om ziekten en armoede op te lossen. Harbers: 'Het 
frappante is de gemeenschappelijke bodem die er onder de opvattingen van de 
optimisten en de pessimisten zit. Technofiele transhumanisten als Bostrom 
geloven dat de huidige menselijke vorm gelimiteerd is en verbeterd moet worden 
met bijvoorbeeld genetische technieken. Technofobe zwartkijkers daarentegen 
vrezen de teloorgang van de ware mens, die verpletterd wordt door de voortra-
zende technologische trein.

'Terwijl dus de laatste stroming aandringt op een morele stellingname om men-
selijke waarden en waardigheid te waarborgen in het tijdperk van kunstmatige 
intelligentie en genetica, vraagt de eerste stroming ons om innovaties vooral 
te omarmen. Technologie als motor van de oneindige vooruitgang. Beide visies 
stellen aldus de mens centraal. De mens wordt bedreigd door technologie en 
moet uit haar dwingende greep bevrijd worden, ofwel: de mens verwezenlijkt 
zichzelf steeds opnieuw en steeds beter met behulp van technologie. We zien 
hier teleurgestelde humanisten versus humanisten in het kwadraat. Het zijn 
twee loten aan dezelfde humanistische tak, die echter minder conflicteren dan 
we wellicht denken.'

Hiertegenover plaatst Harbers het posthumanisme, dat probeert te denken voor-
bij de met het humanisme veronderstelde tweedeling tussen mens en techniek: 
'Alsof wij als mensen de techniek beheersen, of dat de techniek ons beheerst.' 

Wederzijdse verbinding
Voor wat de posthumanistische denktrant betreft, put Harbers rijkelijk inzichten 
en inspiratie uit de gereedschapskist van Bruno Latour (1947), Frans techniekfilo-
soof en socioloog en veel geciteerd wetenschapper op het gebied van geestes-
wetenschappen en technologie. Latour beschrijft gedetailleerd hoe technische 
voorwerpen, ook de alledaagse dingen als verkeersdrempels en deurdrangers, bij-
na ongemerkt in ons gewone leven functioneren en met ons verweven zijn. Latour 
gebruikt in een van zijn boeken zelfs de stripfiguur Guust Flater als voorbeeld van 
een technisch vernieuwer in zijn gevecht met een onhandelbare omgeving. 
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Ook beschrijft Latour in een krimi-achtige roman hoe het ontwerp van een inno-
vatief ondergronds vervoerssysteem voor Parijs – Aramis geheten en in de jaren 
zeventig bedacht – tot mislukken was gedoemd. Aramis werd 'vermoord’ uit 
nalatigheid en arrogantie: ontwerpers, technici en politici verzuimden te onder-
handelen over aanpassing of herijking van de Aramis-technologie aan de veran-
derende sociale en economische situatie.

Harbers: 'Latour stelt dat mensen altijd verknoopt zijn geweest met wat hij 
non-humans noemt. Mens en technologie vullen elkaar aan in wederzijdse 
verbinding. Wij doen iets en die techniek doet iets. Ze reageren op elkaar. En dat 
ontkracht de illusie van de vrije wil van de mens. Die is er namelijk niet. Met elke 
nieuwe techniek gaan wij anders handelen en verandert ons netwerk en onze 
identiteit. Simpel gezegd: zelf draag ik een bril. Maar zonder die bril besta ik niet. 
Op deze manier naar techniek kijken vind ik interessanter, omdat er het element 
van cocreatie in zit. 

'Een ander eenvoudig voorbeeld van de interactie tussen mens en techniek is de 
afbeelding van het vliegje dat ingebakken zit in het mannenurinoir in openbare 
toiletten. Dat vliegje heeft het plasgedrag dusdanig gecorrigeerd dat de lucht-
haven Schiphol 30 procent op schoonmaakkosten kon bezuinigen. Dus hoezo 
is de mens de maat van alle dingen? Alleen al dat nepvliegje is manipulatief en 
beïnvloedt onze vrije wil.' 

Leveren we dan al zo snel  
onze autonomie in?  
Zijn we niet juist op onze hoede  
voor nieuwe technologie? 

'Natuurlijk koesteren we argwaan tegenover ieder baanbrekend nieuw techniekje 
dat op de markt verschijnt. We voelen weerstand of angst, we kijken in de ach-
teruitkijkspiegel. Dat zie je door de geschiedenis heen. De eerste weefmachines 
werden vernield door handwevers. Die wilden niet werkloos worden. Of neem 
de mensen die voor het eerst een treinreis maakten. In no-time werd een reeks 
aan zogenaamde treinziektes gemeld. Na jaren van serieus medisch onderzoek 
was er nog niks gevonden en de treinziekte uitgewoed. En wat gedacht van de 
eerste mobiele telefoon voor de consument. De gsm werd aanvankelijk massaal 
weggewimpeld als een overbodige uitvinding. Want overal stonden toch tele-
fooncellen?! 
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'Techniek heeft vaak tijd nodig om in ons leven neer te dalen en vervolgens bijna 
ongemerkt onze wil te sturen. Omdat ons steeds nieuw technologie bereikt, is 
accommoderen een eindeloos leerproces. Maar het is overdreven daar angstdro-
men over te hebben. Zoals het ook onzin is te denken dat we met technologie de 
ideale wereld zullen betreden.'

Monster van Frankenstein
Ethici als de Delftse hoogleraar ethiek en techniek Jeroen van den Hoven beto-
gen dat wanneer designers of ontwikkelaars van een algoritme een beslissing 
van een algoritme niet kunnen verklaren en het algoritme dreigt te ontsporen, 
deze applicatie niet meer gebruikt mag worden om mensen of ander kostbaar 
goed of leven te beschermen. 'Mee eens', reageert Harbers. 'We moeten kritisch 
blijven en de negatieve gevolgen van technologische ontwikkeling aanpakken. 
Maar laten we bij het horen van de woorden 'artificiële intelligentie' of 'robots' 
uitkijken niet meteen in het frame te schieten dat onze soort over een tijdje 
onderworpen is aan de robots. Waarom zouden we geen algoritmes kunnen be-
denken die kwalijke algoritmes uitschakelen? Misschien gaan robots wel andere 
robots te lijf. Zo naïef als het is om te denken dat wij een vrije wil hebben, zo naïef 
is het ook te veronderstellen dat robots over ons gaan beslissen. Robots zijn ook 
afhankelijk van ons, van grondstoffen, van netwerken. In de apocalyptische ver-
sies over een wereld waarin de technologie autonoom wordt, bestaat er nog net 
zo goed een netwerk waarin mensen aan de knoppen meedraaien. Je mag, zeg ik 
optimistisch, althans verwachten dat ze dat doen.' 

Harbers refereert aan techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente) 
die een column schreef over de digitale variant van het monster van Franken-
stein. In 2018 was het tweehonderd jaar geleden dat de beroemde roman van 
Mary Shelley over de geleerde doctor Victor Frankenstein (The Modern Prome-
theus) verscheen. Hij produceert uit dode materie een levend wezen, dat vervol-
gens aan het moorden slaat. 

Frankenstein staat vaak symbool voor techniek die onbeheersbaar is gewor-
den. Daarom is het verhaal een permanente bron van inspiratie voor de ethiek 
van technologie. Verbeek stelt dat we digitale techniek een goede plek moeten 
geven in onze samenleving. Want per slot is het de angst van Victor Frankenstein 
die zijn schepping tot monster maakt. Hij raakt in paniek als hij zijn schepsel ziet 
en laat het aan zijn lot over, waarna het monster maar één ding wil: deel uitma-
ken van de mensenwereld. Die wijst hem hardvochtig af, waarop het monster 
reageert met geweld. 
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Harbers: 'De les die ons voorgehouden wordt is dat we niet bang moeten zijn 
voor algoritmes en robots als we niet willen dat die er een zooitje van maken. We 
moeten ze opvoeden. De kern van intelligente systemen is dat ze kunnen leren. 
Maar wellicht kunnen ze ook iets uitspoken wat tot effecten leidt die wij niet 
bedoeld hebben. Dus moet ethiek zich behalve op mensen ook op algoritmes 
richten.'

Leeftijd: duizend jaar 
In plaats van ons te vermoeien met sombere, sciencefiction-achtige bespie-
gelingen over hoe robots onze wereld gaan overnemen, is het volgens Harbers 
'productiever ons te focussen op de problemen van nu'. 'De Amerikaanse politiek 
filosoof Michael Sandell legde een tijd terug in een publieksdiscussie in De Rode 
Hoed in Amsterdam de vraag voor wat men ervan zou vinden om duizend jaar te 
worden als dat genetisch mogelijk was. Ik vond dat een nogal aanstellerige on-
zinvraag over een irreële toekomst. De vraag had moeten zijn: 'Wat zou u ervan 
vinden om honderd of honderdtien te worden?' Want dan gaat het over pensi-
oenleeftijd, over kosten van medische zorg, over wooncomfort en contact met 
kleinkinderen, maar ook over sociale ongelijkheid. Kan iedere burger die honderd 
wordt straks nog wel in redelijke mate van materiële welstand en zelfstandig-
heid leven? Deze vraag is veel actueler, vooral ook vanwege de progressie die 
de medische technologie maakt en de wisselwerking die dit heeft met medische 
ethiek. Met iedere nieuwe techniek verschuiven ook onze opvattingen over leven 
en dood, over ziekte en gezondheid, maar ook over onze privacy in een wereld 
van algoritmes en googles. Wie of wat wij zijn en wat onze normen nu of over 
vijftig jaar zijn, is onderdeel van een met technologie samenhangend verande-
ringsproces.'

DNA-technieken
Tijd in relatie tot techniek en normen: het brengt Harbers op een sprong in het ei-
gen verleden toen hij met collega Marli Huijer in Groningen, en ondersteund door 
een NWO-subsidie, onderzoek deed naar, zoals hij het zelf formuleert 'de invloed 
van genetische technieken op onze perceptie van de omgang met de tijd'. Terwijl 
Harbers' onderzoekscollega keek naar de voorspelling van ziektes vanuit een 
erfelijk perspectief, vanuit een genetische aanleg – en of je daar preventief naar 
kunt handelen – deed Harbers het omgekeerde. 'Ik keek naar wat DNA-technie-
ken doen in de rechtspraak. Met DNA-technieken zijn we steeds beter geworden 
in opsporing van de dader van een misdrijf. Als reactie hierop zijn onder een vorig 
kabinet verjaringstermijnen van bepaalde misdaden verlengd en kunnen zware 
misdaden zoals doodslag helemaal niet meer verjaren. We zien nu de heropening 
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van zogeheten cold cases. Het verleden wordt steeds meer present gehouden, 
terwijl de gedachte achter die verjaringstermijnen nu net was: op een gegeven 
moment zand erover! Is ook goed voor de maatschappelijke rust.

'De normatieve ethische verdediging van het verlengen van verjaringstermijnen is 
in de Tweede Kamer behandeld. Niemand maakte daar tot mijn stomme verbazing 
een punt van. Wie dat wel deed was één Eerste Kamerlid van de SP. Dat vroeg 
zich af of we niet bezig waren een opjaagmaatschappij te creëren. De ethische 
vraag was en is dus: hoeveel verleden tijd, maar ook toekomstige tijd verdragen 
onze schouders voordat we eronder bezwijken? Hebben we niet ook het recht om 
te vergeten, op het niet meer willen weten, ook al kan de technologie ons klip en 
klaar antwoord verschaffen? Willen we als het om geneeskunde gaat eigenlijk nu 
al weten waar we aan dood zullen gaan? Het ongewisse van de toekomst, evenals 
het kunnen vergeven en vergeten, kan ook louterend en prettig zijn.'

Geitenwollen sokken 
Hoe optimistisch kunnen we zijn dat 
technologie helpt om zaken die de 
mensheid in zijn omgang met de aarde 
verprutst heeft, te herstellen? 
Of om vormen van sociale ongelijkheid 
te verminderen? Zoals achterstand 
in onderwijs en gezondheid, gebrek 
aan voldoende middelen voor 
elementair levensonderhoud, 
het ontbreken van werk met kansen 
op ontplooiing?

In
te

rv
ie

w
 m

et
 H

an
s 

H
ar

be
rs



STAD 2019 175

'Technologie kan de een harder in zijn werk raken dan de ander. In die zin gaat 
het dus ook om een verdelingsvraagstuk, dat consequenties heeft voor de wijze 
waarop we de arbeidsmarkt organiseren, bijvoorbeeld door arbeid nog verder te 
flexibiliseren. We moeten dan wel oppassen dat de ene werknemer niet zeventig 
uur werkt, de ander nog maar vijftien uur en de derde helemaal geen werk meer 
heeft omdat we vergeten zijn hem om te scholen en weer loopbaanperspectief te 
bieden. Daarnaast moeten we op onze hoede zijn voor technologische ontwikke-
lingen in relatie tot de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van medische zorg. 
In een geliberaliseerde zorgmarkt, waarin de overheid zich grotendeels heeft te-
ruggetrokken, waarin zorgverzekeraars een grotere macht hebben gekregen om 
behandeling A of B in ziekenhuis X of Y wel of niet te vergoeden en privéklinieken 
ondertussen wel over de nieuwste technologische speeltjes kunnen beschikken 
voor mensen met geld, loop je het risico op sociale ongelijkheid in de zorg.' 

Ook in de klimaatdiscussie beluistert Harbers de eerdergenoemde tegenstel-
ling tussen pessimisten en optimisten. 'Aan de ene kant de doemdenkers die, 
gechargeerd gezegd, terug willen naar de geitenwollen sokken en het verbouwen 
van je groenten driehoog achter op het balkon, versus de ecomodernisten die 
zeggen: 'Regent het een tijdje niet? Dan ontwikkelen we toch in de atmosfeer 
met lasertechnieken een regenbui?' Dit supertechnologische denken kenmerkt 
ook de ingenieursmentaliteit van 'wij hebben de wijsheid in pacht en fiksen dat 
wel'. Maar het miskent dat techniek, sociale innovatie en acceptatie door de om-
geving altijd samen op moeten gaan. Een miskenning die ook als argument door 
de Trumpianen gebruikt kan worden om te zeggen: 'Weg met dat Parijse klimaat-
akkoord! We lossen dat technologisch wel op, want de opwarming van de aarde, 
voor zover we die al als probleem erkennen, is ook door technologie ontstaan.' 
'Ecomodernisten spannen zo het paard achter de wagen, een paradox die ty-
perend is voor de zogeheten risicomaatschappij, waarin je die dubbele binding 
ten aanzien van wetenschap en technologie ziet. De successen van wetenschap 
en technologie veroorzaken allerlei milieuproblemen, maar tegelijk hebben we 
wetenschap en technologie nodig om de problemen te tackelen. Daarom zijn 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen ook zo nauw verbonden 
met politieke thema's. Technologie is zélf een politieke actor, en geen neutraal 
instrument dat we voor onszelf kunnen inzetten. Die technologie dóét iets, en 
dat kan ook onbedoelde gevolgen hebben. Vandaar ook het belang van accom-
moderen, het leren van mislukkingen in innovaties. Een kwestie van vallen en 
opstaan, van trial and error.'
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Uitrollen ICT-systemen
Dat laatste lijkt de overheid niet goed begrepen te hebben, signaleert Harbers, 
die wijst op opeenvolgende, kostbare ICT-projecten bij de overheid die op een 
mislukking zijn uitgedraaid. 'Bij de Belastingdienst, de politie, UWV, de wa-
terschappen en bij de automatisering van het Bevolkingsregister ging het de 
afgelopen jaren flink mis. Dat heeft honderden miljoenen gekost. De kern van 
veel mislukkingen lijkt te zijn dat ICT als doel in plaats van middel is gezien en er 
een competentiestrijd heeft gewoed tussen de techneuten aan de ene kant en 
aan de andere kant de managers en gebruikers die de techniek door de werkvloer 
moeten laten adapteren, het sociaal-innovatieve aspect dus. 

'Grote ICT-projecten worden veelal van boven naar beneden met het nodige 
ambitieuze tromgeroffel uitgerold. Dat wordt dan implementeren genoemd. 
Een toverwoord, dat ik bestuurders ook vaak hoor hanteren bij plannen zonder 
ICT-component. Dan zou ik willen weten: probeert u het ook wel eens in een 
omgekeerde vorm? Van onderop dus, als experiment op overzichtelijke schaal, 
waarbij het niet a priori gaat om reguleren en controleren, maar juist om het 
gedogen, om het creatieve nut van rafelranden aan regels, om het aanvaarden 
van onzekerheden als onderdeel van een innovatietraject. Vrijplaatsen zijn dus 
noodzakelijk. Soms kan het ook nodig zijn om lef te tonen en de status quo van 
een organisatie grondig op de schop te nemen teneinde de gewenste vernieu-
wing te realiseren.

'Uiteindelijk zijn de succesvolle innovaties altijd de innovaties die in een net-
werkomgeving tot stand zijn gekomen, dus zonder de dominante invloed van 
klassiek-technocratisch ingestelde wetenschappers. Een omgeving waarin het 
actoren gelukt is om meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden en met on-
zekerheid om te gaan. Erken en accepteer bij nieuwe technologie onzekerheid. 
Wees er niet al te bang voor.'


