
Iets over techniek 
Menno de Bree 



Disclaimer: wat ik doe (of zou moeten doen): 

UMCG: docent 
Menno Denkt: spreker, trainer 
Brainfeed: docent 
The School of Life: docent, auteur 
METC BEBO:  ethicus 



Opbouw 

Deel 1: De technologische mythe 
 
Deel 2: Waarom werkt de technologische mythe? 
 
Deel 3: The dark side 
 
Deel 4: En nu? 

 



Deel 1: Mythen 





Een mythe 
= 

een verhaal dat niet waar hoeft te zijn 
om wel waar te zijn. 



Mythe: de kracht van het verleden 

 





Medische mythe (1): de professionele blik 

 





Medische mythe (2): techniek 





Medische mythe (2): techniek 

Meer techniek… betere zorg! 
• Goedkoper 
• Persoonlijker 
• Toegankelijker 
• Thuis 
• Minder gedoe 
• Minder werk 
• … 



Deel 2: Waarom werkt die mythe? 

 



Drie aspecten 

• Een naïeve techniekopvatting 
• Ons verschrikkelijk platte idee van het goede leven 
• Vrije markt 

 



Descartes 

Res cogitans 

Res extensa fysica ontstaan / vergaan 

’Ik’ 



Descartes’ humanisme 
(& vervreemding & de geboorte van milieu-ellende) 

Res cogitans 

Res extensa 

• Het primaat van het ‘ik denk’ 
• Het ‘ik denk’, denkt de wereld 
• Begrijpen = ingrijpen. 

• Objecten 
• Mechanistisch 
• Geen intrinsieke morele waarde 



Techniek 

• Is slechts instrumenteel 
• ‘dom’ 
• neutraal 

 



Ons beeld van het goede leven:  
Nietzsche’s laatste mens 
Karakterisering: 
Met zichzelf ingenomen, vlakke, ‘knipogende’ mensen. 
 
Waarden:  
gemak, comfort, veiligheid, gezondheid. Middelmaat.  
(+ gezien worden) 
 
Karakterisering: 
‘Een weinig gif af en toe: dat geeft aangename dromen. En veel gif op 
het laatst, voor een aangenaam sterven.’  





Vrije markt 

 
 
 
                                        



Deel 3: the dark side 



Voorkant: leuk. Achterkant: kapitaal 

 
1. Industrialisering van het lichaam 

 
2. Industrialisering van de geest 

 



Schnitzler: digitaal proletariaat 

• Het opeisen van tijd en aandacht 
• Exploiteren van de transparantiedrang 
• Aanzetten tot consumeren 
• Vrijheids- en ontplooiingsreductie.  

 



Oude vormen van disciplinering 



Zelfdisciplinering door techniek 

 





Modern digitaal panopticon 

• Van privé naar transparantie 
• Van centralisatie naar decentralisatie 
• Van lichaam naar geest 
• Van dwang naar vrijwillige zelfexploitatie 

 
• Van individu naar populatie 
• Van ‘genezing’ naar preventie 
• Van controle van handelen naar vormgeven van mensen 

 



Géén win-win… 

Vrijheid, gelijkheid, zelfbeschikking, rechtvaardigheid 
 

vs 
 

Impliciete techniek-tyrannie & de laatste mens 
 



Deel 4: en nu? 

 



De mens is…. 

… ‘het meest zieke dier’ 
… dat zichzelf heeft weten te redden middels techniek. 
 
‘Wie de techniek afwijst, wijst impliciet de mens af.' 
(Hans Schnitzler) 
  
 



God 

Kind 

Dier 





Dank voor uw aandacht! 
info@mennodenkt.nl 
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