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Cursus “De relatie tussen mens en techniek” 
Vanwege grote belangstelling wordt de cursus herhaald. Er zijn nog enkele 

plaatsen vrij. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, steeds bij Elckerlyc 

op donderdag van 10.00 - 12.15 uur, te beginnen op 26 september; 

vervolgens op 3-10-17-24 en 31 oktober. 

Kosten: € 80 p.p., inclusief koffie of thee in de pauze. 

Voor het volgen van deze cursus is voorkennis van filosofie niet nodig. 

Lesinhoud 

Mensen zijn door en door technische wezens. Wij zijn net zo afhankelijk 
van technologie als van taal en zuurstof, zegt filosoof Jos de Mul. 
Technologie is niet alleen iets van de laatste decennia, maar speelde al 
vanaf de eerste mens een rol. Mensen hebben altijd al gebruik gemaakt 
van gereedschap en techniek. Dat heeft ons veel goeds gebracht: het werk 
werd er door vergemakkelijkt, het leven veraangenaamd en ziektes 
genezen, om er maar een paar te noemen. Maar er is ook een 
schaduwkant. In vele gevallen was de oorlogsindustrie de aanjager van 
nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen. Niet zelden met desastreuze 
gevolgen voor mens en milieu. 
De geschiedenis heeft ons ook laten zien dat technieken nooit zomaar 
neutrale instrumenten zijn. Vaak kleven er gevaren of negatieve 
gevolgen aan of brengt techniek verantwoordelijkheden met zich mee 
die we van te voren niet hadden verwacht. 
Moraal en techniek blijken een innige band te hebben. 
Ook politiek en techniek zijn met elkaar verweven. 

Tijdens de bijeenkomsten zal daar uitgebreid aandacht aan worden besteed. 

Tenslotte verdiepen we ons in de toekomst van de mens. In de huidige tijd 
hebben de ontwikkelingen in de nanotechnologie, biotechnologie, 
informatietechnologie en cognitieve technologie ons een 
"gereedschapskist" vol nieuwe instrumenten in handen gegeven. 

Wat zou daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de mens? 

Deze cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol. Beide 

docenten zijn afgestudeerd aan de Faculteit van Wijsbegeerte van de 

Universiteit Tilburg en hebben ruime ervaring in het geven van cursussen. 

Aanmelden kan nog tot 12 september bij : Els de Bruijn  Wouwerdries 51. 

Mail: bruvano@caiway.nl   of telefonisch 06.51778855  / 0135054331 

 

Opera-dag 

Dinsdag 5 november 2019 komt er weer een Opera-dag in 

cc Elckerlyc o.l.v. Jan van den Eynden. 

In de Nieuwsbrief van oktober a.s. wordt  de uitnodiging met 

alle informatie gepubliceerd.  

Noteer deze datum vast in uw agenda. 
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