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Voorwoord 

'Toekomstige ingenieurs moeten tijdens hun studie leren om vragen en oordelen van 
ethische aard tijdig te onderkennen, te analyseren en te bespreken. Omdat de 
opleidingen voor ingenieurs gericht zijn op het ontwikkelen en toepassen van 
technische wetenschappen, kunnen ingenieurs immers in hun beroepspraktijk, 
voorzien of onvoorzien, te maken krijgen met kwesties van ethische aard.' 

Dit was het centrale thema van het exploratieve symposium dat op 18 november 
1998 op de TUE werd gehouden. De organisatie ervan berustte bij de 
Bestuurscommissie Techniek en Ethiek. Deze commissie was het jaar ervoor ingesteld 
door het College van Bestuur om te adviseren over onderwijs en onderzoek op dit 
terrein. De commissie hield zich in eerste instantie bezig met het onderwijs en stelde 
daarover een conceptrapport op. Tijdens het symposium stond de discussie over dit 
voorlopige rapport centraal. Mede naar aanleiding van de lezingen en de 
daaropvolgende discussie werd het definitieve rapport 'Onderwijs in Techniek en 
Ethiek' opgesteld 

Hierin bepleitte de commissie onder meer dat dit onderwijs stapsgewijze op de 
faculteiten moet worden geïntroduceerd. De ontwikkeling van het onderwijs zou 
moeten gebeuren door een werkgroep 'Ethische en maatschappelijke aspecten van de 
techniek'. In organisatorisch opzicht is deze werkgroep het meest op zijn plaats bij de 
capaciteitsgroep Algemene Wetenschappen van de faculteit Technologie 
Management. 

Naar de mening van de commissie kunnen de medewerkers van deze werkgroep uit 
didactisch oogpunt het best een diverse achtergrond hebben, zoals ingenieurs, ethici 
en maatschappijhistorici. Zij moeten verder afkomstig zijn van de verschillende 
faculteiten. Dit laatste om de inbedding van Techniek en Ethiek op de TUE te 
garanderen. Om onderwijs en onderzoek op dit terrein in goede banen te leiden drong 
de commissie ten slotte sterk aan op de benoeming van een hoogleraar in de 
Algemene Filosofie. 

De hiervoor genoemde adviezen zijn in grote lijnen door het College van Bestuur 
van de TUE overgenomen en inmiddels is een begin gemaakt met de introductie van 
het onderwijs in 'Techniek en Ethiek' op enkele faculteiten. 

Aan de totstandkoming van dit Verslag is bijgedragen door Rianne Schaaf, die 
organisatie van de uitgave verzorgde, en door Shila de Vries, die het uittypen van de 
bandopname voor haar rekening nam. 

Prof. S.J. Doorman M. Sc., 

Voorzitter van de Bestuurscommissie 
Techniek en Ethiek van de TUE. 
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Opening 
Prof.dr. M. Rem 

Ethiek en ingenieursopleidingen is een heel belangrijk onderwerp. Het is een goede 
zaak om daar deze middag door middel van een symposium aandacht aan te besteden. 
Ingenieurs ontwerpen producten, processen, kortom allerlei zaken. Ze maken dingen 
die later, direct of indirect, in de maatschappij worden gebruikt. Dingen die een plaats 
krijgen in de maatschappij, een plaats tussen de mensen. Op deze wijze zijn zij van 
invloed op de manier waarop wij met elkaar omgaan, hoe wij met elkaar leven. In die 
zin is er dus een direct verband tussen het werk van een ingenieur en ethische 
vraagstukken. 

Ik kom zelf uit de informaticahoek en als mensen ethiek en informatica zeggen, 
hebben ze het meestal over privacy, maar zo simpel liggen die zaken niet. Als je 
erover nadenkt is de situatie veel gecompliceerder. Een voorbeeld: u kent allemaal 
Windows met zogeheten grafische user-interfaces. Een gevolg van grafische user
interfaces is dat blinden en slechtzienden die computers niet meer kunnen gebruiken. 
Vroeger met MS DOS konden zij een soort balkje kopen, waarmee je de huidige regel 
in braille aftastte. Een blinde werkt net zo gemakkelijk met MS DOS als een ziende. 
Met Windows-interfaces is dat niet mogelijk. De TUE is overgegaan van MS DOS 
naar Windows, want de meeste mensen vinden dat gemakkelijker. Visueel 
gehandicapten echter kunnen er plotseling niet meer mee werken. 

Nog een voorbeeld. Vorige week stond in de krant dat minister van Onderwijs 
Netelenbos computerspelletjes met een geweldadige inhoud wil verbieden. Als je 
nadenkt over de tegenwoordige mogelijkheden van computers en wat er binnenkort 
kan, bijvoorbeeld op het gebied van virtual reality, dan wordt duidelijk dat zo'n 
benadering geen oplossing biedt. Computers kunnen over enige tijd tast teruggeven, 
waardoor je ook kunt voelen. Als je daar even over nadenkt dan kun je je voorstellen 
dat deze geweldspelletjes nog maar een begin zijn. 

Ik ben me er ook van bewust dat ik bij mijn werk niet altijd direct aan ethische 
zaken denk. Een derde voorbeeld: ik heb meegeholpen met het starten van een 
Europees project op het terrein van chip-ontwerp. Meer in het bijzonder over het 
ontwerp van geïntegreerde schakelingen op een wijze dat een klok niet meer nodig is. 
Als u uw computer bekijkt dan staat daar bijvoorbeeld op de buitenkant 233 mhz. 
Maar je kunt ook chips maken zonder klok met verder dezelfde functionaliteit. Dat 
zijn asynchrone schakelingen. Met een paar partners wilde de TUE onderzoeken wat 
de toepassingsmogelijkheden zijn van asynchrone schakelingen. We hadden wat 
voordelen opgenoemd, zoals de mogelijkheid sneller te ontwerpen, gemakkelijker 
testbaar en nog zo wat technische zaken 

Op een lagere plaats in deze lijst stond dat het een voordeel was, dat de nieuw 
ontworpen schakelingen weinig energie gebruikten. Dat was erbij gezet omdat deze 
schakelingen vaak op batterijen werken. Op die manier hoeft de batterij minder vaak 
verwisseld te worden. Dat is van groot belang bij bijvoorbeeld pacemakers en 
gehoorapparaten, die kunnen dan veellanger functioneren. 

De groep die dat voorstel bekeek en het ook honoreerde, pikte meteen dat punt 
eruit. Het ging echt om een factor vijf à tien minder energieverbruik. Dat hadden wij 
als ontwerpers op de vierde of vijfde plaats gezet tussen allerlei andere, in onze ogen, 
technische voordelen. Wij hadden ons niet gerealiseerd dat het in feite toch om een 
zeer belangrijk verschil in gebruik ging. Zo ziet u dat een technicus over dit soort 
zaken goed moet nadenken, omdat ze op tal van terreinen een grote rol spelen. 
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Goed, zo kan ik uit een vakgebied als de informatica nog wel geruime tijd 
doorgaan. Maar dat zal ik niet doen. Ik behoor niet tot de sprekers van deze middag. 
Ik ben degene die het symposium opent. Daar zou ik tien minuten over doen, geef me 
nog een minuut, om nogmaals te zeggen dat ik blij ben met deze grote opkomst en dat 
ik u allemaal een heel prettig symposium toewens. 
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Algemene Inleiding 
Dagvoorzitter Prof. S.J. Doorman, M.Sc. 

Dames en heren, ik wilde beginnen met een eigenaardig voorbeeld, afkomstig van een 
filosoof. Hij heeft dat voorbeeld, een vreemd gedachte-experiment zou je kunnen 
zeggen, ontworpen om iets te illustreren. Iets anders overigens dan waar ik het nu 
over zou willen hebben en waar het eigenlijk de hele middag verder over zal gaan. 
Maar ik wil dat voorbeeld op een bepaalde manier gebruiken. Ik moet erbij zeggen dat 
de filosoof een Amerikaan was, dan zal u de rest van het verhaal niet zo verbazen. 

De campuspolitie van een Amerikaanse universiteit treft des nachts om twaalf uur 
op de kamer van een studente een hoogleraar natuurkunde aan. Hij is naakt. De 
volgende dag moet over dat feit worden gesproken. Dus de president van de 
universiteit, die dit toch wel een hoogst ernstige zaak vindt, roept de decaan van de 
betreffende faculteit bij zich. De decaan is een theoretisch fysicus. 

De president vraagt aan de decaan hoe hij dit feit kan verklaren. Daarop geeft de 
theoretische fysicus het volgende antwoord. Hij zegt: 'Die hoogleraar was 1040 

seconde vóór twaalf uur naakt in dat vertrek. En omdat er een grens is, namelijk de 
lichtsnelheid, aan de mogelijkheden om materie te verplaatsen kon hij om twaalf uur 
zich daar niet meer bevinden in naakte toestand'. De president van de universiteit is 
uiteraard niet tevreden met dit antwoord. 

De filosoof wil dit voorbeeld alleen maar gebruiken om iets te zeggen over de 
contextuele afhankelijkheid van verklaringen. Volgens de defmitie die de leerboekjes 
over wetenschapsfilosofie geven van een wetenschappelijke verklaring is, dit een 
voorbeeld van een wetenschappelijke verklaring van het feit dat die hoogleraar zich 
daar 's nachts om twaalf uur in naakte staat bevond. Het feit is namelijk logisch 
deduceerbaar uit een ander feit èn een algemene wetenschappelijke theorie. En 
aanvankelijk was dat precies de logische karakterisering, die wetenschapsfilosofen 
gaven voor het begrip 'verklaren'. 

Ik wilde het voorbeeld op een ander manier gebruiken. Het heeft echter wel te 
maken met die contextafhankelijkheid. De rare situatie die ontstaat tussen de president 
van de universiteit en de decaan is dat zij beide op dat moment verwikkeld zijn in 
twee totaal verschillende praktijken. De president is verwikkeld in een gedeeltelijk 
morele, gedeeltelijk bestuurlijke praktijk. Hij heeft zijn eigen retorische traditie 
waarin je praat over goed en kwaad, behoorlijk en niet behoorlük, verantwoordelijk 
en niet verantwoordelijk. 

In termen van die retorische traditie slaat het antwoord van de desbetreffende 
decaan nergens op. De decaan gaf zijn antwoord als theoretisch fysicus. En het is een 
raar antwoord. Hij heeft volkomen gelijk met zijn uiteenzetting over de lichtsnelheid. 
Maar dat is ook een retorische traditie die hoort bij een andere praktijk die op dit 
moment niet bedoeld is door de president van de universiteit om beoefend te worden. 

Wij moeten er altijd rekening mee houden, dat wij als mensen in zeer verschillende 
praktijken geïnvolveerd kunnen zijn. Dat in een bepaalde zin een retorische traditie 
door de daarmee geassocieerde praktijk wordt bepaald en dat tussen die retorische 
tradities grote kloven kunnen bestaan. En met retorische traditie bedoel ik de wijze 
van argumenteren, de wijze van elkaar overtuigen, de wijze van het proberen te 
weerleggen in die praktijken. Wij hebben zo in eerste instantie een vrij sterke intuïtie 
dat er een kloof bestaat tussen technische ontwerppraktijken en hun retorische traditie 
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aan de ene kant en bijvoorbeeld moreel beraad en de morele praktijk aan de andere 
kant. 

Wanneer je praat met mensen over ethiek en techniek hoor je dat die twee 
praktijken eigenlijk zo weinig met elkaar te maken hebben en dat de kloof tussen die 
praktijken als zó peilloosdiep wordt ervaren dat ze beter zo veel mogelijk strikt 
gescheiden kunnen blijven. Het is beter er niet over praten, is vaak de opinie. Ik zal 
één opmerking maken over de wijze waarop ik het begrip ethiek hanteer. Ik noem 
ethiek de systematische studie van moreel beraad. In al die gevallen waar wij met 
elkaar over morele kwesties discussiëren en debatteren, gaat het om gevallen waar we 
tevens bepaalde vormen van retoriek gebruiken. Ethiek onderzoekt (en dat is eigenlijk 
de zuinigste definitie van ethiek) vormen van moreel beraad. Ethiek probeert op de 
een of andere manier op grond daarvan praktische suggesties te doen hoe dat beraad 
het beste gevoerd kan worden. 

Ik heb wel eens de indruk, dat men ethiek verwart met Technology Assessment 
(TA). Ik zou daar erg voor willen waarschuwen. TA is het onderzoek van de gevolgen 
van technische ontwerpen. En TA is vaak ook betrokken bij het organiseren van 
institutionele morele discussies en nodigt daar instanties of instituten voor uit. Ethici 
onderzoeken primair wat de mogelijkheden en de beperkingen van zulke discussies 
zijn. Ethiek is in dat geval een typische 2e orde discipline en daarom behorende tot de 
filosofie in zoverre als zij wetenschappelijk wordt beoefend. Dergelijk onderzoek 
beoogt suggesties te doen over de wijze waarop zulk beraad zou kunnen verlopen. 

Nu is er dit voorjaar in Amerika een zeer levendige en heftige discussie geweest, die 
iets zegt over het grote belang om het morele beraad wat dichter te brengen bij het 
wetenschappelijk onderzoek en het technisch ontwerpen. Die discussie werd 
geëntameerd door het laatste boek van de Amerikaanse socio-bioloog Edward Wilson, 
die zo'n twintig à vijfentwintig jaar geleden de wereld van de sociale wetenschappen 
en ook die van filosofen vreselijk opschrikte. 

Hij schreef destijds als evolutiebioloog een belangrijk boek, waarin hij probeert 
aan te tonen dat bepaalde aspecten van ons moreel gedrag in de evolutie te 
onderkennen zijn als iets wat door de evolutie heen, zeker in sociale gemeenschappen 
van dieren, een rol speelt. Een voorbeeld van zo'n aspect is: het vermogen iets te 
kunnen opofferen. Dit is misschien wel het belangrijkste element van menselijk 
moreel gedrag. Daarbij kun je ook bepaalde mechanismen analyseren als 
mechanismen waardoor de opofferingsgezindheid van individuen, om het maar zo te 
noemen, belangrijk is voor de overleving van de soort. Dat eerdere boek van Wilson 
werd door sommige sociale wetenschappers met grote irritatie ontvangen. Ze vonden 
dat biologen niets te maken hadden met sociale wetenschappen. Het zou weer eens de 
zoveelste vorm zijn, waarin de natuurwetenschap zich meester probeerde te maken 
van problemen van veel ingewikkelder aard, problemen rond mensen. Wilson werd 
vooral verweten dat hij een vrij platvloerse reductionist was. In die zin namelijk dat 
hij impliciet leek te zeggen: 'Kijk eens, in laatste instantie is eigenlijk alles DNA, en 
DNA is natuurkunde dus uiteindelijk is alles natuurkunde'. 

Wilson heeft dit voorjaar een nieuw boek gepubliceerd met de merkwaardige titel 
Consilience. Het zou me niets verbazen als u de term 'consilience' niet kent. Er 
bestaat in het Nederlands wel de term conciliant. Dat betekent zoiets als verzoenend 
zijn, kloven overbruggen. Die term consilience, die voorkomt in de negentiende 
eeuwse wetenschapsfilosofie bij He gel, is eigenlijk bedoeld voor het volgende: 

Regel was een voorbeeld van iemand die geïnteresseerd is in alle verbanden, die er 
bestaan tussen verschillende menselijke kennisgebieden. Alle mogelijke verbanden 
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die zouden kunnen bestaan tussen bijvoorbeeld natuurkunde, biologie, maar ook 
tussen deze en de sociale wetenschappen. Waar hij voor pleitte was 'consilience'. Dat 
betekent zoiets als geïnteresseerd zijn in, of het ontwikkelen van, een wetenschap over 
de wijze waarop je verschillende kennisdomeinen, verschillende onderzoeksterreinen 
met elkaar kan verbinden. 

Regel wilde nadrukkelijk geen reductionist zijn, in die zin dat hij wilde zeggen dat 
alles fysisch is, dat de fysica werkelijk vertelt hoe alles is. Hij wilde juist niet zeggen 
dat er alleen maar natuurkundige objecten in het universum zijn en dat de rest daarop 
wordt gebouwd. Die rest zou dan ook steeds minder exact zijn en er zou slechts op 
een grove en slordige manier over gesproken kunnen worden. Dat wilde hij juist niet 
zeggen. 

Hegel wilde al die verschillende kennisdomeinen, als gelijkwaardige, neven
geschikte domeinen zien. Daarbij ging het erom zich goed te realiseren wat voor een 
andere wetenschap dan de eigen relevant zou kunnen zijn. Wat zou bijvoorbeeld op 
het gebied van de sociale wetenschappen, relevant kunnen zijn uit de natuurkunde en 
vice versa. En dat dan zonder die sociale wetenschappen te reduceren tot de 
natuurwetenschappen. Dat wordt nu precies bedoeld met die term 'consilience'. 

Uit de titel van zijn boek blijkt dat Wilson probeert af te rekenen met het hatelijke 
beeld dat zijn tegenstanders van hem schetsten als iemand die de natuurweten
schappen alles wil laten opslokken. Er blijkt ook uit dat hij veel beter dan in het 
verleden nog eens precies wil aangeven wat hij wilde bereiken, namelijk een 
onderlinge bevruchting en wisselwerking van een aantal verschillende disciplines die 
wij op dit moment moeten proberen met elkaar in verband te brengen zonder te 
trachten de ene discipline te reduceren tot de andere respectievelijk zonder de eigen 
discipline superioriteit toe te dichten boven alle andere disciplines. Een open oog voor 
het feit, dat onze problemen vaak om een echt interdisciplinaire benadering vragen, 
ziet Wilson als een dringende en onontkoombare eis. 

Natuurlijk is een aantal filosofen Wilson onmiddellijk naar de keel gesprongen. 
Eén van de belangrijkste is de Amerikaanse postmoderne filosoof Richard Rorty. Hij 
benadrukt altijd dat alle mensen moeten weten dat de natuurkunde ook maar een 
verhaal is en dat we elkaar allemaal verhalen vertellen en dat het nou eens uit moet 
zijn met de dominantie van de natuurwetenschappen en van de techniek en dat we 
eigenlijk filosofen eens alleen aan het woord zouden moeten laten. God verhoedde 
dat, want wanneer dat gebeurde zou ik pas erg ongerust worden over onze 
intellectuele positie. Maar in Amerika is door zijn werk een fel debat ontstaan. 

Het laatste woord in dat debat is van de Amerikaanse bioloog Paul Gross. Hij 
heeft, naar mijn mening, iets heel interessants gezegd. Gross is een bioloog die nogal 
sterk tegen de biochemie aanleunt. Hij neemt in zijn bijdrage aan de discussie de 
volgende positie in. Gross zegt: kijk, het motief van Wilson om die consilience te 
zoeken is, dat hij dat als enige mogelijkheid ziet om werkelijk greep te krijgen op de 
grote problemen van deze tijd. Grote problemen zoals die zich voordoen op het gebied 
van de genetische technologie en haar toepassingsmogelijkheden, ziekteprognostiek 
met behulp van genetische middelen, de nog steeds voortdurende bevolkingsexplosie 
enzovoorts. Problemen kortom, die ons voor buitengewoon oncomfortabele 
dilemma's plaatsen. Dat zijn de problemen die Wilson interesseren, zegt Gross. Dat is 
ook de reden waarom hij aandringt op consilience. 

Gross beëindigt zijn bijdrage door erop te wijzen dat die problemen ons allemaal 
aangaan. Die problemen gaan natuurwetenschappelijke onderzoekers aan, die gaan 
ontwerpers van techniek aan. Niemand heeft het alleenrecht op die problemen. 
Niemand kan pretenderen dat hij ze in zijn eentje kan oplossen, en zeker de ethici niet. 
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Gross pleit aan het slot van zijn artikel voor iets wat hij 'a scholarship of gaps' 
noemt. Hij bedoelt daarmee een soort van wetenschappelijke competentie met 
betrekking tot het opsporen en het kunnen overbruggen van die kloven; dus het 
zoeken naar mogelijkheden om de retorische tradities van verschillende praktijken 
met elkaar te verbinden, zoals aan de ene kant streng wetenschappelijke argumentaties 
en aan de andere kant aspecten van het morele beraad, zoals wij dat voeren. 

Welnu, ik vond dat een interessante suggestie. Interessant genoeg om aan het begin 
van deze exploratieve conferentie aan u voor te leggen. Jaren geleden, aan het begin 
van mijn studie, werd er altijd gesproken over het belang van een goede algemene 
ontwikkeling. In de voetsporen van Von Humboldt heette dat later wat deftiger, 
academische vorming. Wanneer daarover werd gepraat ging het vaak over een soort 
van superieur eclecticisme. Daarmee kon een TU-ingenieur zich onderscheiden van al 
die plompe mensen die een HTS-diploma hadden en die duidelijk de mindere waren 
van iemand die aan de universiteit had gestudeerd. 

Voor dat soort redeneringen ben ik altijd enigszins allergisch geweest. Ik denk 
liever in termen van datgene wat je een vol waardig mens zou moeten noemen. Dat is 
iets wat helemaal los staat van welke hiërarchie van kundigheden dan ook. Een 
volwaardig mens noem ik iemand die zijn eigen vermogens zo goed mogelijk heeft 
ontwikkeld en die zich daardoor bezig kan houden met een zekere verscheidenheid 
van zaken. Iemand die zich zo goed mogelijk in een politieke praktijk kan engageren, 
of die zich bijvoorbeeld naar eigen vermogen in een esthetische praktijk kan 
engageren. 

Dat kan voor mensen heel verschillend liggen. Aan deze universiteit studeert men 
voor ingenieur. En voor een ingenieur betekent een volwaardig mens iemand, 
waarvan één van die vermogens het vermogen is om technisch te kunnen ontwerpen. 
Het is goed om te bedenken dat u daardoor een heel specifieke positie heeft, met 
betrekking tot de vraag wat een volwaardig mens is. 

Onder mijn definitie van een volwaardig mens betekent het, dat u zich zo goed 
mogelijk moet bekwamen in al die verschillende praktijken die ons aangaan en raken, 
inclusief de morele praktijk. U als ingenieurs kunt, meer dan wie dan ook, dat 
'scholarship of gaps' ontwikkelen. Het vermogen om bij te dragen aan moreel beraad 
waar het maatschappelijke ontwikkelingen betreft, waarin het technisch ontwerpen 
een belangrijke rol speelt. 

Met andere woorden, een volwaardig ingenieur zou ik onder andere definiëren als 
iemand die tevens geleerd heeft om de mogelijkheden van consilience, van dat met 
elkaar in verbinding brengen van een verscheidenheid van beschouwingswijzen, te 
kunnen onderzoeken. Iemand die daar interesse in heeft, zich daardoor uitgedaagd 
voelt en het intellectueel leuk vindt om zich daarmee bezig te houden. Dat zou ik een 
element willen noemen van het volwaardig ingenieur zijn. 

Dat maakt tevens duidelijk waar het deze middag over zal gaan. Deze middag 
proberen we te verkennen wat het wil zeggen een volwaardig ingenieur te zijn. Ik heb 
het al eerder gezegd, deze middag is een exploratieve conferentie. Wat bedoel ik 
daarmee? Er is een Commissie Techniek en Ethiek die een conceptrapport heeft 
geschreven. Dat rapport bevat een aantal ideeën over hoe aan deze instelling 
onderwijs op het gebied van techniek en ethiek zou kunnen verlopen. 

Uitgaande van de basisgedachte van de commissie noem ik het expres een 
conceptrapport. De basisgedachte van deze commissie is dat áls je al zulk onderwijs 
in het met elkaar verbinden van twee praktijken - moreel beraad en technisch 
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ontwerpen - wilt geven, het zeer verstandig is om te beginnen vanuit die technische 
context. Dat is een van de elementen die u wellicht in ons rapport gevonden hebt. Met 
andere woorden, de basisgedachte van de Commissie Techniek en Ethiek is, dat 
onderwijs in ethiek en techniek voor u moet beginnen bij de techniek. 

Het is zaak er zeker niet te vroeg filosofen bij te betrekken, al was het alleen maar 
omdat ze soms met zulke rare voorbeelden aankomen, zoals het voorbeeld waarover 
ik aan het begin van mijn inleiding vertelde. De ethische aspecten komen in 
filosofische zin alleen dan aan de orde als vanuit de ontwikkeling van de 
probleemstelling in de technische context het ook werkelijk aanwijsbaar nodig is 
ethisch-filosofische expertise erbij te betrekken. Dat hebben wij voorlopig geprobeerd 
te beargumenteren in ons rapport. Dat is ook een basisgedachte van het rapport. 

Het zal u dus niet verbazen dat een van de basisideeën van deze middagconferentie 
is om te beginnen met een technisch probleem. Een technisch probleem dat mogelijk 
toch leidt tot vragen die ons dwingen om buiten die zuiver technische context te 
kijken. Dat ons wellicht dwingt om na te denken over de aard en mogelijkheden van 
moreel beraad. Wie daarover gaat nadenken, beweegt zich op het terrein van ethiek en 
techniek. En vervolgens wordt vanmiddag iets verteld over de wijze waarop de nadere 
motivering van dergelijk onderwijs zich laat voorstellen en hoe zulk onderwijs kan 
worden gegeven. En tenslotte wordt ingegaan op de interrelatie van morele kwesties 
en de sociale wetenschappen. 

We hebben drie sprekers uitgenodigd en de commissie heeft ze met enthousiasme en 
zorg uitgezocht. Enthousiasme vooral omdat ze, nadat we ze vroegen, alle drie meteen 
ja zeiden. 
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Lezing 
Dr.ir. Mieke Boon 

En een van de oudsten van de stad zei: 
Vertelt ons over goed en kwaad. 
En hij antwoordde: 
Over het goede in u kan ik spreken, over 
het kwade echter niet, 
want wat is het kwade anders dan het 
goede dat door zijn eigen honger en 
dorst wordt gekweld? 
Als het goede hongert, zoekt het zijn 
voedsel zelfs in duistere spelonken en als 
het dorst, drinkt het zelfs van dode wate
ren. 

Gij zijt goed op tal van manieren en als 
ge niet goed zijt, zijt ge nog niet slecht, 
Maar enkel traag en lui. 
Jammer dat het hert de schildpad geen 
snelvoetigbeid kan bijbrengen. 

Uw goedheid ligt in uw verlangen naar 
uw reusachtige zelf en dat verlangen slui
mert in elk van u. 
In sommigen van u is het echter een 
bergstroom die machtig daar de zee bruist 
en de geheimen van de heuvelhelling en 
de liederen van het woud met zich mee
voert, 
En in anderen is het een trage stroom die 
zich verliest in vele bochten en langzaam 
voortkronkelt alvorens zij de kust bereikt. 

INLEIDING 

uit Kablil Gibran: De Profeet 

In deze lezing bespreek ik een aantal ideeën die van belang kunnen zijn voor het 
ontwikkelen van ethiekonderwijs aan technische universiteiten, en die ten grondslag 
liggen aan het voorgestelde model dat aan het eind van dit essay wordt geschetst. Het 
is niet mijn bedoeling het onderwerp 'ethiek in de techniek' ingewikkelder te maken 
dan nodig is, maar 'ethiek in de techniek' is wel minder triviaal dan sommigen 
schijnen te denken. Het onderwerp is daardoor ook veel interessanter dan men vaak 
denkt. Het probleem is dat we niet beschikken over een kant en klare ethiek voor de 
techniek Ik zal toelichten waarom, en hoe ethiek voor de techniek ontwikkeld zou 
kunnen worden. Toekomstige ingenieurs en docenten die betrokken zijn in het 
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ethiekonderwijs spelen daarin een cruciale rol, en daarom zullen zij op een iets dieper 
niveau moeten begrijpen hoe ethiek zich ontwikkelt en welke noties daarin een rol 
spelen. In dit essay wil ik proberen te laten zien dat bepaalde traditionele beelden die 
we hebben van onszelf, ethiek, en wetenschappelijkheid, waar we ons vaak niet helder 
van bewust zijn, remmend kunnen werken op het verbeteren van onze ideeën en 
opvattingen over ethiek. We kunnen ons alleen van die beelden bevrijden en meer 
adequate ideeën ontwikkelen als we die beelden op een dieper niveau onderzoeken. In 
dit essay ga ik zeer schetsmatig op een aantal van deze filosofische aspecten in; het is 
een poging om aan ingenieurs te illustreren hoe filosofische analyse in z'n werk gaat 
bij het ophelderen van remmende beelden. Deze filosofische analyse is een voorbeeld 
van de rol die filosofie-onderwijs in het ethiekonderwijs zou kunnen spelen, maar de 
hierin ontwikkelde ideeën liggen bovendien ten grondslag aan het onderwijsmodel 
voor ethiekonderwijs. 

PERSOONLIJKE NOTITIES 

Misschien moet ik eerst iets vertellen over mijn eigen belangstelling voor ~ethiek en 
techniek'. Tijdens mijn studie Chemische Technologie in het begin van de jaren 
tachtig stond de chemie in een kwaad daglicht en ingenieurs werden verantwoordelijk 
gehouden voor een aantal maatschappelijke problemen, met name de 
milieuproblematiek. Hoewel ik uiteraard de relatie tussen deze problemen en de 
chemische technologie kon inzien, lukte het me niet om goed te begrijpen wat we als 
ingenieur anders zouden moeten doen om die problemen te voorkomen en om te 
ontdekken wat het was dat ons handelen kennelijk immoreel maakte. 

Mijn belangstelling voor filosofische ethiek werd gewekt tijdens mijn stage bij de 
Shell in Californië (VS) in 1984, toen ik 'ontdekte' dat bepaalde voor mij 
vanzelfsprekende ideeën en inzichten in de VS helemaal niet vanzelfsprekend waren. 
Bijvoorbeeld: fundamentele ideeën over de welvaartstaat en over sociale zorg die ik 
als normaal beschouwde en die naar mijn idee eenvoudig waren te motiveren -ook al 
was men het hier in Nederland over details en praktische uitvoering niet altijd eens-, 
bleken in de VS 'vreemd' te zijn. Je zou kunnen zeggen dat ik ontdekte dat wat mij 
feiten toeschenen, zoals bijvoorbeeld: 'De samenleving vangt zieken en zwakken op.', 
eerder waarden bleken te zijn: 'De samenleving behoort zieken en zwakken op te 
vangen.', versus 'Ieder mens moet voor zichzelf kunnen zorgen.'. 

Ik raakte verstrikt in vragen als: 'Hoe is het mogelijk dat een aantal diepe 
overtuigingen van mensen in de VS anders zijn dan die van mij (de Nederlandse 
cultuur)?', 'Hoe komt het dat iets wat voor mij intuïtiefvanzelfsprekend en duidelijk 
is, niet goed te verdedigen lijkt te zijn?' en 'Wat is eigenlijk een goed menselijk 
leven?'. 

Bepaalde morele overtuigingen waren voor mij altijd helder en duidelijk geweest, 
vanzelfsprekend en bijna feitelijk. Maar opeens waren het onbeantwoordbare vragen 
geworden omdat er meerdere antwoorden mogelijk leken die ieder goed te 
rechtvaardigen waren. Hoe moest je daar nu tussen kiezen? En zo was ik in één klap 
in filosofische vragen over ethiek, wetenschap en antropologie terechtgekomen. Dit 
vormde het begin van een filosofische zoektocht die sindsdien niet meer is gestopt. Ik 
kan u zeggen dat dit mijn leven zeer levendig heeft gemaakt. Deze zoektocht was 
steeds nauw verbonden met de vraag naar ethiek in de techniek. V ragen waar ik me in 
de afgelopen jaren onder andere mee heb beziggehouden zijn: 'Wat bedoelen we 
eigenlijk met ethiek in de techniek?', 'Wat zijn ethische problemen in de techniek en 
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wat is hun relatie met bepaalde maatschappelijke problemen?', 'In hoeverre is ethiek 
in techniek anders dan de ethiek waarmee we vertrouwd zijn?'. 

Als u mij zou vragen wat me in het ethiekonderwijs voor ogen staat dan is dat om 
in ieder geval bij een aantal ingenieurs een zelfde enthousiasme te wekken en hen een 
aantal middelen te verschaffen die hen kan helpen de tocht zelfstandig te vervolgen. 

Om u niet af te schrikken wil ik er duidelijk over zijn, dat naar mijn mening het 
ethiekonderwijs uit moet gaan van herkenbare problemen en vooral niet moet 
beginnen om op een abstract filosofisch niveau over ethiek te praten. Maar zoals ik 
hierboven heb aangegeven is het helemaal niet zo duidelijk hoe bepaalde negatieve 
gevolgen van de techniek -zoals bijvoorbeeld milieuproblemen- zich feitelijk 
manifesteren in de ingenieurspraktijk, hoe zij in een vroegtijdig stadium herkend 
kunnen worden, hoe zij in een aan dergelijke problemen voorafgaand stadium 
optreden als ethische problemen in de ingenieurspraktijk en hoe ingenieurs die 
negatieve gevolgen hadden kunnen voorkomen. 

De vraag is dus hoe ingenieurs in dergelijke situaties morele verantwoordelijkheid 
kunnen herkennen en vormgeven. In het ethiekonderwijs dat ik destijds heb gevolgd 
aan THT, TUD en aan de filosofische faculteit in Leiden leerde ik wel iets over de 
filosofische achtergronden van verschillende ethische theorieën, maar vond ik geen 
bruikbaar antwoord op de vraag hoe je ethische problemen in de ingenieurspraktijk 
zou kunnen herkennen en hoe je die vervolgens zou moeten behandelen. Het meer 
traditionele ethiekonderwijs dat aan de TU werd gegeven was dus ontoereikend om 
toe te kunnen passen in de ingenieurspraktijk Binnen de ingenieurspraktijk is het niet 
zo duidelijk hoe ik mijn handelen moet laten leiden door gangbare ethische regels 
zoals '.Wat gij niet wilt dat u geschiedt.. ... ' of' Streefnaar het grootste geluk van voor 
het grootste aantal mensen.'. Iedere behoorlijke ingenieur zal dit soort ethische regels 
onderschrijven omdat ze ons met de paplepel zijn ingegoten, maar kennelijk zijn ze 
onvoldoende of is het niet mogelijk om ze naar behoren toe te passen. 

Mijn conclusie op dit punt is dat ingenieurs over het algemeen beschaafde mensen 
zijn die net als de meeste mensen de gebruikelijke ethische regels proberen na te 
leven, maar dat de soort ethische problemen die typisch zijn voor deze praktijk een 
nieuwe benadering vereisen waar we niet mee vertrouwd zijn. Dit zal onder andere tot 
stand moeten worden gebracht door toekomstige ingenieurs en door degenen die het 
ethiek onderwijs verzorgen, zodat het behandelen van ethische problemen in de 
ingenieurspraktijk na verloop van tijd gemeengoed wordt. 

Samenvattend kunnen we stellen dat men aan de ene kant kennelijk vindt dat het 
v~orkomen van bepaalde maatschappelijke problemen onder andere samenhangt met 
een gebrekkige toepassing van ethiek in de techniek, terwijl aan de andere kant niet 
duidelijk is op wat voor manier de ethische regels en inzichten waarmee we vertrouwd 
zijn toegepast moeten worden. Wat ik hiermee wil duidelijk maken is, dat we 
bepaalde sterke intuïties kunnen hebben, terwijl het tegelijkertijd niet goed lukt om 
deze te articuleren. Dit articuleren en onderzoeken van ruwe intuïties is één van de 
dingen waarop filosofische inspanningen gericht zijn. Dergelijke inspanningen zijn 
ook noodzakelijk voor het ontwikkelen van ethiekonderwijs aan de TU. 
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WAAROM TECHNIEK EEN ONDERWERP VOOR ETIDEK IS 
-HANS JONASw 

Een voorbeeld van een dergelijke filosofische inspanning is te vinden in het werk van 
de Duitse filosoof Hans Jonas. Jonas noemt in zijn boek getiteld: Warurn die Technik 
ein Gegenstand für die Ethik is: Funf Grunde (1987), vijf redenen waarom er voor 
'techniek' een nieuw, specifiek soort ethisch denken nodig is. 

Dat techniek aan morele toetsing onderworpen moet worden is voor hem evident, 
omdat het een vorm van machtsuitoefening van handelen is. Dus ingenieurs oefenen 
door hun handelen macht uit over andere mensen en daarom moeten ingenieurs die 
handelingen, behalve vanuit een technisch-economisch perspectief ook vanuit een 
moreel perspectief beoordelen. Dat deze morele beoordeling anders is dan het 
beoordelen van ons handelen in de alledaagse praktijk en anders dan in de 
beroepspraktijk van bijvoorbeeld artsen of advocaten, heeft volgens Jonas de 
volgende redenen: 

1. Het dubbelzinnige karakter van de gevolgen van het gebruik van techniek: 
In tegenstelling tot gevallen waar het gaat om een helder te onderscheiden goed 
gebruik en misbruik van iets, gaat het hier om gebruik dat bijvoorbeeld op kleine 
schaal wel, maar op heel grote schaal geen goede gevolgen heeft en waarbij die 
twee soorten gebruik feitelijk niet te scheiden zijn. Zelfs als een bepaalde techniek 
voor een goed doel wordt ingezet, dan is er altijd de mogelijkheid dat het door 
teveel ofte uitgebreide toepassing tot negatieve gevolgen leidt. We kunnen hiervan 
legio voorbeelden om ons heen zien. 

1. Het dwangmatig karakter van de toepassing: 
Als een nieuwe technische mogelijkheid zich voordoet wordt deze opgenomen in 
het handelen van de samenleving als geheel en worden er toepassingen gevonden 
zodat, deze techniek zich steeds verder uitbreidt en tot levensnoodzaak ontwikkelt. 
Een voorbeeld is de informatietechnologie die in korte tijd in alle aspecten van ons 
dagelijks leven is doorgedrongen. We kunnen dus niet meer individueel of als 
groep besluiten (d.i. de morele afweging maken) om al dan niet van een bepaald 
technische vermogens gebruik te maken. Dit werpt dus nieuwsoortige ethische 
vragen op in vergelijking met traditionele situaties, waarin het gebruik van 
bepaalde vaardigheden of vermogens eerder een kwestie van individuele keuze 
was, of gemakkelijker door de omgeving aan banden kon worden gelegd. Wanneer 
onze samenleving wil voorkomen te belanden in gevolgen van techniektoepassing 
die niemand wenselijk vindt, dan zullen we nieuwe morele behandelingswijzen 
moeten ontwikkelen. 

1. Globale uitbreiding in ruimte en tijd: 
Door de omvang van het technisch handelen en de gevolgen daarvan in ruimte en 
tijd, worden hypotheken gelegd op toekomstig leven ten behoeve van korte termijn 
voordelen. Dit penetreren van globale en toekomstige dimensies door ons 
alledaagse handelen is een ethisch novum, waardoor met name de ethische 
categorie 'verantwoordelijkheid' van groot belang wordt. 

4. Doorbreken van het antropocentrisch gezichtspunt: 
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vragen betreffen dus niet meer slechts het welzijn van andere mensen, maar ook 
dat van andere soorten. Ook dit is een nieuw soort ethisch probleem waar men zich 
nog niet eerder over hoefde te buigen. 

5. Opkomen van nieuwe filosofische vragen: 
Ten gevolge van de ontwikkelingen in de genetische manipulatie techniek moeten 
we ons afvragen of en waarom de menselijke soort overeenkomstig moet zijn met 
de mens die door natuurlijke evolutie is gevormd. Moeten wij onze genetische 
erfenis respecteren? Ook met deze vraag is de ethiek nooit eerder geconfronteerd. 

Samenvattend laat Hans Jonas zien dat de grootschalige toepassing van wetenschap en 
techniek in de moderne samenleving ethische vragen opwerpt die nog niet eerder aan 
de orde waren. 

HET TRADITIONELE ETIDEKONDERWIJS 

Waarom zijn onze gewone ethische inzichten niet toereikend om binnen de 
ingenieurspraktijk moreel te kunnen handelen ten aanzien van de door Hans Jonas 
genoemde punten? Onze gewone ethische inzichten kunnen we omschrijven als 
'nabuurschapsethiek'. In ons handelen houden we rekening met het welzijn van de 
mensen in onze nabije omgeving en proberen we het lijden van onze naasten te 
voorkomen of te verzachten. Om moreel te kunnen handelen ten aanzien van onze 
'naburen' is het nodig dat we ten eerste de gevolgen van ons handelen kunnen 
overzien, en dat we ten tweede individueel verantwoordelijk zijn voor de gevolgen 
van ons handelen. Aan beide voorwaarden wordt in de ingenieurspraktijk niet 
voldaan. De gevolgen van techniek zijn diffuus in ruimte en tijd, en bovendien is een 
ingenieur meestal slechts een schakel in een veel groter geheel en is het onduidelijk 
hoe ver zijn of haar morele verantwoordelijkheid gaat. Deze situatie leidt bij een 
enkeling tot Don Quichot-achtige tragedies -we kennen allen het voorspelbare lot van 
de whistte-blower, maar bij de meesten tot een vorm van morele passiviteit; een derde 
alternatief is vaak niet voor handen. 

Het traditionele ethiekonderwijs biedt onvoldoende middelen aan ingenieurs die 
willen leren hoe zij door ethisch te handelen in de beroepspraktijk kunnen anticiperen 
op mogelijke negatieve gevolgen en op het voor hen onzichtbare lijden dat mogelijk 
zal worden veroorzaakt. Het gaat er in dat traditionele onderwijs vooral om te 
begrijpen hoe filosofen in het verleden door filosofische analyse en argumentatie de 
strijd tussen verschillende ethische theorieën trachtten te beslechten. Daarbij spelen 
vragen als 'Wat is de bron van morele kennis?', en 'Hoe is een bepaalde morele 
overtuiging rationeel te funderen?', een belangrijke rol. 

Traditioneel ethiekonderwijs geeft dus inzicht in de wijze waarop morele theorieën 
zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld en hoe filosofen deze 
theorieën hebben verdedigd; het geeft ook inzicht in problemen die optreden doordat 
morele theorieën niet op dezelfde manier te funderen zijn als natuurwetenschappelijke 
theorieën. De ethische theorieën die in het traditionele ethiekonderwijs worden 
behandeld gaan met name over het individueel handelen in 'nabuurschapsituaties', en 
over rechtvaardigheid binnen een staat. Deze theorieën zijn niet zondermeer toe te 
passen op morele problemen die ontstaan door het gebruik van techniek, zoals 
genoemd door Hans Jonas. Het is evenmin eenvoudig om uit deze theorieën af te 
leiden hoe we ethische problemen binnen de ingenieurspraktijk kunnen herkennen en 
behandelen. 

19 



Ik hoop dat hiermee duidelijk wordt dat voor ethiek in techniek nieuwe inzichten 
ontwikkeld moeten worden. Daarom moet men zich bij het opzetten van 
ethiekonderwijs aan de TU niet beperken tot het vinden van de juiste vorm, maar zich 
ook intensief bezighouden met het ontwikkelen van een adequate inhoud. Ik zou met 
kracht willen benadrukken dat het voor het slagen van het ethiekonderwijs van groot 
belang is om dit punt serieus te nemen zodat u niet door te grote haast en dadendrang 
over het hoofd ziet dat het tot stand brengen van die inhoud tijd, aandacht en serieuze 
toewijding vereist. 

Overigens wil ik als voetnoot opmerken dat het niet alleen ingenieurs, maar alle 
burgers die gebruik maken van technische middelen, ontbreekt aan bruikbare ethische 
inzichten om ons handelen te beoordelen. Geen van allen zijn we in staat om de 
gevolgen van ons handelen in ruimte en tijd te overzien wanneer we van technische 
middelen gebruik maken. We weten al evenmin hoe we hiervoor 
verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. 

WATBE1EKENf'ONTWIKKELENVANEIBIEK' -ALASDAIR MACJNIYRE-

Ik werd op het spoor gezet om over ethiek te denken als iets dat zich in de menselijke 
geschiedenis ontwikkelt, en dus ook in deze tijd verder zal moeten ontwikkelen om 
menselijkheid en menswaardigheid te waarborgen in onze technologische 
samenleving, door een boek van Alasdair Maclntyre getiteld After Virtue. Maclntyre 
betoogt in dit boek dat we het denken over de filosofische aspecten van ethiek niet 
moeten abstraheren van de historische context waarbinnen bepaalde ethische 
theorieën zijn ontstaan. Het zelfbeeld, de maatschappijstructuur en ethische theorieën 
zijn onderling verknoopt en beïnvloeden elkaar en zijn in de loop van de geschiedenis 
verregaand veranderd. Om u een idee te geven hoezeer opvattingen over ethiek en 
mensbeeld in onze geschiedenis aan ontwikkeling onderhevig zijn geweest, geef ik 
een paar voorbeelden. 

Griekse oudheid 
In de Griekse oudheid (4de eeuw v.C) werd de maatschappijstructuur bepaald door 

zogenaamde stadstaten. Het goed functioneren van die stadstaten was het 
belangrijkste doel, en burgers hadden daarin verschillende sociale rollen te vervullen. 
Het hierbij passende zelfbeeld was dat men zich identificeerde met z'n sociale rol 
(bijvoorbeeld: bestuurder, krijger, of scheepbouwer). Dat wil zeggen dat men er 
vanuit ging dat iedere persoon een natuurlijke functie in de stadstaat had te vervullen. 
Deze sociale rol lag al bij de geboorte van iedere Griek vast. Men had nog niet het 
moderne idee ontwikkeld dat mensen vrije individuen zijn die zelfstandig bepaalde 
keuzen maken op basis van vrije wil. De hierbij passende ethiek was erop gericht om 
die sociale rollen zo goed mogelijk te vervullen. Aristoteles articuleerde deze ethiek in 
de vorm van een deugdenethiek. Men had een duidelijk beeld over wat het betekende 
om in de stadstaat een goed burger of een goede krijger te zijn. Aristoteles 
formuleerde daarom als model voor de opvoeding een soort procesvergelijking 
waarbij de vraag moest worden beantwoord welke deugden een jongen (of meisje) 
diende te leren om een goed burger of een goed krijger, etc. te worden. Het leren van 
die deugden was dus niet een doel op zich, maar had een duidelijke functie in het 
bereiken van een vooraf gegeven doel (eindtoestand). Een Griekse burger moest in 
staat zijn om deel te nemen aan het democratische bestuur van de stad en had 
daarvoor deugen zoals rechtvaardigheid en wijsheid nodig. De krijger moest 
beschikken over deugden zoals moed en doorzettingsvermogen. 
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Middeleeuwen 
Het middeleeuwse denken (llde-l3de eeuw) bouwde voort op Augustinus (354-

430) die voor de lastige opgave had gestaan om de toen bekende filosofische 
systemen van Plato (428?-348 v.C.), van Aristoteles (384-322 v.C.) en de bijbel met 
elkaar te verenigen. Middeleeuwse filosofen zoals Anselmus (1033-1109), Abelard 
(1079-1142), Thomas van Aquino(1225-1274) en Duns Scotus (1265-1307) zetten dit 
project voort. 
Ten opzichte van de Griekse oudheid is er onder invloed van de bijbel een belangrijke 
ontwikkeling in het zelfbeeld te zien. Dit christelijk zelfbeeld werd door Augustinus 
gearticuleerd. Aristoteles had zowel over de mens als over de natuur een biologische 
opvatting. Dit betekent dat alles en iedereen streeft naar een bepaalde 
eindbestemming, volmaaktheid of volgroeidheid. 

De notie van zonde en menselijke verdorvenheid die zeer belangrijk zijn in het 
christelijke denken van de Middeleeuwen, komt bij Plato en Aristoteles niet voor. 
Iedereen wordt gemotiveerd door liefde voor het goede. Volgens Plato wordt kwaad 
alleen gedaan doordat men onwetend is of zoals Aristoteles gelooft, doordat men 
slecht getraind is en slechte gewoontes heeft geleerd. Het idee dat de menselijke wil 
een rol speelt in het goede of het kwade doen, speelt bij deze Griekse filosofen nog 
geen rol. U moet bedenken dat het biologische beeld in de Griekse oudheid heel 
vergaande gevolgen heeft, een plant of een boom komt tot volle wasdom door goede 
verzorging en door een goede omgeving, niet door een of ander wilsprincipe. Op 
dezelfde manier zullen mensen hun eindbestemming (d.i. een uitmuntend mens zijn) 
bereiken, namelijk door de juiste externe omstandigheden, niet door een innerlijk 
principe zoals de wil. Volgens het mensbeeld in de Griekse oudheid is liefde voor het 
goede in iedereen aanwezig als een werkzaam principe. Het tot ontplooiing komen 
hiervan wordt mogelijk door de juiste externe omstandigheden en is niet afhankelijk 
van een innerlijke keuze. 

Er zijn twee belangrijke nieuwe aspecten te herkennen in het middeleeuwse 
zelfbeeld, namelijk het christelijke idee dat we in beginsel zondig zijn als gevolg van 
de zonde van Adam, en er begon een idee over de wil te ontstaan. 
Augustinus ontwikkelde de doctrine van de twee liefdes, namelijk de liefde (of wil) 
tot het hogere, en de liefde (of wil) tot het lagere. Het is alleen door Gods genade dat 
onze wil kan worden gezuiverd en we tot liefde voor het hogere of het goede in staat 
zijn. Pas dan zijn we als vanzelf -en dus niet door eigen vrije keuze- op het goede 
gericht. Dus ook in de Middeleeuwen had men nog niet het moderne idee van de vrije 
wil ontwikkeld, waardoor mensen vrije individuen zijn die zelfstandig bepaalde 
keuzen maken en beschikken over het vermogen om het goede te herkennen en op het 
goede gericht te zijn. Dit was geheel afhankelijk van Gods genade. 

Ook de maatschappijstructuur in de Middeleeuwen is bepalend voor de heersende 
ethiek. In de feodale samenleving van de elfde eeuw ziet de horige zijn heer als een 
ridder, die in naam van God zijn volk met het zwaard in de hand gerechtigheid en 
vrede garandeert. De feodale heren waren daarom gemachtigd gehoorzaamheid van 
het volk te eisen, en de horigen uit te buiten. Het zelfbeeld dat hiermee in 
overeenstemming was, is de idee dat vanaf de schepping God elk mens zijn plaats had 
gegeven, een status op grond waarvan hij bepaalde rechten bezat en een bepaalde 
functie vervulde. God werd gezien als de heerser op de troon, en zoals de mens is, 
onderworpen aan God. Zo is de horige onderworpen aan zijn heer (zie ook George 
Duby). Er is dus een sterke overeenkomst te zien tussen het middeleeuwse mensbeeld 
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met betrekking tot de relatie tussen de horige en zijn heer, en de relatie van de mens 
tot God. 

De gemeenschap werd nog niet, zoals in moderne liberale staten, beschouwd als de 
arena waarin ieder individu zijn of haar privé goed zoekt. Evenals in de Griekse 
oudheid werd ook in de Middeleeuwen het individu geïdentificeerd met zijn sociale 
rol in de gemeenschap. De mensen stonden ten dienste van de gemeenschap in het 
bereiken van een specifiek doel (bijvoorbeeld het bouwen van een kathedraal). Om in 
deze gemeenschap te functioneren moest men beschikken over bepaalde deugden. 
Gehoorzaamheid en nederigheid waren belangrijke deugden van de horige. De 
voornaamste deugden van de heerser waren rechtvaardigheid, voorzichtigheid 
(prudentia), gematigdheid en moed. Het is te begrijpen dat een intellectuele deugd 
zoals wijsheid, die in de Griekse oudheid, waar iedere burger geacht werd deel te 
nemen aan het democratische bestuur van de stadstaat, in de feodale samenleving van 
veel minder groot belang is. 

Maar behalve lid van een aardse gemeenschap is ieder mens (d.w.z. de menselijke 
ziel) ook lid van het rijk van God dat op aarde wordt vertegenwoordigd door de kerk. 
En voor het functioneren in deze gemeenschap komen opeens een aantal theologische 
deugden op, namelijk geloof, hoop en liefde (mildheid), die in de Griekse oudheid 
nog geen rol speelden. 

Verlichting 
De Verlichting (17de en 18de eeuw) werd gekenmerkt door de overtuiging dat de 

mensheid door het gebmik van de rede, kennis en geluk zou vinden. 1 De opkomst van 
dit rationalisme gaat samen met de opkomst van moderne wetenschap en techniek. 
Deze ontwikkelingen leidden tot een nieuw zelf- en wereldbeeld. Dijksterhuis 
beschrijft deze ontwikkeling als 'de mechanisering van het wereldbeeld' (1950). De 
mechanische klok, die in 1656 werd ontwikkeld door Christiaan Huygens, werd een 
zeer krachtig beeld van de wereld en van de idee dat alle dingen plaatsvinden volgens 
wetten die vastliggen in de natuur. Een voorbeeld van dergelijke wetten zijn uiteraard 
de mechanicawetten van Isaac Newton (1643-1727). Het is belangrijk u te realiseren 
dat daarmee het belangrijkste uitgangspunt van de Aristotelische natuurwetenschap 
wordt verworpen. Het antwoord op de vraag waarom een bepaalde gebeurtenis of 
verschijnsel plaatsvindt wordt niet meer verklaard vanuit de functie die deze 
gebeurtenis heeft in het bereiken of in stand houden van een bepaald einddoel, maar 
vanuit het optreden van bepaalde natuurwetten. 

Een gevolg hiervan is onder andere dat de cosmos niet langer, zoals Aristoteles dat 
voorstelde, wordt beschouwd als de belichaming van een betekenisvolle orde die het 
goede voor ons definieert. Ook de gemeenschap wordt niet meer gezien als een soort 
organisme dat streeft naar een ideale eindtoestand waarin mensen een bepaalde rol of 
functie vervullen. Deze veranderingen hangen ook samen met de ontwikkeling van de 
idee dat mensen individuen zijn. Het denken over de positie van de staat en de 
regering wordt sterk beïnvloed door het belang dat aan het individu wordt gehecht. 
Een samenleving wordt nu gezien als primair samengesteld uit individuen die een 
sociaal contract zijn aangegaan om op die manier de eigen belangen zo goed mogelijk 
te waarborgen; daarbij speelt het waarborgen van de veiligheid van burgers en 
stabiliteit binnen de gemeenschap een belangrijke rol. Deze 'sociaal contract' 
theorieën werden o.a. uitgewerkt door Thomas Robbes (Leviathan 1651), John Locke 
(Two treatises of government 1690), en later door J.J. Rousseau (Du cantrat social 

1 Een goede ingang voor meer informalie over onderwerpen en personen die in deze paragraaf worden genoemd. is de Encyclopzdïa 
Britannica. 
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1762). Zo betoogt Jeremy Bentham in An introduetion to the principles of morals and 
legis/ation ( 1 789) dat het doel van de wetgeving eruit bestaat om het grootste geluk 
van het grootste aantal mensen te bereiken. In filosofisch jargon wordt dit bestempeld 
als een utilitaristische opvatting. 

Het ontstaan van de vrije~markt-economie heeft eveneens grote invloed op het 
zelfbeeld en de daarmee samenhangende morele ideeën over de staat en het individu. 
Bemard de Mandeville veronderstelt in The fable of the hees, private vices, pub/ie 
benefits (1714, second ed. 1729) dat ieder mens een economisch dier is dat op een 
rationele manier probeert met minimale kosten maximale opbrengsten te verwerven. 
Dit betekent dat we in feite niet kunnen spreken over menselijke deugden: Mandeville 
verdedigt dat al onze handelingen worden gemotiveerd door eigenbelang maar dat, 
hoewel het hier gaat om een menselijke ondeugd, deze handelswijze leidt tot nut en 
welstand voor de beschaving. Dit is uiteindelijk voor allen voordelig. 

In de Verlichting ligt de nadruk dus niet meer op menselijke deugden, maar op het 
afleiden van regels en passende wetgeving die het voordeel van allen moet 
bevorderen. Het mensbeeld dat in de politieke filosofie domineert is dat van een 
rationeel dier dat pijn vermijdt en bevrediging nastreeft. Anderzijds waren er tijdens 
de Verlichting filosofen die juist probeerden morele wetten afte leiden die vrij waren 
van een of andere context. Zij namen de natuurwetenschap als model, waar immers 
contextvrije wetten kunnen worden afgeleid. Immanuel Kant tracht in Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten (1785) een morele wet af te leiden die objectief is. Ieder 
rationeel denkend mens werd volgens Kant op logische gronden gedwongen om 
bepaalde morele regels te accepteren. 

Hij poogde om door een algemene morele wet bepaalde plichten die volgens hem 
evident geldig waren, te funderen. Voorbeelden van zulke plichten zijn: 'spreek altijd 
de waarheid', 'kom altijd beloften na', etc .. De morele wet (categorisch imperatief) 
die aan dergelijke plichten ten grondslag ligt luidt: handel zo dat u kunt wensen dat de 
grondregel van uw wil ten alle tijde tegelijk als grondregel van de algemene 
wetgeving kan gelden. Hier zien we hoe radicaal de teleologische opvatting over 
ethiek van Aristoteles, volgens welk ethisch handelen een middel is om een bepaald 
nastrevenswaardig doel te bereiken, door Kant wordt verlaten. Moreel handelen, 
d.w.z. het naleven van bepaalde plichten, is volgens Kant een doel op zichzelf en niet 
een middel voor het bereiken van een doel. In deze notie speelt de vrije wil een 
cruciale rol. De autonome wil van rationele wezens laat zich door deze morele wet 
leiden (en niet door passies en emoties) omdat de waarheid van deze wet rationeel 
wordt ingezien. 

Het is duidelijk dat het zelfbeeld in de Verlichting veel rijker is dan in de 
Middeleeuwen. Daarin speelden uiteraard ook ontwikkelingen in de Renaissance een 
belangrijke rol die ik hier buiten beschouwing laat. Mensen worden beschouwd als 
vrije, autonome individuen die beschikking hebben over vrije wil en rationele 
vermogens, maar die ook te kampen hebben met passies en emoties. Dit mensbeeld 
heeft geleid tot onderling strijdige opvattingen over ethiek. In Kants ethische theorie 
domineert de opvatting dat mensen hun handelen laten leiden door de rede (d.w.z. dat 
ze zich rekenschap geven van het categorisch imperatief) en niet door de passies. In 
het utilitarisme domineert de opvatting dat menselijk handelen wordt geleid door het 
streven naar genot en het vermijden van pijn. De ratio is hierbij een vermogen om dit 
te bereiken. 
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HET BELANGVAN 'IDEE-IDSTORISCH' ONDERZOEK 

Ik hoop dat u door deze ruwe schets kunt inzien dat in de loop van de geschiedenis het 
zelfbeeld, de opvattingen over wetenschap en ethiek, en de cultuur en samenleving 
aan drastische veranderingen onderhevig zijn geweest en dat deze verschillende 
aspecten elkaar beïnvloeden. Maclntyre hecht veel waarde aan inzicht in de 
historische ontwikkeling van bepaalde ideeën. Hij betoogt dat in onze samenleving 
grote verwarring bestaat over morele deugden doordat we slechts snippers in ons 
hoofd hebben van betekenissen die in verschillende historische perioden zijn ontstaan. 
Daardoor ontgaat ons de juiste betekenis en samenhang. 

In het ethiekonderwijs is het uiteraard niet de bedoeling dat ingenieurs deze 
zogenaamde ideeëngeschiedenis uitputtend bestuderen. Ik ben echter wel van mening 
dat studenten er voldoende over zouden moeten leren om te kunnen inzien dat er 
sprake is van een dergelijke ideeën-geschiedenis. Anders is het voor studenten niet te 
begrijpen dat ze in het ethiekonderwijs te maken krijgen met nieuwe noties over 
ethiek, die soms niet overeenkomen met wat zij voor waar of voor vast gegeven 
houden. Ik wil nogmaals benadrukken dat de ontwikkeling van passende ethiek in 
onze technische samenleving alleen tot stand kan komen als ingenieurs in staat zijn 
hieraan deel te nemen. Zij zullen vanwege hun professionaliteit en hun intellectuele 
vorming in deze ontwikkeling een voortrekkersrol moeten vervullen. Als studenten 
dus geen inzicht hebben in de manier waarop ethiek zich in de loop van de 
geschiedenis heeft ontwikkeld, zullen bestaande opvattingen over ethiek blokkerend 
werken. 

Uiteraard vraagt dit van de docenten inzicht in dit soort aspecten van de ethiek. Om 
passende ideeën over ethiek in onze technische samenleving te ontwikkelen is het niet 
alleen van belang om de ontwikkelingsgeschiedenis en de context te kennen 
waarbinnen moderne opvattingen over moraliteit zijn ontstaan. Het is ook van belang 
om te onderzoeken of er bepaalde dominante opvattingen over bijvoorbeeld ethiek, 
wetenschap, samenleving en zelfbeeld zijn die een nieuwe ontwikkeling in de weg 
staan. Elders heb ik gepoogd te laten zien hoe bepaalde dominante beelden over 
wetenschap een wenselijke ontwikkeling van toegepast wetenschappelijk onderzoek 
aan technische universiteiten in de weg kunnen staan (Boon, 1996/1999). Om tot 
nieuwe inzichten te komen zullen we ons moeten ontworstelen aan bepaalde 
dominante beelden, en ons zoals de baron van Munchhausen, aan onze eigen haren uit 
het moeras moeten trekken. Met het volgende citaat van Wittgenstein wil ik 
aangegeven waarom het ons bevrijden uit bepaalde beelden vaak zeer lastig is: 

'Een beeld hield ons gevangen. En we konden er niet uit, want het lag in onze 
taal, en het leek of die het alleen maar onverbiddelijk voor ons herhaalde.' 

Pas door te begrijpen hoe bepaalde beelden en daarmee samenhangend taalgebruik 
zijn ontstaan en welke vooronderstellingen eraan ten grondslag liggen, kunnen we ons 
bevrijden uit wat vanzelfsprekend lijkt, en op zoek gaan naar beelden die onze situatie 
meer adequaat beschrijven. 

ETIDEK IN ONZE TIJD 

In het vervolg van mijn uiteenzetting wil ik ingaan op de vraag in welke opzichten 
ethiek in onze technische samenleving zich verder zou kunnen ontwikkelen. Daarbij 
maak ik gebruik van een aantal recente filosofische studies die voor mij zeer 
verhelderende en inspirerende zijn geweest. Ook hier zal ik niet meer dan een zeer 
ruwe schets geven. Wat ik vooral wil bereiken is u te overtuigen dat het ook in deze 
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tijd mogelijk interessant en zinvol is om over ethiek en de daarmee samenhangende 
aspecten te denken. 

Feiten en waarden 
Eén van de belangrijkste problemen van de moderne ethiek is het inzicht dat 

waarden niet zijn afte leiden uit feiten. Als we zien dat een man zijn vrouw slaat (een 
feit), is er geen enkel feit in de wereld dat zegt dat dit slecht is. De bewering 'het is 
slecht om je vrouw te slaan' drukt daarom een waarde uit en niet een feit. Omdat we 
alleen van beweringen over feiten kunnen vaststellen of ze waar of onwaar zijn, 
behoort de uitspraak, het is slecht om je vrouw te slaan, niet tot het gebied van 
uitspraken die op hun waarheid of onwaarheid kunnen worden beoordeeld (d.w.z. tot 
het gebied van kennis). De Britse empirist David Hume (1711-1776) was één van de 
eersten die hierop wees. Deze splitsing tussen beweringen over feiten en over waarden 
is pas in de Verlichting ontstaan toen de natuurwetenschap model werd voor kennis. 
Daardoor werd de ethiek plotseling beschouwd als een discipline die niet 
wetenschappelijk te behandelen is. Het is van belang erop te wijzen dat deze opvatting 
bekrachtigd werd door een menselijk zelfbeeld, waarbij er een diepe scheiding bestaat 
tussen enerzijds het rekende en rationele verstand, en anderzijds de met onze 
onredelijke wil samenhangende emoties. 

Tegenwoordig zijn we daarom geneigd te geloven dat waarden subjectief zijn en 
daarom geen aanspraak maken op algemene geldigheid. Alleen datgene wat we 
kunnen waarnemen of meten is objectief en dus voor iedereen geldig. In de filosofie 
heeft dit geleid tot een zogenaamde emotivistische opvatting over ethiek. Ethische 
uitspraken zijn in feite op niets anders gebaseerd dan op mijn persoonlijke smaak of 
voorkeur; mijn waarden en morele overtuigingen zijn het gevolg van strikt 
persoonlijke emoties. In filosofisch jargon wordt gezegd dat ethiek niet rationeel te 
funderen is. Daardoor lijkt het niet meer mogelijk om zinvol over ethiek te spreken. 

Velen geloven nog steeds dat feiten en waarden strikt te scheiden zijn. Daardoor 
wordt in maatschappelijke en professionele praktijken in situaties waar bepaalde 
waarden een rol spelen, dit vaak niet als zodanig herkend. Vele van onze beweringen 
suggeren feitelijke uitspraken terwijl er bepaalde waarden in verstopt zitten. Een 
voorbeeld van beweringen die in professioneel taalgebruik vaak voorkomen is: 'het is 
onmogelijk om .. .' of 'het is niet haalbaar om ... '. Aan zulke uitspraken liggen bepaalde 
keuzen en afwegingen ten grondslag die waarden involveren. Ook in 
wetenschappelijk gefundeerde studies en adviezen zitten meestal bepaalde waarden 
verborgen. Met name voor een lekenpubliek zijn deze veelal onzichtbaar. U kunt zich 
voorstellen dat het een vorm van machtsuitoefening over andere mensen is om iets als 
feitelijk te presenteren, terwijl nadere analyse laat zien dat het feit zo is geconstrueerd 
dat de preferentiesofbelangen van mij of van mijn groep worden gediend. 

Samenvattend: 
We geloven dat we niet meer zinvol over ethische kwesties kunnen praten omdat 

waarden een kwestie zijn van persoonlijke smaak. Vervolgens negeren we in 
sommige situaties dat er bepaalde waarden een rol spelen door te doen alsof we 
'waardenvrije' feiten presenteren, alsof een stand van zaken in de wereld ons dwingt 
om een bepaalde opvatting te hebben of een bepaalde maatregel te nemen. Er zijn dus 
regelmatig, soms ernstige, ethische kwesties in het geding die worden genegeerd 
omdat we niet in staat zijn ze rationeel en objectief te behandelen. Het is opmerkelijk 
dat met name Engelse en Amerikaanse filosofische kringen - die een sterk 
natuurwetenschappelijke oriëntatie hebben - de opvatting dat wij steeds een scherp 
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begripsmatig onderscheid tussen feiten en waarden kunnen handhaven, sterk wordt 
betwijfeld. Ik kan hier binnen het bestek van dit betoog niet verder op ingaan. Wel zal 
ik trachten een simpel voorbeeld te geven van de manier waarop feiten en waarden 
verstrengeld kunnen zijn. 

Voorbeeld van een feiten-waardenverstrengeling 
In Delft werd bij de faculteiten Technische Bestuurskunde en Scheikundige 

Technologie onder leiding van prof. Margat Weijnen en prof. Grievink een interessant 
promotieonderzoek gedaan door de scheikundig technologe ir. Pauline Herder. Zij 
deed onderzoek naar de rol van kwalitatieve aspecten in het ontwerpen van chemische 
processen en installaties. Op basis van interviews met ingenieurs in het veld stelde zij 
een lijst samen van meer dan 1 00 aspecten waar deze ingenieurs zeiden rekening mee 
te houden tijdens het ontwerpproces. Het ging om zaken als onderhoud, 
bedienbaarheid, eenvoud en doorzichtigheid, veiligheid, milieu-aspecten, kostprijs, 
onderhoud, levensduur, recyclebaarheid, tevredenheid van de klant, etc.. Deze 
kwalitatieve aspecten spelen een rol naast en zijn verweven met de kwantitatieve 
gegegevens waar deze ingenieurs mee werken. Tijdens deze interviews bleek dat er 
tijdens het ontwerpproces vooral impliciet en niet systematisch rekening met deze 
kwalitatieve aspecten wordt gehouden. Een doel van het onderzoek was onder andere 
een methode te ontwikkelen om dit meer expliciet en systematisch te doen. 

Wat opvalt is dat deze kwalitatieve aspecten niet makkelijk 'feit' of 'waarde' 
genoemd kunnen worden. Wat verder opvalt is dat een aantal van deze kwalitatieve 
eisen of wensen onderling tegenstrijdig zijn. De geïnterviewde ingenieurs zeiden 
dergelijke afwegingen vaak zeer intuïtief te maken. Op zichzelf is het herkennen van 
die kwalitatieve aspecten al een vorm van morele betrokkenheid van deze ingenieurs: 
zij willen een goed proces ontwikkelen. (Wat overigens ook interessant was dat de 
betrokken ingenieurs ir. Herder op het hart drukten, wel te zoeken naar manieren om 
deze kwalitatieve eisen systematischer te behandelen, maar niet te gaan proberen deze 
te kwantificeren). Maar ik wil iets verder gaan. De afwegingen of keuzen die door de 
ingenieurs (intuïtief) worden gemaakt kunnen ethische waarden involveren wanneer 
ze in een wat grotere context worden beschouwd. 2 

Wat doe je bijvoorbeeld als je bepaalde negatieve milieu- of veiligheidsgevolgen 
ziet, waarvoor op dat moment nog geen wettelijke eisen zijn opgelegd? Negatieve 
milieu- of veiligheidsgevolgen die wellicht door bepaalde aanpassingen te voorkomen 
zijn maar die het proces uiteraard ook duurder maken, terwijl de klant juist veel 
belang hecht aan een zo laag mogelijke kostprijs. 

Dit voorbeeld laat zien dat in een heel gewone ingenieurspraktijk allerlei keuzen en 
afwegingen worden gemaakt, die, wanneer ze vanuit een wat breder perspectief 
worden beschouwd, soms bepaalde ethische waarden involveren. Dit is naar mijn idee 
overigens één van de belangrijke sleutels in het herkennen van ethische aspecten in de 
ingenieurspraktijk Ethische aspecten worden pas zichtbaar wanneer de gevolgen van 
bepaalde keuzen en afwegingen in een grotere context worden beschouwd. 

2 Elders (Boon 1999) maak ik voor de beschrijving van toegepast wetenschappelijk onderzoek onderscheid tussen methodologische 
en niet-methodologische waarden. Voorbeelden van de eerste zijn eenvoud, coherentie, consistentie, algemeenheid, verklarend 
vennogen; een voorbeeld van de tweede is bruikbaarheid m.b.t. toepassingen. Een ethische waarde betreft handelingen die mogelijk 
positieve of negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van andere wezens, nu of in de toekomst In dat essay heb ik o.a. betoogd 
dat een waarde van starus kan veranderen en bijvoorbeeld een ethische waarde wordt, wanneer de gevolgen van bepaalde 
handelingen in een andere (grotere) context worden beschouwd. 
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Ethiek en rationaliteit 
Uit het voorgaande begint zich een beeld af te tekenen over ethiek in deze tijd. Het 

mislukken van het zogenaamde Verlichtingsproject om morele wetten te funderen 
heeft geleid tot een 'emotivistische' opvatting over ethiek. Volgens deze opvatting 
kunnen we niet rationeel verdedigen dat de ene leefwijze meer nastrevenswaardig is 
dan de andere. Vergelijk iemand die leeft volgens het principe 'je leeft maar een keer 
en na mij de zondvloed' met iemand die daadwerkelijk probeert het lijden van andere 
mensen te verlichten of te voorkomen. Zij of hij doet dit bijvoorbeeld door zich te 
realiseren dat er mensen zijn die leven onder minder voorspoedige omstandigheden en 
die evenals zij of hijzelf een menswaardig bestaan voor zichzelfwensen of doordat hij 
er zich rekenschap van geeft dat er in de toekoms mensen zullen zijn die evenals hij 
een leefbare aarde nodig hebben. Het druist in tegen al onze gewone intuïties dat het 
onderscheid tussen deze twee leefwijzen puur een kwestie zou zijn van persoonlijke 
smaak. 

Een belangrijk probleem is dus dat we over ethische kwesties rationeel zouden 
willen denken terwijl we ons daar nog geen goede voorstelling van kunnen maken. 
Wat dus nodig is, is een zelfbeeld dat meer recht doet aan onder andere moderne 
kennistheoretische inzichten. Ook is een meer adequate notie van rationaliteit nodig 
die wellicht begrijpelijk maakt dat we ook over morele kwesties rationeel kunnen 
denken. Putnam (1981) heeft hiervoor belangrijk werk gedaan. In de inleiding van 
Reason, Truth and Ristory zegt hij: 

"I do notbelieve that rationality is defined by a set ofunchanging 'canons~ or 
'principles'. 
Methodological principles are connected with our view of the world, and 
change with time. ... I shall try to show that our notion of rationality is, at 
bottom, just one part of our conception of human flourishing, our idea of the 
good. Truth is deeply dependent on what have been recently called 'values'. 
And what we said above about rationality and history also applies to value and 
history: there is no given, a bistorical set of 'moral principles' which defme 
once and for all what human flourishing consists in (; but that doesn't mean 
that it is all merely cultural and relative)." 

Onze opvattingen over rationaliteit of redelijkheid zijn in de menselijke geschiedenis 
aan ontwikkeling onderhevig en worden onder andere beïnvloed door opvattingen 
over het floreren van de menselijke samenleving en door onze ideeën over wat goed 
is. Opvattingen over rationaliteit worden dus onder meer gevormd door ideeën over 
hoe we met elkaar zouden moeten argumenteren om tot conclusies of inzichten te 
komen die voor iedereen rationeel aanvaardbaar zijn. Daarbij spelen morele noties 
als eerlijkheid, rechtvaardigheid, waarheid, etc. een niet-elimineerbare rol. 

Een hedendaags mensbeeld 
Zoals eerder is opgemerkt hing geloof in de diepe kloof tussen feiten en waarden 

samen met een zelfbeeld dat aan ieder individueel mens het vermogen toeschrijft om 
met zijnihaar ratio kennis te verkrijgen zonder dat gevoel of emoties daarbij een rol 
spelen. Ook dit individualistische mensbeeld dient in het licht van onze huidige 
inzichten gecorrigeerd te worden. In een moderner mensbeeld spelen de noties 
ontwikkeling en gemeenschap een belangrijke rol. Ontwikkeling betekent ruwweg dat 
nieuwe ideeën en inzichten ontstaan die niet door het toepassen van een regel uit 
andere inzichten zijn af te leiden. Een nieuw inzicht of theorie ontstaat juist door onze 
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inspanningen om tegenstrijdige inzichten te verenigen. Om te begrijpen wat hier 
wordt bedoeld kunt u denken aan de manier waarop we wetenschappelijk onderzoek 
doen. Als bepaalde verschijnselen tegenstrijdig zijn met een bepaalde hypothese of 
theorie waarin we groot vertrouwen hebben, zullen we in de eerste instantie het 
optreden van die verschijnselen betwijfelen. Maar het kan ook gebeuren dat ons 
opeens een nieuw soort verklaring invalt die de geaccepteerde theorie en de 
onverklaarbare verschijnselen omvat. Deze nieuwe theorie wordt uiteindelijk 
geaccepteerd omdat ze verschijnselen beter verklaart dan de geaccepteerde theorie: de 
theorie is (binnen de wetenschappelijke gemeenschap) rationeel aanvaardbaar. 
Nieuwe inzichten leiden vaak weer tot de mogelijkheid om nieuwe verschijnselen te 
ontdek:ken3

, enzovoort. In wetenschappelijk onderzoek is het een uitdaging om te 
zoeken naar verschijnselen die in strijd zijn met een geaccepteerde theorie; dat is één 
van de manieren waarop wetenschap vooruit komt. 

Maar vaak vinden we het moeilijk om met tegenstrijdigheden om te gaan; het liefst 
verwerpen we datgene wat niet overeenkomt met onze overtuigingen. Kunt u zich 
voorstellen dat inzicht in het belang van tegenstrijdigheden om betere inzichten te 
ontwikkelen, ertoe zou leiden dat men juist meer oog krijgt voor tegenstrijdigheden? 
We zien hier ook het belang van de wisselwerking met de gemeenschap. Bepaalde 
basisnoties worden gedragen en in stand gehouden door een gemeenschap. Wanneer 
ik een afwijkende theorie verdedig wordt de gemeenschap, die de theorie niet zomaar 
zal accepteren, door mij geprikkeld, vice versa. De waardering van een opvatting of 
theorie is niet een strikt individuele aangelegenheid; een opvatting of theorie wordt 
pas waardevol doordat een gemeenschap haar begrijpt en op rationele gronden 
accepteert. In het tot stand komen en rationeel accepteren van nieuwe inzichten spelen 
bepaalde waarden een rol, bijvoorbeeld doordat onderscheid wordt gemaakt tussen 
zaken van groter en van minder groot belang of relevantie. Dit zijn echter niet mijn 
strikt individuele (subjectieve) waarden, maar waarden waaraan door de gehele 
gemeenschap belang wordt gehecht. 

Geeft dit modemere mensbeeld, waarbij een individu zijn kennis- en waarde
opvattingen in wisselwerking met de gemeenschap ontwikkelt, ons nieuwe inzichten 
in mogelijkheden om rationeel te argumenteren over ethische problemen? Dit beeld 
laat in ieder geval toe dat in rationele argumentaties waarden een rol spelen. 
Rationaliteit is mogelijk indien deze waarden door de gemeenschap worden 
geaccepteerd. (Dit in tegenstelling tot subjectieve waarden; Putnam geeft als 
voorbeeld van een subjectieve waarde de bewering dat de smaak van chocolade 
lekkerder is dan van vanille; hierover valt niet rationeel te argumenteren). Verder doet 
dit beeld recht aan het feit dat we zeer vaak gedwongen zijn om te gaan met 
tegenstrijdigheden. De filosofe Martha Nussbaum verdedigt in haar boek The fragility 
of goodness, dat we in al ons handelen steeds te maken hebben met elkaar 
bestrijdende of onverenigbare waarden. Het probleem van moraliteit is daarom niet 
zozeer dat we morele regels niet kunnen funderen, maar dat we niet weten hoe we met 
morele dilemma's moeten omgaan. 

3 Ook worden darubij nieuwe methoden ontwikkeld. In dat laatste ligt een belangrijk nonnatief element (verstrengelde feiten
waarden) in wetenschappelijk onderzoek: Een nieuwe opvatting over methoden impliceert wat relevante feiten zijn en wat niet, en 
welke fenomenen :U dan niet te behandelen zijn. Wetenschappelijke inzichten worden pas serieus genomen :lis ze volgens algemeen 
aanvaarde methoden zijn verworven. In die zin is een methode nonnatief. Methoden brengen tot uitdrukking wat op dat moment als 
passend worden gezien. 
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ETHIEK IN TECHNIEK 

Morele houdingen in de ingenieurspraktijk 
Op basis van een moderner zelfbeeld is het dus mogelijk om een nieuwe notie af te 

leiden met betrekking tot de vraag, wat het hebben van een morele houding in de 
ingenieurspraktijk betekent. 

Ik wil drie aspecten noemen: 
I. In de ingenieurspraktijk dringen morele problemen zich niet vanzelf op. Zoals we 

in het voorbeeld hierboven zagen maken we echter binnen die praktijk vaak keuzen 
en afwegingen die in een grotere context (bijvoorbeeld de samenleving waar een 
techniek wordt toegepast) morele aspecten kunnen involveren. Op de TUD-ethiek
conferentie-1996 werd hiervan eveneens een aantal voorbeelden gegeven: De 
ontwerper van roll-on-roll-off ferries die zich aan gestelde eisen en voorwaarden 
houdt heeft geen formele eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid.4 Hij kan 
echter wanneer hij nadenkt over het gebruik van deze ferries {d.i. de grotere 
context) vooraf inzien dat deze ferries bij bepaalde calamiteiten zeer onveilig zijn. 
Het morele dilemma dat opkomt is afweging van het belang van de reder ten 
opzichte van de veiligheid van pasagiers. Een morele houding van ingenieurs 
betekent allertheid voor dit soort dilemma's. Deze worden alleen zichtbaar 
wanneer zij de gevolgen van hun activiteiten in een grotere context beoordelen. 

2. Een tweede hiermee samenhangend aspect van een morele houding is openheid ten 
aanzien van het optreden van tegenstrijdigheden en morele dilemma's. Het omgaan 
met ethische kwesties kunnen we ons dan als volgt voorstellen. Stel dat we worden 
gevraagd om een bepaald probleem op te lossen waarin ook bepaalde ethische 
problemen aan de orde blijken zijn. Alle betrokkenen doen bepaalde beweringen 
over relevante 'standen van zaken in de wereld' {d.w.z. ieder presenteert zijn of 
haar 'feiten'). Heel vaak zal het gebeuren dat er bepaalde tegenstrijdigheden tussen 
die beweringen optreden. Openheid ten aanzien van tegenstrijdigheden betekent 
dat we ons niet afsluiten door bewust of onbewust gegevens te ontkennen die 
onwelgevallig zijn. Op basis van een moderner zelfbeeld zouden we ons nu het 
volgende mentale proces kunnen voorstellen. We nemen de beweringen van andere 
mensen in ons op en ontdekken dat ze onderling tegenstrijdigheden vertonen, of 
tegenstrijdig zijn met onze eigen opvattingen of overtuigingen. Over het algemeen 
vinden we de confrontatie met tegenstrijdigheden of morele dilemma's zeer 
oncomfortabel en we proberen deze spanning op te lossen. Een morele houding 
betekent dat we een oplossing niet creëren door een deel van het probleem te 
negeren. De drijvende kracht voor de zoektocht naar een oplossing is dat men 
zoekt naar waarheid en waarachtigheid. Het zou kunnen gebeuren dat men in dit 
zoekproces, eventueel gezamenlijk, tot nieuwe inzichten komt waardoor de 
tegenstrijdigheden worden opgeheven of aanvaardbaar worden. In het hierboven 
genoemde voorbeeld zou die zoektocht misschien kunnen leiden tot nieuwe 
concepten over het ontwerp. Indien dit niet lukt betekent een morele houding dat 
we bereid zijn negatieve gevolgen te erkennen en onder ogen te zien. Dergelijke 
mentale expedities kunnen leiden tot de ontwikkeling van een persoon, groep of 
cultuur. 

• Zie voor de uilWerking van dit voolbeeld de bijdrage van A. van Poortvliet en H. Boonstra in de conferentiebundel 'Ethische 
nspecten van de ingenieurswetenschappen', TUDelfl1996. 
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3. Een derde aspect van een morele houding is dus dat we in het behandelen van het 
probleem (gezamenlijk) streven naar een oplossing die voor alle betrokkenen 
(inclusief onszelf) moreel en rationeel aanvaardbaar is. 

Intellectuele en emotionele vaardigheden in de ingenieurspraktijk 
Mijn benadering om afte leiden over welke intellectuele en emotionele vermogens 

ingenieurs in de huidige samenleving zouden moeten beschikken, is gebaseerd op de 
manier waarop Aristoteles zijn deugdenethiek afleidde. Stel dat we als doel voor de 
ingenieurspraktijk zouden formuleren dat techniek zo wordt ontwikkeld of gebruikt 
dat deze bijdraagt aan een goede samenleving, en dat de gevolgen van die techniek 
moreel aanvaardbaar zijn voor betrokkenen nu en in de toekomst. Over welke 
vermogens zouden ingenieurs moeten beschikken om te functioneren in die praktijk? 
Uiteraard vraagt dit in de eerste plaats de technisch-wetenschappelijke deskundigheid 
die studenten aan de technische universiteiten leren. Het ontwikkelen van techniek die 
binnen de samenleving moreel aanvaardbaar is, vereist dat ingenieurs in staat zijn deel 
te nemen aan morele debatten. Hierboven heb ik geschetst hoe een debat op basis van 
een moderner mensbeeld zou kunnen verlopen. De bedoeling van ethiekonderwijs is 
dus niet dat ingenieurs leren om op eigen houtje uit te zoeken welke techniek goed en 
wenselijk is; de interactie met andere betrokkenen is van essentieel belang. Mijn 
voorstelling van een moreel debat is niet dat vooraf ingenomen opvattingen elkaar op 
zo'n manier bestrijden dat er uiteindelijk één wint. Ik stel me daarentegen voor dat het 
in een ideaal geval mogelijk is dat, door coöperatief zoeken, uit de met elkaar 
strijdende ideeën op een creatieve manier een oplossing 'ontstaat', die voor alle 
betrokkenen moreel aanvaardbaar is. 

Het kunnen deelnemen aan dergelijke morele debatten vereist ondermeer: 
I De hierboven beschreven morele houding waarin de volgende aspecten een rol 

spelen: 

11 

111 
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1. openheid ten aanzien van het optreden van morele aspecten, d.w.z. de 
mogelijke gevolgen van de eigen activiteiten in een grotere context 
beschouwen en mogelijke negatieve gevolgen voor anderen op te sporen; 

2. openheid ten aanzien van het optreden van tegenstrijdigheden en morele 
dilemma's; 

3. de intentie om tot een oplossing te komen die voor allen rationeel en 
moreel aanvaardbaar is; 

4. een aantal basisdeugden zoals moed, eerlijkheid, openheid, wijsheid. 

Emotionele vermogens zoals: 
1. 'sympathie', d.w.z. het kunnen herkennen van lijden van andere mensen en 

de behoefte om dit lijden te voorkomen of op te heffen; 
2. het kennen van de eigen beperkingen. 

Intellectuele vermogens om aan het debat deel te nemen. Dit vereist dat: 
1. men begrijpt waarom een moreel debat begint met 'vage', slecht 

gestructureerde problemen, bijvoorbeeld doordat men in staat is 
tegenstrijdigheden te herkennen, en te begrijpen hoe 'feiten en waarden' 
verstrengeld kunnen zijn; 

2. men heeft geleerd met tegenstrijdigheden om te gaan en niet zogenaamde 
'camouflagemechanismen' toepast; 
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3. men heeft geleerd om de eigen opvattingen en die van anderen te 
analyseren, bijvoorbeeld doordat men in staat is om te herkennen welke 
dieper liggende ideeën aan bepaalde opvattingen ten grondslag liggen; 

4. men ook heeft geleerd dit te kunnen articuleren; 
5. men in staat is een redelijk standpunt in te nemen en dit te verdedigen; 
6. men zodoende in staat is om over de verschillende opvattingen coöperatief 

te discussiëren en tot nieuwe oplossingen te komen. 

SAMENVATTENDESTELLINGEN 

Alvorens te besluiten met een schets van een mogelijk onderwijsmodel, wil ik de 
conclusies van mijn betoog samenvatten in een aantal stellingen, die tevens de aanpak 
in het onderwijsmodel motiveren. 

1. Het is voor de vitaliteit van onze samenleving van levensbelang dat 
hoogopgeleiden hebben geleerd wat het betekent om naar een morele levensvorm 
te zoeken en bovendien hebben geleerd om waardenproblemen te herkennen en te 
behandelen. Dit vereist een specifiek soort intellectuele en emotionele 
ontwikkeling. 

2. In het ethiekonderwijs is het belangrijk te leren oog te hebben voor de rol die 
blokkerende beelden kunnen spelen in het ontwikkelen van nieuwe morele noties. 

3. Ingenieurs spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van passende opvattingen 
over ethiek in de huidige technische samenleving. Dit vereist dat zij beschikken 
over bepaalde intellectuele bagage die nodig is om kritisch na te denken over het 
belang van techniek in de samenleving en over de dieperliggende uitgangspunten 
en overtuigingen. 

4. De 18de eeuwse opvatting dat feiten en waarden strikt te scheiden zijn is op basis 
van moderne wetenschapsfilosofische inzichten niet meer verdedigbaar. Deze 
opvatting stimuleert echter bij velen nog steeds het geloof dat rationaliteit in 
ethische kwesties niet mogelijk is. Dit is een typisch voorbeeld van een blokkerend 
beeld dat de ontwikkeling van passende ethiek in onze technische samenleving 
remt. 

5. Opvattingen over ethiek hangen samen met het zelfbeeld, met dominante 
wetenschapstheoretische opvattingen en met de samenlevingsvorm. Deze zijn in de 
loop van de geschiedenis aan ontwikkeling onderhevig en in onderlinge 
wissel werking. 

6. Een zelfbeeld dat evolutie van morele houdingen en opvattingen binnen een 
samenleving insluit, waarbij een wisselwerking optreedt tussen individu en de 
gemeenschap, is meer adequaat dan het zelfbeeld van de Verlichting. Het geeft 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe opvattingen over moraliteit en 
morele debatten. 

7. Een moreel debat is een creatief proces waarin mensen gezamenlijk zoeken naar 
een moreel aanvaardbare oplossing voor een (moreel) probleem. 

8. Een belangrijk aspect van morele debatten is het optreden van tegenstrijdigheden 
of morele dilemma's. Het kunnen omgaan met tegenstrijdigheden vereist bepaalde 
emotionele en intellectuele vaardigheden. 

9. In de ingenieurspraktijk dringen ongewenste morele gevolgen zich vaak niet 
vanzelf op; deze worden pas zichtbaar als we de gevolgen van onze activiteiten in 
een grotere context bekijken. 
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1 O.Een morele houding van ingenieurs betekent ondermeer allertheid ten aanzien van 
'verborgen' morele gevolgen + openheid ten aanzien van het optreden van 
tegenstrijdigheden en morele dilemma's + de intentie om tot een oplossing te 
komen die voor allen rationeel en moreel aanvaardbaar is. 

ll.Ethiekonderwijs moet zich niet richten op het leren van regels, maar op het 
ontwikkelen van bepaalde intellectuele en emotionele vaardigheden. Deze 
vaardigheden zijn nodig om te kunnen deelnemen aan morele debatten. 

EEN ONDERWIJSMODEL 

Samenvatting 
Met name het ontwikkelen van de intellectuele vermogens is verwerkt in het 

onderwijsmodeL In dit ethiekonderwijs wordt uitgegaan van een bepaald 
praktijkvoorbeeld, zoals het oplossen van een huishoudelijk afvalprobleem dat door 
deskundigen is voorspeld, of het oplossen van transportproblemen over de 
Nederlandse wegen of het beschermen van bewoond gebied tegen overstromingen van 
rivieren, etc .. Het is de bedoeling dat studenten samen een dergelijke casus 
behandelen en met een voorstel voor een oplossing komen. In discussiepractica wordt 
aandacht besteed aan hoe men over deze kwestie debatteert. Verder is het de 
bedoeling dat de studenten in een aantal stappen ontdekken dat er veel meer aan de 
hand is dan in de eerste instantie lijkt. Lijkt het aanvankelijk een probleem waar een 
goede technische oplossing voor mogelijk is, dan wordt vervolgens duidelijk dat 
bepaalde relevante feiten onderling tegenstrijdig zijn. Zo ontdekken de studenten dat 
er in de presentatie van feiten onvermijdelijk bepaalde waarden in het geding zijn. In 
de volgende stap verdiepen ze zich in welke belangenpartijen er betrokken zijn en de 
manier waarop deze hun 'feiten' construeren. Op dit punt aangekomen volgt er een 
theoretisch gedeelte in de vorm van hoorcolleges, waar wordt ingegaan op dieper 
liggende ideeën en overtuigingen die een rol spelen in onze oordelen. Zoals 
bijvoorbeeld onze overtuiging dat feiten en waarden strikt te scheiden zijn. Ook kan 
worden ingegaan op bepaalde ethische ideeën die een rol spelen in het debat. 
Vervolgens gaan de studenten in de tweede debatfase op zoek naar een oplossing die 
voor alle partijen aanvaardbaar is. 

Dit onderwijs vraagt veel van de docenten. Zij moeten duidelijk voor ogen hebben 
welke stappen doorlopen moeten worden en hier ook enigszins in kunnen sturen. Ook 
moeten ze beschikken over voldoende feitenmateriaal dat zij aanleveren als de 
studenten erom vragen. Verder is het de bedoeling dat zij de studenten iets leren over 
het analyseren van standpunten en het discussiëren in een moreel debat. 

InleidinJ( 
In de Techniek en Samenleving cursus wordt een concrete casus behandeld, die 

gaat over de ethische problemen die kunnen optreden bij het oplossen van een 
technisch probleem of bij de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe techniek. 
Daarbij kan men denken aan een casus waarbij binnen een bepaald bedrijf een keuze 
moet worden gemaakt tussen twee verschillende technieken. De ene techniek is dan 
bijvoorbeeld minder milieubelastend of veiliger, maar uiteraard duurder dan de andere 
techniek. Een ander voorbeeld is een vraag die bijvoorbeeld binnen de NS op zou 
kunnen komen, namelijk wat voor soort goedkopere of veiliger treinbesturingstech-

5 Dit onde!Wijsmodel werd op 12 januari 1993 gepresenteenl tijdens de Ethiek en Techniek conferentie TUD. Het werd 
oorspronkelijk opgesteld als voorstel voor Chemie en Samenleving onderwijs voor derde-jaars studenten. 
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niek zij zullen laten ontwikkelen. Moet er daarbij bijvoorbeeld naar worden gestreefd 
de treinen zonder machinisten te laten rijden? 

Die casus zal op twee verschillende niveaus worden behandeld. Namelijk, op het 
niveau van een debat en op een meer filosofisch niveau. 
Hoe zou dit in z'n werk kunnen gaan? 

I. Eerste debat fase 
De cursus zal beginnen met een debatfase. In deze debatfase wordt de casus in drie 

stadia behandeld, waarbij de studenten zelf moeten ontdekken dat het gaat om een 
slecht gestructureerd probleem. 

Een docent zal daartoe in de drie onderscheiden debatstadia op een dergelijke 
manier moeten sturen dat de studenten zelf tot de ontdekking komen dat veel meer 
aspecten een rol spelen dan aanvankelijk door de docent gesuggereerd werd. Een 
docent zal de verschillende stadia daarom goed moeten proberen te scheiden. Dit kan 
hij bijvoorbeeld bereiken door bij de behandeling van de casus een bepaalde rol te 
spelen. 

1. Ruwe behandeling van de casus 
De casus wordt eerst ruw behandeld. De docent legt daarbij de casus voor 

aan de studenten in de vorm van een hoorcollege. Hij moet daarbij de casus 
vertellen op een manier die overeenkomt met de wijze waarop iemand in een 
concrete situatie met een probleem te maken krijgt. Op het eerste gezicht lijkt 
het bijvoorbeeld vaak te gaan om een duidelijk te stellen probleem. Zo moet 
het in dit eerste stadium dan ook worden gepresenteerd 

De docent zou daartoe in dit eerste debatstadium de stijl kunnen kiezen van 
een journalist die het probleem in een dagblad uiteenzet. Hij vertelt dan 
bijvoorbeeld dat er een probleem is gesignaleerd ten aanzien van de veiligheid 
van treinen. Daarbij behandelt hij de oorzaak van die onveiligheid en de 
techniek waarmee grotere veiligheid kan worden bereikt. De vraag aan de 
studenten is nu of deze techniek, bijvoorbeeld volledig automatisch rijdende 
treinen, verder ontwikkeld zou moeten worden. 

In een aansluitend discussiepracticum wordt aan de studenten de vraag 
voorgelegd wat er gedaan moet worden aan die onveiligheid en waarom. In dat 
practicum moet dan de vraag opkomen dat we eerst veel meer feiten moeten 
kennen om tot een oplossing te kunnen komen. 

Bijvoorbeeld: 
wat zijn eigenlijk precies de redenen van de onveiligheid, en om wat voor 

soort techniek gaat het nu eigenlijk precies Zijn er wellicht alternatieven voor 
het bereiken van die veiligheid. Wat zullen de kosten van de verschillende 
technieken zijn. En in hoeverre leiden de verschillende technieken inderdaad 
tot een veiliger situatie. 

In dit stadium moet de docent de discussie dus zo proberen te sturen dat het 
probleem lijkt te gaan over zuiver technische vragen, waarop feitelijke 
antwoorden mogelijk zijn. Eindconclusie van dit eerste stadium zou moeten 
zijn, dat we wellicht door het verzamelen van relevante feiten tot een 
oplossing van het probleem kunnen komen. 

2. Eerste probleemanalyse: de 'relevante' feiten 
In het tweede stadium wordt gepoogd de voor het probleem relevante feiten 

te verzamelen. In een hoorcollege verstrekt de docent informatie over de 
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vragen die aan het einde van het eerste debatpracticum zijn opgekomen. Hij 
kiest dan bijvoorbeeld de rol van een manager/onderzoeker die zo veel 
mogelijk feiten over het probleem heeft verzameld. Die onderzoeker heeft zich 
daartoe laten voorlichten door verschillende deskundigen zoals ingenieurs, 
onderhoudstechnici, bedrijfseconomen, opleiders en coaches van 
treinpersoneel en vertegenwoordigers van een reizigersvereniging. 

De docent geeft uitsluitend de antwoorden van die deskundigen op de vraag 
'Wat weet u over .... ?'. Hij moet bij het geven van die antwoorden heel 
zorgvuldig en impliciet inbouwen dat er kennelijk sprake kan zijn van 
verregaande selectiviteit in de constructie van een feit. En daarnaast, dat er 
grote waarderende verschillen kunnen zijn over datgene wat 'relevant' is. 

In het aansluitende discussiepracticum moeten de studenten vervolgens 
opnieuw proberen een oplossing voor het probleem te vinden. Zij moeten 
daarbij zelf ontdekken dat feiten en waarden blijkbaar verstrengeld zijn. 
Het einddoel van dit debat is de vraag of we na precieze analyse van de 
standpunten van de bij het probleem betrokken actoren en instituties, een 
redelijk debat tussen die partijen kunnen organiseren waardoor een oplossing 
tot stand komt. 

3. Tweede probleemanalyse: geïnvolveerde actoren of instituties 
In het derde debatstadium wordt het probleem opnieuw geanalyseerd, maar 

nu vanuit het gezichtspunt dat de bij de oplossing van het probleem betrokken 
partijen verschillende belangen hebben. 

In een hoorcollege zet de docent uiteen welke actoren bij het probleem zijn 
betrokken en welke commerciële en maatschappelijke opvattingen daardoor 
een rol spelen. Hij schets daarbij bijvoorbeeld het volgende beeld: Het 
ingenieursteam zal hun idee voor de high-tech oplossing, dus de 
besturingstechniek waarvoor geen machinisten meer nodig zijn, graag verder 
willen ontwikkelen. De bedrijfseconoom bij de NS zal die high-tech oplossing 
ook toejuichen, omdat de benodigde investeringen al na zes jaar zullen zijn 
terugverdiend dankzij de besparingen op personeelskosten. Ook de NS directie 
verheugt zich op de wereldwijde bewondering voor haar daadkracht en durf. 
Machinisten en de reizigersvereniging hebben echter grote twijfels en geloven 
niet dat een voortstuivende trein die zichzelf volledig moet besturen veiliger 
zal zijn dan een door een machinist bestuurde trein. 

In dit hoorcollege neemt de docent vervolgens het standpunt in dat er 
blijkbaar voor het vinden van een goede oplossing zoveel mogelijk 
geabstraheerd dient te worden van de geschetste belangen. Hij gaat daarom in 
op de vraag welke soorten deskundigheid voldoende neutraal zijn om, in het 
licht van de belangentegenstellingen en incompatibele opvattingen, te kunnen 
bijdragen aan de oplossing van het probleem. Hij kan bijvoorbeeld suggereren 
dat onpartijdige deskundigen zoals risico-analisten, economen en organisatie
adviseurs in staat zijn de selectiviteit ten aanzien van de feiten te corrigeren. 

In het discussiepracticum moeten de studenten vervolgens ingaan op de vraag 
wat de rol van de verschillende soorten deskundigheid zou moeten zijn bij het 
zoeken naar de oplossing. De docent moet in dit debat proberen op een manier 
te sturen dat de studenten uitkomen op vragen die gaan over de morele 
waarden die ten grondslag kunnen liggen aan de manier waarop feiten tot 
stand komen. 



Bijvoorbeeld: 
'welke vooronderstellingen liggen er eigenlijk ten grondslag aan de 

opvattingen van de verschillende actoren, en zijn deze vooronderstellingen 
eigenlijk wel het resultaat van hun deskundigheid.' Kan bijvoorbeeld een 
ingenieur die het besturingssysteem voor de trein wil ontwikkelen, ook een 
deskundig oordeel geven over de veiligheid bij de toepassing daarvan? 

Naar aanleiding daarvan moet de vraag opkomen wat nu precies 
wetenschappelijke en technische deskundigheid zijn. En daarnaast moet de 
vraag opkomen wat bij het formuleren van een probleem en bij het zoeken 
naar een oplossing daarvoor, de rol is van vooronderstelde waarden. En wat 
zijn dit precies voor soort waarden; hoe ontstaan en ontwikkelen die waarden 
zich? 
Wat zijn bijvoorbeeld onze vooronderstellingen over de waarde van veiligheid. 
Vinden we het wenselijk om voor het bereiken van absolute veiligheid een 
volkomen geautomatiseerde en door techniek gestuurde omgeving na te 
streven? Wensen we m.a.w. dat de invloed van mensen op de omgeving 
geminimaliseerd kan worden? 

11. Filosofische verwerking 
In de filosofische verwerking van de casus moet op de zojuist genoemde vragen 
worden ingegaan. 

1. Hoe worden ecomomische voorspellingen gemaakt; rol van feiten en 
waarden (2 uur) 
Er zou bijvoorbeeld een gast-college besteed kunnen worden aan de manier 

waarop economische voorspellingen tot stand komen. Daarbij moet onder 
andere worden ingegaan op de rol van bepaalde waarden bij het afleiden van 
die voorspellingen. Een voorbeeld van een dergelijke waarde is het 
antropologisch beeld dat de econoom erop nahoudt. Zijn voorspellingen over 
het consumentengedrag zullen gedeeltelijk op een dergelijk beeld zijn 
gebaseerd. Zo kan de ene econoom een mensbeeld hebben op basis waarvan 
hij gelooft dat mensen bereid zullen zijn meer geld te besteden aan een product 
dat milieuvriendelijker werd geproduceerd. Een andere econoom zal er echter 
stellig van overtuigd zijn dat een mens in wezen egoïstisch is. Volgens hem 
zijn mensen in geen geval bereid tot offers voor het algemeen belang. Deze 
laatste econoom zal dus op grond van zijn deskundigheid adviseren om het 
bestaande proces niet te vervangen door een milieuvriendelijker proces. 

2. Hoe wordt een risico-analyse gemaakt; de rol van feiten en waarden 
(2 uur) 

In een tweede college zou een gastspreker kunnen behandelen hoe risico
analyses worden gemaakt. Daarbij moet dan worden ingaan op het 
problematische karakter van het begrip 'wetenschappelijk feit' met betrekking 
tot de beoordeling van veiligheid. Daarbij moet worden uitgelegd wat voor 
soort waarden aan dergelijke feiten ten grondslag kunnen liggen. Aan de hand 
van voorbeelden kan worden uitgelegd hoe deze verschillende waarden 
kunnen leiden tot verschillende methoden om risico's te onderzoeken en hoe 
dit aanleiding kan zijn tot verschillende, vaak onderling inconsistente 
beweringen over veiligheid. Hoe is het dan toch mogelijk dat 
overeenstemming wordt bereikt voor normstellingen over veiligheid? 
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3. Kennistheorie over feiten en waarden (2 uur) 
Naar aanleiding van de vorige twee colleges kan nu op een meer filosofisch 

niveau worden ingegaan op vooronderstellingen met betrekking tot het begrip 
'wetenschappelijkheid'. 

Aan de hand van enige wetenschapsfilosofische inzichten zou bijvoorbeeld 
kunnen worden uitgelegd dat er geen beoordelingscriteria zijn om de oorzaken 
van een bepaald verschijnsel met absolute zekerheid te kennen. Daarom ook 
kan de voorspelling over het al dan niet optreden van een bepaald verschijnsel 
nooit absolute zeker kan zijn. 

Vervolgens kan dan op de vraag worden ingegaan of dit inzicht moet leiden 
tot relativisme. Naast de daarvoor van belang zijnde inzichten van 
bijvoorbeeld Kuhn en Feyerabend kunnen ook relevante modernere 
filosofische inzichten worden behandeld. Een mogelijkheid daarvan is het 
pragmatisch realisme van Hilary Putnam, dat probeert onvruchtbaar 
relativisme te blokkeren, en dat tevens probeert een notie over redelijkheid te 
formuleren die rekening houdt met de verstrengeling van feiten en waarden. 

4. Ethiek: feiten en waarden nader onderzocht (2 uur) 
Het vierde college zou kunnen ingaan op ethische vragen die naar 

aanleiding van de casus zijn opgekomen. 
De docent zou op grond van enige filosofische basisinzichten kunnen 
uitgeleggen waarom uit feiten geen waarden zijn af te leiden. Aan de hand van 
een aantal voorbeelden kan daarbij geïllustreerd worden dat mensen vaak 
geneigd zijn te denken dat dit wel mogelijk is of zelfs niet anders kan. 

Bijvoorbeeld: 'zolang ik niet absoluut zeker weet dat een toename van C02 
het vermeende broeikaseffect veroorzaakt, hoef ik niets te doen' of 'zolang ik 
niet zeker weet dat deze fabriek onveilig is, hoef ik nog geen maatregelen te 
nemen'. 

Hiermee moet voor de studenten begrijpelijk worden gemaakt dat wat we 
ten aanzien van een bepaald probleem behóren te doen, niet is af te leiden uit 
de gegeven feiten. 

In dit college zou vervolgens kunnen worden ingegaan op de verschillende 
soorten ethische vragen die ten aanzien van het gestelde probleem aan de orde 
lijken te zijn, bijvoorbeeld morele vragen die te maken lijken te hebben met de 
eerder genoemde nabuurschapsethiek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 
vraag of we het acceptabel vinden dat alle machinisten hun baan zouden 
verliezen. 

Maar daarnaast lijken er ook ethische problemen aan de orde te zijn die iets 
te maken hebben met de zogenaamde 'techniekkritiek' waarvoor nabuur
schapsnoties niet geschikt lijken te zijn. Wensen we bijvoorbeeld een volledig 
technocratische samenleving, waarin de rol van menselijk handelen tot een 
minimum wordt beperkt? En in hoeverre wensen wij eigenlijk rekening te 
houden met de toekomst van onze kinderen? 

Naar aanleiding van dit soort ethische vragen kunnen filosofische inzichten 
van bijvoorbeeld Hans Jonas worden behandeld die verdedigen dat we 
fundamenteel nieuwe ethische concepties moeten ontwikkelen. 



111 Tweede debat fase (4 uur) 

1) Analyse van de casus en argumenteren van redelijk standpunt 
2) Formuleren van extra randvoorwaarden voor het probleem 

In het vierde debatstadium moeten de studenten tenslotte komen tot een uiteindelijke 
analyse van de casus. Zij moeten daarbij zover komen dat ze inzien dat het over deze 
casus toch een redelijk en beargumenteerbaar standpunt mogelijk is. 

Aan degenen onder u die nog wat sceptisch zijn ten aanzien van de noodzaak dat 
ingenieurs in staat zouden moeten zijn om morele debatten te voeren, wil ik nog het 
volgende voorleggen. Van collega's die werkzaam zijn bij verschillende bedrijven en 
instituten heb ik begrepen dat het buitengewoon lastig is om op een vruchtbare manier 
samen te werken met andere afdelingen binnen of buiten het bedrijf of instituut. 
Bijvoorbeeld wanneer de afdeling die een bepaald product ontwikkelt overeen
stemming moet zien te bereiken met de commerciële afdeling of de afdeling veilig
heid, service, milieu, inkoop en noem maar op. Of wanneer een instituut met een of 
ander ministerie overeenstemming moet bereiken over de manier waarop een bepaald 
beleidsplan moet worden opgesteld en uitgewerkt. Dit soort debatten verlopen vaak 
tamelijk chaotisch en slechts zelden wordt er echt goed samengewerkt. Wel licht is 
ook hier vaak sprake van onbegrip ten aanzien van elkaars belangen en bedoelingen. 
Uiteindelijk doen wellicht alleen organisatie-adviebureau's hier hun voordeel mee. 
Ook in dit soort situaties lijkt er sprake te zijn van conflicterende belangen en 
bedoelingen en dus van slecht gestructureerde problemen. Misschien is het daarom 
ook voor dit soort situaties vruchtbaar als ingenieurs in staat zijn debatten te voeren 
over dergelijke slecht gestructureerde problemen. 
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Lezing 
Prof.dr. A.C. Zijderveld 

INLEIDING 

Dames en Heren, het is voor mij een genoegen hier op de TUE terug te keren. De 
meesten van u weten dat niet, maar ik was bij uw instelling betrokken toen de WUB 
begin jaren zeventig werd ingesteld. Ik was één van de eerste buitenuniversitaire leden 
('bullen' in WUBs jargon) in de toenmalige 'hogeschoolraad' van uw instelling. Dat 
zat zo. Men hoopte in die tijd nog op de komst van een Universiteit Brabant waarin 
'Tilburg' en 'Eindhoven' zouden opgaan. Ik was net hoogleraar geworden aan de 
toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg en ik fungeerde in uw hogeschoolraad als 
liaison. Ik heb daar kennelijk niet veel van terechtgebracht, want die fusie is nooit tot 
stand gekomen. Na enkele jaren dikke dossiers tussen Eindhoven en Tilburg heen en 
weer gesleept te hebben, gaf ik mijn bullenpositie op. Ernst Hirsch Ballin volgde mij 
toen in die commissie op. Later was ik nog lid van de commissie, die de jaarlijkse 
Holstlezing voorbereidde, dat was veel interessanter. Ik deed dat tot in 1985! -
Kortom, ik vind het prettig om hier weer terug te zijn en aan dit symposium een 
bijdrage te leveren. Mij is gevraagd de sociaal-wetenschappelijke dimensies van de 
problematiek die ter tafel ligt te belichten. Ik doe dat aan de hand van een aantal 
aantekeningen. 

SOCIAL ENGINEERING 

Om te beginnen, ook de sociale wetenschappen (sociologie, psychologie, 
politicologie, bestuurskunde, etc.) kennen hun ingenieurs. En ook deze sociaal
wetenschappelijke ingenieurs hebben te kampoen met morele en ethische vragen. 
Denk bijvoorbeeld aan de politieke maakbaarheid die in de politicologie een 
belangrijke rol speelt, of aan de psychotechniek in de psychologie en de social 
engineering in de sociologie. Men heeft na de Tweede Wereldoorlog lange tijd 
gedacht dat psychologen en sociologen opgeleid zouden kunnen worden die zouden 
fungeren als psychische en sociale ingenieurs. Hun nuttige arbeid zou vooral niet door 
morele en ethische overwegingen gestoord mogen worden. Dat was een on-Europese, 
behoorlijk Amerikaanse gedachtegang. 

In de Verenigde Staten waren de sociale wetenschappen vanaf het begin -dat is 
ongeveer vanaf de tweede helft van de 19e eeuw - gericht op praktische 
probleemoplossingen. Een bekend voorbeeld in de Amerikaanse sociologie is de 
'Chicago School', die van mening was dat sociologen niet teveel moesten 
theoretiseren, maar op grond van nuttig onderzoek moesten bijdragen tot het oplossen 
van de problemen van de Grote Stad. Onderzoek doen naar stadsproblemen, 
oplossingen aanbieden, meedoen aan de social engineering van zo'n grote 
stadssamenleving die gist en bruist en waar allerlei 'chemische' processen 
plaatsvinden. De stad als laboratorium en de sociologie als sociale chemie! Het 
Amerikaanse sociaal-wetenschappelijke klimaat was en is erg pragmatisch en 
technologisch van aard. Ralf Dahrendorf noemde het eens treffend 'die angewandte 
Aufklärung'. Typerend was de filosofie van die vooroorlogse tijd: het Pragmatisme. 
Eén van de belangrijkste grondleggers, J ohn Dewey, kwam uit Chicago. 
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Maar daarnaast speelde ook het Behaviorisme een grote rol. Het is een stroming in 
de psychologie en de sociologie die meent mensen en menselijk gedrag zo 
natuurwetenschappelijk mogelijk te moeten bestuderen: het uitwendig gedrag -
behavior - en niet allerlei vermeende zieleroerselen en zoiets onmeetbaars als 'de 
geest' of 'het bewustzijn' diende object van sociaal-wetenschappelijke studie te zijn. 
Mensen werden ook heel technologisch opgevat. Een klassiek behaviorist noemde de 
mens eens een 'verzameling protoplasma' die gemanipuleerd en gevormd kan worden 
in elke willekeurige richting, mits ermee geëxperimenteerd kan worden. 'Geef me een 
pasgeboren baby', riep hij eens uit, 'isoleer hem in een geheel door mij 
geconditioneerd laboratorium en ik kan alles van hem maken - een groot geleerde, een 
groot staatsman, een oplichter, een crimineel, een dominee en een priester; noem maar 
op.' Hij zag alleen één vervelende belemmering: het is ethisch niet verantwoord zo 
met baby's om te gaan. 

Eerlijk gezegd kan ik wel begrijpen dat hij dat jammer vond. Zou hij met zijn 
gepoch gelijk hebben? We zullen het niet weten. Trouwens, we weten nu ook dat de 
genen een determinerende rol spelen en die storen zich niet aan behavioristische 
leerprocessen. Overigens, er is nog in de jaren zestig heel wat met mensen 
technologisch geëxperimenteerd. Daar zijn enkele prachtige studies uit voortgekomen. 
De interessantste vind ik The Three Christs of Ypsilanti (1964) van Milton Rokeach. 
Ypsilanti is een stadje in de staat New York met een grote psychiatrische inrichting. 
Rokeach had gehoord dat er in drie verschillende inrichtingen in Amerika drie 
mannen waren die geloofden Christus te zijn. Het leek hem interessant hen bij elkaar 
in één inrichting te brengen, zodat ze met elkaar geconfronteerd zouden worden en 
met elkaar zouden kunnen discussiëren over de vraag, of er eigenlijk wel drie 
Christussen zouden kunnen zijn. Enkele psychiaters hadden bedenkingen tegen dit 
experiment, maar Rakeach voerde aan dat ze al discussiërend en met elkaar in één 
inrichting levend wellicht tot de ontdekking zouden komen dat hun waan geen zin zou 
hebben. De cognitieve dissonantie zou deze mannen, die geen van drieën dom waren, 
tot andere gedachten kunnen brengen. Hij kreeg tenslotte toestemming en de drie 
mannen werden bij elkaar gebracht in de inrichting van Ypsilanti waar ze door 
Rakeach en zijn team werden begeleid en geobserveerd. 

Het is een aangrijpend verslag geworden met enkele opmerkelijke momenten, 
zoals het volgende. Op een dag zegt één van de drie tegen Rokeach dat die andere 
twee toch wel emstig gestoord moeten zijn om te geloven dat ze Christus zouden zijn. 
Rokach dacht even dat bij hem het genezingsproces had ingezet, maar kwam daarin 
bedrogen uit. Toen hij de man vroeg, hoe het dan met hemzelf zat, want hij beweerde 
toch ook dat hij Christus was, riep deze uit: 'Ja maar het is duidelijk, ik bèn het!' Een 
duidelijke conclusie dus: de anderen zijn gek, ik ben Christus! Overigens beklaagt op 
een goed moment de intelligentste van de drie zich bij de onderzoeker. Hij vindt dat 
Rakeach hen nerveus maakt en dat deze voortdurende confrontatie niet goed voor hen 
is en tot niets leidt. Rakeach ging gewoon verder. Hij geeft aan het slot toe dat hij wat 
psychiatrische genezing betreft met zijn experiment geen stap verder was gekomen. 

Inmiddels zijn dit soort experimenten verboden. De professionele vereniging van 
Amerikaanse psychologen heeft een gedragscode opgesteld, waarin onderzoek aan 
strikte ethische regels gebonden wordt. De meeste professionele verenigingen zijn 
haar daarin gevolgd. Experimenten als die van Rokeach vinden niet meer plaats en 
een duiveltje in mij fluistert dat dit toch ook wel jammer is, want Rakeach 's boek is 
een beklemmend en indrukwekkend verslag van een ontdekkingreis door de wereld 
van de waanzin. 
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Maar terug naar het onderwerp. We zien ook hier weer hoe het technologische denken 
diep in de sociale wetenschappen geworteld is. Zeker in Amerika. Men gelooft 
kennelijk in de psychologische maakbaarheid van de individuele mens. En dan 
natuurlijk ook in de sociologische maakbaarheid van de maatschappij. Bovendien 
meende men oprecht dat zowel mens als maatschappij er beter van zouden worden. 
We raken hier aan een tweede, eveneens typisch Amerikaans geloof dat nauw aansluit 
bij het geloof in maakbaarheid en manipuleerbaarheid: het geloof in vooruitgang, in 
Progress. Men meende dat door psychotechniek en sociotechniek betere mensen 
zouden ontstaan w een beter leven, een betere wereld, ja de lang verbeide Pax 
Americana. Neem als voorbeeld het onuitroeibare geloof van vele Amerikanen in 
psychotherapie. Er gaat geen Oprah Winfrey show voorbij, of mensen wordt 
aangeraden 'in therapy' te gaan. Je zou er een ander mens van worden. Het is 
inmiddels een zeer winstgevend bedrijf. Psychologische en psychiatrische goeroes 
verdienen in de VS veel geld met hun paperbacks vol psychotherapeutische tips en 
met hun tv-optredens. Ook worden ze door bedrijven als adviseurs in wellness 
binnengehaald. 

Minder opvallend maar niet minder invloedrijk is de sociotherapie- het maken en 
zo nodig genezen van de maatschappij. Hier zien we vooral een hecht geloof in 
planning - een rationele planning ten behoeve van de vooruitgang. Hiermee is nauw 
verbonden een bijkans vanzelfsprekend geloof in science - een 'scientisme' dat meent 
dat alleen een 'harde', 'exacte', 'natuurwetenschappelijke' aanpak in de sociologie 
bruikbaar en nuttig is. De humanities - de humaniora, de geestes- of 
cultuurwetenschappen - zijn aardig voor de vorming, maar ze zijn te 'soft' en weinig 
bruikbaar en dus weinig nuttig als het op praktische toepassing aankomt. De culturele 
antropologie die in verre oorden 'wilden' of 'primitieven' onderzoekt, is aangewezen 
op deze 'softe' cultuurwetenschappelijke aanpak, want je kunt in deze contreien en 
culturen niet met kwantitatief-statistische surveys onderzoek doen. Daar ben je 
afhankelijk van de participerende observatie - een onbetrouwbare methode, meent de 
scientist. De sociologie hier in het Westen moet en kan zich daar verre van houden. 
Zij is, als het goed is, een 'harde' science die bruikbare, toepasbare kennis en 
informatie moet produceren. Alleen dan is de gewenste Progress te realiseren. De 
behavioristische socioloog George Lundberg schreef eens een lezenswaardig boekje 
met de veelzeggende titel Can Science Save Us? (1947). De vraag is uiteraard 
retorisch. De sociologie zou zeker heilzaam kunnen zijn, meende hij, mits ze exact, 
eenzijdig kwantitatief en statistisch te werk gaat, want anders wordt het niks. Het 
spreekt dan vanzelf dat deze scientistische sociologie ook waardevrz] en amoreel moet 
opereren. Moraal en ethiek vallen buiten deze tot technologie en techniek 
gereduceerde sociologie. 

SOCIAL ENGINEERING IN EUROPA EN NEDERLAND 

Deze scientistische benadering heeft na de Tweede Wereldoorlog op de sociale 
wetenschappen in Europa een enorme invloed uitgeoefend. Voor de oorlog lag de 
nadruk in de psychologie, de sociologie en ook de economie meer op het doorgronden 
en begrijpen van de werkelijkheid dan op het manipuleren en bewerken ervan. Er was 
een grote invloed vanuit Duitsland, waar het begrip Verstehen centraal stond (een 
fataal begrip want het heeft tot veel misverstanden geleid). Dit Verstehen, dit 
doorgronden was niet zozeer een methode danwel het doel van het bedrijven van 
wetenschap. Wetenschap is er niet om mens en maatschappij te bewerken, te 
manipuleren, te plannen, ook niet om ons te redden, maar moet ons helpen de wereld 
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beter te begrijpen, te doorgronden. Men mag dan hopen dat dergelijke kennis en een 
dergelijk inzicht ons te stade komt in de praktijk. Indirect nut is dus haar doel. Daarbij 
is tussen haakjes het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve methoden van 
onderzoek niet wezenlijk, zoals scientisten steeds menen. Soms zijn exacte metingen 
noodzakelijk, soms zijn participerende, antropologische observaties beter. Eén ding 
was deze vooroorlogse, Europese sociologie vreemd: de houding van de 'sociale 
ingenieur' die zou kunnen bijdragen tot het heil van een gestage Progress. 

Wat overigens in deze vooroorlogse wetenschappen wel een belangrijk 
onderscheid werd gevonden was dat tussen zuivere en toegepaste wetenschap. Nog 
lang werkte dat in Nederland door in de toenmalige benaming voor het huidige NWO: 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Ook speelt het nog steeds een rol in de 
scheiding tussen WO en HBO die bij voorbeeld in de VS onbekend is. Ik doceerde 
enkele jaren op colleges in de VS en Canada en zag daar hoe WO en HBO door elkaar 
heenlopen. Ook in de graduale schools is dat het geval. In de law schools, de medica/ 
schools, de divinity schools lopen wetenschappelijk en hoger-beroepsonderwijs, ook 
fundamenteel en toegepast onderzoek naadloos in elkaar over. 

Maar zoals gezegd, na de Tweede Wereldoorlog veranderde de situatie van de 
sociale wetenschappen in Europa nogal radicaal. Dat was zeker in ons land het gevaL 
Ze veranderden in Amerikaanse richting. 'Moderne sociologie' was in wezen 
'Amerikaanse sociologie'. Hoe kwam dat? Het antwoord is simpeL Na 1945 was er de 
harde noodzaak van een maatschappelijke en economische wederopbouw. Ons land 
lag zowel materieel als immaterieel in puin en moest weer opgebouwd worden. Daar 
moesten de sociale wetenschappen bij helpen. Die moesten dan wel bruikbaar en 
toepasbaar zijn. Trouwens ook cultureel gezien wilde men ons land bij de tijd trekken. 
We leefden, vonden velen, in de verstikkende hokjesgeest van de verzuiling die 
mensen opsloot in levensbeschouwelijk gefundeerde organisaties. Aanvankelijk 
waren ook de sociale wetenschappen verzuild. Er was bij voorbeeld het KASKI - een 
sociologisch onderzoeksbureau van de RK Kerk - en daarvan bestond ook een 
Nederlands-hervormde pendant. Maar al snel werkten psychologen en sociologen mee 
aan wat de Doorbraakbeweging werd genoemd (door de zuilengrenzen heen breken), 
waarin met name de PvdA een centrale rol speelde. En ook hier weer moesten 
sociologen en psychologen zich niet langer ledig houden met Verstehen, met 
doorgronden, maar moesten ze bruikbare, toepasbare kennis fourneren. 

De psychologen ontwierpen en construeerden bij voorbeeld het testwezen dat in 
ons land tot op de dag van vandaag een grote vlucht heeft genomen. De sociologen 
hebben ook een sterk stempel gedrukt op het sociale beleid van de overheid. In zekere 
zin waren ze de slippendragers van de verzorgingsstaat. Daarbij dienden ze bruikbaar 
en vooral ook kwantitatief georiënteerd te zijn. Meten is immers weten? Wat al te kort 
geformuleerd, psychologie moest psychometrie, sociologie moest sociometrie en 
economie moest econometrie worden - niet meer 'soft' maar 'hard' en vooral ook 
kwantitatief-statitisch. Zelfs de geschiedwetenschap die volgens Huizinga, Romein en 
anderen toch bij uitstek een cultuurwetenschap is, moest eraan geloven. In de VS 
ontwikkelde zich de cliometrie, de kwantitatief-exacte geschiedkunde. Het woord is 
afgeleid van K.leio, de muze der geschiedenis. Men vergat dat je met statistieken haast 
nog beter kunt liegen dan met woorden. Arthur Koestier vergeleek statistiek eens met 
een bikini: wat het toont is suggestief, wat het verbergt essentieel. .. ! 

Het scientisme kwam in de Nederlandse, naoorlogse psychologie en sociologie 
vooral tot uitdrukking in het feit dat het vak Methoden en Technieken van onderzoek 
(MenT) en statistiek tot hoofdvakken van de opleidingen werden. Tot voor kort was 
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het eigenlijk zo dat een socioloog iemand was die àf marxistisch-socialistisch activist 
was, óf specialist op het gebied van MenT en statistiek. In de tweede hoedanigheid 
kregen sociologen vooral banen bij de overheid en tal van instellingen in de publiek
private sector (welzijn, gezondheidszorg, verenigingsleven, overheidsbureaucratieën, 
etc.) Zuiver-wetenschappelijke vragen zoals 'wat is eigenlijk maatschappij?', 'hoe is 
maatschappij mogelijk?', 'wat is cultuur?', 'hoe wordt ons gedrag door cultuur 
beïnvloed?', laat staan wijsgerige vragen als 'wat zijn waarden, normen en 
betekenissen?', 'wat zijn de voorwaarden voor sociale cohesie?' enz. werden niet of 
nauwelijks meer gesteld - laat staan beantwoord. De grote vragen die Europese 
grondleggers van de sociologie, zoals Alexis de Tocqueville, Emile Durkheim, Max 
Weber, Georg Simmei en anderen constant stelden, werden als achterhaald, want 
onpraktisch en nutteloos beschouwd. Sociologen en psychologen werden technici, 
zoniet techneuten. Specialisten op het gebied van MenT en statistiek. Ik heb het eens 
vergeleken met iemand die als pianist is afgestudeerd aan een conservatorium en 
wordt gevraagd een sonate van Beethoven te spelen. Hij zegt dan dat hij dat niet kan, 
maar laat vervolgens met veel bravoure horen dat zijn tertsenlopen en octavengangen 
perfect zijn. Hij beheerst de techniek, maar kan geen muziek maken. Inderdaad, de 
meeste sociologen en psychologen in ons land kunnen wetenschappelijk geen muziek 
maken. 

TWEE TYPENRATIONALITEIT 

Ik denk dat dit inherent is aan techniek en technologie. Typerend is daarvoor de 
dominantie van de instrumentele, of functionele rationaliteit. Men denkt vaak dat dit 
de enige rationaliteit is en vergeet dat er ook een ander, misschien wel veel 
belangrijker type rationaliteit is, namelijk de substantiële, of waarderationaliteit. Dit 
verdient een nadere uitleg. Voor de thematiek van vanmiddag is het belangrijk om 
vooraf te zeggen dat de functionele rationaliteit in hoofdzaak amoreel is, terwijl 
morele waarden en normen in de substantiële rationaliteit constitutief zijn. 

Max Weber (1864-1920), één van de belangrijkste grondleggers van de Europese 
sociologie (hij was overigens ook jurist en economisch historicus) onderscheidde twee 
nauw verbonden maar te onderscheiden typen van rationaliteit: de Zweckrationalität 
en de Wertrationalität. Het eerste type rationaliteit bestaat eruit dat men gegeven een 
of meer doelstellingen methoden, technieken, procedures, dat wilzeggen middelen 
ontwikkelt die zo efficiënt en effectief mogelijk zijn ter realisering van de 
doelstelling(en). Je kunt het dus beter instrumentele rationaliteit of functionele 
rationaliteit noemen. Waarden zijn hier nauwelijks in het spel, hooguit de nogal 
'magere' waarden efficiëntie en effectiviteit (of: kostenbesparende doelmatigheid). 

Het tweede type, de waarderationaliteit, zou je ook substantiële rationaliteit 
kunnen noemen. Die bestaat uit het vermogen om in de complexe en chaotische 
werkelijkheid structuren waar te nemen, .vooral ook om relevante van irrelevante 
waarnemingen en ervaringen te ( onder)scheiden. Dat kan natuurlijk alleen op grond 
van waarden, zoals die van belangrijk-onbelangrijk, mooi-lelijk, lief-stout, 
aangenaam-onaangenaam, waar-onwaar, legitiem-illegitiem. De werkelijkheid op zich 
dendert als het ware via onze zintuigen ons bewustzijn binnen. Sta je er bij stil, dan is 
het overweldigend wat er via de ogen, oren, neus en tastzin allemaal aan indrukken 
wordt opgedaan en dat ieder uur van de dag. We zouden letterlijk waanzinnig worden 
als we daar geen ordening in de zin van relevant-irrelevant in aan zouden brengen. 
Dat is zeker het geval in een volop gemoderniseerde samenleving die pluralistisch en 
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per definitie multicultureel is. Dan heb je waarderationaliteit nodig om alles geordend 
te verwerken, vooral om het relevante van het irrelevante te scheiden. 

Pas je deze onderscheiding op onze tijd toe dan is er iets merkwaardigs aan de 
hand. Met het toenemen van de technologisering- dat wil zeggen, met de toenemende 
nadruk op middelen, methoden, procedures - zijn we dus ware virtuozen geworden in 
de functionele rationaliteit, maar worden we steeds zwakker in de inhoudelijke 
waarderationaliteit We kunnen geen goede en duidelijke doelstellingen formuleren en 
prioriteiten stellen. Nog sterker: we maken de methoden en technieken en dus de 
functionele rationaliteit zelf tot doel! Dat is een even boeiende als alarmerende 
ontwikkeling: enerzijds (functioneel) worden we steeds rationeler, anderzijds 
(substantieel) worden we steeds irrationeler. Het laatste is behoorlijk desastreus als 
het erop aan komt doelstellingen te formuleren en strategieën te ontwikkelen. We 
helpen ons doorgaans uit deze impasse door de middelen die functionele rationaliteit 
herbergen uit te roepen tot doeleinden die het resultaat van substantiële rationaliteit 
zouden zijn. Het is de eerder genoemde goal displacement, oftewel het syndroom van 
de tovenaarsleerling die amechtig achter de tot leven gekomen bezems aanrent. Maar 
hoe kwam deze overwaardering van de functionele rationaliteit en verzwakking van 
de substantiële rationaliteit - deze doordringende vertechnisering en amoralisering van 
onze samenleving - tot stand? De conservatieve en wat ouderwetse cultuurkritiek 
wijst meestal met het beschuldigende vingertje naar de technologie en de techniek -
naar u dus. Alsof de genoemde goal displacement u, de vermeende 'techneuten' van 
Eindhoven, Delft en Enschede te verwijten zou zijn. Dat is natuurlijk een wel erg 
grove en simplistische vertekening. Nog sterker, het is een grote denkfout. 

Sociologisch gezien zit deze overwoekering van de substantiële door de 
functionele rationaliteit ingebakken in het omvattende en ingrijpende proces van de 
modernisering. In een hoog-industriële (ook wel genoemd post-industriële) 
maatschappij is er sprake van een ware explosie van structurele differentiatie, dat wil 
zeggen van specialisering van taken en functies. Je ziet hoe we onze functies, taken en 
rollen steeds meer verdelen en in autonome specialismen opdelen. De universiteit 
biedt een goed voorbeeld. Vroeger waren er maar een paar wetenschappen, een paar 
vakgebieden uitgeoefend in een paar faculteiten onder leiding overigens van de eerste 
faculteit, de theologische. Nu zie je hoe er tal van gespecialiseerde wetenschappen bij 
zijn gekomen (met name de sociale wetenschappen) en hoe de verschillende 
vakgebieden specialismen, sub-specialismen en sub-sub-specialismen hebben 
ontworpen die ieder hun eigen rationaliteit hebben ontwikkeld. En ongekende 
structurele differentiatie dus. 

Tegelijkertijd echter - en dat wordt vaak over het hoofd gezien - zijn in een 
dermate gedifferentieerde maatschappij de waarden en normen steeds vager, 
algemener en abstracter geworden omdat ze als het ware over die specialismen heen 
uitgerekt moeten worden. Een volop gemoderniseerde cultuur als de onze kent geen 
duidelijke, heldere waarden en bindende normen meer. De waarden zijn doorgaans 
vaag (het tegendeel van fundamentalistisch) en de normen vrijblijvend (het tegendeel 
van bindend). 

Ik geef van het laatste een concreet voorbeeld: de religie. Nederland was voorheen 
een land van dominees en priesters en, zo tonen de onderzoekingen aan, is in de 
afgelopen decennia in rap tempo geseculariseerd. De ontkerkelijking was daarbij het 
meest opvallende. Maar dit betekent niet dat Nederlanders overwegend godloos of 
areligieus geworden zijn, veeleer is het geloof 'het transcendente' vaag, algemeen, 
zoniet abstract geworden. Drie of vier decennia geleden waren velen van ons nog echt 
Rooms-Katholiek of Protestant-Christelijk, danwel overtuigend vrijzinnig of 
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atheïstisch. Echte, felle atheïsten komen nog wel voor, maar die doen wat ouderwets 
en wereldvreemd aan. Ik herinner me nog van de jaren vijftig dat aan het einde van de 
dag radioprogramma's gesloten werden door een dominee (NCRV) of een priester 
(KRO). Maar de V ARA zond steevast een dagsluiting uit met Anton Constandse -
gerenommeerd anarchist en fanatiek atheïst. Die gaf dan in scherpe bewoordingen af 
op de gelovigen in die gruwelijke kerken met hun vreselijke dominees en priesters. 
Zo'n duidelijke boodschap hoor je of lees je allang niet meer in de media. Zelfs de EO 
is met zijn protestants-christelijke boodschappen gematigd vergeleken bij de NCRV 
van de jaren vijftig. Vandaag zijn de mensen een 'beetje katholiek', of een 'beetje 
protestants', maar toch eigenlijk ook best wel een 'beetje agnostisch'. We zitten 
levensbeschouwelijk allemaal een beetje in het midden. Ook in de politiek. Het heet 
bij ons 'het poldermodel', bij de Britten 'the Third Way' en in Duitsland 'die neue 
Mitte'. De religieuze en politieke waarden en normen zijn niet afwezig, maar vaag, 
algemeen, abstract en dus heel rekbaar, plooibaar en daardoor toepasbaar op 
verschillende, structureel gedifferentieerde situaties. Wat moraal en ethiek betreft 
leven we eigenlijk, zoals de titel van een invloedrijk filosofisch boek luidt, 'after 
virtue'. 

Een nuancering is hier op zijn plaats. Juist door dit structurele pluralisme zien we 
hoe subgroepen vaak hun eigen waarden en normen aanscherpen en naar voren 
duwen. Dat gaat soms fundamentalistisch toe, al zal het roomse, protestantse of 
islamitische fundamentalisme in ons land niet gauw een grote aanhang verwerven. 
Maar toch zien we ook hoe groeperingen of organisaties danwel niet 
fundamentalistisch maar toch wel heel gericht de eigen waarden en normen 
aanscherpen. In het bedrijfsleven is al langere tijd sprake van de noodzaak van een 
duidelijke organisatie- of bedrijfscultuur en die gedachte wint ook elders in de 
samenleving steeds meer veld. Etnische groeperingen in ons multiculturele land 
wijzen totale assimilatie aan de Nederlandse waarden en normen af, zoeken naar een 
integratie met zoveel mogelijk behoud van de eigen etnische cultuur. Zoals we in 
Amerika de hyphenated Americans kennen (Dutch-American, Polish-American, Afro
American, Jewish-American, Latino-American, etc.), komen we in ons land steeds 
vaker onder de tweede en derde generatie immigranten de koppelten-Neder/anders 
tegen (Turks-Nederlands, Marokkaans-Nederlands, Kaap Verdiaans-Nederlands, 
Surinaams-Nederlands, enz.). Levensbeschouwelijk zullen de moslims onder hen op 
den duur ook seculariseren en eerder een 'beetje islamitisch' worden dan 
fundamentalistisch-islamitisch. Dat is inherent aan de modernisering. 

Op zichzelf kan men deze multiculturaliteit positief waarderen, zij het dat er in deze 
generalisering van waarden en normen, die gepaard gaat aan een verbrokkeling in 
waardepluralisme van subgroepen, een probleem zit. Je hebt de waarden nodig voor 
de waarderationaliteit en die is weer onontbeerlijk voor de doelstellingen. Uitgerekend 
de doelstellingen van ons handelen zijn in deze situatie steeds vager en algemener en 
dus onduidelijker geworden. Het is de vraag of verbrokkeling in waardepluralisme 
daarbij helpt. In het bedrijfsleven worstelen ze hier al geruime tijd mee. Men zoekt in 
het kader van bedrijfscultuur naar 'de missie' van de organisatie: waar staan we voor, 
wat willen we nou eigenlijk met z'n allen bereiken, wat zijn de waarden en normen 
die ons samenbinden, wat is onze missie? 

Ook buiten het bedrijfsleven wordt deze vraag gesteld en die is meestal moeilijk te 
beantwoorden. Waar staat nou vandaag de dag een universiteit voor, wat is haar 
missie? Wat is bij voorbeeld nog het springende verschil tussen WO en HBO? In de 
sociale wetenschappen zijn tal van kundes binnengeslopen die vroeger tot het HBO 
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gerekend zouden worden, nu langzamerhand de status van wetenschappelijke 
disciplines hebben gekregen. Strikt genomen horen de wetenschappelijke disciplines 
bedrijfseconomie, bedrijfsrecht, bedrijfssociologie thuis in het WO en de 
interdisciplinaire, toegepaste bedrijfskunde in het HBO. Hetzelfde geldt voor 
bestuursrecht, bestuurssociologie, politicologie enerzijds en de bestuurskunde 
anderzijds. Maar dat is inderdaad strikt genomen, haast fundamentalistisch 
geredeneerd. Bedrijfskunde en bestuurskunde zijn inmiddels interdisciplinaire 
disciplines geworden. De voorheen duidelijke grenzen tussen WO en HBO zijn 
vervaagd. Nu we ons in het kader van de internationalisering steeds meer aan het 
Angelsaksische en vooral Amerikaanse Hoger Onderwijs gaan conformeren (denk aan 
de titulatuur) zal ongetwijfeld in de nabije toekomst ook de scheiding tussen HBO en 
WO worden opgeheven. Dan zal ook de functionele rationaliteit weer hard toeslaan 
want dit alles moet efficiënt en effectief georganiseerd worden. De methoden en 
technieken, de procedures, de fmanciële middelen moeten helder ('transparant' zegt 
men tegenwoordig) en duidelijk zijn. Over moraal en over de vraag wat dan eigenlijk 
de culturele missie van een dergelijk geüniformeerd Hoger Onderwijs zou moeten 
zijn, zal dan nauwelijks gediscussieerd worden. 

TECHNIEK EN ETIDEK 

Vervolgens wil ik nog reflecteren op het thema technologie-ethiek. Ik moet bekennen 
daar zoals velen niet goed raad mee te weten. Ik bewonder steeds weer de 
verbluffende ontwikkelingen in de technologie en ben gretig consument van de laatste 
snufjes in de elektronica: de cd-speler en de personal computer die ik vooral voor het 
tekstverwerken en de e-mail gebruik, af en toe ook als Internetspeeltje. Ik ben ook vol 
bewondering over de neonatologie, de moleculaire biologie, het DNA-onderzoek, de 
genmanipulaties, enz. Het is alles adembenemend. Fascinerend vind ik in de 
natuurwetenschappen de ontdekkingen in het hele kleine (moleculaire biologie en zo) 
en in het hele grote (sterrenkunde, astrofysica en zo). Daar worden nog echte 
wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Het is eerlijk gezegd om jaloers op te 
worden. Elders, zeker in de sociale wetenschappen, zijn er geen witte plekken meer 
op de wetenschappelijke kaart. In mijn eigen vakgebied is de koortsachtige 
Entdeckerfreude allang verdwenen. Emile Durkheim, één van de grondleggers van de 
Franse sociologie, ontdekte de maatschappij als iets dat meer en anders is dan de 
samenstellende delen, dat wil zeggen de individuele mensen. Hij ontwierp daarvoor 
een wetenschap met eigen methodiek en theorievorming: Les règles de la méthode 
sociologique (1895). Ook Georg Simmel, zijn Duitse evenknie, ontdekte de 
maatschappij en ontwierp een eigen sociologie- de vormensociologie. Wij sociologen 
zijn een eeuw later volstrekt blasé als het om ontdekken gaat. We herhalen theorieën 
en onderzoekingen van voorgangers en vallen doorgaans ten prooi aan een stoffig 
academisme. 

Maar terug naar die opwindende technologie. Die is ethisch en moreel gezien 
natuurlijk hoogst dubbelzinnig. Technieken als IVF, genmanipulaties en dichter bij 
ons aller huis, de ICT zijn potentieel heilzaam, maar potentieel ook gevaarlijk. Dit is 
een open deur, want alle technologie is dubbelzinnig: het wiel maakte vervoer van 
mensen en goederen en dus de economie mogelijk, maar ook strijdwagens, kanonnen, 
mobiele raketten, enz. Maar als dan onze waarden en normen vaag en algemeen zijn, 
wordt het erg moeilijk om de toepassing van die fraaie moderne technologieën ethisch 
verantwoord te beoordelen. Duidelijke, gezaghebbende top-down richtlijnen uit te 
vaardigen door de kerken of door de staat, zijn er over het algemeen niet meer en 
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hebben ook, als ze er nog zouden zijn, zoals in 'herderlijke schrijvens' van de 
Nederlands-hervormde synode of van de paus in Rome, nauwelijks impact. De staat 
moet als rechtsstaat wettelijke regels uitvaardigen over het gebruik van technieken, 
maar de ervaring heeft geleerd dat dit uiterst moeizaam verloopt en politiek bijzonder 
gevoelig ligt. Veeleer moeten we over de toepassing van technologieën 
gedifferentieerd, dat wil zeggen per geval en per persoon, discussiëren en 
onderhandelen, waarmee we dus middenin de vroeger zo gehate situatie-ethiek terecht 
zijn gekomen. 

We zijn, zei een tijd geleden een Amsterdamse collega van me, op weg van een 
hevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding. Niet alleen in het gezin, de 
echte huishouding, maar in de hele samenleving vindt een omslag plaats van een top
down hevelsstructuur naar een botlom-up onderhandelingsstructuur. Het is natuurlijk 
allemaal nogal vermoeiend. We praten en onderhandelen wat af vandaag de dag. Niet 
meer te overzien is de stroom conferenties, symposia, seminars en ook onderhandelen 
velen van ons zich suf in vergaderingen en zogeheten machtsvrije discussies. 
Uiteindelijk moeten er wel knopen worden doorgehakt en daar komt het dan vaak niet 
van. We gedogen van alles en schuiven beslissingen op de lange baan. Dit is een 
flexibele maatschappij maar we mogen er de ogen niet voor sluiten dat het ook een 
paradijs is voor vergaand informeel gedrag, voor corruptie en zelfs georganiseerde 
misdaad. 

Juist daarom zouden we moeten stilstaan bij de rol die de staat als rechtsstaat moet 
spelen. We zijn in de jaren tachtig en negentig enthousiast aan de gang gegaan met het 
terugdringen van de staatsinvloed op markt en maatschappij. Die was inderdaad 
verstikkend in het hoogtij van de ten onzent nogal radicaal uitgebouwde 
verzorgingsstaat. Maar na al het terugtreden van de overheid, na de decentralisaties, 
de dereguleringen en de privatiseringen van de afgelopen tijd moeten we weer de 
vraag stellen wat de rol en betekenis, de care business, van een overheid is. Zij is 
mijns inziens primair de hoedster van het recht en zij moet een basale veiligheid en 
zekerheid voor de burgers garanderen. De staat als democratische rechtsstaat dus. Die 
moet niet gaan moraliseren en die moet niet ethische richtlijnen gaan uitvaardigen, 
maar die moet wel als katalysator van de maatschappelijke discussies over morele en 
ethische vraagstukken fungeren en vervolgens via wetgeving juridische grenzen 
vaststellen. De maatschappelijke discussies moeten hun afronding krijgen in de rule of 
law. 

Het is de vraag of 'brede maatschappelijke discussies', zoals we die vroeger 
entameerden, veel zin hebben. Veeleer geloof ik in een tweeledige 
maatschappelijke discussie: 
a. een rommelige via de media, het Internet, seminars en conferenties, debatten in 

instellingen als 'De Balie' in Amsterdam; 
b. een strakkere in de professionele organisaties, de verenigingen van medici, 

technici, hulpverleners, verzorgers in ziekenhuizen, senioreninstellingen, 
gevangenissen, etc. 

De eerder genoemde Durkheim noemde dit al als een noodzakelijk fenomeen in de 
moderne maatschappij: de professionele ethiek die in beroepsverenigingen ontwikkeld 
moet worden. Inderdaad zien we in toenemende mate hoe beroepsverenigingen 
gedragscodes opstellen die aangeven wat de grenzen van het moreel toelaatbare 
binnen de eigen beroepsgroep zijn. In het bedrijfsleven is dat ook op gang gekomen. 
Het heet corporale governance, wat zoveel inhoud als behoorlijk en verantwoordelijk 
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bestuur. Vanuit (a) en (b) moeten dan impulsen in de richting van 'de politiek' gaan 
die vervolgens voor het wettelijk inkaderen in de rechtsstaat zorg moet dragen. 

Nog een laatste opmerking over ons Hoger Onderwijs. Bereiden we, gezien het 
voorgaande, onze studenten eigenlijk wel voor op deze confrontatie tussen moderne 
technologie en ethiek? Denk ik aan mijn eigen vakgebied- de sociale wetenschappen 
- dan vrees ik dat we weliswaar mensen in een tijdsbestek van vier jaar trainen in 
onderzoekstechnische en beleidsmatige, gespecialiseerde handgrepen, maar niet 
geestelijk en persoonlijk vormen. De meeste afgestudeerden hebben binnen de muren 
van de universiteit niet geleerd na te denken over de grote politieke en morele vragen 
van onze huidige samenleving. Eén van de euvels van ons universitaire systeem is dat 
mensen na het VWO meteen in één van de disciplinair gespecialiseerde faculteiten 
gaan studeren en daarmee al in de richting van een bepaald segment van de 
arbeidsmarkt worden gestuwd. Daarbij zijn, zoals we eerder zagen, de verschillen 
tussen HBO en WO in toenemende mate vervaagd, met als gevolg dat WO-studenten 
meestal afstuderen als een 'beetje HBO-er' en een 'beetje WO-er'. Dat is, lijkt me, 
niet wat de arbeidsmarkten in de publieke en de private sectoren van onze 
samenleving nodig hebben. Nodig zijn steeds meer academisch gevormden met een 
flexibele geest die weliswaar het wetenschappelijke handwerk in hoofdlijnen hebben 
geleerd, maar vooral generalisten zijn die breed inzetbaar zijn. 

In dat soort opleidingen zijn de Amerikanen veel beter. Hun college-opleiding is 
een brede scholing, die door de wetenschappelijke bollebozen gecontinueerd kan 
worden in een graduate school. De meesten gaan na hun bachelor degree gehaald te 
hebben, de arbeidsmarkt op - niet als disciplinair gespecialiseerden doch als 
generalisten. Daar beginnen ze in een beroep onder aan de ladder met een zeer 
bescheiden inkomen. Ter plekke worden de benodigde vaardigheden geleerd en wie 
het goed doet schiet doorgaans snel door naar boven - wat rang en ook wat inkomen 
betreft. Het is zaak jezelf in de baan waar te maken. Mijn oudste dochter studeerde 
kunstgeschiedenis in Utrecht omdat ze die studie interessant vond, niet omdat ze in de 
kunstwereld wilde gaan werken. Ze wilde veel liever het zakenleven in, maar dat kan 
hier (nog) niet. Kunstgeschiedenis leidt op voor musea en soortgelijke 
kunstinstellingen. Ze is in New Y ork geboren, heeft een Amerikaanse pas en hoeft dus 
geen green card te hebben om in de VS te werken. Ze vertrok kort na haar afstuderen 
naar Boston, kreeg snel een onbelangrijk baantje, werkte zich omhoog en is nu, na vijf 
jaar, international product manager in een bedrijf dat aan internet marketing doet. Ze 
werd daar niet gezien als een gespecialiseerde kunsthistorica, maar als een 
academisch gevormd persoon die diverse talen beheerst en door haar studie breed is 
gevormd. Ze had bij wijze van spreken ook theoretische fysica kunnen studeren. Wij 
kennen in Nederland deze flexibiliteit tussen academische vorming en arbeidsmarkt 
nog niet. We splitsen de arbeidsmarkt op een segmenten en menen dat we mensen 
voor deze segmenten moeten opleiden. 

Goed beschouwd is het jammer dat we de Centrale Interfaculteit (Cl) hebben 
opgeheven. Mijn ideaal was het dat de filosofie samen met de sociale wetenschappen 
de kernen van de Cl zouden vormen en daar als moderatoren en regisseurs van 
substantieel-rationele en morele debatten zouden fungeren. Niet als ethische 
ontwerpers, maar als discussieleiders voor mensen die constant op zoek zijn naar en 
debatteren over de morele en politieke dilemma's van onze tijd. Niet de disciplinair 
opgedeelde faculteiten maar deze Cl zou de plaats moeten zijn voor de 
herrschaftsfreie Diskussion van Jürgen Habermas. Helaas hebben we haar afgebroken 
en een andere weg gekozen. De filosofie is weer disciplinair opgebroken in 
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'huisfilosofieën' voor juristen, economen, taalkundigen, sociologen, psychologen, etc. 
Uiteraard zijn het maar bijvakken die over het algemeen weinig weerklank vinden in 
deze pragmatische, op de arbeidsmarkt en daarbinnen vooral het bedrijfsleven 
georiënteerde tijd. Het is een geduchte verarming die ons nog parten zal spelen, want 
het wordt steeds duidelijker dat de laat-moderne, of postmoderne samenleving van nu 
geen behoefte heeft aan academici met disciplinaire en specialistische oogkleppen op. 
Als de universiteit nog een missie heeft dan bestaat die uit het opleiden van jonge 
mensen tot breed gevormde academici, die niet alleen functioneel-rationeel maar 
vooral ook substantieel-rationeel - dat wil zeggen, waarde-rationeel - zijn. 
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Samenvatting forumdiscussie 

Tijdens de forumdiscussie hadden de vragen uit de zaal in hoofdzaak betrekking op 
drie terreinen. In de eerste plaats ging het over de wijze waarop 'Techniek en Ethiek' 
in het onderwijs kan worden geïntegreerd. Vervolgens kwam het onderscheid tussen 
Technology Assessment en Ethiekonderwijs ter sprake. Het derde punt van discussie 
waren de maatschappelijke factoren die een rol spelen in ethische kwesties. 

Onderwijs in Techniek en Ethiek 

Het eerste deel van discussie had vooral betrekking op de lezing van dr.ir. Boon. De 
vraag werd gesteld in hoeverre nu in de praktijk vorm gegeven kan worden aan de 
integratie van het onderwijs in Techniek&Ethiek in het reguliere 
onderwijsprogramma. Mevrouw Boon gaf aan dat zij in haar lezing had getracht een 
idee te geven hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Doorman vulde daarbij aan dat 
uit de lezing van Boon duidelijk naar voren was gekomen dat de algemene lijn van het 
onderwijs niet van bovenaf moet worden opgelegd, maar via de concrete cases vanuit 
de faculteiten moet worden geïntroduceerd. De studenten moeten leren de casus in een 
grotere context te plaatsen en zelfhiernaar onderzoek te doen. Vervolgens moeten zij 
geholpen worden om de zaak te beargumenteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via 
een practicum. Hierna kan hen praktische filosofische en ethische kennis worden 
aangereikt om de casus beter te kunnen interpreteren. 

Vanuit de zaal werd daarop aan Boon gevraagd hoe men zich dit laatste moest 
voorstellen. Gebeurde de begeleiding door vakdocenten of door in het vak ethiek 
geschoolde docenten? En waar zouden die laatste vandaan moeten komen, want op de 
TUE zijn zij nauwelijks of niet aanwezig? 

Boon antwoordde dat de begeleiding in handen moet komen van goed geschoolde 
docenten, die inzicht hebben in de verschillende niveaus die bij het behandelen van 
het probleem aan de orde zijn. De docenten moeten ook in staat zijn de studenten te 
sturen bij het debat over de casus. Op deze wijze kunnen ze de studenten helpen bij 
het ontdekken van het feit dat bepaalde gegevens op verschillende manieren door de 
verschillende partijen worden gebruikt. De docent zou, volgens Boon, verder kennis 
moeten hebben van verschillende relevante filosofische en ethische theorieën. Dit om 
de studenten erop te wijzen op welke manier die een rol kunnen spelen in dat debat. 

De verhouding Technology Assessment (TA) en Techniek en Ethiek 

Vanuit de zaal werd erop gewezen dat te verwachten is dat TA op een technische 
universiteit meer kansen van slagen heeft om te worden geaccepteerd dan 'Techniek 
en Ethiek'. Bij dit laatste zouden de gedachten al snel gaan naar religieuze motieven 
en vragen, waarop het veel moeilijker is een antwoord te geven, dan op de wat meer ' 1 

praktische problematiek van TA. Nu is het zo, dat in het begin van de jaren negentig 
enkele commissies zich jarenlang hebben ingespannen om TA op de TUE te 
introduceren en algemeen op alle faculteiten aanvaard te krijgen. Hiervan is echter 
weinig terechtgekomen. De spreker vraagt zich af of 'Techniek en Ethiek' een beter 
lot wacht. 

Boon antwoordde dat deze vraag-met-uitleg begrijpelijk is. Met godsdienst heeft 
'Techniek en Ethiek' niet van doen. Het is echter wel een probleem dat het onderwijs 
op dat terrein niet erg ontwikkeld is. Er moet nog worden gezocht naar een goede 
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vorm. Maar ook nu al is duidelijk dat met het ethiekonderwijs een aantal heel 
interessante dingen te doen is. Hierdoor is het mogelijk om (techniek)studenten te 
leren, dat allerlei dieper liggende ideeën een rol spelen in de manier waarop wij onze 
opvattingen en overtuigingen vorm geven. 

Doorman vulde aan dat hij TA buitengewoon belangrijk vindt. Je zou het een 
voedingsbodem voor 'Techniek en Ethiek' kunnen noemen. Er bestaat daarnaast een 
wisselwerking tussen de twee. Het is van groot belang om onderzoek te doen en ook 
onderwijs te geven in ethiek, waarbij het in eerste instantie gaat om een systematische 
analyse van moreel beraad. 

TA probeert om een duidelijk beeld te krijgen van de gevolgen van 
techniekgebruik en hiernaar onderzoek te doen. Door de bestaande evaluaties in kaart 
te brengen. In het geval van ethiek gaat men nog stap verder. Men probeert namelijk 
over die evaluaties, die zoals mevrouw Boon al zei, inconsistente morele ideeën 
bevatten, institutionele discussies te voeren. Men vraagt zich daarbij af hoe men 
andere maatschappelijke instituten bij de discussie kan betrekken om zo toch tot een 
oplossing, een beslissing te komen. 

Doorman benadrukte dat ethiek de studie is van de verschillende mogelijkheden en 
beperkingen van moreel beraad. Hij ziet het eerder als grondslagenonderzoek, van 
waaruit praktische suggesties kunnen voortkomen voor TA. De idee dat ethiek te 
maken heeft welles-nietes discussies en subjectieve ervaringen is daarom onjuist. Dit 
blijkt te meer uit de resultaten van het ethisch onderzoek. Het probeert te analyseren 
op welke manieren patstellingen kunnen ontstaan, het probeert te onderzoeken of die 
doorbroken kunnen worden. En het is, nogmaals, vooral onderzoek van die 
verscheidenheid aan retorische tradities en de mogelijkheid om hierin bepaalde 
verbanden aan te geven. 

Volgens Doorman zijn bij dat onderzoek wel expertises ontwikkeld. Hij noemt als 
voorbeeld de argumentatietheorie. Dit is een serieuze wetenschap die naar zijn 
mening een belangrijk onderdeel vormt van het intellectuele apparaat op het gebied 
van de ethiek. 

Als reactie stelde de vragensteller uit de zaal, dat het niet zijn bedoeling was het 
nut en de noodzaak van ethiek ter discussie te stellen. Hij wilde slechts zijn twijfel 
uiten over de haalbaarheid van het onderwijs op dit terrein. Dit omdat het meer 
aansprekende onderwijs in TA weinig succesvol was gebleken. 
Doorman antwoordde dat hij zich in dat geval als een bondgenoot van de vragensteller 
beschouwde. Tussen 'Techniek en Ethiek' en Technology Assessment moet een 
wisselwerking op gang komen. 

Vanuit de zaal werd vervolgens de aandacht gevestigd op de positie van de 
docenten en de vorm van het onderwijs. Wat dit laatste betrof zou het belang zijn dit 
te geven in de vorm van projecten en aan kleine groepen studenten. De docenten 
moeten worden overtuigd van het nut van deze vorm van onderwijs. 
Een andere opmerking was dat de vertegenwoordiger van de zaal, bijvoorbeeld bij 
colleges voor medische studenten in Maastricht, had bemerkt dat ethiek voor medici 
gelijkstond aan ambtelijke commissies, die alles proberen te bedisselen. Doorman 
erkende dat de ambtenarij een groot gevaar vormde voor het moreel debat, dat nodig 
is om ethische kwesties ter sprake te brengen. 

Een volgende vraag uit de zaal had betrekking over de plaats van ethiek in het 
onderwijs. Boon antwoordde dat dit met name in de doctoraal fase diende te gebeuren, 
omdat de studenten dan al enigszins op de hoogte zijn van de ingenieurspraktijk. 

Uit de zaal werd hierna ter sprake gebracht dat Boon in haar lezing erop had 
gewezen dat bij studenten morele noties wel aanwezig waren, maar dat vooral het 

52 



vermogen ontbrak om met tegenstrijdigheden om te gaan. De vragensteller had die 
ervaring ook. Studenten maken vaak sarcastische grappen om die tegenstrijdigheden 
weg te werken. Zijn vraag aan Boon is of zo'n reactie nu iets specifieks voor 
studenten in exacte vakken, of iets dat in deze tijd meer voor komt. 
Boon antwoordt dat haar indruk is dat studenten in technische vakken en ingenieurs 
veel weerstand hebben tegen zaken die ze als vaag beschouwen. In andere studies 
wordt meer aandacht geschonken aan het feit dat er nu eenmaal niet duidelijke 
problemen bestaan en dat er soms tegenstrijdigheden optreden. Bij technische 
studenten is dit heel duidelijk het geval. 

Maatschappelijke factoren en ethische kwesties 

In het laatste deel van de discussie stond de lezing van prof. dr. A. Zijderveld over de 
invloed van maatschappelijke factoren op het moreel debat centraal. Vanuit de zaal 
werd opgemerkt dat uit de lezing duidelijk bleek waar het om ging. Ethiek vormt het 
onderwerp van onderhandelingen tussen verschillende actoren en het is situatie 
gebonden. Naar de mening van de vragensteller sloot dit goed aan bij de voorstellen 
van de Bestuurscommissie om casussen centraal te stellen bij het onderwijs. Hij vroeg 
zich echter wel af wat de kwaliteit van de debatten was wanneer studenten met een 
dergelijke casus aan de gang gaan. De concrete vraag aan Zijderveld was: levert een 
top down benadering niet een beter resultaat op dan de bottorn up aanpak? 

Zijderveld ging in zijn antwoord uit van de sociologie, meer in het bijzonder van 
de sociologie in de hoogtijdagen van de 'social engineering' die min of meer 
samenvielen met het tijdvak dat de verzorgstaat haar hoogtepunt beleefde. Er werden 
toen grote aantallen sociologen aangesteld en waren 'bakken geld' voor onderzoek 
beschikbaar, die ook zonder bezwaar werden geaccepteerd. De sociologen 
beschouwden zich als de engineers, de oplossers van de sociale problemen en de 
makers van de moderne samenleving. 

Die houding is later omgeslagen in een heilzame bescheidenheid. De sociologen 
realiseerden zich dat hun vermogen om maatschappelijke problemen op te lossen 
beperkt was. Kort geleden had een promovendus van Zijderveld aangetoond dat het 
fenomeen 'social problems' een constructie is. Na de Verlichting is de maatschappij 
sociale problemen gaan formuleren. Daarna is de pretentie ontstaan dat die problemen 
ook op te lossen zijn. Maar vaak werden die geformuleerde problemen door de 
betrokkenen niet als zodanig ervaren. 

Dat bleek bijvoorbeeld in zogeheten probleemwijken in Rotterdam. Toen daar 
onderzoek werd gedaan zeiden veel mensen: 'We leven hier fantastisch, waar heb je 
het over?' Die bewoners lieten zich door hulpverleners en sociologen geen problemen 
aanpraten. Dat is een bewustzijnsverandering, die te omschrijven is als een grote 
winst. 'Social engineering' hoorde bij die top down benadering en dat is veranderd. 
Nu wordt eerst gekeken of in die buurten problemen worden ervaren. Daarna wordt in 
een 'machtsvrije discussie' door buurtbewoners, ambtenaren, academici, waaronder 
sociologen, en hulpverleners eventuele problemen geformuleerd en gesproken over de 
beste manier om die op te lossen. Dat is bottorn up, dat werkt. Het wordt sociale 
vernieuwing genoemd. 

Uit de zaal kwam de vraag of die nieuwe benadering echt werkt. Zijderveld 
antwoordde dat er op een bepaald moment vanuit het stadhuis geld naar die wijken toe 
gaat om de gezamenlijk geformuleerde problemen op te lossen. Dat werkt veel beter 
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dan de voordien toegepaste methode om van bovenaf grote sommen geld voor die 
problemen ter beschikking te stellen. 

Hij gaf als voorbeeld de Rotterdamse wijk Spangen, waar men is opgetreden tegen 
de drugsoverlast Dat gebeurde onder leiding van een, wat werd genoemd, 'pronte 
volksvrouw'. De buurtbewoners gingen daarbij overigens wel te ver, door 
bijvoorbeeld druggebruikers aan te vallen en dat soort dingen meer. De burgemeester 
is toen naar die mevrouw toe gegaan en heeft gezegd, zo gaat dat niet. Maar tegelijk 
heeft hij een proces van sociale vernieuwing in gang gezet, waarbij de buurtbewoners 
bijdroegen aan de oplossing van de moeilijkheden door bijvoorbeeld een huis in te 
richten voor de opvang van verslaafden. 

Door sociologen werd natuurlijk direct gezegd dat zo'n aanpak neerkomt op het 
verschuiven van het probleem, omdat die drugshandelaren en -gebruikers nu naar 
andere wijken gaan. Daar hebben ze mogelijk gelijk in, maar voor die wijk Spangen 
heeft die aanpak, die dus heel anders is dan vroeger, wel gewerkt. 

Uit de zaal kwam de aanvulling dat het met het oog op de democratie en het 
streven naar een duurzame samenleving van groot belang is om tot gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de toekomst van de samenleving te komen. Er moet 
worden gestreefd naar een nieuwe invulling van het begrip 'civil society'. Wanneer 
het over rendement gaat moet niet alleen gekeken worden naar financiële zaken, maar 
ook andere aspecten moeten aandacht krijgen. Het gaat om het tot stand komen van 
een duurzame maatschappij. 

Zijderveld gaf als reactie dat hij deze opmerking heel goed begrijpt. In zijn vak is 
het niet moeilijk voorbeelden te vinden van die nieuwe aanpak. Maar wanneer het 
over pure technologie gaat is dat veel lastiger. De maatschappelijke consequenties van 
een zaak als de aanleg van de Betuwelijn zijn hem duidelijk, maar over de aanpak 
daarvan durft hij niets te zeggen. 

Vanuit de zaal werd opgemerkt dat de hamvraag toch bleef, hoe dit soort 
problemen zijn te integreren in het onderwijs. Als voorbeeld noemde de opmerker een 
krantenbericht over een chemische vloeistof die de baardgroei op de scheepskiel 
tegengaat. Het energieverbruik van zo'n schip is daardoor stukken minder. Maar de 
keerzijde is dat die vloeistof uiterst giftig is. Zo zijn er ook in de techniek talloze 
dilemma's te noemen. 

Een mogelijke perspectiefvolle benadering is het probleem- of ontwerp gericht 
onderwijs. De spreker uit de zaal meende te begrijpen dat mevrouw Boon iets 
dergelijks bedoelde bij haar uiteenzetting. Ingenieurs proberen in het algemeen de 
problemen zo kwantitief helder mogelijk boven tafel te krijgen. Maar juist in de 
ontwerpfase worden ze geconfronteerd met het feit dat 1 + 1 lang niet altijd 2 is. Het 
gaat daarbij om materiaalkeuzes, processen, de besteding van het geld, voorkeuren 
van opdrachtgevers en dergelijke. Allemaal zaken die niet te kwantificeren zijn. Dan 
merk je dat ingenieurs problemen hebben om een juiste afweging te maken. Dat 
kunnen ze leren door er mee te oefenen, bijvoorbeeld via interdisciplinaire projecten, 
waarbij allerlei vakgebieden bij elkaar komen. De vraag blijft echter ook hierbij: 'wat 
leveren die discussies nu concreet op?' 

Voorzitter Doorman dankte de aanwezigen en verzekerde dat het besprokene tijdens de forumdiscussie 
wordt gebruikt bij het opstellen van het definitieve Rapport over Onderwijs in Techniek en Ethiek. 
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