Iï8 7
CL.J. SCHOENMAKERS

TECHNIEKEN ETHIEK
Een bezinning op de
verantwoordelijkheid in de
natuurwetenschappelijke techniek

UITGEVERIJ
DE N E D E R L A N D S C H E B O E K H A N D E L
ANTWERPEN / UTRECHT

"

C.L.J. SCHOENMAKERS
TECHNIEK EN ETHIEK

PROF. DR. A. G. M. VAN KELSEN

TECHNIEK EN ETHIEK
Een bezinning op de
verantwoordelijkheid in de
natuurwetenschappelijke techniek

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
in de wijsbegeerte aan de katholieke universiteit te Nijmegen,
op gezag van de rector magnificus dr. G.

Brenninkmeijer,

hoogleraar in de faculteit der sociale wetenschappen,
volgens besluit van de senaat in het openbaar te verdedigen op
vrijdag 5 maart 1971, des namiddags te 4, 00 uur door
CORNELIS LAMBERTUS JOHANNES SCHOENMAKERS
Geboren te Tilburg.

UITGEVERIJ
DE N E D E R L A N D S C H E

BOEKHANDEL

A N T W E R P E N / U T R E C H T 1971

INHOUD

Hoofdstuk

1 De zedelijke zin van de
en de techniek

natuurwetenschap

1. 1 Inleiding
1. 2 Ethische neutraliteit van de natuurwetenschap en de techniek
1. 3 Wetenschapsbeoefening en zedelijke
eigenschappen
1. 4 Natuurwetenschap en techniek als
mensenwerk
1. 5 Natuurwetenschap en techniek en de
materiële omstandigheden der mensen
1. 6 De tweede natuur
1. 7 Verrijking van de samenleving
1. 8 De versterkerfunctie van de techniek
1. 9 Verruimde betekenis van de casuïstiek
1. 10 Zuivere en toegepaste wetenschap
1. 11 De gevaren van het technische bestel
1. 12 Misbruik van de techniek
1. 13 De ethische bekommernis om de
wetenschap
1. 14 Samenvatting en conclusie
Hoofdstuk

2

Techniek in de samenleving

2. 1 Menselijke noden en tekorten
2. 2 Materiële middelen voor de
zelfontplooiing van de mens
2. 3 De onverzadigbare mens
2. 4 Techniek, industrie, economie
2. 5 De autonomie van de techniek
2. 6 Techniek en het Griekse weten
schapsideaal
2. 7 Macht of dienst
Hoofdstuk 3

Nevenwerkingen

3. 1 Mogelijke onderscheidingen
3. 2 Arbeid en energie
3. 3 Verkeer en telecommunicatie
5

9
9
10
11
13
15
17
20
22
25
27
29
31
33
35
37
37
40
43
45
49
52
55
59
59
61
67

3.
3.
3.
3.
Hoofdstuk

4 Geneeskunde en gezondheidszorg
5 Voedselvoorziening
6 Het algemeen cultureel patroon
7 Ethische aspecten van nevenwerkingen

70
75
76
84

4 De experimentele

91

Hoe laat de techniek zich ontwikkelen?
Het experiment in de natuurwetenschap
en de techniek
Het spontaan-experimentele in de mens
Handelen met betrekkelijke onzekerheid
Experimentele levenshouding en ethiek

4.
4.
4.
4.
4.

Hoofdstuk

levenshouding

5

Concrete

verantwoordelijkheid

5. 1 De autonomie der natuurwetenschap
in de samenleving
5. 2 Waarheid
5. 3 Geheimhouding om commerciële
redenen
5. 4 Geheimhouding om militair-politieke
redenen
5. 5 Afluisterapparatuur: perversie van
openheid
5. 6 Popularisatie
5. 7 Natuurwetenschap, techniek en
internationale samenwerking
5. 8 De ethische bezinning der onderzoekers
Hoofdstuk

92
95
96
99
103
103
105
108
111
114
114
116
118

Oorlog en bewapening

123

Oorlogvoering en techniek
Oorlog en ethiek
Taboe
Misbruiken, nevenwerkingen
en het taboe
6. 5 De bewapeningswedloop en de
wederzijdse afschrikking
6. 6 Weg uit het dilemma

123
125
127

6.
6.
6.
6.

Hoofdstuk

6

91

1
2
3
4

129
133
136
141

7 Revolutie

7. 1 Inleiding
7. 2 Revoluties in natuurwetenschap
en techniek
6

141
142

7. 3
7. 4
7. 5
7. 6
7. 7
7. 8
7. 9
7. 10
7. 11

Vermenselijking binnen het bedrijf
Onderneming en samenleving
Kapitaal en onderneming
Werkgelegenheid
Utopie
Ontwikkelingsgebieden
Zedelijk besef
Welvaart en inkapseling
Critische opmerkingen omtrent
inkapseling
7. 12 Civilisatie en cultuur

Hoofdstuk

8 Democratie en techniek

8. 1 Het maatschappelijk belang der techniek
8. 2 De politieke betekenis der techniek
8. 3 Gedetermineerdheid in de technische
ontwikkeling
8. 4 Technocratie
8. 5 Het technocratisch maatschappijmodel
8. 6 Model en werkelijkheid
8. 7 De belanghebbenden
8. 8 Democratie. Voorlopige begripsomschrijving
8. 9 Democratische theorieën
8. 10 Democratie in de praxis
8. 11 Gemeenschappen en relaties
8. 12 Democratische theorie en de techniek
8. 13 Natuurwetenschap en democratie
8. 14 Techniek en gerichtheid op democratie
8. 15 Dubbele rol der democratie
8. 16 Vrijheid en structuren
8. 17 Experimentele democratie

144
148
149
153
157
164
168
171
173
177
181
181
183
186
188
190
193
195
198
203
215
218
221
223
224
227
230
232

Geraadpleegdi ? literatuur

235

Summary

241

Register

247

7

1 / D E ZEDELIJKE ZIN VAN DE
N A T U U R W E T E N S C H A P EN DE T E C H N I E K

1.1/

Inleiding

Het woord techniek verwijst naar een zeer veelzijdige betekenisinhoud. Zo veelzijdig, dat alle mensen, die in de hedendaagse geciviliseerde landen leven, haast bedolven worden onder de associaties, die het woord techniek bij hen
wakker roept.
In onze levenswijze speelt de moderne techniek een vrijwel
onvervangbare rol. We hebben op alle uren van de dag en
de nacht electrische energie, gas en drinkwater tot onze beschikking. We staan potentieel met de hele wereld in verbinding, via de collectieve telecommunicatiemiddelen radio
en televisie, en via de individuele telefoon. Gebruik makend
van individuele en collectieve vervoermiddelen kunnen we
snel en comfortabel reizen over water en land en door de
lucht. Toepassing van kunstmest, georganiseerde insectenen onkruidbestrijding hebben de nuttige opbrengst van onze
landbouwgronden kwantitatief en vaak ook kwalitatief doen
stijgen. De menselijke arbeid is door mechanisatie lichter
geworden ; de zware lichamelijke arbeid is voor een groot
deel overbodig gemaakt. Schrijfmachines, boekhoud- en tel.
machines verlichten, verbeteren en versnellen de administratieve kantoorarbeid. De geneeskundigen hebben de beschikking gekregen over verfijnde apparatuur, die levens kan redden welke in vroeger tijden reddeloos verloren waren; röntgenapparatuur, hart-long-machines, kunstnieren. De recente ontwikkeling op het gebied van de electrónica levert
ons snelle en betrouwbare rekenautomaten en cybernetische
machines, waardoor de mens ontslagen wordt van de taak,
monotone routinearbeid, zowel lichamelijk als geestelijk, te
verrichten. Het tempo van de arbeid is dan ook niet meer
aan het zeer beperkte menselijke arbeidstempo gebonden.
Dit komt bijvoorbeeld duidelijk tot uiting bij de enorme
rekensnelheid van de electronische rekenautomaten.
De enorme energiebronnen, die door en voor de mens ontsloten zijn door de verworven inzichten in de bouw van de
atoomkern kunnen echter tevens voor de fabricage van vernietigingswapens worden gebruikt, en hetzelfde geldt voor
de kennis van de chemie en de biologie. De internationale
dreiging van deze gruwelijke wapens vormt een der aspecten
9

van de bedreiging, die de hedendaagse mens ervaart. Daarnaast vormt de sterk toenemende wederzijdse afhankelijkheid een bedreiging voor de individuele vrijheid; de oncontroleerbare deskundigen-technocratie kan de mensheid confronteren met nieuwe vormen van tirannie. De grote aandacht voor onze toenemende materiële welvaart dreigt de
aandacht voor geestesleven en cultuur te verstikken.
Uitputtend is deze opsomming niet, verre van dat. Wel
blijkt er duidelijk uit, hoezeer de natuurwetenschappelijke
techniek zich overal in en rondom ons leven manifesteert.
In het vervolg zal duidelijker uitkomen wat we onder techniek verstaan (1). Ook het tweede trefwoord van de titel van
deze studie eist enige explicatie. Ethiek is de wetenschap die
de zedelijkheid tot object heeft. De zedelijkheid stelt normen en regels voor het handelen van de mensen. De zedelijkheid oordeelt tussen goed en kwaad.
De ethiek valt onmiddellijk in twee hoofdafdelingen te onderscheiden, de descriptieve ethiek, die alleen empirisch-rationeel onderzoekt en beschrijft welke zedelijke normen in
een bepaalde samenleving feitelijk gehanteerd worden, en de
normatieve ethiek, die de geldigheid van de normen onderzoekt (2).
1.2/ Ethische neutraliteit van de natuurwetenschap
en de techniek.
Aldus verschijnt de techniek als een nogal onsamenhangende massa 'dingen' waar iets mee 'gedaan' kan worden. En
vragen omtrent goed en kwaad schijnen alleen maar betrekking te kunnen hebben op datgene wat er met die dingen gedaan wordt, niet op die dingen zelf. Volgens deze
opvatting heeft de techniek geen eigen waarde, ze omvat
slechts een grote verzameling middelen. Alleen het doel
waarvoor deze middelen ingeschakeld worden kan object
van ethische beoordeling zijn. De techniek zelf is ethisch

1 Zie paragiaaf 2.4.
2 Zie voor een uitgebreide omschrijving het boek van De Vos, 1966*.
3 Jaspers, 1948, p.149. 'In ihr (de techniek) selber liegt keine Idee, weder
eine Vollendungsidee noch cine teuflische Zerstörungsidee. Beides komme aus anderen Ursprüngen im Menschen, von denen her erst der
Technik Sinn verliehen werde'. Zie ook p.l54, 161.
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neutraal, indifferent. Deze opvatting vindt men bij Jaspers (3), Litt (4), en in minder strikte vorm bij Marcel (5).
De beoordeling die in het bovenstaande gegeven is van de
techniek, als ethisch neutraal, kan ook gegeven worden van
de natuurwetenschap. Die krijgt als taak toebedeeld het leggen van objectieve, experimenteel verifieerbare verbanden
tussen groepen van verschijnselen, om daarmee de menselijke kennis te vergroten. De wetenschap heeft in deze visie
geen doel buiten zichzelf, zij wordt bedreven om haar zelfs
wil. Begrippen als goed en kwaad, behoorlijk, zedelijk, laten
de natuurwetenschap onberoerd; zij kent alleen de gebiedende eis van eerbied voor de waarheid, zoals die aangetroffen wordt. Als die eis niet geëerbiedigd wordt, houdt ze op
als wetenschap te bestaan. Ze moet zorgen voor inzicht, voor
kennis.
En als die kennis tot macht leidt, als de mens met zijn natuurwetenschappelijk inzicht niet alleen tot kennis van de
natuur, maar daarin en daardoor ook tot gebruik, tot hantering van de natuur komt, dan kan men weer stellen dat alleen de intentie waarmee dat gebeurt in ieder concreet geval zedelijk van belang is, maar dat de toegepaste theorie
zelf niet ethisch relevant is.
1.3/ Wetenschapsbeoefening

en zedelijke

eigenschappen.

Toch gaat het niet aan, ieder verband tussen de zuivere en
toegepaste wetenschap enerzijds en het ethische domein anderzijds te ontkennen. Wetenschapsbeoefening is een inspannende menselijke bezigheid, die alleen maar resultaat oplevert als de mensen die er in werkzaam zijn, eigenschappen
bezitten die zedelijke betekenis hebben. Bij hun werk moe4 Dessauer, 1956. Op p.233-234 citeert Dessauer Litt: 'Denn die Technik
ist die Praxis der Mittelanwendung. Die Technologie ist eine Lehre von
den Mitteln, die im Dienste bestimmter Zwecke einzusetzen sind. Das
Mittel aber trägt als solches die Qualität der Wertindifferenz. Es ist
dazu da, verbraucht zu werden. Es dient einem Zweck, der ausserhalb
von ihm liegt'.
5 Troisfontaines, 1953, p.52. In eerste instantie noemt Marcel de techniek zedelijk neutraal. Hij ziet echter een mogelijkheid, de techniek
zedelijk goed te noemen, omdat zij een authentieke macht van de Tede
uitdrukt, omdat ze in de zichtbare wanorde der dingen een principe
van redelijkheid introduceert. Zedelijk slecht kan de techniek volgens
Marcel niet zijn; de mens draagt de schuld voor misdaden, die de techniek helpt begaan.
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ten ze zich mede laten begeleiden door normen, die in het
rijk der ethiek thuis horen. Die ethische normen hebben
geen kracht wat betreft de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zelf; in die zin kan men zeggen met Dippel,
dat de enige ethiek van de natuurwetenschap haar methode
is (6). We bedoelen echter hier uit te drukken, dat de mens
zedelijke eigenschappen nodig heeft om wetenschap te kunnen beoefenen.
Hierboven noemden we al de eis, dat de wetenschapsmensen een absolute eerbied dienen te bezitten voor de waarheid, zoals die zich in het experiment toont. Van een natuurwetenschappelijke publicatie verwacht iedereen als volkomen vanzelfsprekend, dat de auteur de zaken inderdaad
heeft aangetroffen zoals hij ze beschrijft, en dat het niet bij
hem opgekomen is, de feiten te verdraaien om een geliefde
hypothese te redden of sensatie te veroorzaken. Dit respect
voor de waarheid is onontbeerlijk voor vruchtbaar wetenschappelijk, werk (7).
Er zijn nog andere eigenschappen betrokken bij de wetenschapsbeoefening. Onafhankelijkheid in waarnemen en
denken, oorspronkelijkheid, vrijheid. De laatste eigenschap
omvat tevens een zeker nonconformisme, dat waargenomen
feiten stelt boven eeuwenlang aangehangen meningen. Wetenschapsmensen, die doordrongen zijn van het belang van
deze eigenschappen, kunnen hun invloed op de samenleving
gebruiken om ze overal te verdedigen en te bevorderen, enerzijds vanwege het belang van die eigenschappen voor de samenleving als zodanig, anderzijds om een klimaat te bevorderen, waarin de wetenschappelijke geesteshouding thuis is,
en algemeen begrip ontmoet (8).
De practijk van het wetenschappelijk onderzoek brengt tegenwoordig op vele gebieden noodzakelijke samenwerking
van groepen specialisten met zich mee. De tijd van de individuele ontdekker en uitvinder schijnt voorbij te zijn, er is
specialisatie en dus samenwerking in heterogene groepen nodig. Die samenwerking moet drijven op wederzijds respect,
rechtvaardigheid en goede trouw. 'If these values did not
6 Dippel, 1967, p.249.
7 Gerlach merkt op, dat een natuurwetenschappelijke uitspraak experimenteel verifieerbaar of falsifieerbaar is, zodat een vals getuigenis
zichzelf na enige tijd straft. Zo'n getuigenis is niet alleen een zonde,
maar ook een domheid. Aldus dwingt de wetenschap tot zedelijk goed
handelen in dit opzicht. Gerlach, 1962, p.192.
S Bronowski, 1961,p.67-71.
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exist, then the society of scientists would have to invent them
to make the practice of science possible. In societies where
these values did not exist, science has had to create them' (9).
Voor discriminatie naar ras, geloof, welstand, afkomst of
nationaliteit is geen plaats in de groep der wetenschapsmensen, die de natuurwetenschap en de techniek verder ontwikkelen. De onderlinge waardering berust op de prestaties, en
de ontwikkeling is ten zeerste gebaat bij een open, wereldomspannende discussie en critiek, die geen van buiten het
wetenschapsgebied komende belemmeringen wenst te aanvaarden. Althans, dat zou de ideale toestand zijn. Economische en militaire motieven komen daar vaak tussen, en in
wetenschappelijk opzicht is dat storend en remmend.
Natuuronderzoekers behoren mensen te zijn die hun werk
doen met een voorbeeldige toewijding, volharding, eerlijkheid, bereidheid om critiek te aanvaarden en tekortkomingen te bekennen. Men kan met Dippel spreken van een 'natuurwetenschappelijk humanisme' (10).
In natuurwetenschappelijke uitspraken spelen zedelijke normen geen rol. De vraag of de gravitatietheorie goed of kwaad
is, is onzinnig, en ook de vraag of groene planten aan fotosynthese behoren te doen. Maar dat wil niet zeggen, dat een
natuurwetenschapsman geen zedelijke eigenschappen hoeft
te bezitten, dat hij a-moreel zou kunnen zijn. 'Integrity forbids them to allow feelings of any kind to obscure facts,
but that does not make them amoral: after all, integrity is
the first condition of morality' (11).
1.4/ Natuurwetenschap

en techniek als mensenwerk.

Met het voorgaande is nog geen positie gekozen ten opzichte
van de stelling van Jaspers, dat de techniek zedelijk indifferent is. Wel zijn er twee facetten van het probleem naar voren gekomen, die voor de kwestie van belang kunnen zijn:
de beoefening van de natuurwetenschap en de techniek vereist bepaalde eigenschappen die ook zedelijke betekenis hebben, en dat komt aan het licht, door achter de abstracties
'natuurwetenschap' en 'techniek' de actieve mens te beschouwen.
Het laatst genoemde vraagt om een nadere uitwerking. We
9 idem. p.72.
10 Dippel, 1967, p.275-276.
11 Hill, 1960, p.84.
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moeten ons realiseren, dat we van 'natuurwetenschap' en
'techniek' kunnen spreken door het feit, dat het menselijk
abstractievermogen de termen voor deze begrippen losgeweekt heeft uit een geweldig veld van menselijk denken en
handelen. In feite bestaat er niet zoiets als 'de natuurwetenschap' of 'de techniek'. Wat er bestaat is een grote verzameling mensen, die werkzaam zijn in een gebied, dat een onderling verband laat zien, en die mensen hebben daarbij
zich verzekerd van de steun van georganiseerde materie, zoals studieboeken, waarnemingsinstrumenten, gereedschapswerktuigen. Een te grote nadruk op de abstracte begrippen
natuurwetenschap en techniek levert het gevaar op, dat de
concrete werkelijkheid, die hiermee aangeduid wordt, alleen
opgevat wordt als het laatste deel, de georganiseerde materie, de materiële sedimenten, en voor wat de natuurwetenschap als wetenschap betreft, de tot dusverre geformuleerde
theorieën. Dan is er te weinig aandacht voor de werkelijke
bron van de stroom, voor de mens die natuurwetenschap en
techniek beoefent, die de natuurwetenschap en de techniek
steeds verder op- en uitbouwt.
Deze verwaarlozing van de mens achter de abstractie komt
voor in een gevaarlijke variant. Veelal zal iemand van buiten de 'exacte' wereld bij het denken over deze exacte wereld zich wel een 'mens' voor de geest halen, maar dat is
dan vaak een abstracte en verarmde mens, een 'homo technicus', die gevormd wordt door een mensbeeld te projecteren uitgaande van de abstracte begrippen natuurwetenschap
en techniek. Of misschien kunnen we beter zeggen, dat men
zich vaak een mensbeeld opbouwt, dat moet passen bij alle
ideeën en vooroordelen, die men omtrent natuurwetenschap en techniek reeds bezit. Denken we bijvoorbeeld aan
het begrip 'typische bêta-man'.
Dat geestelijke proces biedt ons niet de man, die we in deze
studie bezig willen zien met zijn werk. Te ver gaande abstracties en vooroordelen moeten we trachten te vermijden.
De groep mensen achter de natuurwetenschappelijke en
technische ontwikkeling is geenszins in zijn algemeenheid zo
kil, zakelijk en onmenselijk. Het onderwerp voor deze studie
is juist ingegeven door de grote mate van onbehagen over
hun eigen verantwoordelijkheid en over de gevolgen van
hun daden, waarvan vele natuurwetenschapsmensen en technici blijk geven. Het is bekend, dat de last der medeverantwoordelijkheid voor de toepassing van hun werk zwaar woog
op de schouders van bekende geleerden als Einstein en OpH

penheimer. Zie ook de geschriften van Born, Dippel, Groenewold en Broeze. Verder is in dit verband van belang het
bestaan van verenigingen, waarbinnen onderzoekers zich bezinnen op hun medeverantwoordelijkheid: de Federation of
American Scientists, de Society for Social Responsability of
Science, de British Atomic Scientists Association, de Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, de Pughwash-conferenties, het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers.
Dit werk zal ingaan op de verantwoordelijkheid op zedelijk
gebied van de natuurwetenschappelijke en technische onderzoekers. Maar voordat we daar in details op zullen ingaan,
dient het verband tussen hun bezigheden en de ethiek nader onderzocht te worden.
1.5/ Natuurwetenschap, techniek en de
materiële omstandigheden der mensen
Bij alle discussies over de gevolgen van de technisering van
onze samenleving staat voorop, dat die gevolgen op materieel gebied buitengewoon groot zijn.
De aarde wordt in toenemende mate overdekt met een netwerk van lucht-, scheepvaart-, auto- en spoorwegen, met
daarbij een even dicht netwerk van electrische en electronische communicatiemiddelen: telefoon, telex, radio, televisie.
Vaak hoort men zeggen, dat de wereld daardoor kleiner geworden is. Liever zou ik het zo willen formuleren: Deze netwerken vergroten het deel van de wereld, dat voor ons op
een of andere wijze bereikbaar wordt. Ze bieden de materiële mogelijkheden voor een toenemende vergroting van
onze actieradius.
De zorg voor het dagelijks brood, de strijd tegen de nood,
de kou, de honger, het weer, heeft vroeger de mensen tot
langdurige zware lichaamsarbeid genoodzaakt. Thans is het
menselijk lichaam als producent van mechanische energie
vrijwel afgelost door de stoommachine, de verbrandingsmotor, de electromotor, de kernreactor (die elkaar weer gedeeltelijk afgelost hebben).
Vele ziekten, die in vroeger dagen dodelijk waren, en die
de gemiddelde leeftijd der mensen op een laag peil hielden,
kunnen thans effectief bestreden worden, en vaak voorkomen. Epidemieën die de bevolking decimeren, of erger, komen in de ontwikkelde landen niet meer voor; in de ontwikkelingslanden worden ze stelselmatig verder teruggedrongen. En deze wetenschappelijke en technische inspanning
15

gaat voort. Er is goede reden om nog veel meer te verwachten van dit gevecht tegen ziekte en dood.
Ziehier drie pijlers, waarop het begrip vooruitgang steunt.
Het woord vooruitgang is tot dusverre vermeden, en met
opzet. Het begrip is omstreden, en zeker wanneer het in
context met natuurwetenschap en techniek verschijnt.
Welnu, het moet duidelijk zijn dat de hierboven beschreven processen aan de mensen iets gebracht hebben, dat we
niets anders kunnen noemen dan vooruitgang, verstaan als
leven met grotere mogelijkheden, minder afmattende lichaamsarbeid, minder vrees voor ziekte en dood, een waarschijnlijk veel langer leven dan de mensen vóór onze tijd.
Dat is wat we op dit niveau vooruitgang noemen. Uiteraard
is het begrip menselijke vooruitgang daarmee nog lang niet
uitgeput. Men kan discussiëren over intellectuele vooruitgang, over zedelijke vooruitgang, over culturele vooruitgang... maar dat alles is nu niet aan de orde.
De pertinente weigering om de verandering van onze materiële omstandigheden als verbetering te beschouwen betekent in feite dat men van mening is:
dat het voor de mensen beter is, niet te beschikken over de
verkeers- en communicatiemiddelen, die wij kennen. Beter
geen boeken en kranten, geen snelle reismogelijkheden, geen
radio, geen televisie.
dat het voor de mensen beter is, in een kort slopend leven
hun lichamen af te matten met zware arbeid, zo zwaar en
zo stoffelijk, dat er voor de werking en de ontwikkeling van
geestelijke functies noch opleiding, noch tijd, noch aandacht over blijft.
dat het voor de mensen beter is, dat veel kinderen sterven,
dat regelmatig epidemieën uitbreken, dat vrijwel iedereen
vaak ernstig ziek is, dat gezegende ouderdom een grote uitzondering is.
Dat alles kan niet in ernst beweerd worden. Wel kan er op
andere gronden gewaarschuwd worden, en er kunnen dan
ook grote bezwaren tegen zekere aspecten van de natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling naar voren gebracht worden. We leven onder de vernietigingsdreiging van
kernwapens, we kennen lucht- en waterverontreiniging, en
nog veel meer. De techniek bewijst de mensen nog lang niet
alle mogelijke diensten, en vele diensten verricht ze op nog
zeer onvolmaakte wijze. Maar ze bewijst diensten, grote
diensten, in verleden en heden. Kort samengevat kunnen we
zeggen: de materiële omstandigheden waarin de mensen le16

ven zijn door de techniek op belangrijke punten verbeterd;
de bereikte toestand kan echter niet als een eindpunt, als
een voltooide wereld beschouwd worden. We moeten ver
der op de weg. En deze uitspraak heeft alleen zin als we be
seffen dat er een weg is, en dat daarvan al een stuk afge
legd is.
Hierbij moeten we overwegen, dat het spontane menselijke
handelen altijd de beslissende keuze gemaakt heeft uit wat
er aan nieuwe technische zaken aangeboden wordt. Het is
niet helemaal eerlijk om te zeggen, dat bijvoorbeeld de electrische trein de stoomlocomotief 'verdrongen' heeft. Het
nieuwe biedt zich aan, en als het de functie van het oude op
betere wijze vervult, dan daalt de belangstelling voor het
oude. De mensen zelf spelen een beslissende rol in de ont
wikkeling van het technische bestel, ze vormen een belang
rijke constructieve factor in hun eigen vooruitgang.
1. 6/ De tweede natuur
De natuurwetenschappelijke techniek, opgevat als groeiende
en zich ontwikkelende verzameling middelen, heeft blijkens
het voorgaande al iets gebracht wat verbetering, vooruit
gang genoemd kan worden. Dat heeft betrekking op de men
sen, aan wie deze middelen ten dienste gesteld worden.
Dat ЬееИ van mensen, kiezend uit een steeds grotere voor
raadkast van technische artikelen, is echter te eenzijdig en
te statisch.
Eenzijdig, omdat al deze artikelen ook door mensen voort
gebracht zijn. De uitvindingen en ontdekkingen zijn niet
van buitenaf aan de mensheid aangeboden. Ze zijn binnen
de menselijke activiteit ontstaan, uit menselijke aandriften
en menselijke mogelijkheden.
Statisch, omdat de mens niet zo is, dat hij losgemaakt of
losgedacht kan worden van zijn wijze van leven. Integen
deel, de mens wordt in hoge mate beïnvloed door opleiding,
werkzaamheden, persoonlijke sociale contacten enz. Dan is
het ook te verwachten, dat als in de relatie tussen mens en
natuur een der polen verandert, de andere pool daarvan invloed zal ondervinden.
De natuur, zoals we die zien in het kader van de natuurwetenschap en de techniek, heeft haar starheid voor een deel
verloren. Vroegere geslachten zagen de natuur als het eens
en voor al gegevene, het onwrikbare, waarbinnen de mensen slechts een kleine speelruimte hadden. Die speelruimte
17

was toevalligerwijze opengelaten door de natuur, of door
hogere machten voor de mens gereserveerd, en als het om
aanpassing ging, dan was het vooral de mens, die zich moest
aanpassen aan de natuur. De natuur bood voor aanpassing
aan de mens niet veel gelegenheid. Met veel moeite konden
bomen omgehakt worden voor brandhout, woningen en
meubels, met nog meer moeite konden metaalertsen gedolven en metalen voorwerpen vervaardigd worden, in een tijdsverloop van vele eeuwen domesticeerde de mens enkele diersoorten en enkele gewassen en daarmee was het eigenlijk op.
Historisch onderzoek heeft zaken aan het licht gebracht,
die in dit kader vermeld moeten worden. De mensen van
vroeger tijden hebben vaak die gegeven starre natuur in
verband gebracht met het goddelijke. De godsdiensten bieden ons een panorama van beschrijvingen der natuur, van
pantheïstische natuurvergoddelijking tot de joods-christelijke leer van de natuur, voortgekomen uit de hand van de
Schepper. Het gaat hier natuurlijk niet om een bespreking
van religieuze kwesties, het gaat er alleen maar om te laten
zien, dat reeds primitieve mensen de starheid, de vijandigheid en de weerstand van de natuur niet als een onherleidbaar gegeven wensten te accepteren. Zijzelf konden er weinig aan doen, maar dan moest een bovennatuurlijke macht
er wel iets aan kunnen doen.
In dat licht is het begrijpelijk, dat de mensen via deze bovenmenselijke instantie probeerden, hun levensomstandigheden te verbeteren. Zo kwam de magie tot stand. We mogen haar niet beschouwen als een inleiding tot de huidige
natuurwetenschap en techniek, maar ze demonstreert wel de
oerneiging in de mensheid, de starre gegevenheden der omringende natuur plooibaar te willen maken, ze aan te passen
bij de wil tot verdere menselijke uitgroei, haar schijnbare
willekeur te kunnen beheersen (12).
De moderne natuurwetenschap en techniek verdrijven uit
hun aard de magie, door ze overbodig te maken. Er wordt
immers een daadkrachtige invloed op de natuur tot stand
gebracht, die intelligibel is, die geen bezweringen en toverformules vereist.
Het is begrijpelijk, dat de gewijzigde situatie een diepe indruk op de mensen maakt. Begrijpelijk ook, dat mensen de
opvatting koesteren, dat de mens thans de natuur beheerst,
dat de techniek voor niets staat, en dergelijke bewonderende
12 Gehlen, 1957, p.14-15.
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uitspraken. Maar zo simpel is de zaak nu ook weer niet. Het
beste wordt de toestand weergegeven door het boek, dat
Dijksterhuis en Forbes gewijd hebben aan de geschiedenis
van de natuurwetenschap en de techniek: Overwinning door
gehoorzaamheid. De titel is ontleend aan een uitspraak van
Francis Bacon: Natura non nisi parendo vincitur (de natuur
kan slechts worden overwonnen door haar te gehoorzamen).
Die gehoorzaamheid wijst op het feit, dat het gegeven karakter van de natuur nog steeds erkend wordt, maar dat de
grenzen tussen het onwrikbare en het vervormbare in de natuur teruggedrongen worden. Daarmee verschijnt de natuur
als een veld van gestructureerde mogelijkheden (13). Sommige mogelijkheden heeft de natuur zelf al verwerkelijkt,
sommige heeft de mens empirisch en in zekere zin toevallig
gevonden. Denken we aan oer-uitvindingen als het vuur en
het wiel.
Het nieuwe van onze tijd is de samengroei, de wederzijdse
versmelting van natuurwetenschap en techniek. Het inzicht,
door de wetenschap bereikt, leidt tot handelen, het handelend experimenteren leidt tot nieuwe inzichten (14), een
kringloop van invloeden, die na een lange aanlooptijd thans
met grote snelheid voortwentelt.
Zo kunnen we in deze tijd vaststellen, dat de mensen geen
genoegen meer nemen met hun vroegere menszijn, ingesloten tussen hoge rotsmuren, met grote moeite splintertjes
loswerkend, schuilplaatsen uitbrekend, zonder uitzicht. De
mensen gaan zichzelf ruimer zien, begiftigd met het vermogen, niet alleen zich aan te passen aan een gegeven milieu,
maar vooral het milieu te scheppen, waarin de mens het
beste kan leven. De mensen zijn bezig zich te omringen met
een tweede natuur, die ze zelf voortbrengen, door gegeven
structuren in de door henzelf gewenste richting te leiden.
Niet alleen laten we het werk van het trekpaard aan de natuur over; we willen ook zelf de voerman zijn.
Het in de vorige alinea betoogde kan gemakkelijk een misverstand wekken, dat ik liever wil vermijden. Het is niet
mijn bedoeling te pleiten voor een verwoesting van alle natuurgegevenheden ten gunste van wat we de technisering
van de aarde kunnen noemen, of zulk een verwoesting goed
te praten. Integendeel, de tweede natuur moet een menselijke natuur zijn, en als we bijvoorbeeld recreatieruimten
lì Van Meisen, 1960, p.203-207; idem 1968, Natuur en mensbeeld, p i l .
14 Van Melsen, 1960, p.228-231.
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en natuurgebieden ontzien of welbewust vrijlaten, dan worden die gebieden daarmee op menselijke wijze in onze tweede natuur ingelijfd. In die zin kan het niet-kappen van een
bos een productieve daad zijn. Men leze als voorbeeld de
uitvoerige bespreking door Segaar van de noodzaak tot het
behoud van watergebieden (15).
Samenvattend kunnen we zeggen, dat natuurwetenschap en
techniek de mens mogelijkheden verschaffen, zich een milieu te vormen dat hemzelf meer mogelijkheden tot voller
en rijker menszijn en mensworden biedt.
1. 7/ Verrijking van de samenleving.
Onze tweede natuur maakt veranderingen in de samenleving mogelijk, waarvan de invloed op de ontwikkeling der
mensen groot is.
Op de eerste plaats is er de vermindering in noodzakelijke
arbeid, niet alleen in intensiteit en afmattendheid, maar
ook in tijd. Het is een feit, dat de vrije tijd voor de arbeiders in de ontwikkelde landen snel toeneemt. Waarschijnlijk zal die groei zich wel voortzetten. Nu is de betekenis van
vrije tijd een zeer omstreden punt; velen vrezen, dat de toename van de vrije tijd aan veel mensen de inhoud van hun
leven zal ontnemen, dat de verveling toe zal nemen, dat de
criminaliteit zal stijgen.
Toch kunnen we niet zeggen, dat de beste remedie tegen
deze kwalen het stopzetten of afremmen van de ontwikkeling zou zijn, gesteld dat zulks mogelijk was. De menselijke
vrijheid is een groot goed, en als de techniek ons van slavenarbeid kan verlossen, dan moet dat gebeuren. Moeilijkheden die ontstaan door het tekortschieten van vele mensen
in het gebruik van hun vrije tijd kunnen uiteraard niet
aan de techniek verweten worden. Het probleem van de
vrije tijd blijft een belangrijk studieobject, maar dan vooral
buiten het kader van dit boek. De natuurwetenschap en de
techniek vervullen hun taak als ze de mensen bevrijden van
verplichte arbeid, die ook door machines en dergelijke verricht kan worden.
Soortgelijke opmerkingen kunnen we maken ten aanzien
van het werkeloosheidsprobleem. Ook dat kan niet goed opgelost of bestreden worden door de technische ontwikkeling
stil te zetten en, om het zo eens te zeggen, door te draaien
14 Segaar, 1967, p.53-65.
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met wat we tot vandaag uitgevonden hebben. Het overblijvende werk is nog altijd een belemmering voor een volle
menselijke ontplooiing, en wat door een apparaat gedaan
kan worden, is daarmee in beginsel 'on-menselijk' geworden.
Het overblijvende werk zal verdeeld moeten worden. Daarbij zal het in de toekomst niet goed mogelijk zijn om de
huidige relatie tussen werken en geld ontvangen onveranderd te laten. Deze relatie moet mede zorgen, dat de menselijke samenleving goed functioneert, en als die samenleving
verandert, dan moeten we alle functies aanpassen (16). De
natuurwetenschap is aan dergelijke aanpassingen wel gewend.
In hoofdstuk 5 komen we op deze problematiek terug. Hier
stellen we slechts vast, dat werkloosheid en ongelijkmatige
verdeling van de materiële vooruitgang niet aan de natuurwetenschappelijk en technisch actieve mensen verweten mogen worden.
Behalve de directe bevrijding als gevolg van de arbeidsvermindering is er een tweede effect, dat in de samenleving
zijn rol speelt. In de primitieve wereld onderhielden vele
stammen een medicijnman of een geestenbezweerder; deze
mensen waren vrijgesteld van de arbeid, die de bevolking
een sober bestaan toestond. De techniek heeft de mogelijkheid geschapen om steeds meer mensen vrij te maken voor
werk buiten de direct productieve beroepen. Denk slechts
aan de mensen in het onderwijs, de medici, de juristen, al
diegenen die in hotels, restaurants, bioscopen, theaters werken; denk ook aan de kunstenaars, die in een van vele noden verloste wereld steeds belangrijker functies zullen krijgen.
Dat alles, al die vrijgestelden, maakt de techniek mogelijk,
door het onderhouden van wat Dippel, in navolging van
Cottrell, noemt: een hoog-energetische samenleving, dat wil
zeggen een samenleving, waarin per hoofd van de bevolking
e e n grote h o e v e e l h e i d e n e r g i e b e s c h i k b a a r is (17). D e proi e Feitelijk zijn we daar, en zulks terecht, al een heel eind mee gevorderd. Sociale maatregelen, zoals ziektegeld, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsrcgclingcn, kinderbijslag enz. doorbreken het starre patroon
van werken=geld verdienen, terwijl ze een weg wijzen naar de werkelijke menselijke behoeftenbevrediging. Bij het verzwakken van deze
starre relatie moeten we overigens zeker niet alleen denken aan geld
krijgen zonder te werken. De menselijke samenleving is ten hoogste
geïnteresseerd in werk, dat zonder geld verdienen verricht wordt.
17 Dippel, 1967, p.278-282.
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ductieve arbeid van een deel der bevolking, bijgestaan door
de georganiseerde materie der technische voortbrengselen, is
in staat ons allen in leven te houden. De vroegere kringloop: werken om te kunnen leven-leven dat bijna niets omvat dan werken, zal steeds verder opengebroken worden, en
dan komen ook steeds nieuwe mogelijkheden van mens zijn
in samenleving naar voren. Mogelijkheden, die vroeger, en
gedeeltelijk nu nog, schuilgingen achter de dichte mist van
zware lichaamsarbeid uit noodzaak.
1. 8/ De versterkerfunctie van de techniek.
Ondanks de hooggestemde idealen, die een beschouwing van
de mogelijkheden der techniek zou kunnen opwekken, is het
een niet te ontkennen feit, dat met behulp van technische
dingen kwaad bedreven is. Een der ernstige bedreigingen
voor de mensheid, een dreiging zo groot, dat ze het voortbestaan van de menselijke soort in gevaar brengt, wordt gevormd door de moderne vernietigingswapens. Hier is de natuurwetenschap en de techniek in dienst gesteld van een
streven naar macht, vernietigingsmacht, dat op ijzingwekkende wijze duidelijk aantoont, hoe verdeeld de mensheid
op aarde is, en welke grote krachten van vijandschap in de
mensen kunnen leven.
Welke is nu de rol van de natuurwetenschap en de techniek in dit verband ? We kunnen onmiddellijk vaststellen,
dat de techniek zelf niet bedreigt, niet doodt, niet vernietigt. De techniek staat eerder gericht op bevrijding van de
mens, op het vrijmaken van de mensen voor werkelijk menselijke activiteiten. De ontstaansgeschiedenis van de kernbommen begint met zuiver wetenschappelijk onderzoek,
waarbij de factor die we gewoonlijk toeval noemen ook zijn
rol gespeeld heeft. Later pas werd ontdekt, dat de inzichten
der kernfysica kunnen leiden tot het ontketenen van gigantische hoeveelheden energie. Waar die energie ten bate van
een verzameling mensen aangewend wordt zonder de overigen te schaden, hoeven we ons voorlopig niet ongerust te
maken, maar anders wordt het, wanneer het belang van een
groep mensen (een volk, een ras, een continent, een groep
met een bepaald sociaal-economisch stelsel) geacht wordt gediend te zijn met het vernietigen van groepen andere mensen. Dan hoeven we niet eens zo ver te gaan, dat we de situatie ná een eventuele kernoorlog moeten beschouwen, ook
al is een dergelijke beschouwing van zwaar gehavende over22

winnaars zeer leerzaam. We hoeven alleen maar vast te stellen, dat de oude vanzelfsprekendheid oorlog, juist door de
inlijving van de huidige technische mogelijkheden, zich verraadt als een on-menselijke methode voor het beslechten van
geschillen (18). Nooit heeft de gehele mensheid zo naar vrede
verlangd als nu, nooit is er dan ook een wereldomspannende
bedreiging geweest zoals nu. Nooit ook is de spanning tussen de feiten en de meer dan utopische mogelijkheden voor
de wereldsamenleving zo groot geweest als nu. En dat is de
vruchtbaarste spanning die er mogelijk is. Uit deze spanning komt het pacifisme voort, en veel van het protest van
jonge mensen.
Duidelijk wordt de situatie beschreven door Wiener: 'Naarmate de techniek meer en meer in staat is om menselijke
doeleinden te verwezenlijken, moet zij ook meer gewoon raken aan het formuleren van menselijke doeleinden. In het
verleden was een partiële en ontoereikende visie op de menselijke doelstellingen betrekkelijk onschuldig, omdat zij gepaard ging met technische beperkingen die het ons moeilijk
maakten om handelingen te verrichten die een zorgvuldige
beoordeling van de menselijke doelstellingen met zich brachten. Dit is slechts een van de vele gevallen, waarin de menselijke ontoereikendheid en onmacht ons tot dusverre behoed hebben voor de volledige destructieve consequenties
van de menselijke dwaasheid' (19).
De techniek vergroot de contouren van het menselijke
kwaad en maakt ze zo verblindend scherp zichtbaar, dat alle
aspecten verbleken bij het naar voren komen van het kwaad
zelf. Zo ontstaat bij de vernietigingswapens-kwestie het inzicht, dat de mensheid tot ontwapening zal moeten komen.
Degene die de techniek heeft binnengehaald in de oorlog,
heeft daarmee het historische verschijnsel oorlog tot een aflopende zaak gemaakt.
Maar dat is niet alles. We moeten ons niet voorstellen, dat
ooit een oorlogvoerende partij zichzelf beschouwd heeft als
de incarnatie van het kwaad. Steeds heeft men zich en de
zijnen betere levensomstandigheden willen verschaffen, gebiedsuitbreiding, natuurlijke hulpbronnen, krachtig centraal
gezag. Veel van de vroegere oorzaken van oorlog, veel problemen die vroeger alleen door strijd tegen andere mensen
18 Born, I960, p.46, p.G8; Bom, 1965, p.I7; Dippel, 1962, p.20; Van Meisen. 1960, p.283. Zie verder hoofdstuk 6.
19 Wiener, 1964, p.88.
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opgelost konden worden, kunnen we thans heel wat mense
lijker te lijf gaan. Naarmate de voedselproductie wetenschappelijk en technisch beter beheerst wordt, kunnen meer
mensen op dezelfde grond vreedzaam samen leven. Voor alle
materiële noden kan de techniek een steun, zij het soms ook
een voorlopig nog onbeholpen steun zijn.
Ook wat de arbeidsomstandigheden betreft toont zich de
versterkerfunctie van de techniek. Onderdrukking en uitbuiting van arbeiders, langdurige kinderarbeid en dergelijke
uitingen van winzucht zijn zo oud als de mensheid, maar in
het agrarisch huisbedrijfje valt dat niet zo op. Het valt wel
op, en het is historisch dan ook in volle duidelijkheid opgevallen, als het duizenden mannen, vrouwen en kinderen
in smerige fabrieken betreft. Deze gevolgen van de winzucht
hebben zich duidelijk als kwaad gemanifesteerd, én de techniek verschaft de middelen tot menswaardiger, althans minder mens-onwaardige arbeid.
In een wat algemener verband dan het bovenstaande speelt
de techniek een rol op het gebied der zedelijke eisen. Evenals vroeger is er thans menselijke nood, op vele plaatsen der
aarde. Veel van die nood heeft een materiële aard, het karakter van een tekort. Die nood krijgt op twee manieren
met ons persoonlijk bestaan te maken: de moderne communicatiemiddelen brengen de toestand voortdurend onder
onze aandacht, en de techniek stelt ons in staat er effectief
wat aan te doen. In beide gevallen verschilt de situatie sterk
van de toestand in vroeger eeuwen. Veel zaken uit de natuurlijke omgeving, die toen als vaststaand gegeven zonder
meer geaccepteerd werden, als behorende tot de menselijke
toestand als zodanig, behoren tegenwoordig tot het terrein,
waarop de natuurwetenschap en de techniek kunnen ingrijpen. We accepteren nog heel wat nood, maar niet meer 'zonder meer'. Veel menselijke nood kan effectief afgewend of
althans verminderd worden.
Het gevolg is, dat er nieuwe zedelijke eisen gesteld worden
aan de mensen, of, beter gezegd, dat de oude zedelijke eisen
van respect voor de medemensen, van naastenliefde, betekenis gaan krijgen op een terrein, waar ze vroeger niet eens
overwogen werden (20). De ethiek ondergaat daarmee en
daardoor een voortdurende uitbreiding; iedere nieuwe mogelijkheid om de natuur naar onze hand te zetten schept een
ethisch vraagstuk, dat zijn oplossing moet vinden in de ze20 Van Meisen, 1967, p.118-119.
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delijke eis, de nieuwe mogelijkheden tot vergroting van het
geluk der mensen aan te wenden. In de practijk moet de
techniek zich daarbij vaak negatief opstellen: het verminderen van ongeluk, van nood, voorzover dat met technische
hulp kan geschieden.
1.9/ Verruimde betekenis van de casuïstiek
De bestaande ethiek ondergaat nog een belangrijke invloed
van de ontwikkeling op natuurwetenschappelijk en technisch gebied. In de loop van de geschiedenis is vaak het probleem van het ethische dilemma gesteld, in theoretisch zowel als in practisch opzicht. Het gaat om de allen welbekende toestand, waarin men gedwongen is te kiezen tussen
twee goede zaken, die niet beide verwezenlijkt kunnen wor.
den, of twee acties met schadelijk gevolg, die men niet beide
vermijden kan. Op een dergelijke tweesprong aangekomen
voelt de mens de noodzaak van bezinning op een onontwijkbare en vaak pijnlijke keuze.
De wetenschappelijke ethiek is van haar hoge academische
voetstuk afgekomen en heeft verzamelingen concrete leerstellingen en handelingsvoorschriften ontwikkeld, die traditioneel worden samengevat onder de term 'casuïstiek.'. Ondanks alle smalende geluiden, die thans over deze 'onwetenschappelijke' en 'schipperende' casuïstiek weerklinken, mogen we toch niet vergeten, dat hierbij veel werk verzet is
ten behoeve van de mensen die zelf niet tot verantwoorde
bezinning zouden komen, wegens gebrek aan tijd, opleiding
of wat niet al. De casuïstiek is een poging om ethische theorieën in de complexe practijk van het leven te laten functioneren, om de ethiek dicht bij de mensen te brengen, zoals ook de geneesheer zijn wetenschap bij de mensen brengt.
De natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling
heeft de uitgewerkte casuïstische stellingen op twee belangrijke punten ondergraven (21).
Toen de Amerikaanse machthebbers tegen het einde van
de Tweede Wereldoorlog de atoombom tot hun beschikking
hadden, en moesten kiezen tussen het forceren van een vreselijk einde van de oorlog en het voortzetten van een strijd,
die na misschien vele maanden pas op capitulatie van Japan
zou uitlopen, stonden ze voor een dilemma, waar nog nooit
iemand, althans op deze schaal, eerder voor gestaan had. Er
21 Van Meisen, 1967, p.119-122.
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was geen casuïstische theorie voor dit geval; alle bestaande
geformuleerde normen en voorschriften schoten tekort (22).
Een dergelijke situatie nu is kenmerkend voor de natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling. Uit de aard
der zaak zelf loopt die ontwikkeling vooruit op de bezinning
over de gevolgen ; nog afgezien van het feit, dat die gevolgen zelf meestal niet eens in hun volle omvang bekend zijn.
Het is duidelijk dat de geconcretiseerde ethiek, de casuïstiek,
in deze gevallen geen afdoende hulp kan bieden, maar juist
zelf hulp nodig heeft.
Daarmee raken we het tweede punt van verandering in de
gangbare casuïstiek. Het is niet alleen zo gesteld, dat de natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling voortdurend nieuwe keuzesituaties schept, ze brengt ook mogelijkheden voort om keuzesituaties, ethische dilemma's, te overstijgen. Het steeds verder kunnen aanpassen van de natuur
aan de mens levert in sommige gevallen nu reeds de mogelijkheid om twee goede zaken, die vroeger onverenigbaar
waren, thans wel tezamen uit te voeren. Op wat langere termijn beschouwd levert het zojuist gegeven voorbeeld van de
problemen rondom de geboorte van de kernenergie ons tevens een voorbeeld van wat hier aan de orde is. De kernenergie levert een duidelijke oplossing voor problemen op
het gebied van energievoortbrenging; een land met een tekort aan natuurlijke hulpbronnen op dit gebied (steenkolen, aardolie) was in het verleden vaak op gewelddadige verovering van gebieden, die in de behoefte konden voorzien,
aangewezen. Zodra de energieopwekking losgemaakt kan
worden van deze hulpbronnen en aangevuld kan worden uit
de rijke arsenalen der moderne techniek, vervalt een belangrijke oorzaak van aggressie (23).
Een algemener aspect van deze verruiming ervaren we in
onze betrekkelijke welvaart thans reeds. Omdat er veel minder uiterlijke nood is dan in vroeger tijden, hebben dilemma's als het al of niet voorrang geven aan hulp aan de naaste die zich in een noodsituatie bevindt boven de zorg voor
het zelfbehoud en het materiële behoud van het gezin hun
acute vorm grotendeels verloren.
Natuurlijk is het nog lang niet zo gesteld, dat er geen ethische conflictsituaties meer zouden bestaan. We weten allen
wel beter. Maar zo star en statisch als ze vroeger opgevat
22 Von Weizsäcker, 1957, p.81.
23 Broeze, 1968, p.283.
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werden, zulk een dynamische betekenis krijgen ze nu. Eenmaal deze weg geopend krijgen de ethische dilemma's een
indicatieve betekenis, ze gaan fungeren als een soort van
wegwijzer naar een gebied, waar de mens hulp nodig heeft.
1.10 J Zuivere en toegepaste wetenschap
Veel van wat in het voorgaande behandeld werd zou de indruk kunnen wekken, dat de zuivere wetenschap eigenlijk
weinig of niets met ethiek te maken heeft, en dat de zedelijke vragen en problemen pas opdoemen bij het menselijk
handelen met behulp van de toegepaste wetenschap.
Deze indruk is echter niet juist. Om te beginnen suggereert de onderscheiding 'zuiver - toegepast' een scherpe dichotomie, die in werkelijkheid niet bestaat. De benaming
zuiver of toegepast is afhankelijk van het abstractieniveau
dat aan de orde is (24). Natuurkunde staat als zuivere wetenschap tegenover de technische wetenschappen als toegepaste. Een wiskundige zal van mening zijn, dat een natuurkundige zijn wiskundige wetenschap toepast. De man van
het wiskundige grondslagenonderzoek beschouwt de 'gewone'
wiskundige als iemand die de wiskundige denkmethoden
toepast. Er is geen dichotomie tussen zuivere en toegepaste
wetenschap, maar een ladder, een scala waarop het onderscheid zuiver - toegepast alleen een orderelatie is, geen absolute plaatsbepaling.
Verder is het onmogelijk om van te voren een zogenaamde
zuiver-wetenschappelijke ontdekking te toetsen op eventuele
toepasbaarheid. Dus kan eventuele zedelijke relevantie van
een ontdekking a priori niet ontkend worden. We kunnen
zelfs verder gaan en stellen, dat waarlijk fundamentele vernieuwingen in de techniek gebaseerd zijn op de zuivere wetenschap. En dat is eigenlijk helemaal niet verwonderlijk.
De toegepaste wetenschap doorzoekt het gebied van het inmiddels wetenschappelijk gevondene, de fundamentele vernieuwingen in de techniek ontstaan uit even fundamentele
vernieuwingen in de natuurwetenschappen (25). Ook al is
het onmogelijk om gedetailleerd te voorspellen welke toepassingen de algemene zuiver-wetenschappelijke ontwikkeling zal hebben, toch is het verantwoord te stellen, dat een
vergroting van het inzicht in het kader van de zuivere we24 Van Meisen, I960, p.291-292.
25 Van Meisen, 1967, p.128; zie ook Casimir, 1968, p.77-79.
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tenschap ook een toename van het technisch vermogen tot
gevolg zal hebben.
In negatieve richting, in de richting van schadelijke gevolgen der techniek, spreekt de relevantie van de zuivere wetenschap ook sterk mee. Een duidelijk voorbeeld vormt het
gevaar van de röntgenstraling. In het enthousiasme kort na
de ontdekking van de 'X-stralen' zijn verschillende mensen,
ook Rontgen zelf, lichamelijk beschadigd door overmatige
doses straling. Bij een grotere kennis van het proces en een
dieper inzicht in de optredende natuurwerkingen, vrucht van
zuiver-wetenschappelijk onderzoek, worden dergelijke gevaren vermeden of verminderd. Bij een tekortschietende kennis van zaken kan men met de beste bedoelingen zijn medemens schade toebrengen, terwijl men in de mening verkeert
dat men hem helpt.
Een ander, meer recent voorbeeld is de radioactiviteit, die
optreedt bij kernreacties (26).
De onvoorspelbaarheid van toepassingen, die bij het tot
stand komen van een zuiver-wetenschappelijke theorie nog
onbekend zijn is een negatief aspect van een kwestie, die
ook langs de positieve zijde benaderd kan worden.
Als belangrijk deel van de menselijke cultuur vertoont ook
de zuivere wetenschap een historisch karakter, en wel zo, dat
haar levensgang ingebed ligt in de gehele ontwikkeling van
de mensheid. Wetenschappelijke theorieën zoals de quantentheorie vereisen voor hun ontstaan een hoog wetenschappelijk niveau; een wetenschap die dit niveau kan bereiken
berust in een ver gevorderde menselijke cultuur. Het vergroten van kennis van, inzicht in, en daardoor hanteerbaarheid van de stoffelijke werkelijkheid leidt tot een verhoging
van het menselijk niveau van mogelijkheden, dat zelf weer
fundament van verdere ontwikkeling is. Het betreft hier
een complex proces met vele wisselwerkingsrelaties, maar
vast staat, dat het historisch, en onomkeerbaar is, en dat het
een duidelijke groei, een vooruigang te zien geeft.
Tot dusverre is de zuivere wetenschap in deze paragraaf
verschenen als dienstbaar aan de praxis. Men kan zich afvragen of er uiteindelijk toch geen prioriteit van het belangeloze beschouwen, het zuivere weten, bestaat, waarbij
de hierboven genoemde en de toekomstige practische gevolgen tot de toevallige bijverschijnselen gerekend moeten worden. Dan echter wordt de onderscheiding theorie - practijk,
26 Groenewold, 1968, p.l 19-123.
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correlerend met de hierboven besproken onderscheiding zuivere wetenschap - toegepaste wetenschap, te zeer absoluut gesteld. De theorie dient de practijk, maar put zich hierin niet
uit. De practijk versterkt op vele wijzen de ontwikkeling der
theorie, en zo is er een kring-relatie aanwezig, die omschreven moet worden in een wijdser verband, de vraag van de
mens naar zichzelf. Die vraag is het waar de beschouwing
en ook het menselijk handelen op gericht staat, een vraag
waarop het antwoord zich ontwikkelt in de tijd, en daarbij
de vraag, opnieuw en steeds dieper gesteld, voor zich uit
drijft. Als het verder ontwikkelen van het antwoord op deze
vraag goed is - een evidentie waarop deze studie steunen
wil - dan is het verder ontwikkelen van natuurwetenschap
en techniek, als facetten van dit antwoord, eveneens goed.
1. lij De gevaren van het technische bestel.
Nu we eenmaal deze weg afgelegd hebben past het ons, nog
eens om te kijken en daarbij aandacht te besteden aan de
waarschuwingen tegen de technische ontwikkeling, die duidelijk uitgesproken worden in het werk van denkers als Jaspers, Marcel, Guardini, Lotz. Als men zich louter deze gidsen kiest voor de bezinning op het onderwerp dat ons bezig
houdt, dan blijft er weinig over van de waardering voor de
grote rol, die de natuurwetenschap en de techniek spelen
bij de opbouw van een menselijke samenleving.
Jaspers begint het hoofdstuk over de moderne techniek in
'Vom Ursprung und Ziel der Geschichte' met enkele zware
mineur-accoorden: 'Heute ist das Bewusstsein uns allen gemeinsam, an einer Wende der Geschichte zu stehen, die man
vor hundert Jahren noch mit dem Untergang der antiken
Welt verglich, dann aber tiefer und tiefer spürte als das
grosse Verhängnis nicht nur Europas oder des Abendlandes,
sondern der Welt. Es ist das technische Zeitalter mit allen
Konsequenzen, die nichts bestehen zu lassen scheinen, was
der Mensch sich in Jahrtausenden an Arbeitswesen, Lebensform, Denkungsart, an Symbolen erworben hat' (27).
Hier wordt ons de techniek voorgesteld als een autonome
macht, die onafwendbaar voortgaat al het waarlijk menselijke, dat we in minder technische eeuwen opgebouwd hebben, te verwoesten. In deze omschrijving kunnen vele van
de bezwaren tegen de technisering der samenleving samen27 Jaspers, 194S, p.120.
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gevat worden. Deze samenvatting draagt duidelijk het kenmerk van haar ontstaan ; ze is geboren uit de gedachten en
gevoelens van de op zichzelf betrokken persoon van hoogstaande geestelijke ontwikkeling, die te weinig openstaat
voor het goede, dat de natuurwetenschap en de techniek
kunnen brengen. Deze beperktheid is vaak het gevolg van
opvoeding, opleiding, milieu. Marcel verwoordt zelf zijn onbekendheid met het technische milieu: 'Il m'aurait toujours
paru malhonnête de vouloir mettre en scène un milieu que
je ne connaissais que par ouï-dire ou par mes lectures.
J'ajoute que cela restera pour moi un regret et jusqu'à un
certain point un remords de n'avoir pas pris contact avec le
milieu ouvrier par exemple' (28).
Bij vele van de hier boven bedoelde auteurs en critici moeten we constateren, dat er een grote kloof gaapt tussen de
denkwereld van de menswetenschappen enerzijds en het domein van de exacte wetenschappen anderzijds. De alphabêta-scheiding moge historisch verklaarbaar zijn, ze kan misschien zelfs op didactische gronden verdedigd worden, ze is
niet meer toelaatbaar in een cultuur, waarvan het exact-wetenschappelijk facet zo sterk op de voorgrond treedt. Wanneer de genoemde denkers meer dan een vluchtige kennis
van de natuurwetenschappelijke en de technische denkwereld zouden hebben, en daarvan in hun werken zouden getuigen, dan zou hun bezinning aan diepgang winnen, en ze
zouden beter verstaanbaar zijn voor diegenen, in wier belang deze bezinning juist geschiedt.
Gegeven de grote mogelijkheden, die de natuurwetenschap
en de techniek ons aanbieden, is juist de bezinning op mogelijke gevaren en kwade gevolgen een duidelijke indicatie,
dat het hier om een menselijke activiteit gaat. Niet het
blind-instinctieve handelen in het dierenrijk aan de ene
kant, niet het met magische rituelen pogen te beïnvloeden
van een bovenaardse willekeur aan de andere kant is hier
aan de orde. Het betreft hier een dringende uitnodiging, de
verantwoording voor ons voortbestaan ten diepste te beseffen, en als mensen, bewust van mogelijkheden en van gevaren, verder te gaan.
Zo wijzen ook de gevaren, die zichtbaar worden in de loop
van de technische ontwikkeling, op de menselijke vooruitgang. In de eerste plaats worden ze als gevaren herkend. De
mensen geven zich niet zonder meer over aan een onvermijSi Marcel, 1964, p.202-203. Zie ook. Van Meisen, 1960, p.12-13.
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delijk lijkende ontwikkeling. Integendeel, in bepaalde gevallen fungeren deze gevaren juist als prikkel, als uitdaging
aan de mensen, te laten zien wat ze waard zijn, hoever hun
scherpzinnigheid, hun bekwaamheid, hun spaarzaamheid,
hun zelfbeheersing, hun naastenliefde reiken.
In de tweede plaats dwingen de gevaren en ongunstige aspecten van de technische ontwikkeling de mensen, zich af
te zetten tegen de tekorten in menselijke ontwikkeling en
ontplooiing, die door de natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling blootgelegd worden. Daardoor gaan de
mensen zich bezinnen op het ideaal van de mens en zijn
ontplooiing, omdat het tekort immers pas duidelijk wordt,
als het gevreesde ontwikkelingsaspect vergeleken wordt met
een gewenste situatie. Het resultaat van deze bezinning
wordt uiteindelijk teruggevonden in opvoeding, onderwijs,
opleiding, voorlichting.
Het bestaan van gevaren wijst op het ontbreken van een
automatische vooruitgang, en dus op de noodzaak van menselijke bezinning en dienovereenkomstig handelen. De begeerde vooruitgang impliceert daardoor volledig de hoogste
menselijke mogelijkheden. Het aanwijzen van nog potentiële of reeds actuele gevaarlijke ontwikkelingen in de techniek heeft op zichzelf al een belangrijke menselijke betekenis. Het feit immers, dat de mens in staat is, in bepaalde
gebeurtenissen en toestanden onheil aan te wijzen, doet hem
tevens de aandacht richten op het heil, op datgene wat als
gevolg van de ontwikkeling gewenst wordt. Het heil kan
immers pas gekend worden wanneer het contrasteert met de
gesignaleerde onheilen. Daarmee krijgt het signaleren van
gevaren en onheilen een onvervangbare indicatieve functie.
Het is namelijk de normale weg, waarlangs wij het heil, dat
zo moeilijk nader te omschrijven is, op gedetailleerde punten kunnen preciseren, door namelijk uit te gaan van onze
critiek op, onze veroordeling van een onheil of een gevaar
in de technische ontwikkeling. Het zien en herkennen van
onheil op die heel concrete plaats in de technische wereld
verheldert telkens op een even concrete wijze een aspect van
het heil, van wat de mensen goed oordelen.
1.121 Misbruik van de techniek
Vele gevaren, die in het technische bestel te voorschijn komen, hangen samen met de primitieve en onvolmaakte fase,
waarin de historische ontwikkeling der technische mogelijk31

heden zich thans bevindt. Ondanks het feit, dat door de
aard van de verwachte ontwikkeling elk van deze gevaren
in betekenis kan verminderen, lijkt dit toch een toestand,
die inherent is aan de hele techniek. Het is immers te verwachten, dat met de kwalitatieve ontwikkeling en de kwantitatieve uitgroei van de techniek steeds nieuwe gevaren en
bedreigingen van deze categorie zichtbaar zullen worden.
Een andere categorie van gevaren wordt gevormd door de
steeds aanwezige mogelijkheid van misbruik door de mens
van de via de techniek verkregen mogelijkheden. De mens
heeft in de loop van zijn geschiedenis bewezen, alle menselijke mogelijkheden ten goede en ten kwade te kunnen gebruiken. Toename van de menselijke mogelijkheden, naar
soort en naar omvang, doet ook de mogelijkheden voor gebruik ten kwade en de ernst van de gevolgen van zulk misbruik toenemen. Aldus brengt de techniek met zich mee het
verschijnen in de wereld van kwaad, dat er zonder die technische ontwikkeling niet zou geweest zijn.
Wanneer de aandacht eenzijdig gericht wordt op de hier
bedoelde misbruiken van technische mogelijkheden, dan
krijgt men gemakkelijk redenen om de hele technische ontwikkeling te betreuren en tot de slotsom te komen, dat het
voor de mens beter zou zijn, als deze ontwikkeling nooit tot
stand gekomen was. Van dit standpunt uit kan de mens er
toe komen, de techniek als een zedelijk kwaad te zien, ofwel tenminste de opvatting van de techniek als een goed te
bestrijden en af te wijzen.
Er zijn mensen, die van nature of door omstandigheden,
zoals opvoeding, opleiding en milieu, eerder de positieve
mogelijkheden van de technische ontwikkeling zien ; anderen zullen vanwege soortgelijke omstandigheden eerder misbruik en kwaad opmerken. Een ethische discussie over de
natuurwetenschappelijk-technische ontwikkeling tussen vertegenwoordigers van beide kampen wordt bemoeilijkt, niet
door een of ander meningsverschil op het terrein van de
ethiek, maar door het feit, dat het begrip techniek voor beiden verwijst naar verschillend geaarde menselijke activiteiten. En die verschillen in geaardheid hebben duidelijk ethische consequenties.
De oplossing van dit meningsverschil vinden we, wanneer
we de voorgaande bespreking onderzoeken naar een onuitgesproken vooronderstelling. We zijn er van uitgegaan, dat
het goede gebruik van de techniek, dat wil zeggen dat gebruik dat gericht staat op het effectief verbeteren van de
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materiële omstandigheden van de leefwijze van de mens en
het vergroten van de menselijke mogelijkheden, en het misbruik van de techniek, naast en tegenover elkaar kunnen
worden gesteld als gelijkwaardige mogelijkheden. Ook in
ethisch opzicht gelijkwaardig, en dat is hier juist aan de
orde. Die vooronderstelling is niet tegen een critisch onderzoek bestand, want het goede in de keuze tussen goed en
kwaad blijft in alle opzichten het zedelijk vereiste, dat wat
de mens behoort te doen.
Vóór het tot stand komen van een technische mogelijkheid
kan deze uit de aard der zaak niet toegepast worden, niet
ten goede, ook niet ten kwade. Veronderstel nu, dat de onderzoekers aankondigen, dat de realisatie van een bepaalde
mogelijkheid nog geruime tijd op zich zal laten wachten. De
deelnemer aan de hier gevoerde discussie, die vooral de
goede toepassingen der techniek opmerkt, zal het uitstel van
deze nieuwe mogelijkheid betreuren, de andere zal zich verheugen over het feit dat het kwaad en het misbruik de handen gebonden blijven.
Zodra echter de nieuwe mogelijkheid wel gerealiseerd
wordt, verandert het beeld in onze discussie. Ten opzichte
van de goede toepassingen is er geen ethisch bezwaar aan te
voeren, misschien zelfs een zedelijke verplichting te formuleren. Geheel anders is echter de stand van zaken bij het
misbruik. Want of dat nu mogelijk is of onmogelijk, de zedelijkheid verbiedt misbruik absoluut. Als consequentie
daarvan moet de discussie beslecht worden ten voordele van
het goede in de nieuwe mogelijkheden, want het kwade mag
men niet doen, onverschillig hoeveel kwaad men kan doen.
Het wijzen op mogelijk of actueel misbruik, hoe nuttig ook
voor de discussies over onze toekomst met de techniek, kan
er bijgevolg niet toe leiden, dat het goede in de techniek
wordt geëgaliseerd of overvleugeld door het kwaad van misbruiken. De zedelijke betekenis van de techniek wordt door
de mogelijkheid noch door de feitelijkheid van misbruik
weggenomen.
1.13 J De ethische bekommernis om de wetenschap
Het overwegen van de enorme mogelijkheden, die de natuurwetenschap via de techniek biedt, zou nu de balans naar
de andere zijde kunnen doen overslaan. Men zou kunnen
menen, dat louter uit ethische motieven de natuurwetenschap verder ontwikkeld zou moeten worden.
ÌÌ

Nog afgezien van de vraag of dat mogelijk is, moet men
echter opmerken, dat in deze opvatting de natuurwetenschap en de techniek duidelijk als in zich ethisch neutraal
beschouwd worden. De drijfveren die de ontwikkeling voortstuwen, zouden dan wel zedelijke betekenis hebben, maar
ten opzichte van de wetenschappelijk en technisch actieve
mensen zouden ze van buiten af komen.
Dit nu is een eenzijdige visie. In werkelijkheid worden
de natuurwetenschap en de techniek krachtig voortgestuwd
door de eigen dynamiek van de naar kennis en natuurbeheersing strevende mens. Ze hebben een sterke innerlijke
dynamiek en het frappante ten opzichte van het onderwerp
van deze studie is nu juist, dat in die gerichte ontwikkeling de uitbreiding van de zedelijke betekenis zelf opdoemt,
in het licht van de verworven mogelijkheden tot hulp aan
onze medemensen. Niet uit de wens om de wereld te beheersen zijn de natuurwetenschap en de techniek ontstaan. De
daaruit voortvloeiende ethische relevantie is pas veel later
te voorschijn gekomen, of liever, ze is bezig voorzichtig ter
wereld te komen. Daarbij verdringt ze de andere motieven
niet. De mens zal wetenschap blijven beoefenen alleen om
te weten, om te begrijpen. Zintuigen en verstand vragen zelf
om gebruik. De zedelijke zin schaart zich daar bij, en geeft
de andere motieven een diepere betekenis. En dan is een
der belangrijke aspecten van het menselijke, de zin voor
goed en kwaad, ook te voorschijn gekomen in de natuurwetenschap en de techniek, zodat het innige verband van deze
menselijke activiteiten met het 'gewoon^menselijke' eens te
meer aan het licht komt. In de wetenschappelijke uitspraken, in de technische producten is die zin niet rechtstreeks
waarneembaar. Ze komt pas te voorschijn als we de mensen
bezig zien dit aspect van hun wereld op te bouwen en verder te ontwikkelen.
De natuurwetenschap en de techniek zijn voortbrengselen
van vele mensen. Door het grote aantal er bij betrokken
mensen en door hun krachtige eigen ontwikkelingsstructuur
vertonen zij echter ook een betrekkelijke autonomie. Deze
komt met betrekking tot de zedelijke betekenis te voorschijn
als we ons afvragen of alle uitvindingen en ontdekkingen
bij hun ontstaan uitdrukkelijk vergezeld gegaan zijn van de
intentie van hun makers, de mensen zoveel mogelijk goed
te doen, voor alle mensen grotere mogelijkheden te openen.
Het antwoord luidt natuurlijk ontkennend. Het ontwikkelen van oorlogstuig is bijvoorbeeld gebaseerd op de bedoe34

ling, een bepaalde groep mensen, de vijand, zoveel mogelijk kwaad te berokkenen. Toch is het mogelijk, een imposante lijst op te stellen van wetenschappelijke en technische
vondsten, die vanwege de oorlogsinspanning op zijn minst
gezegd krachtig bevorderd zijn. Zonder het te beseffen kunnen mensen goed werk doen voor de ontplooiing van de
mensheid; de waarde van het werk is niet louter afhankelijk van de intenties van de maker. Diens verontruste geweten mag daarbij natuurlijk niet in slaap gesust worden; de
natuurwetenschap en de techniek kunnen beter uit vredesinspanning dan uit de wil tot doden en vernietigen gevoed
worden.
1.141 Samenvatting en conclusie
Laten we het in dit hoofdstuk behandelde over de relatie
tussen de ethiek enerzijds en het domein van natuurwetenschap en techniek anderzijds samenvatten:
Ij Voor het vruchtbaar werkzaam zijn in natuurwetenschap
en techniek is het bezitten van diverse zedelijke eigenschappen nodig.
2/ De resultaten van de natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling openen grote nieuwe mogelijkheden voor
het goede in de mensen; daarmee brengen de natuurwetenschap en de techniek in zekere zin zedelijke verplichtingen
te voorschijn.
3 f Dezelfde techniek opent ook steeds grotere mogelijkheden voor het kwaad, en laat het daardoor in toenemende
duidelijkheid als kwaad verschijnen.
4¡ Alles bijeen genomen wijzen de natuurwetenschap en de
techniek in een richting, waarin de contouren van wat mens
zijn inhoudt, duidelijker en rijker naar voren komen.
Met dit alles voor ogen moeten we de neutraliteit van de
natuurwetenschap en de techniek in zedelijk opzicht verwerpen. We moeten het beoefenen van deze menselijke bezigheden, mits niet ontaard in hun perversies, goed noemen.
Niet alleen met het oog op de materiële voorwaarden voor
ons louter biologisch voortbestaan, hoewel dat al een imposante indicatie van de waarde der natuurwetenschap is. Daar
nog ver overheen worden steeds meer materiële belemmeringen voor een volle menselijke ontplooiing weggenomen,
wordt steeds meer geest geïncarneerd in de materie.
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2/TECHNIEK IN DE SAMENLEVING

2.1 ¡ Menselijke noden en tekorten
Gedurende de prehistorie en de geschiedenis van de mensheid heeft de techniek altijd een rol gespeeld bij de pogingen van de mensen, zich te handhaven in en tegenover een
onbarmhartige, kille, gesloten natuur. Door het verzamelen
van de ervaringskennis verkreeg de mens in de loop der
eeuwen een verzameling methoden, fabricageprocessen en
constructies. Duidelijk in tegenstelling met de tegenwoordige gang van zaken geschiedde die empirische ontwikkeling
van de primitieve techniek zonder binding met de wetenschap, die haar taak bepaald niet zag in het fabriceren van
dingen, maar in het beschouwen van de werkelijkheid. In
de bloeitijd der Griekse wetenschap was de contemplatieve
en speculatieve wetenschap haar eigen weg gegaan. Wetenschap en techniek hadden een lange gescheiden weg vóór
zich, alvorens zij beiden ver genoeg gegroeid waren om samen de moderne wetenschappelijke techniek te gaan vormen (1).
De ervarings-techniek ontwikkelde zich op deze wijze slechts
schoorvoetend. De huidige mens is geneigd, de prestaties van
vroeger eeuwen op technisch gebied te minimaliseren of te
verwaarlozen, en een vergelijking met het huidige ontwikkelingstempo maakt dat, oppervlakkig bezien, begrijpelijk.
Juist zoals thans was ook deze oude techniek gericht op de
bestrijding van menselijke nood en menselijk tekort, voor
zover dat gebeuren kon door gebruik te maken van materiële middelen.
Deze materiële middelen waren zeer beperkt door het feit,
dat vrijwel de enige energiebron bestond uit menselijke en
dierlijke spierarbeid. Men was aangewezen op spierkracht en
dus was zowel de grootte als de snelheid van de energieleverantie aan nauwe grenzen gebonden. Sporadisch werd de
energie van stromend water gebruikt, en in de Middeleeuwen kwamen windmolens in gebruik.
Toch kenden reeds de Grieken en de Romeinen bevloeiïngsinrichtingen voor droge akkers, wijnpersen, molens voor het

/ Zie Van Meisen, I960, waarin dit thema uitvoerig behandeld wordt.
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malen van graan, waterleidingssystemen, hijsapparaten, transportwagens, schepen. De smeden kenden de bereidingswijze
van staal, koper, brons, tin, goud en zilver uit hun ertsen.
Oorlogvoerende staten konden beschikken over gemechaniseerde bogen, katapulten, steenwerpers. Kleding en woningtextiel werden vervaardigd met weefgetouwen en voor de
versiering ontstond een op natuurproducten gebaseerde
kleurstoffenindustrie. Men beheerste de vervaardiging van
glazen voorwerpen. De verlichting stond op een zeer laag
peil. Toortsen en fakkels, olielampjes en waskaarsen zijn
eeuwen lang de enige bruikbare lichtbronnen geweest. Ook
wat de verwarming aangaat lagen de prestaties niet hoog;
de eisen in het Middellandse-Zeeklimaat trouwens ook niet.
Toch bestond er voor openbare gebouwen al een primitief
soort centrale verwarming (2).
Kenmerkend voor al deze techniek is de langzame ontwikkelingsgang, het zelden opduiken van iets totaal nieuws.
Vele generaties achtereen gebruiken dezelfde lampjes, dezelfde landbouwtechnieken, dezelfde weefgetouwen. Een vergelijking met de prestaties van de wetenschappelijke techniek in onze dagen, zowel in omvang als in snelheid van ontwikkeling, toont enorme verschillen, maar dat is niet de enig
mogelijke vergelijking.
Om de ware betekenis van deze oude techniek te zien moet
men de mens van die dagen en in die beschavingskringen
vergelijken met de vrijwel techniekloze mens, die onbeschermd in de natuur staat. De stadsbewoner van de Griekse
en de Romeinse beschavingskring had in zijn omgeving al
een groot stuk aangepaste natuur, dienstbaar gemaakt aan
zijn bedoelingen, zij het dan ook dat de hierbij toegepaste
natuurwetten zodanig aan de oppervlakte lagen, dat zonder
wetenschappelijk onderzoek, louter door ervaring en spontane waarneming, hun uitnodiging door de mens kon worden aanvaard. De toegepaste natuureigenschappen waren
eenvoudig en doorzichtig, en dat moesten ze ook wel zijn.
Meer fundamentele eigenschappen van de materie zouden
pas aan het licht komen na een gigantische ontwikkeling
in de natuurwetenschap, gevolg van het tot stand komen
van de experimenteel-inductieve methode van kennisverwerving.
Bij haar eenvoudige aard en simpele ervaringsachtergrond
had de oude techniek wel een element van vertrouwdheid,
2 Dijksterhuis-Forbes, 1961,p.58-73,p.ll5-130.
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een eigen zijn aan de mens, gevolg enerzijds van het ontbreken van theoretische diepgang, anderzijds van het langzame
ontwikkelingstempo. De in die dagen toegepaste technische
hulpmiddelen waren voor ieder duidelijk, wat hun doel, hun
werking en hun bediening betrof, en ze bestonden doorgaans reeds sinds eeuwen.
Bij de grote verschillen tussen toen en nu is ook deze algemene vertrouwdheid tot op zekere hoogte verdwenen. Gebleven is echter het fundamentele kenmerk van alle techniek: het doorzien van wat de natuur aan mogelijkheden
biedt, het toepassen van die mogelijkheden om de mens te
bevrijden van materiële nood, zware lichamelijke arbeid, tekort op vele terreinen. In de huidige tijd is duidelijk geworden hoezeer de mensheid in materieel opzicht gedragen
wordt door de techniek; daardoor heeft de techniek recht
op erkenning als menselijke bezigheid van grote waarde
voor het bestaan en de ontplooiing der mensheid (3).
De effectiviteit waarmee hulp geboden kan worden is door
de combinatie met de moderne natuurwetenschap sterk gestegen. Deze combinatie is zo vruchtbaar voor beide gebleken, dat technische en natuurwetenschappelijke vooruitgang
niet meer te scheiden zijn. De technische blik kan niet zonder de natuurwetenschappelijke methode, de wetenschapsman kan de objecten der natuurwetenschap niet bestuderen
zonder zelf experimenteel te handelen, in de werkelijkheid
in te grijpen, en dus op technische wijze veranderingen in
die werkelijkheid aan te brengen. Deze wederzijdse betrokkenheid opent voor het samenstel van natuurwetenschap en
techniek de mogelijkheid om de menselijke omgeving 'ter
hand te nemen' en aan de menselijke 'behoeften aan te passen (4).
De mens blijkt daar snel en dankbaar gebruik van te gaan
maken. Die dankbaarheid blijkt doorgaans niet uit woorden,
maar uit daden, uit het feit, dat een nieuwe technische
vondst in korte tijd wijd verspreid en toegepast wordt, mits
deze een werkelijke verbetering van de levensomstandigheden tot gevolg heeft (5). Een technische vinding legitimeert
zich aldus door haar succes.

1 Dessauer, 1961, p.30. Vgl. paragraaf 1.5.
i Dubarle, 1958, p.289. Vgl. paragraaf 1.6.
4 De Wilde, 1968, p.304.
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2.2¡ Materiële middelen voor de zelfontplooiing
van de mensen
Een bezinning op het doel van de techniek kan niet blijven
staan bij de uiterlijke, bestaande, gekende nood, waarin alle
of sommige mensen zich bevinden, of zich vóór de huidige
welvaartsperiode in het geciviliseerde deel van de wereld bevonden hebben. Meer dan alleen het langs stoffelijke weg
genezen van zich daartoe lenende menselijke noodsituaties
opent de toepassing van de techniek voorheen ongekende
mogelijkheden voor de ontplooiing van het menselijk leven.
De vrijmaking van enorme energiereservoirs, die de moderne
techniek ons gebracht heeft, verlost de mens niet alleen van
de meest grove vormen van slavenarbeid, het proces der verlossing gaat voort en het levert voor vele mensen in toenemende mate vrije tijd op. Deze toenemende vrije tijd is een
noodzakelijke voorwaarde voor de menselijke zelfontplooiing.
Een noodzakelijke voorwaarde, maar zeker niet een voldoende voorwaarde. Natuurlijk wordt die vrije tijd niet alom besteed op een wijze, dat daaruit grote zelfontplooiing
blijkt, maar dat is nu eigenlijk niet aan de orde. De techniek 'bevrijdt vele mensen van zware arbeid, nodig om ons
ten opzichte van de materie staande te houden, en het wegvallen van stoffelijke verplichtingen schept tijd en gelegenheid om meer geestelijke menselijke eigenschappen te ontwikkelen. Het verzorgen van de materiële basis voor de menselijke samenleving enerzijds en de meer of minder afdoende bescherming tegen de voortdurende bedreiging door de
natuur anderzijds verschaffen de materiële voorwaarden,
waarop een samenleving van menselijker allure kan groeien
dan voorbije eeuwen ons te zien gegeven hebben (6).
De andere aspecten van de technische ontwikkeling vertonen min of meer hetzelfde beeld. Ontstaan om in een duidelijke situatie van menselijk tekort enige hulp te bieden, leiden ze tot het in gang zetten van een ontwikkeling, die veel
verder gaat dan oorspronkelijk overzien werd. De uitvinding
van de boekdrukkunst moge in haar primitieve fase slechts
enkele monniken bevrijd hebben van het werk, dat niet ten
onrechte naar hen is genoemd, het alsmaar overschrijven
van boeken en geschriften, haar werkelijke betekenis kunnen wij terugblikkend nu pas overzien. Zonder het gedrukte
woord zou onze beschaving niet zijn wat ze nu is, zouden
6 Dippel, 1962, p.21; idem, 1968, p.U.
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ook onze persoonlijke mogelijkheden tot geestelijke ontwikkeling en communicatie ver achterblijven bij de tegenwoordige.
Dit voorbeeld is ook zeer geschikt om een ander aspect van
de techniek te belichten. En wel het feit, dat materiële en
geestelijke ontwikkeling hand in hand gaan, en in veel gevallen elkaar conditioneren. In de wat minder critische redeneertrant die in het dagelijks leven vaak gevolgd wordt,
pleegt men deze aspecten van de menselijke bestaanswijze
eerder te scheiden dan te onderscheiden, en men kent dan
aan de techniek het vermogen toe, en ook de taak, voor onze
stoffelijke belangen te zorgen.
Is het misschien zo, dat de techniek zich bescheiden moet
beperken tot het oplossen van zuiver stoffelijke noden en
daarbij dan ook alleen maar van stoffelijke hulpmiddelen
gebruik kan maken? De gedachte lijkt methodisch aantrekkelijk te zijn, omdat er direct een ondubbelzinnige terreinafbakening mee gegeven zou zijn: de mens heeft stoffelijke
en geestelijke behoeften en noden, de techniek voorziet steeds
beter in de stoffelijke, maar voor de voorziening in de geestelijke noden is er van de techniek geen heil te verwachten.
Deze extreem dualistische visie faalt echter in drie opzichten. Bij de bron van de techniek kan men geen scheiding
waarnemen tussen zuiver stoffelijke realiteiten en de menselijke geest. Integendeel, het technische uitvindings- en ontwikkelingsproces voltrekt zich juist in en door een zeer innig samenspel van de stoffelijke gedetermineerdheid en de
geest van de uitvinder. Op de tweede plaats blijkt het niet
of nauwelijks mogelijk, behoeften aan te geven, die zuiver
stoffelijk zijn, waar dus het geestelijke totaal aan ontbreekt.
Primaire levensbehoeften conditioneren de werking van het
menselijke brein, luxe is gecorreleerd met bepaalde vormen
van beschaving en geestescultuur. Tenslotte blijkt uit de historische ontwikkeling, dat alle uitvindingen, ook die welke
wij vanuit ons standpunt 'primitief' noemen, pas mogelijk
worden en tot stand komen na het bereiken van een bepaald geestelijk niveau. Deze uitvindingen zelf bieden dan
weer een krachtige materiële basis voor de verdere ontplooiing der geestelijke cultuur, en dat is geen bijkomend,
maar een wezenlijk gevolg van hun toepassing. Technische
prestaties hebben civilisatie en cultuur mogelijk gemaakt (7).
Het extreme dualisme moeten we dus laten varen. Het
7 Von Martin, 1962. p.77-78.
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biedt slechts een ontoelaatbare simplificatie van de werkelijke bestaanswijze van de mens. Het stoffelijke en het geestelijke vormen geen van elkaar onafhankelijke zijnsgebieden, ze zijn niet van elkaar te scheiden. Zodra een stuk werkelijkheid op enigerlei wijze in betrekking staat tot de mens
is er aan die betrekking een stoffelijk en een geestelijk aspect te onderscheiden. Het stoffelijke en het geestelijke zijn
hecht verbonden, als complementaire grootheden die te
voorschijn komen afhankelijk van de waarnemingspositie
die de mens inneemt. Zo is de zijnswijze van de mens, geestin-stof.
Een spiritualisme dat de stoffelijkheid met haar waarde
ontkent maakt een soortgelijke fout als een materialisme
dat de geest met zijn eigen waarde ontkent. Beide benadrukken terecht het feit dat alle handelen geestelijk, respectievelijk stoffelijk, te duiden en te beschrijven is. Onvolkomen is
hun gedachtengang, wanneer ze het complementaire aspect
verwaarlozen, er smalend over spreken of het welbewust en
uitgesproken ontkennen.
Het woord techniek duidt in deze studie een geheel van
menselijk handelen aan. In het dagelijkse spraakgebruik
komt het woord ook voor in de socratische betekenis van
persoonlijke, op ervaring en begaafdheid berustende handigheid: de techniek van de sportman, de schilder, de musicus.
Ondanks het grote en vaak benadrukte verschil in betekenis tussen deze persoonlijke individuele techniek en ons algemenere begrip techniek met zijn geobjectiveerde betekenis is er toch zoveel overeenkomst, dat wij de persoonlijke
techniek van een pianist kunnen gebruiken als analogon,
waarmee de plaats van de 'algemene' techniek in het menselijk leven te beschrijven valt. Voor een niet-musicus is het
klavier niet de mogelijkheid tot musiceren, maar een neutrale verzameling materie. Dat wil zeggen, die toetsen zijn
geordend, maar de zin van de ordening ontgaat de niet-musicus. Aldus wordt het klavier een scheidsmuur tussen mens
en muziek. De geoefende pianist echter hanteert zijn instrument via dit toetsenbord, hij 'kent' de ordening der toetsen,
niet alleen beschrijvenderwijs, zoals de muziektheoreticus of
de pianobouwer, maar actief; hij 'beheerst de nodige handen vingerbewegingen zodanig, dat hij niet eens bewust denkt
aan alle bewegingen. Hij denkt met de handen en de vingers, en via dat toetsenbord wordt de piano een verlengstuk
van zijn lichaam, een mogelijkheid tot persoonlijke expressie.
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Zo ook zien wij de plaats van de techniek in de gehele menselijke samenleving. In het technisch handelen ontsluiten
wij de mogelijkheden, die in het verleden geblokkeerd waren door het toen nog ondoorzichtig-stoffelijke karakter der
werkelijkheid. Natuurwetenschap en techniek samen ontsluiten mogelijkheden die de mens tegelijkertijd kan gaan
vullen met een geestelijke inhoud. De techniek is een onmisbare schakel op de weg langs welke de geest van de mens
zich in de stof uitdrukt, terwijl de stof steeds meer de geest
kan dragen.
Het ontsluiten van deze mogelijkheden wordt echter lang
niet altijd gevuld met een juiste geestelijke inhoud. De mens
heeft in zijn geschiedenis alles wat te misbruiken is al ooit
misbruikt, en de techniek vormt daarop zeker geen uitzondering. Wel urgeert de techniek ons, juist vanwege de toegenomen mogelijkheden en dus evenredig toegenomen gevaren van misbruik, tot het formuleren van de menselijke doelstellingen en ook van de zedelijke plichten, die de mens zichzelf in onze hedendaagse wereld, en in de toekomstige, zal
moeten opleggen.
2.3/ De onverzadigbare mens
In vele critische beschouwingen omtrent de techniek en de
bevrediging van menselijke behoeften spreekt men over de
mensen als onverzadigbare wezens. Iedere vervulde wens
roept weer nieuwe wensen te voorschijn, nooit is de mens tevreden met wat hij in materieel opzicht bereikt heeft. Analoog aan de afkeurende houding tegenover kinderen, die
nooit genoeg hebben, zien velen in deze houding van de
mens een afkeurenswaardige tendens tot gemak, genot, afkeer van werken, luiheid.
Dit harde en pessimistische oordeel doet echter aan de zaak
niet volledig recht. De extremen van de genoemde tendenties zijn inderdaad in grote lijnen af te keuren, maar zij vormen perversies van strevingen, die aan de menselijke bestaanswijze van nature eigen zijn.
Onze materiële situatie is nog lang niet zo ideaal, dat het
verantwoord zou zijn, een halt toe te roepen aan de verdere
ontwikkeling der natuurwetenschappelijke techniek. Tegen
vele stoffelijke bezwaren moeten we ons nog teweerstellen,
veel lichamelijke en vooral veel monotone routinearbeid
moet nog door mensen gedaan worden. Geen hoofdstuk uit
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de techniek is als voltooid te beschouwen; feilen en tekorten zijn voortdurend prikkels tot verder onderzoek.
Op grote schaal wordt deze opvatting gesteund wanneer we
de balans trachten op te maken, niet alleen van de materiële positie in de geciviliseerde werelddelen, maar van de
situatie over de gehele wereld. Dan blijft er van onze hoogenergetische samenleving (8) weinig over; dan is er nog veel,
nog gigantisch veel ontwikkeling nodig, alleen maar om alle
volkeren in materieel opzicht te brengen op het betrekkelijk
hoge peil, waarop bijvoorbeeld de welgestelde bewoners van
de Noordamerikaanse grote steden staan. In dat opzicht is
de wereld als geheel voor onafzienbare tijd als onverzadigbaar te beschouwen.
Dat betreft alleen nog maar het stoffelijk aspect van de
menselijke strijd tegen armoe, honger, koude. Want indien
de geschetste, in materieel opzicht geëgaliseerde wereld-welvaart ooit een feit geworden zou zijn, dan nog blijft als
eigenschap van de mens over: het meer willen kunnen, het
nooit volledig tevreden zijn met het reeds bereikte. Dit is
het materiële aspect van een menselijke eigenschap of complex van eigenschappen, waarvan het geestelijk aspect gelegen is in het feit, dat op het terrein van het weten de mens
evenzeer onverzadigbaar is. Op alle terreinen van wetenschappelijk onderzoek roepen oplossingen van problemen
nieuwe problemen op; nergens kent het speurwerk de rust
van het volstrekt definitieve weten, van de voltooide wetenschap. Met de kennis der natuur die bijvoorbeeld Galilei bezat zou een moderne fysicus weinig kunnen beginnen, zonder dat dit aan onze grote bewondering voor de prestaties
van Galilei afbreuk doet. Het mens-waardige peil van kennis en wetenschap is nu eenmaal sinds die eeuw gestegen.
En analoog daarmee verschuift ook in materieel opzicht het
niveau van stoffelijke mogelijkheden, dat wij als menswaardig beschouwen. Dit alles betekent, dat de mens een wezen
is, dat in zijn mogelijkheden weliswaar beperkt is, maar dat
die grenzen en beperkingen in geestelijk en in materieel opzicht voortdurend verder weg geschoven worden, mede dank
zij de permanente activiteit van wetenschapsmensen en technici.
Toch zal die ontwikkeling, genomen naar zijn externe
zijde, dat wil zeggen benodigde mankracht, energie en geld,
niet kunnen blijven groeien zoals dat in de laatste tientallen
S Zie paragraaf 1.7.

jaren gebeurd is. Om zuiver tactische redenen zal de ontwikkeling in wat rustiger vaarwater terecht moeten komen. De
eindigheid van de aarde wordt bij de moderne verkeers- en
communicatiemiddelen steeds duidelijker, en we kunnen
niet blijven doorgaan met steeds toenemende percentages
van onze vermogens in mankracht, energieverbruik en kapitaal te besteden aan de natuurwetenschappelijke en technische vooruitgang. Alle remmende factoren zijn nog niet
zichtbaar, maar de bottlenecks komen zeker te voorschijn;
een meer evenwichtige situatie van groei en opbouw lijkt
onafwendbaar te moeten ontstaan (9).
Ook dan blijft echter een belangrijke vraag onbeantwoord.
We hebben in deze paragraaf de onverzadigbaarheid van de
mens, die zich in de technische ontwikkeling toont, herleid
tot een fundamenteel aspect van de steeds onvoltooide menselijke zijnswijze, maar daar kan de bezinning niet mee volstaan. Want ook voor het opvolgen van de eisen, die in de
menselijke zijnswijze besloten liggen geldt, dat zulks niet
blind gedetermineerd geschiedt, maar dat ook dit handelen
op menselijke wijze dient te geschieden, en dat betekent onder meer dat de mens moet proberen te weten wat er gebeurt, wat er gebeuren kan en wat er behoort te gebeuren.
De onverzadigbaarheid van de mens loopt voor ons hier uit
op de vraag naar het waarheen en waartoe van de technische ontwikkeling. Daarop zal ik in hoofdstuk 7 terugkomen.
2. 4/ Techniek, industrie, economie
De techniek is een aspect van menselijk handelen, gebaseerd
op kennis van en inzicht in natuurprocessen, gericht op het
hanteren van natuurdeterminismen ten behoeve van menselijke doelen. De techniek manifesteert zich op vele wijzen in
ons leven, zodat onze concrete wijze van leven vele technische facetten vertoont.
In haar werkwijze en in haar ontwikkeling is de techniek
niet los te denken van de economie, het aspect van menselijk handelen, dat gericht staat op het voortbrengen en gebruiken van de menselijke arbeidsmogelijkheden en stoffelijke hulpmiddelen die onze welvaart bevorderen, en het
streven naar optimale benutting van die middelen.
Techniek en economie betreffen dus in het algemeen verschillende aspecten van hetzelfde menselijk handelen. Een
9 Broeze, 19G8, p.294-295.
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voorbeeld uit de werkelijkheid zal daarom wellicht hun onderscheid wat duidelijker doen uitkomen.
We stellen ons voor, dat op de ontwerpafdeling van een fabriek van electronische apparaten een technicus bezig is met
het ontwerpen van een nieuw type radio-ontvanger. Hij
heeft succes met zijn werk, hij gaat er geheel in op, en hij
blijft verbeteringen aanbrengen. Telkens weer blijkt een
kleine onvolkomenheid op te treden bij het prototype, telkens weer slaagt hij er in door het monteren van vernuftig
toegepaste onderdelen de geluidskwaliteit, de selectiviteit,
de ruisvrijheid enz. te verbeteren. Zuiver technisch gezien
komt hij daar nooit mee klaar; het technische optimum ligt
bij de onbereikbaar volmaakte radio.
Nu is het goed mogelijk, dat hij in het enthousiasme van
het ontwerpen en verbeteren zijn oorspronkelijke opdracht
totaal vergeet. Die opdracht luidt bijvoorbeeld: Ontwerp
een radiotoestel van bescheiden afmetingen, dat goedkoop
in zeer grote series vervaardigd kan worden. De kwaliteit
moet aan redelijke, in de opdracht nader gespecificeerde
eisen voldoen.
Vergeleken bij deze opdracht heeft de ontwerper misschien
een technisch gezien zeer goed apparaat gemaakt. Economisch gezien is hij echter zijn doel ver voorbij geschoten.
Misschien wordt het dure apparaat toch wel gebouwd, maar
dan zal de oorspronkelijke opdracht toch ook nog uitgevoerd moeten worden.
Van de kant van de verbruiker gezien treedt hetzelfde onderscheid op. Veronderstel dat U een simpel transistorradiootje wilt kopen om op reis naar berichten te kunnen
luisteren. U gaat naar een winkel en de verkoper zegt U,
dat deze simpele toestelletjes wegens hun tekortschieten bij
de weergave van concerten niet meer in de handel zijn. Terecht zou U dit een zeer onwaarschijnlijk en niet ter zake
doend antwoord vinden. In veel gevallen is het zo gesteld,
dat het technisch onvolmaakte toch een duidelijke zin voor
de mens heeft, en daardoor economisch gezien goed is. Het
is heel goed mogeiljk, dat de economische betekenis van het
verbeteren van apparaten negatief wordt, wanneer bijvoorbeeld een zeer goed radiotoestel nog wat extra verbeterd
wordt, ten koste van een forse prijsverhoging. Door overdreven vervolmaking in technische zin kan een onderneming
zich economisch gezien uit de markt laten verdwijnen.
Techniek en economie hebben beide te maken met het
menselijke streven naar welvaart en naar grotere stoffelijke
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mogelijkheden. Het is niet verwonderlijk, dat ze enerzijds
gemeenschappelijke interessen hebben, anderzijds met elkaar in conflict kunnen komen. Dit is vooral niet verwonderlijk vanwege de snelle ontwikkeling van de techniek in
onze dagen.
De economie is opgegroeid in tijden van schaarste en ar
moede. Officiële definities van de economie spreken vaak
over schaarse zaken als de enige zaken waarmee de economie
zich bezig houdt (10). Dat ademt de geest van de tijd vóór
de technische ontwikkeling, de tijd waarin met harde langdurige lichaamsarbeid een karig bestaan bevochten moest
worden op een gesloten vijandige natuur. Een tijd waarin
vooruitzien van de veranderingen in het menselijk leven
door de techniek onmogelijk was, en dus een tijd waarin
harde en zware arbeid voor de overgrote meerderheid der
mensen onontkoombaar leek.
In het licht van de huidige overvloed van industriële massavoortbrengselen lijkt dat begrip van schaarste wel verouderd te zijn, en zelfs in verschillende gevallen in zijn tegendeel omgeslagen, gezien de kosten en moeite, die besteed worden aan propaganda en reclame voor vele massaproducten.
Blijvend echter is de schaarste aan kapitaal. In bepaalde
sectoren heerst een toenemende schaarste aan mankracht, en
vooral wijst men tegenwoordig op de schaarste aan geschoold
intellect.
De economie ondergaat de gewijzigde omstandigheden, en
het resultaat van die invloeden is aanpassing en uitbreiding
van de economische gezichtspunten en inzichten (11).
Een tweede belangrijk voorbeeld van de invloed der technologische ontwikkeling op economische inzichten betreft
de mogelijkheden tot uitbreiding en verbetering der industriële produktie. In de voor-technische fase was verreweg het
belangrijkste middel ter bevordering van productie kapitaalsvorming door besparingen, gevolgd door investering.
Dat blijft vanzelfsprekend een belangrijke factor, maar inmiddels is er een factor bijgekomen, die een met de dag toenemende importantie heeft. Dat is de opleiding en scholing
van mensen, het mogelijk maken en stimuleren van intellec-

10 Zie enkele definities in het artikel Grondbegrippen der
van G. Delfgaauw, Wijsgerig Perspectief 1966 (7), p.59-72.
/ / Zie de werken van Galbraith in de literatuurlijst.
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economie,

tuele bekwaamheden. Ook dit heeft repercussies voor de economische inzichten en wijzen van handelen (12).
Wellicht de belangrijkste verandering in omstandigheden
en inzichten wordt gevormd door de afnemende armoede.
De natuurwetenschap en de techniek hebben grote mogelijkheden onthuld om hulpbronnen aan te boren voor de
mens, om hem vrij te maken van zware lichamelijke arbeid,
om een vloed van producten voort te brengen, waarvan alle
mensen kunnen leven. Het lijkt er thans op, alsof de verdeling van de welvaart een groter probleem is dan het voortbrengen van welvaart. Die verdeling is object van de economie (13).
Het voorgaande mag niet beschouwd worden als een pleidooi voor enige prioriteit van de technische wetenschappen
ten opzichte van de economische. Beide hebben hun legitieme en onmisbare plaats in de totale menselijke activiteit,
beide staan ze gericht op de ontwikkeling van de menselijke
samenleving en in dat streven conditioneren ze elkaar in
wederzijdse beïnvloeding.
Een groot deel van de technische activiteit speelt zich af
in het kader van de industrie. Soms ontmoet men de opvatting, dat de industrie de techniek in dienst neemt, en dat
ook behoort te doen. Het commercieel-industrialistische streven is er dan op gericht, de in fabrieken werkende mensen
te vervangen door machines, die van typisch menselijke defecten gevrijwaard zijn. Voor lichamelijke spier- en routinearbeid is dat streven al grotendeels gelukt. Polak ziet in dit
vervangingsproces een wezenstrek van de techniek (14), en
dat dan principieel in het belang van een commercieel maximaal renderende productie. Hij noemt dat zelfs het einddoel van de techniek (15).
In deze opvattingen worden de normen van commercie en
rendement toch wel wat verabsoluteerd. Deze normen hebben hun waarde, maar ze zijn geen doel in zichzelf. Er zijn
vele aanwijsbare gevallen waarin commerciële overwegingen
en rendementskwesties welbewust opzij gezet worden voor
andere, hogere menselijke belangen.
Heel duidelijk blijkt dat, wanneer we onze aandacht richten op vormen van techniek, die buiten de gebruikelijke
12
73
14
15

Galbraith. 1964, deel 1 hoofdstuk 2; idem, 1969, р.ПЭе. .
Zie verder hoofdstuk 7.
Polak, 1966, p.71,72,74,76, 87.
Polak, 1966, p.83.
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commercieel-industriële kaders vallen. Een belangrijke publieke toepassing van de techniek is gelegen in de materiële
beveiliging tegen bedreigingen, die de natuur voortdurend
oplevert. De commerciële waarde daarvan staat zeker niet op
de eerste plaats. Bij technische voorzieningen tegen de dreiging van overstromingen, aardbevingen en orkanen gaat het
uitdrukkelijk om de rechtstreekse bescherming van mensenlevens en mensengeluk tegen blinde aanvallen van de natuur in haar meest chaotische gedaante. De vruchten daarvan zijn in de normale industriële maatstaven uit de aard
der zaak niet adequaat uit te drukken.
2 . 5 / De autonomie van de techniek
De techniek brengt welvaart en vergroot de menselijke mogelijkheden. Desondanks vertoont onze samenleving niet de
paradijselijke toestand, die utopische auteurs daaromtrent
voorspeld hebben. Van de dienst aan de samenleving komt
soms niets terecht, soms is de intensiteit en de kwantiteit van
schadelijke nevenwerkingen zo groot, dat de dienstverlening
aan de samenleving, op breed vlak bezien, hoogst dubieus
wordt of duidelijk in haar tegendeel omslaat.
Voor een deel is dat natuurlijk te wijten aan menselijk tekortschieten of welbewust kiezen van eigen voordeel boven
het belang van de samenleving. De geschiedenis van de industriële techniek bevat daarvan talloze voorbeelden. Maar
daarmee wordt niet alles verklaard. Ook bij het handelen
met goede bedoelingen kan het gevolg minder gelukkig zijn
dan verwacht werd.
De kwestie wordt duidelijker wanneer we ons realiseren,
dat de invoering van een technische verandering gevolgen
heeft, die niet in alle opzichten vergezeld gaan van de wil
van degene die haar tot stand gebracht heeft. Een technische
zaak wordt voortgebracht uit een idee, en na onderzoek, en
vaak vergeefse pogingen, gerealiseerd in de materie. Wanneer dat eenmaal gebeurd is gaat het technische ding zijn
eigen leven leiden, een leven dat niet noodzakelijk geheel
overeenkomt met de wil van de maker, maar daar vaak aanzienlijk van afwijkt. Maatgevend voor de werking van het
technische ding is immers niet meer de wil van de maker of
de scheppende idee; bepalend voor de werking is alleen de
wijze waarop de idee in de stof gerealiseerd is. Is een machine eenmaal gebouwd en in bedrijf gesteld, dan maakt zij
de producten die uit haar bouw en samenstelling volgen, en
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dat zijn niet noodzakelijk de producten die de ontwerper
van de machine voor ogen zweefden. De gedetermineerdheid van de stoffelijke wereld kunnen we wel hanteren of
bespelen, maar we kunnen ze niet naar onze hand zetten. De
materie behoudt haar gedetermineerd karakter en daarmee
krijgt ieder technisch ding een zekere relatieve autonomie.
Deze zelfde eigenschap vertoont het hele gebouw van de
natuurwetenschappelijk-technische activiteit, en dat is niet
verwonderlijk, gezien het zojuist vastgestelde feit, dat ieder
element van de techniek de autonomie van de natuurgegevenheden laat zien. Daarmee is dan tevens een oorzaak bekend van het zo veelvuldig tekortschieten van de techniek
bij het bevorderen van de levensmogelijkheden in de samenleving. Zelfs bij goede bedoelingen aan de kant van de makers veroorzaakt de technische ontwikkeling vaak zorgen,
leed en ongeluk, omdat niet alle gevolgen van een technische verandering voorzien zijn, of zelfs voorzien konden worden. Onafhankelijk van de wil van zijn maker veroorzaakt
een technische vondst de gevolgen, waarop ze als stoffelijk
determinisme gericht is. Het gehele technische bestel vertoont dit relatief-autonome karakter, ook al blijkend uit het
feit, dat de historisch-technische ontwikkeling ons vaak voor
verrassingen plaatst; ze schijnt soms haar eigen weg te gaan
en maakt een succes van dingen, waarvan men de mislukking voorspeld had, en omgekeerd.
De betrekkelijke zelfstandigheid van het technische bestel
hangt bovendien nog samen met het feit, dat techniek een
uiterst pluriforme menselijke activiteit is, niet alleen inzake
de verdeling van arbeid over velen, maar nog meer door de
verdeling van de verantwoordelijkheid over zeer veel personen. De technische ontwikkeling vertoont daardoor een autonomie, analoog aan bijvoorbeeld de politiek. Daarin spelen
zo veel stemmen van diverse overtuigingen en invloedsmogelijkheden een rol, dat een enkeling of een kleine groep het
gevoel krijgt, machteloos te moeten toezien hoe de verdere
ontwikkeling verloopt, en zich neer meent te moeten leggen
bij datgene, wat noodzakelijk en autonoom schijnt te moeten gebeuren. De realiteit van de menselijke situatie maakt
in zeer veel gevallen dit gevoel maar al te begrijpelijk. En
we moeten hier benadrukken, dat zulks zeker niet alleen het
gevolg is van menselijk kwaad of schuldige nalatigheid. Het
is een gevolg van de structuur van de mens, van de noodzaak om zich in gemeenschap te ontwikkelen, terwijl tegelijkertijd de gemeenschapszin mee ontwikkeld moet worden.
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De autonomie van de techniek binnen het menselijk cultuurmilieu heeft tot gevolg, dat de techniek niet louter als
een onderdeel van de menselijke cultuur opgevat kan worden. Ze staat er uiteraard niet los van, omdat ieder cultuurding mede een technisch aspect vertoont. Hoe vergeestelijkt
een cultuuruiting ook is, uiteindelijk moet ze in materie gerealiseerd worden. Ze staat er ook niet los van omdat ze
eigenschappen van de mens openbaart, aan het licht brengt,
en dat heeft culturele betekenis van de eerste orde.
Toch komt het vaak voor, dat in naam van de cultuur protest aangetekend wordt tegen technische activiteiten, bijvoorbeeld tegen vervuiling van bodem, water en lucht, tegen de vervaardiging van steeds krachtiger wapens, tegen relatief kostbare ruimtevaart. Er bestaat dus een spanningsveld tussen cultuur enerzijds en techniek anderzijds. Beide
vloeien voort uit de wil en het handelen van mensen, maar
ze kunnen in conflict komen. Het doel van de techniek kan
niet door de techniek zelf gesteld worden, maar door het
menselijk milieu. Aldus zegt Dippel, dat iedere cultuur de
techniek krijgt, die ze wenst, en dat de techniek een spiegel
is van de cultuur (16). Bij de fundamentele vraag naar de
zin van het bestaan en de ontplooiing van de mens laat de
techniek ons in de steek; althans wat het geven van een antwoord betreft. Haar krachtige eigen ontwikkeling, haar autonomie ten opzichte van de mens als individu urgeert wel de
bezinning op deze vraag. Ze wordt er voortdurend dringender door gesteld (17).
De zelfstandigheid van de techniek als ontplooiing van
menselijke mogelijkheden vertoont nog een aspect dat van
belang is. Door het openbaren en effectief uitwerken van
menselijke mogelijkheden staat de techniek niet alleen in
dienst van de menselijke zelfverwerkelijking, ze is als bron
van kennis van en inzicht in het wezen van de mens zelf al
een facet van die zelfverwerkelijking. Het aantonen van
menselijke kwaliteiten en tekorten is een uiting van menselijke zelfrealisatie, en daardoor verliest de natuurwetenschappelijke techniek het karakter van louter middel. Zij
krijgt een aspect van waarde in en voor zichzelf (18).
De autonomie van de techniek mag niet verstaan worden
als een principiële onafhankelijkheid van de menselijke cul16 Dippel, 1968, p.6.
Π Van Meisen, 1960, p.295.
18 Van Meisen, 1968 Wetenschap, p.16.
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tuur. Techniek is geen onpersoonlijke, zich geheel op eigen
kracht ontwikkelende macht, geen automatisme. Techniek
is een menselijke kracht (19).
Ter adstructie van het humaniteitskarakter van de techniek
citeer ík vijf kenmerken daarvan, zoals ze worden opgesomd
door Dippel (20).
a) Techniek is strijd tegen de materiële misère van de mens
in een onbarmhartige, gesloten natuur;
b) Techniek is strijd voor een volmaakte doeltreffendheid
van de arbeid met behulp van werktuigen; dit houdt in
strijd tegen alle overbodigheid in de arbeid;
c) Techniek is een streven naar verwerkelijking van gestelde
doeleinden op basis van een kennis van onze materiële grenzen;
d) Techniek schept tijd en rust door rationele voorbereiding
van de arbeid;
e) Techniek is een antwoord op een maatschappelijke vraag
om productie, het doel van de doeltreffende arbeid wordt
gesteld door de cultuur.
O p grond van soortgelijke overwegingen komt Bronowski
tot de duidelijke stellingname, dat de huidige moeilijkheid
niet voortvloeit uit het feit, dat de waarden der humaniteit
niet in staat zijn om de natuurwetenschap en de techniek te
beheersen, maar integendeel uit het feit, dat de natuurwetenschappelijke geest humaner is dan de achtergebleven organisatiestructuren der menselijke samenleving (21).
2. 6/ Techniek en het Griekse wetenschapsideaal
De tegenwoordige gang van zaken in de natuurwetenschap
en de techniek wijkt in hoge mate af van de wijze waarop
deze twee vormen van menselijke bezigheid bedreven werden aan de bron van onze beschaving, in de bloeiperiode der
klassieke Griekse cultuur. Deze discrepantie tussen de toenmalige opvatting, dat de wetenschap beoefend moet worden
omwille van haar zelf, en de moderne innige verstrengeling
van natuurwetenschap en techniek is voor velen een bron
van zorg voor onze beschaving, en een van de uitgangspunten voor cri dek op het technische bestel.
19 Dippel, 1962, p. 113.
20 Dippel, 19G7, p.277-278.
21 Bronowski, 1961, p.80. Zie ook hoofdstuk 8.
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Ontegenzeggenlijk is het juist, dat wij tegenwoordig de wetenschap in dienst stellen van de techniek, evenals trouwens
het omgekeerde gebeurt: de techniek is juist een noodzakelijke middelen-voortbrenger voor de vorderingen der natuurwetenschap. Even juist is het, dat de Griekse geleerden neerzagen op de handenarbeid, die door slaven en 'geringe' burgers verricht werd, en dat de geleerde zijn verheven positie
dankte, juist aan zijn vrijgesteld zijn van lichamelijke arbeid
door rijkdom en bezit.
Men kan echter niet zeggen, dat de Griekse wetenschap
geen enkele practische functie gehad heeft. In de landbouw
werden systematisch ervaringen verzameld en gepubliceerd,
en eveneens in de wijnbouw, de olijventeelt en de veeteelt (22).
Bij het vergelijken van het klassieke tijdperk met het onze
moeten we echter niet de fout maken, net te doen alsof 'wetenschap' en 'techniek' toen en nu dezelfde betekenis hebben, want dat hebben ze volstrekt niet. Wanneer men de
materiële inhoud van de Griekse natuurwetenschap tracht
te vergelijken met de moderne natuurwetenschappelijke
theorieën, dan is het zeer moeilijk om in de Griekse fase nog
de bron van onze wetenschap te zien. Dan lijken de opvattingen der Grieken op natuurwetenschappelijk gebied primitieve meningen, niet gebaseerd op onderzoek van feiten,
vaak daarmee in tegenspraak, en derhalve al lang door de
moderne wetenschap weerlegd en verbeterd. En dat geldt
niet alleen voor de materiële inhoud van de wetenschap,
het geldt evenzeer voor de methode, die de natuurwetenschap groot en vruchtbaar gemaakt heeft, de empirisch-inductieve methode. Deze vinden we nauwelijks of niet terug
in de Griekse wetenschap, en het eist dan ook een diepgaande wijsgerige analyse om de verbinding tussen de Griekse wetenschappelijke geesteshouding en onze wetenschappelijke instelling op het spoor te komen (23).
Voor ons betoog is het voornaamste punt, dat de Griekse
wetenschapsopvattingen nauwelijks enig effectief ingrijpen
in de natuur mogelijk maakten, maar wel de bron waren,
waaruit door innerlijke krachten, via een lange historische
ontwikkeling, een wetenschap kon groeien die de mens het
vermogen gaf, natuurwerkingen te zijnen bate aan te wen22 Rostovtzeff, 1926/27,1, p.198,235.
2) Een uitvoerige analyse van deze verhouding vindt men bij Van Meiten, 1960, hoofdstuk vin en ix.
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den. Een dergelijke ontwikkeling was door de Grieken uit
de aard der zaak niet voorzien; het begrijpen van dergelijke
ontwikkelingen moet noodzakelijk achterblijven bij de feiten der historische ontwikkeling. Het Griekse wetenschapsideaal is dus niet geschikt, noch bedoeld, om de ontwikkeling die zou volgen, en de situatie waarin de wetenschap zich
thans bevindt, te beschrijven of te waarderen.
Belangrijk is het echter, goed te bedenken, dat deze ontwikkeling niet van buiten af aan de wetenschap is opgedrukt, maar dat de Griekse visie een impuls aan de wetenschappelijke denk- en werkwijze gegeven heeft, waaruit door
binnen de wetenschap opduikende mogelijkheden de moderne situatie is ontstaan (24).
Van een radicale breuk met het Griekse wetenschapsideaal
mogen we dan ook niet spreken. De aandrijvende krachten
van de natuurwetenschap, de aard van de menselijke kennis,
het menselijk scheppingsvermogen, de voor de mens principieel open liggende structuur van de stoffelijke werkelijkheid, zij liggen alle besloten in de Griekse visie op de mens,
natuur en wetenschap.
De huidige situatie wordt dan ook zeker niet afdoende gekarakteriseerd door haar af te zetten tegen, ja zelfs als ontkenning te beschouwen van het oude ideaalbeeld. De gerichtheid op de praxis hebben de Griekse geleerden nauwelijks gekend, omdat toepassing van de wetenschap in die
richting door de historische beperktheid van hun kennis
noodzakelijk buiten hun gezichtskring moest vallen. De wetenschap kon voor hen dan ook maar alleen het menselijk
geestesleven verrijken.
Wij moeten hetzelfde ideaal in breder verband vertolken:
het is de opdracht en tegelijk de innerlijke zin van onze natuurwetenschap en techniek om het menselijk bestaan te
dienen, genomen naar zowel het geestelijk als het stoffelijk
aspect (25). In deze opvatting blijft de Griekse visie haar
waarde behouden, niet zo exclusief echter als de zonder meer
naar onze tijd overgeplaatste formulering doet vermoeden.
De natuurwetenschap en de techniek hebben veel onthuld
van wat in de mens aan mogelijkheden aanwezig is, ze hebben belangrijk bijgedragen aan belangeloze theoretische inzichten wat betreft de mens en zijn verhouding tot de hem
omringende natuur (26).
24 Van Meisen, 1960, p.187.
25 idem, p. 167.
26 Van Meisen, 1967 Sáence, p. 147.
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Aldus leidt een beschouwing en bezinning omtrent het
ideaalbeeld der wetenschap ons tot de mogelijkheid, een
uiteindelijke norm te formuleren voor de werkzaamheid van
de mens in natuurwetenschappelijk en technisch kader. De
Griekse visie, dat het zoeken naar waarheid voor de mens
in principe mogelijk is, en dat deze speurtocht een geheel
eigen, onvervangbare betekenis voor de mens heeft, leidde
in de loop der eeuwen onweerstaanbaar naar de moderne
techniek. Deze moet, gericht staande op de bevordering van
de menselijke ontplooiing, de mens steeds meer zichzelf doen
zijn én het hem mogelijk maken, de naaste behulpzaam te
zijn bij diens zelfverwerkelijking (27).
2. 7/ Macht of dienst
Het signaleren van een door inwendige krachten aangedreven ontwikkeling van de natuurwetenschap en de techniek
brengt niet met zich mee een volstrekt lineair-causaal, gedetermineerd verloop van deze ontwikkeling in verleden en
toekomst. Het woord 'kracht' wordt analoog gebruikt, en
eigenlijk moeten we van het begrip 'inwendig' hetzelfde zeggen. De gehele ontwikkeling van de natuurwetenschap en
de techniek verloopt via mensen, die telkens met hún inzichten, hún opvattingen en hún wensen beslissingen nemen.
Van de buitenkant bezien maken de inwendige ontwikkelingskrachten zichzelf waarneembaar in en door de grootse
ontwikkeling die ze veroorzaakt hebben, vaak ondanks het
gebrekkige van het menselijk inzicht.
De menselijke activiteit moet doorlopend in alle aspecten
van deze voortgaande opbouw doordringen en bezig blijven;
de innerlijke drijfkracht werkt door de mens heen, of liever
gezegd, ieder mens, die in deze richting bezig is, vertegenwoordigt een facet van de opbouwkrachten.
De verantwoordelijkheid van de mens in deze ontwikkeling doet ons vragen naar het doel, het eindpunt van deze
lange weg. Hoe moet de wereld zijn opdat ieder mens zichzelf volledig kan verwerkelijken, in gemeenschap met alle
andere mensen? Wanneer is het mensdom als voltooid te beschouwen? In zulk een licht zouden we de technische ontwikkeling moeten kunnen beschouwen.
Het feit ligt er, dat het tot de menselijke situatie behoort,
deze vragen voortdurend te stellen en vervolgens onbeant27 Van Meisen, 1968, Natuur en mensbeeld, p.55-56.
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woord te laten. Maar dat betekent niet, dat we nu werkelijk helemaal niets kunnen zeggen over de weg die we te
gaan hebben. In veel opzichten kunnen we op korte termijn
redelijk betrouwbare prognoses maken omtrent de meest gewenste en na te streven ontwikkeling, en zodoende kan de
richting die de samenleving in technisch opzicht inslaat,
steeds bestudeerd, overwogen en gecorrigeerd worden. Dit
alles kan gebeuren zonder het definitieve eindpunt volledig
te kennen. Als een vergelijking kan helpen het hier gestelde
te verduidelijken, dan denke men zich iemand in, die een
voorbijganger de weg vraagt naar het station. Hij verwacht
geen beschrijving van de schoonheden en de mogelijkheden
van dat gebouw, maar een opeenvolging van oriëntatiepunten, waarbij hij telkens de juiste weg kan kiezen. De vergelijking gaat natuurlijk mank in die zin, dat de persoon die
de weg vraagt en de weg-wijzer zelf in ons geval samenvallen. In zekere zin is de mensheid zowel subject als object
van de technische ontwikkeling. We mogen echter ons object-karakter ten opzichte van deze ontwikkeling niet absoluut stellen; de ontwikkeling vertoont weliswaar duidelijke
autonome facetten, maar de menselijke geest behoort de dominerende factor te blijven. De mensheid kan zich niet
spontaan overgeven aan een ogenschijnlijk rechtlijnig, gedetermineerd proces; we moeten de gewenste ontwikkeling als
opdracht voor ons allen doorzien, ook al missen we door
onze algemeen-menselijke beperktheid en onze persoonlijke
tekortkomingen het overzicht van het uiteindelijk doel (28).
De geschiedenis van het wijsgerig denken vertoont een
breed scala van uitspraken omtrent de toekomst van de
mensheid, vanaf een volstrekt vertrouwen in de natuurlijke
goedheid van de mens tot een nihilistisch gebrek aan vertrouwen, een beschrijving van de historie als een gang naar
het absurde. Gesteld voor deze ultieme kwestie rest voor de
mens het al of niet staan in een zo goed mogelijk, maar
nooit volledig, rationeel geargumenteerde geloofshouding
(29).
Veelal wordt het wezenlijke van de bijdrage van de natuurwetenschap en de techniek tot de menselijke ontwikkeling gezien in het vergroten van de macht van de mens. Zeker is dit een der facetten, die de ontwikkeling vertoont; inzicht in de werking der natuurdeterminismen geeft het ver28 Van Meisen, 1967, Natuurwetenschap en ethiek, p.121.
29 Baudet, 1968, p.33.
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mogen om ze in onze dienst te hanteren, en binnen de grenzen, door de natuur-structuur zelf gesteld, verkrijgt de mens
inderdaad meer macht over zijn stoffelijke omgeving dan
vroeger het geval was. Uitgaande van het primaat van de
mens als het hoogst ontwikkelde wezen op aarde zien we,
dat hij alles wat in zijnsorde onder hem staat, tracht te beteugelen en in zijn dienst te stellen. Aldus heeft de mens
macht over duizenden dingen verkregen.
Macht, verovering en vergroting van macht, kunnen echter
niet als laatste definitieve doel van de technische ontwikkeling beschouwd worden, evenmin als verovering en vergroting van macht in het algemeen voor de mens een einddoel
kan zijn (30). Natuurwetenschap en techniek vormen wijzen
van zelfverwerkelijking, misschien kunnen we zeggen etappes van de zelfverwerkelijking van de mens in zijn totaliteit.
De macht die zij aan de mens geven staat gericht op het belang van de mensen in de menselijke samenleving, en bij
haar ontwikkeling moeten we die menselijke samenleving
voor ogen houden. Hier openbaart zich natuurlijk een
oceaan van moeilijkheden, want de techniek en de samenleving zijn in een zeer gecompliceerd netwerk van wisselwerkingen verbonden. Dit maakt de gehele ontwikkeling
van de menselijke samenleving tot een typisch menselijk
probleem, waarin onafzienbare mogelijkheden even onafzienbare problemen met zich mee brengen.
In het voorgaande hebben we uiteengezet, dat de ontwikkeling en de opbouw van de natuurwetenschap en de techniek een grote zedelijke betekenis hebben. Ook degenen die
deze opvatting bestrijden zullen de zedelijke importantie van
de ultieme vraag bevestigen. De uiteindelijke betekenis van
de techniek ligt niet alleen in haar nut voor het menselijk
comfort, maar zij vormt een belangrijk element voor de menselijke plaatsbepaling in het geheel, en een noodzakelijk en
onmisbaar middel tot verwerkelijking van de steeds door ons
te kiezen richting. De techniek behoort een instrument van
ons ethos te zijn (31).
Wat de te kiezen richting betreft, de techniek kan haar bijdrage daaraan leveren door het feitelijke en het mogelijke
in de verhouding van de menselijke geest tot de materie te
vergelijken. Doel moge zijn een geest-stof-verhouding, waarin de stof niet alleen maar beperking van de geestelijke ver30 Heinemann, 1963, p.72.
31 Dippel, 1962, p.I7.
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mogens met zich brengt, maar waarin zij de natuurlijke uitdrukking van de menselijke geest wordt, met hetzelfde vanzelfsprekende gemak, waarin deze geest-in-stof in het menselijk lichaam gestalte aanneemt (32).

32 Van Meisen, 1960, p.337.
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S/ N E V E N W E R K I N G E N

3.1/ Mogelijke

onderscheidingen

In dit hoofdstuk zullen we een onderzoek instellen naar gevolgen van technisch handelen, die niet rechtstreeks bij dat
handelen geïntendeerd waren of zijn (1). Bij deze verzameling gevolgen zullen er zijn die een onbedoeld of onververwacht gunstig karakter hebben. Deze vormen uit de aard
der zaak geen enkel probleem; we kunnen ze alleen maar
dankbaar verwelkomen en gebruiken. Het is mogelijk, dat
hun succes en de door hen aan het licht komende mogelijkheden ten bate van de mens zo groot en veelomvattend zijn,
dat ze als een eigen stuk technisch handelen toegepast gaan
worden en daarmee de status van nevenwerking verliezen.
Een zedelijk probleem brengen ze algemeen gesproken niet
met zich mee.
De historische en culturele realiteit leert ons echter, dat er
vrijwel geen deelgebied van wetenschappelijk-technische activiteit bestaat zonder schadelijke bijwerkingen. Deze laatste
zijn het, waarover dit hoofdstuk handelt.
Hoewel de techniek een voortbrengsel van de mens is, vertoont zij toch ten opzichte van haar makers een zekere betrekkelijke autonomie. De oorzaak van die autonomie is,
dat technische dingen door de mens gemaakt worden met
een structuur, die op een doel gericht is. De vraag of dat
doel bereikt wordt hangt niet primair af van het doel of
van de bedoeling van de maker, maar van de werkelijk in
het technische ding en zijn omgeving aanwezige structuur.
Instrumenten werken niet door de bedoeling van een natuurkundige of een technicus, instrumenten werken door
hun opbouw en de eigenschappen van hun bestanddelen (2).
De innerlijke structuur van technische dingen kennen wij
echter slechts voorzover de stand van onze wetenschap en de
inspanningen van onze onderzoekende geest ons dat mogelijk maken. En in nog sterkere mate is er een groot terrein
van onbegrip en onkunde inzake de structuur van de omge1 Het belang en de omvang van de zedelijke overwegingen, die betrokken zijn bij oorlog en bewapening, rechtvaardigen een afzonderlijke behandeling. Zie hoofdstuk 6.
2 Zie ook paragraaf 2.5.
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ving waarbinnen het technische ding functioneert en waardoor het beïnvloed wordt. Ook het uiteindelijke resultaat
kennen wij dus slechts ten dele. Als het beoogde doel bereikt wordt zeggen we, dat het technische ding werkt, dat
de uitvinding, de constructie, succes heeft. Maar welke doelen zijn er nog meer bereikt? Welke nevenwerkingen treden
op als onbedoeld gevolg van de uitvinding, de constructie,
de toepassing van een of andere technische vinding?
Met een loutere opsomming van nevenwerkingen zou het
onderzoek echter nauwelijks gebaat zijn. Ter wille van de
duidelijkheid bij de bestudering van de bijverschijnselen
zelf, ter verkrijging van een beter inzicht door een hanteerbaar overzicht van het gehele, zeer gecompliceerde terrein,
is het gewenst, enige structuur aan te brengen. Zeker echter
met het oog op zedelijke implicaties is het nodig te onderscheiden tussen verschillende soorten van nevenwerkingen.
Ter onderscheiding zouden de volgende dichotomieën in
aanmerking kunnen komen:
a) mogelijke versus zekere nevenwerkingen, met in een tweede stadium nuanceringen aan de zijde van de mogelijke nevenwerkingen wat betreft de waarschijnlijkheid van hun optreden.
b) nevenwerkingen op technisch gebied versus nevenwerkingen op, laten we gemakshalve zeggen, algemeen cultureel
gebied.
c) na toepassing van b) kan dan verder gevraagd worden
naar het onderscheid tussen nevenwerkingen op het eigen
specialistisch technisch terrein versus nevenwerkingen op algemeen technisch terrein.
d) nevenwerkingen voor één of enkele mensen versus nevenwerkingen voor grote groepen. Wellicht is het dienstig hier
de schaal te verfijnen door met Groenewold te onderscheiden tussen microgevolgen voor de enkeling of kleine groepen, mesogevolgen voor grote groepen, zoals de bevolking
van een landstreek, en macrogevolgen voor de gehele mensheid (3).
e) nevenwerkingen die op meer of minder eenvoudige wijze
herstelbaar zijn versus nevenwerkingen met onomkeerbare
schadelijke gevolgen.
f) nevenwerkingen die inherent zijn aan het wezen van de
techniek versus accidentele, tijd-ruimtelijk variabele nevenwerkingen.
) Groenewold, 1968, p.102.
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Dit laatste onderscheid komt mij voor als het meest geschikte om als primaire leidraad te dienen bij het onderzoeken van het gebied der ongewenste en schadelijke bijverschijnselen. In het licht van de zedelijke verantwoordelijkheid van de natuuronderzoeker en de technische ontwerper
is dit onderscheid van fundamentele aard. Terzake van nevenwerkingen die substantieel tot de menselijke techniek
behoren kan er immers van zedelijke veroordeling geen
sprake zijn, tenzij men de gehele natuurwetenschappelijke
techniek zou willen veroordelen als zedelijk slecht. Daartegen is in het eerste hoofdstuk reeds stelling genomen. De
verantwoordelijkheid van de onderzoeker kan zich niet uitstrekken tot datgene wat, gegeven de noodzaak om via de
techniek tot verdere levensontplooiing te komen, natuurnoodzakelijk uit deze technische ontwikkeling te voorschijn
komt. Tot wat men niet kan is men niet verplicht. Hier
vindt ook ieder zedelijk gebod zijn natuurlijke grens in de
uiterste mogelijkheden van de mens.
De verdere gang van het onderzoek lijkt daarmee enigszins
aangegeven. We zullen trachten een verzameling nevenwerkingen naar voren te halen, die representatief geacht kan
worden voor het gehele gebied, en deze werkingen zullen we
toetsen aan het laatst genoemde onderscheid. Het gebied der
techniek zullen we daarbij om louter methodische redenen
in enkele provincies moeten indelen.
Vervolgens gaan we de zedelijke problemen op dit terrein
na, waarbij dan tevens aandacht besteed zal worden aan de
andere mogelijkheden om onderscheidingen aan te brengen
in de verzameling nevenwerkingen.
3.2/ Arbeid en energie
Een der belangrijkste terreinen, waarop door de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke techniek zeer in het
oog lopende veranderingen hebben plaats gehad is het gebied van de menselijke arbeid. De techniek is mede oorzaak
van de grote vlucht, die de industrialisatie in de geciviliseerde delen van de wereld reeds genomen heeft, zonder dat
daarvan overigens het einde in zicht is, terwijl ook de ontwikkelingslanden voor hun toekomstige welvaart onder andere op industrialisatie aangewezen zullen zijn.
De levenswijze van de mensen is door de veranderingen in
arbeid en productie sterk gewijzigd. Dat geldt voor de mens
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als producent-arbeider, het geldt ook voor de mens als gebruiker van de technische voortbrengselen.
Historisch beschouwd staat de eerste fase van de industriële
ontwikkeling in haar moderne vorm in het teken van het
proletariaat. De toepassing van de stoommachine eiste op
technische en economische gronden het centraliseren van de
productie in fabrieken, waardoor de huisnijverheid grotendeels kwam te verdwijnen. De schaalvergroting van het productieproces ontnam de werker het uitzicht op het gehele
werk en op de menselijke zin daarvan; een vergelijking met
de Middeleeuwse ambachtsman onder het opzicht van levensgeluk en levensdoel valt dan natuurlijk in het nadeel
van de industriearbeider uit.
Nu gaat deze vergelijking in zoverre mank, dat men eerlijker handelt wanneer men de industriële proletariër vergelijkt met de (agrarische) proletariër uit vroeger tijden (4).
Want het is een ernstige simplificatie, te menen, dat de moderne techniek het proletariaat uit het niets heeft geschapen. Ten opzichte van het genoemde voorbeeld van de agrarische proletariër kan men opmerken, dat de concentratie
van arbeiders in een compact industriegebied enerzijds de
levensomstandigheden kan verslechteren, anderzijds echter
het verschijnsel ten opzichte van de gehele bevolking veel
duidelijker als noodtoestand doet verschijnen. De ellende
was massaal geconcentreerd in de industriesteden; de bedroevende toestand van ontelbare mannen, vrouwen en kinderen was te veelomvattend geworden om zichtbaar te kunnen blijven. Hier treffen we een voorbeeld aan van wat in
hoofdstuk 1 de versterkerfunctie van de techniek genoemd
is.
Een vergelijking met het huidige industriële 'proletariaat'
is echter nog leerzamer. Niemand kan ontkennen dat de
uiterlijke levensomstandigheden van de moderne industriearbeider in de geciviliseerde delen der wereld in het algemeen gesproken gunstiger zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. Dat geldt voor zijn arbeidsbestaan in de fabriek
en de werkplaats, het geldt even veel, zo niet meer, voor zijn
bestaan buiten de werktijd. Een algemene niveauverhoging
is daarvan het gevolg, met als correlaat een streven naar
menselijke lotsverbetering, die het louter materiële en uiterlijke verre te boven gaat. Als voorbeeld noemen we het met
toenemende intensiteit naar voren gebrachte streven naar
4 Von Martin, 1962, p.85.
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medeverantwoordelijkheid voor het gehele gebeuren in het
bedrijf. De tijdelijke en voorlopige beperktheid van dit streven komt te voorschijn in het gebruik van de term 'medezeggenschap', die eerder aan klassetegenstellingen doet denken dan aan een streven naar volledig menselijk leven ook
als industriearbeider. En we zouden de realiteit geweld aandoen als we zouden ontkennen, dat ook hier eigenbelang
een grote rol speelt. Hoe zou het trouwens anders kunnen
in een atmosfeer als die van het bedrijfsleven, die door baatzucht al zo vaak vergiftigd is.
Maar evenmin als het hele bedrijfsleven in categorieën
van eigenbelang te beschrijven is, evenmin is dat het geval
met de arbeider, die geen genoegen meer wenst te nemen
met een rol die hem vervreemdt van het doel van zijn arbeid
en die hem laat leven als koopwaar, als 'een organische rest
in het systeem van de lopende band' zoals Freyer het uitdrukt (5).
We moeten de vraag onder ogen zien of het veroorzaken en
bevorderen van monotone routinearbeid, waarin en waardoor de arbeidende mens vervreemdt van de zin van zijn arbeid en van het leven, wezenlijk is voor de techniek of
slechts accidenteel is, tijdelijk, voorlopig, samenhangend met
een onvolmaakte ontwikkelingsfase van de techniek.
Daarbij zullen we drie aspecten van dit verschijnsel beschouwen, namelijk een historisch, een technisch en een psychisch aspect.
Historisch gezien moeten we vaststellen, dat monotone arbeid, arbeidsvervreemding en proletariaat geenszins met de
moderne techniek zijn ontstaan. De joden in Egypte bij hun
tichelstenenarbeid voldoen aan de omschrijving van proletariaat. In de klassieke oudheid, in Griekenland zowel als
in het Romeinse Rijk, werden mensen gedwongen tot zware,
monotone en voor henzelf vaak zinloze arbeid (6). Het Middeleeuwse proletariaat is al eerder genoemd.
De Amerikaanse socioloog Mumford stelt voor het ontstaan van het proletariaat niet de techniek verantwoordelijk, maar het optreden van absolute alleenheersers. In de
daardoor bepaalde samenlevingsstructuren kwamen grote
groepen 'gestandaardiseerde' mensen voor onder totalitair
gezag, zonder zeggenschap over wijze of doel van hun ar-

1 Freyer, p.37.
6 Mumford, 1966/67, p.237, 241; Rostovtzeff, ι enn, passim.
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beid, in een hiërarchische structuur, die steeds ontleend was
aan de organisatie van het leger (7).
Het historisch argument alleen heeft echter een zeer betrekkelijke waarde. Ook al moet de moderne techniek vrijgepleit worden van de creatie van het proletariaat als verschijnsel in de menselijke samenleving, dan nog blijft de
mogelijkheid bestaan, dat de techniek naar haar wezen deze
vorm van sociale structuur nodig heeft, en deze dan ook bij
haar ontwikkeling noodzakelijk doet uitgroeien, zoveel mensen omvattend als de techniek nodig heeft. De versterkerfunctie van de techniek, die de toestand waarin Proletariers leven met toenemende intensiteit en uitgebreidheid als
noodtoestand doet verschijnen, zou weinig baten als zou
blijken, dat die proletarisering toch niet ongedaan zal kunnen worden gemaakt.
Op dat punt grijpt het volgende argument aan. De historische ontwikkeling van de techniek effectueert juist grote
mogelijkheden voor het opheffen van monotone routinearbeid, die de mens van zijn menselijke waardigheid vervreemdt. De mechanisering gaat geleidelijk over in automatisering. Juist het werk dat het gemakkelijkst geformaliseerd
kan worden, het werk dus dat het minste een beroep doet
op de rijkdom der menselijke vermogens, is het meest geschikt om door automatische apparaten overgenomen te
worden. Nadat routinespierarbeid al eerder door mechanische arbeid vervangen was, gebeurt nu hetzelfde ook met
routine-geestesarbeid. De arbeidersmassa gaat daardoor in
zeker opzicht van de onderkant af, gemeten naar de ingewikkeldheid van de verrichte arbeid, de fabrieken verlaten.
Dit schept natuurlijk weer hele series andere problemen, zoals werkloosheidsdreiging, vrijetijdsbesteding, het verband
tussen arbeid en inkomen, maar die zijn nu niet aan de orde.
Het gaat er nu om te betogen, dat aangezien de techniek in
haar eigen ontwikkeling monotone routinearbeid door mensen overbodig gaat maken, men niet kan stellen, dat de techniek naar haar wezen gericht is op of afhangt van deze arbeid, die de mensen vervreemdt van hun menszijn en hen
daarmee tot Proletariers maakt. Het proletariaat verschijnt
dan eerder als een sociologisch beschrijfbaar verschijnsel,
verklaarbaar uit een (liberalistisch-kapitalistische) economische structuur, en duidelijk samenhangend met een zeer onvolmaakte fase der technische ontwikkeling.
7 Mumford, 1966/67, Chapter nine.
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Nu kan men hiertegen aanvoeren, dat de techniek als menselijke activiteit noodzakelijk onvoltooid is, en dat het derhalve van weinig werkelijkheidszin getuigt, ten voordele van
de techniek te argumenteren met een utopische, technisch
gezien volmaakte toekomst. De recente geschiedenis leert
echter, dat nu reeds veel monotone routinearbeid uit mensenhanden overgenomen is door apparaten, dat verder in de
geciviliseerde wereldgebieden de arbeiders zich kunnen verheugen in een betrekkelijke welstand, en dat het productieapparaat in diezelfde gebieden een rijkdom aan gemeenschappelijke voorzieningen en sociale zekerheden mogelijk
maakt. In die zin beschouwd werkt de techniek juist ont-proletariserend.
Er is echter meer. De bovengenoemde tegenwerping snijdt
hout, inzoverre dat redelijkerwijs binnen afzienbare tijd nog
veel monotone routinearbeid door de mens verricht zal moeten worden. Dan moet de vraag gesteld worden of dergelijke arbeid, noodzakelijk, naar haar eigen wezen, de mens
vervreemdt van de zin van zijn leven.
Alom worden tegenwoordig pogingen in het werk gesteld
om de arbeidsomstandigheden, de sfeer in de arbeidsruimten enz. te verbeteren. Dat is zeer goed, maar desondanks
moeten we ons afvragen wat nu het meeste genoegen verschaft, de arbeid zelf of het resultaat van de arbeid. Het ligt
voor de hand, dat inzicht in en erkenning van de waarde
van het resultaat zelfs monotone arbeid betrekkelijke vreugde kan doen verschaffen (8).
Het monotone karakter van de arbeid is een gevolg van ver
doorgevoerde arbeidsverdeling en specialisatie. Dat geschiedt
met het oog op rendementsverhoging van de arbeid; een bedoeling die in aanzienlijke mate met succes bekroond wordt.
Het is echter op menselijke gronden nodig, dat de hierbij
betrokken personen inzicht kunnen krijgen in de rendementsverbetering, die het gevolg is van vergaande arbeidsverdeling. In vele gevallen zal ook de arbeidsprestatie zelf
aanmerkelijk bevorderd worden door zulk een inzicht, omdat het de mens eigen is, bewust gemotiveerd te arbeiden.
Wanneer de arbeider in voldoende mate het inzicht kan
verwerven, dat hij met zijn arbeid de medemens van dienst
is, dan kan zelfs uiterlijk geestdodende arbeid een bron van
vreugde en werkelijk menselijk geluk zijn (9).
8 De Wilde, 1968, p.305.
9 Roecam Abbing, 1965, p.355; Van Meisen, 1960, p.327.
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De technische ontwikkeling blijft daarbij geroepen, ook op
zedelijke gronden, tot verdere automatisering, juist op die
terreinen, waar mensen werk moeten doen, dat in moderne
belichting gezien mens-onwaardig moet heten. 'Schier geen
offer is groter en vreselijker dan het offer van het zichzelf
laten afstompen', meent Roscam Abbing (10).
De industrialisatie brengt nog andere nevenwerkingen voort
dan de besproken bevordering van de arbeidsvervreemding.
We zullen er enkele bespreken.
De opbouw van een geïndustrialiseerde samenleving leidt
vrijwel onontkoombaar tot centralisatie van fabrieken, bedrijven, en ook van mensen, in industriegebieden en industriesteden. Een der gevolgen daarvan is dat veel mensen
moeten leven in sombere, bedompte omgevingen, waar de
industrie de lucht verontreinigt en vaak zelfs schade aan de
gezondheid toebrengt.
Bij het overwegen van de vraag of deze verschijnselen substantieel tot de techniek behoren, moeten we twee argumenten gehoor geven.
Ten eerste is de techniek zelf in hoge mate in staat om
luchtverontreiniging, stadsvervuiling en dergelijke effectief
te bestrijden. Dat kost echter geld en moeite, en daarmee
wordt het meer een economisch dan een technisch probleem.
Ten tweede maakt diezelfde techniek met de vele snelle
moderne verkeers- en vervoermiddelen een belangrijk grotere afstand tussen woongebied en werkgebied mogelijk dan
voorheen het geval kon zijn.
Bij een juiste afweging van menselijke belangen moet het
mogelijk zijn, rationeel verantwoord te produceren en tegplijk de mensen in de omgeving, die in deze industrie werkzaam zijn of in de agglomeratie moeten leven, een schone
omgeving te bezorgen.
Ten opzichte van de gebruiker, de consument van de industriële voortbrengselen vertoont de techniek een duidelijk
streven naar standaardisatie en verarming der keuzemogelijkheden. In zijn meest directe gevolgen is dit inderdaad
een wezenlijk facet van een economisch verantwoorde industriële productie. Goedkope productie met kostbare machines is alleen mogelijk bij zeer grote aantallen werkstukken,
die dan ook tot in de kleinste bijzonderheden identiek zijn.
Daarmee schijnt de nivellerende tendens van de invloed, die
10 Roscam Abbing, 1965, p.69.
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de techniek op de samenleving uitoefent, toch wel overduidelijk bewezen te zijn.
Toch moet men niet te snel oordelen. Wanneer men de
voorraad en de sortering van een hedendaagse grote textielwinkel vergelijkt met een overeenkomstige winkel enkele
honderden jaren geleden, dan wint de moderne zaak op dit
gebied de strijd. Er is een grote keuze in materialen, dank
zij de zogenaamde kunststoffen, er is een rijkdom van patronen en dessins. Bij het tot stand komen van deze rijkdom
aan keuzemogelijkheden heeft de techniek een dominerende
rol gespeeld en ze doet dat nog. Klaarblijkelijk is het mogelijk, door samenwerking in grotere gehelen het nare effect
van de uniforme standaardisatie teniet te doen en zelfs te
doen omslaan in zijn tegendeel. Want veel van wat vroeger
alleen voor weigestelden weggelegd scheen, is tegenwoordig
voor mensen met een normale beurs tegen betrekkelijk lage
prijs verkrijgbaar (11).
Het blijkt met dit sprekende voorbeeld wel mogelijk, de
stelling te verdedigen, dat de nivellerende invloed van de
technische massaproductie enerzijds samenhangt met een nog
tamelijk primitief stadium van de technische ontwikkeling,
anderzijds overheerst in een samenleving die nog met een
schaarste-economie leeft, en waar om overigens vaak zeer
aanvaardbare redenen, goedkope en snelle fabricage de voorrang krijgt boven gevarieerdheid en rijk assortiment. Weliswaar blijft normalisatie en standaardisatie wezenlijk voor
massaproductie, maar in een groter en meer complex geheel
van een geïndustrialiseerde samenleving behoeft daarvan
geen nivellerende invloed meer uit te gaan (12). Wie daarvan niet gemakkelijk overtuigd raakt moet eens overwegen
welk een overdaad aan mogelijkheden verscholen ligt in een
der strafste normalisatieschema's die wij kennen en hanteren,
het alfabet.
3.3/ Verkeer en telecommunicatie
De mogelijkheden tot vrije verplaatsing zijn dank zij de moderne verkeersmiddelen op enorme schaal toegenomen. Op
een nagenoeg even grote schaal zijn ook de verkeersongevallen toegenomen, zowel naar aantal als naar de ernst van hun
gevolgen voor vele individuele mensen en voor de samenle11 Brown, 1958, p.xix.
12 Van Meisen, I960, p.321.
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ving in haar geheel. Hier ontmoeten we een ernstige en
hoogst verontrustende groep nevenwerkingen, die een evidente relatie met de ontwikkeling van de techniek hebben.
Bij verkeersongevallen zijn echter nog vele andere factoren
mee in het geding. Het is een bekend feit, dat slechts een
zeer gering aantal ongelukken het rechtstreekse gevolg is van
een technische fout van het betrokken voertuig. Vele ongelukken zijn het rampzalige gevolg van menselijk tekortschieten. Een machinist rijdt in een onoplettend moment door
een onveilig sein, een automobilist neemt imperatief de
voorrang waar hij recht op meent te hebben, of verzuimt de
ander de hem toekomende voorrang te geven, haalt roekeloos in, rijdt onder invloed van alcohol; de trieste reeks is
nog pagina's lang voort te zetten.
Afgezien van de gevallen, waarin het menselijk tekortschieten duidelijk en direct oorzaak is van ongevallen, moet vastgesteld worden, dat wat in de krant vaak 'technische tekorten' genoemd worden, in wezen dikwijls gevolgen zijn van
verwaarlozing, tekortschietend onderhoud, het achterwege
laten van tijdige vervanging van voor de veiligheid vitale
onderdelen. Deze ongevallen kunnen bijgevolg niet aan het
technische product toegeschreven worden; het betreft hier
eveneens menselijke tekortkomingen.
De techniek zelf is in staat, mits men daar de moeite en de
kosten voor over heeft, aan vele ongunstige en gevaarlijke
situaties effectief wat te doen. Er kunnen overzichtelijke wegen gebouwd worden, kruisingsvrije snelwegen met voldoende breedte voor inhalend verkeer. Bij voertuigen waarbij de
bediening door de mens bezwaarlijk wordt wegens de hoge
snelheid of de gecompliceerde werking nemen automatische
regelmechanismen deeltaken van de mens over. Er kan en
moet veel aandacht besteed worden aan de opvoeding van
de mens, zeker ook van de jonge mens, tot een beschaafd en
vooral sociaal verkeersgedrag. Wellicht vertoont de mens
zijn persoonlijke sociale karakter of de perversie daarvan pas
duidelijk onder de ogenschijnlijke anonimiteit van de auto.
Al met al kunnen we moeilijk volhouden dat de techniek
als zodanig ongevallen veroorzaakt. Ze staat integendeel gericht op veilig vervoer, nauwkeurig en betrouwbaar functionerende voertuigen en mechanismen, bevrijding van de mens
van zijn gebondenheid aan zijn plaats op de wereld. Zij geeft
echter wel de mens gebruiksgoederen in handen, waarmee
ernstige ongelukken kunnen gebeuren, en ze versterkt, ook
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in dit opzicht weer, de kwade gevolgen van de menselijke
onvolmaaktheid (13).
Een andere nevenwerking van het verkeer is de steeds toenemende geluidshinder. Vooral op dit terrein ontbrandt in
deze tijd een heftige discussie over de supersone straalverkeersvliegtuigen. Bij de start veroorzaken deze giganten, die
gedeeltelijk nog toekomstmuziek (!) zijn, een enorm lawaai,
dat voor omwonenden van vliegvelden nauwelijks te verdragen is, dat ziekenhuizen en scholen in de bedreigde geluidszone het werken belemmert, en zenuwziekten veroorzaakt.
Wellicht kan de techniek hier nog iets bereiken door louter technische wijzigingen aan deze toestellen. Het is mogelijk en waarschijnlijk, dat het onderwerp lawaaivermindering bij het ontwerpen van deze vliegtuigen nog lang niet
een zo belangrijke rol gespeeld heeft als mogelijk, wenselijk
en zedelijk vereist is.
Bij de supersone vliegtuigen komt daar de schokgolf nog
bij. Langs de gehele route van zulke toestellen gaat de passage vergezeld van een onaangename luide knal, die iedereen tegenwoordig wel kent van de supersone militaire vliegtuigen. Als dit technisch niet te verhelpen is, dan is het zedelijk niet verantwoord de belangen van zeer grote groepen
mensen inzake een rustige leef- en werkomgeving op te offeren aan de betrekkelijke belangen van de veel kleinere
groep, die zó snel vervoerd wenst te worden. Men dient zich
dan te beperken tot subsone snelheden.
Bij het analyseren van nevenwerkingen op het gebied van
de electrische en electronische telecommunicatiemiddelen
zullen we onderscheid maken tussen communicatiemiddelen
met een individueel karakter (vooral de telefoon) en met een
collectief karakter (radio, televisie, eventueel ook de drukpers).
Vervelende gevolgen van de aansluiting op het telefoonnet
zijn te zoeken in de mogelijkheid die anderen hebben om
met minder welkome bedoelingen op al of niet gepaste tijdstippen in ons leven binnen te dringen. Indiscrete reclameen verkoopspractijken en anonieme telefoontjes zijn het nadeel van de mogelijkheid om met vele mensen en instanties
snel en comfortabel te kunnen spreken. Uit de aard der zaak
ligt de schuld hier geheel aan de kant van de mensen die
misbruik maken van de telefoon, het medium als zodanig

П Von Weizsäcker, 1959, p.121.
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treft geen blaam. Dat het bestaat en voortdurend verbeterd
wordt is een groot goed.
De electronische apparatuur geeft effectieve mogelijkheden
om op veel ernstiger wijze binnen te dringen in de private
sfeer van het menselijk individu. De industrie kan uiterst
kleine afluisterapparaatjes bouwen, die op een onopvallende
plaats aangebracht alle in de directe omgeving gevoerde gesprekken overbrengen naar een ontvangpost. Er zijn omstandigheden denkbaar, waarin deze zaken gerechtvaardigd
kunnen zijn, hoewel dit medium met de uiterste omzichtigheid gehanteerd dient te worden. Onder het hoofd 'perversie van openheid' komen we hier op terug in paragraaf 7.5.
Aan de collectieve telecommunicatiemedia worden van culturele zijde vaak verwijten gericht. Zij overspoelen de mens
met een stortvloed van indrukken en geluiden, kinderen horen ideeën en zien beelden, die voor hun leeftijd ongeschikt
of zelfs gevaarlijk zijn, zij bevorderen de oppervlakkigheid
en het smaakbederf. Heinemann spreekt in dit verband van
het stukgeprate woord, het woord dat zijn ziel verloren heeft
door de mechanische middelen waarmee het verbreid wordt,
door de voortratelende drukpers, de radio die iedere minuut
van ons bestaan met woorden of klanken vult (14).
Wezenlijke oorzaak van deze kwalen is echter niet het technisch medium, dat zoveel mogelijkheden biedt, zij het dan
ook, dat lang niet al die mogelijkheden optimaal gebruikt
worden. Wezenlijke oorzaak is de mens, die het medium
hanteert, zowel aan de zend-kant als aan de ontvang-kant.
Er rust een collectieve verantwoordelijkheid op de verzorgers en samenstellers van kranten, radio- en televisieprogramma's, er rust een individuele verantwoordelijkheid of
een gezins-verantwoordelijkheid op de mens die zich op deze
of die krant abonneert, of die een bepaald radio- of televisieprogramma toestaat in zijn eigen sfeer en die van zijn
huisgenoten binnen te dringen. Het medium schept grote
menselijke mogelijkheden en legt daarmee overeenkomstige
zedelijke plichten op.
3. 4/ Geneeskunde en gezondheidszorg (15)
De vooruitgang der geneeskunde en de sterk toenemende
mogelijkheden om langs natuurwetenschappelijk-technische
14 Hcincmann, 1963, p.246.
15 Vrijwel alle feitelijke gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan
Overhage, 1967.
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weg in het menselijk lichaam in te grijpen hebben een zeer
gecompliceerd patroon van individuele en van collectieve
nevenwerkingen tot gevolg. Medicijnen, toegediend of voorgeschreven met het oog op een bepaalde welomschreven en
gelocaliseerde kwaal kunnen vergiftigingsverschijnselen in
het lichaamsweefsel veroorzaken, en zelfs de genetische structuur van de kiemcellen beschadigen. Vooral bij langdurig gebruik kunnen de effecten door cumulatie rampzalig worden.
Vaak is er in de roes van het eerste enthousiasme over de
positieve uitwerking van nieuw ontdekte medicijnen te weinig aandacht besteed aan mogelijke schadelijke nevenwerkingen.
Vele anti-bacterie-therapieën doden niet alleen ziekteverwekkende indringers in ons lichaam, maar ook bacteriën, die
in normale omstandigheden een nuttige functie in het menselijk lichaam vervullen. Het is zelfs mogelijk, dat wij door
bestrijding van de thans bekende infectieziekten vatbaar
worden voor ziekten als gevolg van de aanwezigheid van tot
dusver niet als pathogeen beschouwde bacteriën. Bovendien
ontwikkelen zich tijdens de bestrijding bij veelvuldig massaal gebruik van de bestrijdingsmiddelen resistente stammen. Er kan zelfs een wedstrijd ontstaan tussen deze toename in resistentie en de medische wetenschap, een wedstrijd, die de mens zou kunnen verliezen.
Op het terrein der farmaceutische anticonceptiva komen
vaak onverwachte onaangename bijverschijnselen voor, soms
zelfs zeer ernstige: gewichtstoename, toe- of afname van de libido, maag- en darmstoornissen, hoofdpijn, misselijkheid,
nervositeit, onregelmatige bloedingen, geelzucht, virilisering,
misschien zelfs kwaadaardige gezwellen. Het verschijnsel zelf
van de onaangename bijverschijnselen lijkt onvermijdelijk
bij iedere medicinale therapie te zijn Alle medicijnen vertonen schadelijke bijwerkingen. Men kan echter stellen, dat
geen enkele bijwerking in de mate waarin ze optreedt wezenlijk is voor de toepassing van farmaceutische geneeswijzen. Toenemend inzicht en groeiende ervaring leren ook nevenwerkingen effectief te bestrijden, of nog beter, te voorkomen. Volledig gerichte specificiteit van de toegepaste medicijnen is soms benaderbaar, maar wellicht nooit volledig
bereikbaar. In onze wereld is dat te meer van belang omdat
veel mensen steeds meer van medicamenten afhankelijk worden.
De medici beschikken thans ook over medicijnen, die het
psychisch leven van de mens beïnvloeden. Bij een voorzich71

tig gebruik onder deskundige leiding is dat een groot goed;
veel lijden kan er mee genezen of althans verzacht worden.
Bij onkritisch gebruik zijn er echter grote gevaren aan verbonden: zenuwinstortingen, soms levenslang nadeel door onherstelbare beschadigingen aan het zenuwstelsel.
Hiermee verwant zijn de hallucinogène stoffen, zoals L. S. D.
Zij worden toegepast in de psychiatrische practijk, o.a. bij
de behandeling van anderszins ongeneeslijke alcoholisten en
lijders aan sommige vormen van geestesziekten. Bovendien
hebben zij een functie van theoretisch belang; zij openen
mogelijkheden voor een vérgaande bestudering van de mogelijkheden, die schuilgaan in het menselijk brein.
Hun schadelijke nevenwerkingen zijn duidelijk voor ieder
die de dagbladen leest. De verspreiding van het gebruik van
en de verslaving aan gevaarlijke middelen vormt een in omvang snel toenemend probleem, vooral onder de jeugd. Dit
vormt echter een misbruik, waaraan met pedagogische en
met juridische middelen veel te doen valt. Het is, als misbruik, niet wezenlijk voor de werking van deze stoffen.
In het algemeen vertoont de sterk toegenomen medische
kunde twee groepen van nevenwerkingen, die we wel degelijk als wezenlijk voor haar ontwikkeling moeten beschouwen. Dat zijn achtereenvolgens de enorm stijgende inspanningen die vereist worden om alle ziektegevallen adequaat
te kunnen blijven behandelen, en de grote bevolkingsgroei.
We zullen beide problemen nader toelichten.
Onze westerse civilisatie beweert, en waarschijnlijk terecht,
dat zij in de geschiedenis der mensheid tot nu toe het hoogste peil bereikt heeft van mogelijkheden om ziekten te genezen en de gezondheid te beschermen. Het effect is echter
niet het geleidelijk verdwijnen van alle kwalen en ziekten,
integendeel. Wij moeten toenemende moeite, zorgen en ook
kosten besteden voor de genezing van ziekten.
Voor deze paradoxale toestand is een complex van oorzaken aan te wijzen. De vooruitgang van de medische wetenschap en kunde met steeds nieuwe chemicaliën, apparaten en
technieken brengt zieken die vroeger niet behandeld konden
worden thans met succes naar de ziekenhuizen. Als voorbeeld kan men denken aan mensen met een ernstig gestoorde nierfunctie. Tot voor kort waren zij ten dode opgeschreven; de moderne haemodialysetechniek houdt hen in leven.
Maar ... ten koste van grote offers, en slechts voor een beperkt aantal. In vele van deze nieuwe technieken zullen eco72

nomische en financiële mogelijkheden en beperkingen steeds
belangrijker worden.
Vele ziekelijke mensen elimineerden vroeger zichzelf door
jong te sterven. Gelukkig kunnen de medici een groot aantal van hen thans in leven houden; dat betekent echter dat
ze hun hele leven lang veel medische zorg behoeven.
Door de medische zorg leven de mensen gemiddeld aanzienlijk langer dan vroeger. Het gevolg is een toegenomen aandacht en inspanning voor de ouderdomsziekten.
De westerse beschaving beschermt niet alleen de gezondheid, maar bedreigt ze ook. Velen hebben voortdurend slaapof zenuwtabletten nodig, vanwege het riskante of gejaagde
leven. Diverse ziekten worden ons thans als beschavingsziekte
voorgesteld.
De vooruitgang der medische mogelijkheden houdt dragers
van erfelijke ziekten veel meer dan vroeger in leven en stelt
hen in staat zich voort te planten. Het gevolg is een toename van defecte genen bij de wereldbevolking, en een grote
toename van het aantal mensen die aan een erfelijke ziekte
lijden of deze aan hun nakomelingen kunnen overdragen.
Deze situatie wordt nog verslechterd door het feit dat vele
medicijnen een mutagene werking hebben. Hetzelfde geldt
voor ioniserende straling (röntgendiagnostiek en gezwelbestraling). Het is dus mogelijk, dat bij erfelijk bepaalde ziekten een geneesmiddel individueel heilzaam werkt, maar sociaal een ongunstige werking heeft, omdat veel meer dragers
van erfelijke ziekten tot voorplanting komen.
De hoofdoorzaak van de enorme bevolkingsgroei van de
laatste tijd moet gezocht worden in de sterk gedaalde en in
veel gebieden nog dalende kindersterfte. Deze daling wordt
op haar beurt weer veroorzaakt door betere hygiëne, betere
voeding, prenatale zorg, vaccinatie enz. Zowel de medische
en farmaceutische vooruitgang als de onvoorstelbaar grote
verbeteringen in de hygiënische zorg drukken het sterftecijfer, vooral bij babies en kinderen, naar beneden. Vooral in
de ontwikkelingslanden heeft dit grote invloed, omdat medische zorg en hygiënische maatregelen betrekkelijk goedkoop zijn, vergeleken bij de enorme inspanningen en kosten,
die vereist zijn om in die gebieden een in onze ogen menswaardige samenleving materieel mogelijk te maken.
Die verrijking van de samenleving, via reservering van kapitaal en industrialisatie, wordt uit de aard der zaak door
de snelle en onbeheerste bevolkingsgroei ernstig gefrustreerd.
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Een dramatisch voorbeeld hiervan geeft De Jong (16). Het
betreft twee groepen deskundigen in Lybië, een economische
en een medische. De prognose van de medische groep maakte de plannen van de economische groep volkomen illusoir;
een gelijktijdige realisering van beide projecten zou de gehele bevolking in levenspeil doen dalen. Het gevolg zou hongersnood zijn. De U.N.O.-commissaris besloot na slapeloze
nachten de zuigelingenzorg uit het medische programma te
schrappen.
Te sterke bevolkingsgroei en daardoor overbevolking heeft
echter niet alleen nadelige gevolgen in de ontwikkelingsgebieden. De ongunstige invloed op de geestelijke activiteiten
van de mens heeft eveneens betrekking op de reeds geciviliseerde landen. De nadelen zijn in twee hoofdgroepen samen te vatten: grote concentratie van mensen in de bewoonbare gebieden veroorzaakt een chronisch tekort aan rust,
stilte en gelegenheid tot bezinning, en deze grote concentratie van mensen maakt veel zorg, moeite en kosten voor de
materiële levensvoorzieningen noodzakelijk, met het gevaar
dat dç geestelijke activiteiten in het gedrang komen.
Hier kan technisch-wetenschappelijk wellicht veel aan gedaan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk, dat verkeersmiddelen op de duur minder lawaai zullen produceren, dat we
betere woningen bouwen of betere stedelijke structuren toepassen, zodat de bedreiging van de rust en de stilte binnen
redelijke grenzen gehouden kan worden. Dat de techniek
een grote rol speelt bij de voorziening in de materiële levensbehoeften is zonder meer wel duidelijk.
Bovendien echter is de natuurwetenschappelijke techniek
in staat, het probleem van de bevolkingsgroei bij de wortel
aan te pakken, doordat de mens steeds meer en steeds betrouwbaarder invloed verkrijgt op het ontstaan van nieuw
menselijk leven. Technisch gezien lijkt het beheersen van
het aantal mensen tot een grootte, die een optimaal functioneren van de samenleving mogelijk maakt, zeker niet op onoverkomelijke vraagstukken te stuiten. Ondanks de weerstanden in sommige kringen tegen een poging tot menselijke beheersing van de voortplanting moeten we bedenken
dat het in vroeger tijden bestaan hebbende 'evenwicht' tussen geboorte en dood, met geen of slechts een geringe toename van het aantal mensen, een voorbeeld is van het veelgeroemde 'natuurlijk evenwicht', waarin de mens zelf een
16 De Jong, 1968, p.200-201.
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ernstige verstoring heeft aangebracht, en wel door het leven
te beschermen, dus door zedelijk juist te handelen.
3.51 Voedselvoorziening
Het toegenomen aantal mensen maakt het noodzakelijk, dat
de hulpbronnen der aarde wat betreft de voedselvoorziening
intensief gebruikt worden. Factoren, die een ongunstige invloed op de voedselproductie hebben worden zoveel mogelijk geëlimineerd. Men beschermt daarom de cultuurplanten tegen kwade invloeden van buiten. Zoveel als mogelijk
is probeert men daardoor de oogst onafhankelijk van uitwendige invloeden te maken, en bovendien menselijke arbeid te beperken.
Bij het bestrijden van onkruid, plantenziekten en insecten
stelt de hedendaagse chemische wetenschap een uitgebreid
scala van verdelgingsmiddelen ter beschikking, die het de
landbouwer mogelijk maken, alles wat leeft en lastig is te
vernietigen. En vanuit een beperkte blik kan het lijken alsof dat alleen maar gunstig is. Er zijn echter ook vele schadelijke en gevaarlijke bijverschijnselen te verwachten, en sommige daarvan zijn al waarneembaar.
De microflora van de bodem wordt verstoord. Dit is een
zeer complex terrein met vele variaties, zodat vele van de nevenwerkingen, die hiervan het gevolg zijn, van tevoren onbestudeerbaar zijn en dus onverwacht opduiken.
Hetzelfde geldt voor de spontane resistentie, die door selectie ontstaat in de stammen van insecten en microben, die bestreden worden. Vaak ontstaat er een soort wedstrijd tussen
de research, die steeds nieuwe dodende stoffen vervaardigt,
en de bestreden organismen, die ondanks grote numerieke
verliezen toch tenslotte door resistentie weer overwinnen.
Restanten van deze bestrijdingsmiddelen, die vaak ook voor
het menselijk organisme gevaarlijk zijn, worden in bepaalde
planten- of diersoorten geaccumuleerd. Ook al is de concentratie der gebruikte chemicaliën in de bodem ver beneden
de veiligheidsgrens, toch is het goed mogelijk dat een zodanige opeenhoping gevaar voor de niens oplevert. In het
bijzonder moet men hierbij letten op stoffen die niet snel
uiteenvallen en dientengevolge gedurende lange tijd giftig
blijven. Naar de opvatting van De Wilde moeten dergelijke
persistente gifstoffen dan ook uit het bestrijdingsprogramma geschrapt worden (17).
17 De Wilde, 1968, p.311-312.
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Aan voedsel voor dieren worden vaak stoffen toegevoegd
met de bedoeling, ziekten te voorkomen en een versnelde
groei te bevorderen: antibiotica, hormonen. Dit is natuurlijk een voordelige zaak voor de veehouder, althans op korte
termijn. Op de langere duur kan dit echter voor de gehele
samenleving schadelijk zijn; de mensen kunnen door regelmatig met het voedsel mee geconsumeerde antibiotica langzaam immuun worden, met wellicht funeste gevolgen wanneer de toediening van antibiotica bij ziekte werkelijk noodzakelijk is. Kleine hoeveelheden groeihormonen kunnen de
normale lichaamsprocessen bij kinderen verstoren.
Verder kunnen op dit terrein ongunstige bijwerkingen optreden door zeer verschillende artikelen: plastic verpakkingsmateriaal, kleur- en smaakveranderende bijmengsels, conserverende toevoegingen.
In het algemeen kan van al het in deze paragraaf behandelde gezegd worden, dat volledige specificiteit wel benaderbaar is, maar niet bereikbaar (18).
3. 6/ Het algemeen cultureel patroon
De groei van natuurwetenschap, techniek en industrie hebben in vele gebieden der aarde geweldige veranderingen gebracht in de omstandigheden waaronder de mens moet leven. Daarbij zijn ecologische evenwichten verstoord, vaak
ten koste van de milieufactoren die een optimaal welzijn
van de mens bevorderen. En vele van deze verstoringen dra.
gen een onomkeerbaar karakter. Akker- en weidegrond is in
de plaats gekomen van grote gebieden vrije natuur, de rijke
en gevarieerde spontane flora en fauna zijn daar uitgeroeid.
Bossen zijn gekapt, met erosie door water en door wind als
gevolg. Kanalisatie van rivieren en dergelijke heeft in sommige gebieden de grondwaterstand verlaagd, met catastrofale uitdroging van de bodem als gevolg. Vervuiling met industriële afvalstoffen heeft in rivieren en meren de visstand
ongunstig beïnvloed of zelfs vernietigd. Met de bestrijding
van onkruid en schadelijk gedierte zijn ook vele nuttige
planten en dieren verdwenen, insecten die een belangrijke
rol spelen bij de bestuiving van planten, natuurlijke vijanden van de schadelijke dieren.
Voor recreatie en rust geschikte gebieden vallen aan landbouw, veeteelt en industrie ten offer. Door overbevissing
IS Overhage, 1967,p.l74-I78.
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gaat de visstand geheel of gedeeltelijk achteruit, te sterke
bejaging doet diersoorten uitsterven. Op mineralen (energieen grondstoffenvoorziening) plegen wij onomkeerbare roofbouw (19).
Het samenwonen van veel mensen in conglomeraties met
een betrekkelijk gering oppervlak, zoals dat in onze grote
steden het geval is, kan niet alleen toegeschreven worden aan
de eisen van de techniek. Historisch gezien is het zo gesteld,
dat van oudsher steden de voornaamste rol gespeeld hebben
in de menselijke geschiedenis. En dat ligt ook eigenlijk voor
de hand. De mens als sociaal wezen leeft in het algemeen
graag in de nabijheid van vele soortgenoten, terwijl voor
concentratie van mensen ook pragmatische argumenten pleiten: handel, onderwijs en verdediging worden door het samenwonen van velen vergemakkelijkt en bevorderd.
Het persoonlijk karakter van elke individuele mens komt
vanzelfsprekend in zo'n situatie veel minder openlijk tot
uiting dan in een kleine plattelandgemeenschap, waar 'iedereen iedereen kent'. Velen voelen zich een onpersoonlijk nummer in zo'n grote stad. Daar staat echter tegenover, dat vele
aspecten van sociale dwang krachtig werken in de besloten
agrarische samenleving, waar niet alleen iedereen iedereen
kent, maar ook iedereen alles van iedereen weet en daar het
zijne over te zeggen heeft. In dat opzicht vertoont de grote
stad een veel bonter verscheidenheid van mensen, die juist
in de reserve der onpersoonlijkheid de mogelijkheid krijgen
zich meer eigengeaard te gedragen. Als uiterlijk zeer opvallend voorbeeld moge naar de kleding verwezen worden.
Hoe het ook zij, de techniek is niet primair verantwoordelijk voor het samenwonen van veel mensen op een kleine
oppervlakte. Integendeel, de techniek veraangenaamt het leven in de stad, en stelt bovendien via de moderne verkeersmiddelen de stadsbewoners in staat, in weekeinde en vacantie naar recreatiegebieden of naar de vrije natuur te trekken.
Een in ernst toenemend probleem vormen de ziekten, die
het gevolg zijn van onze, mede door de techniek bepaalde,
wijze van leven, of daar althans mee samenhangen. Voor bepaalde psychische storingen, hart- en bloedvatenziekten, kanker enz. heeft men reeds de naam civilisatieziekten ingevoerd (20). Daar kunnen nog aan toegevoegd worden kwalen, die mede het gevolg zijn van luchtverontreiniging door
19 Overhage, 1967. p.224-225.
20 idem, p.143,144,147, 412.
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industrieën en vervoermiddelen, zoals bijvoorbeeld koolmonoxyde en lood in uitlaatgassen. Men vermoedt, met statistische argumenten, dat kanker bevorderd wordt door
lucht, die schadelijke substanties bevat, door sommige farmaceutica, door kunstmatige zoetstoffen, aroma's en kleurstoffen in het voedsel, door conserveringsmiddelen, door sigarettenrook (21).
Van verreweg de meeste van deze nevenwerkingen kan gezegd worden, dat ze onvoorspelbaar, althans factisch onvoorspeld zijn, en dat ze pas na geruime tijd aan het licht zijn
getreden. De situatie kan als volgt beschreven worden: Het
optreden van dergelijke nevenwerkingen is onvermijdelijk
en wezenlijk voor de werkwijze, waarop de mens natuurwetenschappelijke techniek aan zichzelf en aan de samenleving
dienstbaar maakt. Ieder concreet geval op zichzelf echter is
niet zonder meer als wezenlijk te beschouwen; na het verwerven van toegenomen inzicht en kunde is het heel vaak
mogelijk, effectief in te grijpen en de situatie te verbeteren.
Een ontmenselijkend effect wordt aan de hedendaagse techniek toegeschreven door wijsgeren als Marcel en Jaspers, die
van oordeel zijn, dat het uitvinden van een apparaat een belangrijke cultuurdaad is, een uiting van het creatieve in de
mens, maar dat deze uitvinding in de practijk leidt tot een
situatie waarin talloze mensen alsmaar apparaten gebruiken,
waarvan ze de werking niet doorzien. Dat is natuurlijk volkomen juist, maar het is niet ontmenselijkend. Het menselijk lichaam zelf functioneert voor vrijwel alle mensen als
een onbegrepen mechanisme, en zolang het naar behoren
functioneert varen de mensen daar wel bij. Sinds enige tijd
weten sommige wetenschapsmensen iets meer van onze lichaamsfuncties, maar het aantal medische en biologische
specialismen garandeert nu al, dat nooit enig mens een volkomen inzicht in de werking van zijn eigen lichaam zal hebben. Tot op dit punt doorgedacht moet het verwijt van Marcel en Jaspers dus betekenen, dat de wijze waarop de mens
leeft, in welke situatie dan ook, ontmenselijkend is (22).
Deze bedoeling mogen we beide filosofen echter niet toeschrijven.
Het verwijt geeft uiting aan wat ik zou willen noemen een
streven naar intellectueel perfectionisme van het menselijk
individu, in zijn extreme vorm zelfs een solipsisme. Het zou
21 idem, p.H9.
22 Van Meisen. 1960, p.272, 273.
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voor het individu onwaardig zijn, resultaten van het werk
van anderen te gebruiken, op de meest uiteenlopende terreinen, althans zonder die resultaten even goed te doorzien
en te begrijpen als de scheppers zelf. Factisch is dat natuurlijk volkomen onmogelijk, maar bovendien is het vanuit een
meer sociale visie helemaal niet nodig. Wij leven in een samenleving, waarin iedereen naar de mate van zijn begripsvermogen kennis kan verwerven omtrent de technische zaken, die in ons leven optreden. (Met uitzondering van dingen, die om economische of militaire redenen geheim gehouden worden, maar dat vormt een probleem apart. We
komen er nog op terug). Sommigen zijn geroepen om moderne en meestal gecompliceerde apparaten voort te brengen, en een groot deel van hun verantwoordelijkheid is gericht op het functioneren van deze apparaten met een zo
moeiteloze perfectie en betrouwbaarheid, dat ook de niet in
deze richting gespecialiseerde mensen ze efficiënt en naar
behoren kunnen gebruiken. Dat is een van de belangrijke
draden die door ons sociaal netwerk lopen. Van een wezenlijk dehumaniserende werking als gevolg van het gebruik
van individueel niet begrepen apparaten kan dan geen
sprake zijn. Wel is een globaal technisch inzicht zeer gewenst.
Men stelt vaak de techniek verantwoordelijk voor de toegenomen ingewikkeldheid van de samenleving. Tot op zekere hoogte is dat terecht. De opbouw van het technische en
het industriële gaat noodzakelijk vergezeld van specialisatie
en dus ook diversificatie van beroepen. Het toegenomen
aantal technische zaken vergroot het panorama van de wereld. Vergeleken bij een middeleeuwse stad in vredestijd vertonen onze straten met hun verkeer en hun volle etalages
een aanblik, die inderdaad complex is.
Maar deze ingewikkelder wordende samenleving is zeker
niet alleen maar een ongunstige nevenwerking van de techniek. Primair betekent zij het ter beschikking komen en ook
inderdaad gebruikt worden van vele nieuwe mogelijkheden,
die het menselijk leven kunnen verrijken (23).
De ingewikkeldheid, die het technische bestel eigen is,
hangt samen met de wetenschappelijke structuur van de
techniek zelf, die daarmee voor de leek steeds minder begrijpelijk en toegankelijk wordt, omdat de natuurwetenschappelijke basis steeds abstracter, steeds minder aanschouwelijk wordt.
21 Kwant, 1967, p.ll.
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Bovendien wordt door de rol van de techniek de hele menselijke samenleving veelzijdiger en dus moeilijker te overzien. De snelle groei van de bevolking draagt verder in hoge
mate bij tot de ingewikkeldheid van het menselijke samenleven.
Het probleem van het leiding geven aan deze complexe samenleving kan vanwege de ingewikkeldheid alleen opgelost
worden door de inschakeling van deskundigen. De omvang
van de samenleving en vooral de veelzijdigheid, die er in
tot uiting komt, maakt het onvermijdelijk, dat er vele soorten van specialismen ontstaan, en het gevolg daarvan is, dat
de gewone mens gemakkelijk de indruk kan krijgen, dat
onze samenleving door geheimzinnige en onbereikbare technische en wetenschappelijke deskundigen bestuurd wordt,
zonder dat de gewone burger omtrent de werkelijke gang
van zaken geïnformeerd wordt, laat staan dat hij daar enige
invloed op kan uitoefenen.
Enerzijds is de opleiding en de inschakeling van deskundigen en specialisten volstrekt noodzakelijk, en de toekomst
zal een sterke toename daarvan opleveren. Anderzijds echter moeten er in de menselijke wijze van samenleven structuren gevormd worden, die met behoud van de voordelen
van deskundige leiding zorgen voor democratische invloed
en beheersing. In hoofdstuk 8 kom ik daar op terug.
Het toegenomen aantal mensen (en dus in eerste instantie
zeker niet de techniek) maakt het nodig, meer dan voorheen
tijd en zorg te besteden aan organisatie en administratie. In
een zodanige situatie kan bureaucratie nauwelijks uitblijven. Men hoort de klacht, dat vele mensen zich in het systeem eigenlijk maar een nummer voelen, een toevallige
naam, die op kaarten in kaartenbakken staat.
Nu is in de huidige complexe maatschappij een systematisering van gegevens nodig om die gegevens effectief te kunnen bereiken en gebruiken. In een ingewikkelde samenleving vermindert de betekenis van de onmiddellijke ervaring
als bron van informatie en basis voor beoordelingen. Deze
onmiddellijke ervaring heeft daartoe te beperkte mogelijkheden in ruimte en tijd. De betekenis en de noodzaak van
systematisch verzamelde en systematisch opgeslagen informatie neemt toe, als men tenminste chaos in de samenleving
effectief wil bestrijden (24).
Men mag bij de critiek op organisatie en bureaucratie
24 De Moor, 1968, p.55-56.
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vooral niet vergeten, dat doorgaans de verwijten wel terecht
zijn, maar in wezen niet gericht op het feit, dat er een systeem is. Redelijke mensen zien in, dat voor een vlot en
rechtvaardig functioneren van de samenlevingsstructuren een
grote mate van informatie-organisatie noodzakelijk is. De
verwijten zijn bestemd voor uitwassen, voor onvolkomenheden in het systeem, het invullen van formulieren waarvan
men het doel niet vermag in te zien, bijvoorbeeld omdat
men elke drie maanden drie, vrijwel steeds gelijkluidende,
formulieren moet invullen. Men protesteert tegen nivellerende tendenzen van het systeem, omdat het systeem onvolledig is opgezet, met te weinig variabelen om ieder betrokken menselijk individu adequaat te kunnen opnemen. Men
ziet de noodzaak van een systeem wel in, men verwijt het
zijn gebrek aan doeltreffendheid en soepelheid. Systemen
dienen evenals alle technische dingen te werken met een
ogenschijnlijk moeiteloze perfectie, die van de betrokken
mensen slechts een minimum aan aandacht en inspanning
vraagt. Daarbij kan en moet de techniek helpen, niet als
bron van nodeloze complexiteit, maar als steeds verder ontwikkeld materieel hulpmiddel ter bestrijding van chaos.
Aan deze eis kan de techniek nog slechts in onvolkomen en
bescheiden mate tegemoet komen. Bij het analyseren van de
oorzaak van deze onvolkomenheid stoten we op die factor
in de techniek, die wezenlijk verantwoordelijk is voor de
ingewikkeldheid van zoveel technische dingen. Vergeleken
bij de microstructuren waarmee de levende organismen
functioneren, tot onze grote en steeds toenemende bewondering, lijken de meeste technische apparaten primitieve en
grove bouwsels. Omdat wij de microstructuren der materie
nog nauwelijks kennen, en dus ook nauwelijks kunnen hanteren, moeten we met grote stukken materie werken, en deze
een wezensvreemde en kunstmatige vorm en functie toebedelen. De perfectie waarmee wijzelf ieder idee incarneren
in de materie staat nog uiterst ver ten achter bij de perfectie waarmee ideeën zijn geïncarneerd in ons eigen lichaam.
Dat ons dan ook 'gegeven' is. Ook gecompliceerd, zeker,
maar toch met een directe, aansprekende functionele samenhang, die de eenheid doet verschijnen ver vóór de delen
uit (25).
De moeilijkheden, gepaard gaande met de ontwikkeling
van de techniek in de samenleving, vertonen ook een histo25 Van Meisen, I960, p.309-310.
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risch aspect. Nog nooit in de menselijke geschiedenis is het
aanschijn der aarde in een zo snel tempo veranderd als dat
in onze jaren het geval is. Deze ontwikkeling in tempo
houdt voor vele mensen individueel gezien essentieel verband met de techniek. Opvallend is het gemak, waarmee de
jeugd veranderingen aanvaardt, die voor ouderen grote
schokken opleveren. De mensheid in haar geheel heeft een
aanpassingsvermogen, dat groot is, vergeleken bij het meestal bescheiden aanpassingsvermogen van de afzonderlijke
mensen, met doorgaans grotere moeilijkheden op hogere
leeftijd. Misschien komt de storm der veranderingen langzaam tot bedaren, althans zo, dat de mensen weer de tijd
krijgen om mee te groeien met de ontwikkeling. Wellicht
ontwikkelt de mens ook geestelijke groeivermogens, die tot
dusverre onaangesproken gebleven zijn.
De grote successen, die natuurwetenschap en techniek te
zien geven, bewijzen, dat deze weg van handelen en kennen
uitermate vruchtbaar is. Het is klaarblijkelijk een weg, langs
welke de menselijke geest tot grote prestaties in staat is.
Dan beseft men ook onmiddellijk het gevaar, dat de mens
deze weg als de enig belangrijke gaat beschouwen, de enige
weg waarop activiteit beloond wordt met vooruitgang.
Degenen die een groot deel van hun levensvervulling, hun
dagelijks werk, verrichten in dienst van de techniek, staan
uit de aard der záak op een bijzondere manier bloot aan dit
gevaar. Het gevaar zelf is dank zij de successen der techniek
wezenlijk aan dit aspect van menselijke activiteit gebonden,
het al of niet bewust er aan toe geven niet, tenminste niet
meer dan bij andere vormen van beroepsdeformatie.
Wat de invloed op het grote leger der consumenten betreft,
moeten we de historische werkelijkheid geen geweld aandoen. Sprekend over achteruitgang van cultuur, massificatie, nivellering van geestelijke prestaties en dergelijke dient
men te beseffen, dat de grote massa der mensen van vroeger
tijden geen deel had aan het geestelijk en cultureel leven
der maatschappelijke elite. Het zijn de grote groepen mensen, die zich meestal niet laten horen, die geen geschriften
nalaten, en die dus bij een terugblik gemakkelijk over het
hoofd gezien worden.
Die elite met zijn geestelijke en culturele activiteit wordt
door de opgang der techniek in het algemeen niet in die activiteit belemmerd. Integendeel, zonder het hier besproken
gevaar voor een verabsolutering van de aandacht voor het
stoffelijke te miskennen, moeten we vaststellen, dat de grote
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vorderingen in de menselijke kennis, die de vruchten zijn
van de natuurwetenschappelijke en technische vooruitgang,
het menselijk geestesleven in hoge mate verruimd hebben.
De natuurwetenschap is zelf ook een cultuurbezit van grote
betekenis.
Met die massa echter is het anders gesteld. De levensomstandigheden van bijvoorbeeld industriearbeiders in de geciviliseerde delen van de wereld zijn thans ten opzichte van
vroeger zozeer verbeterd, dat de huidige arbeider zich wat
tijd en geld betreft heel wat meer kan veroorloven dan de
man die vroeger zijn lange dagen geheel moest vullen met
de zorg voor het dagelijks brood. Die voortdurende zorg, belichaamd in lange werkdagen, zonder vacantie, zonder vrije
tijd, levend op of onder het bestaansminimum, belette afdoende de bezinning op het doel en de zin van het menselijk bestaan, waarin toch tenslotte het geestelijk leven van
de mens bestaat.
Een te sterke aandacht voor het louter stoffelijke in de natuurwetenschap en de techniek, met atrofiëring van alle andere niveau's van denken, is dus niet noodzakelijk verbonden met de natuurwetenschappelijke en technische activiteiten. Het is een der vormen waaronder de menselijke beperktheid zich openbaart, en als zodanig niet onherstelbaar.
Daarenboven moeten we concluderen, dat de techniek mogelijkheden schept voor een breed publiek om deel te hebben
aan de geestelijke en culturele vooruitgang van de mensheid.
Verwant met deze bezwaren tegen de ontwikkeling der techniek is het verwijt, dat de tegenwoordige toestand mensen
voortbrengt, die niet meer willen weten van ascese en onthechting. Het komt me voor, dat dit een totaal verkeerd
geadresseerd verwijt is. De techniek biedt naar haar beste
weten en kunnen aan de mensen stoffelijke middelen voor
een volwaardiger leven, en men moet dat zedelijk goed achten. Zedelijk onverantwoord zou men handelen wanneer
degenen, die een leidende rol spelen in de wereld der techniek, het aantal mogelijkheden zouden beperken met het
oog op de wijze van leven van de mensen. Ieder zijn eigen
geweten, wel in samenspraak met de medemensen, maar niet
onder dwang.
Bij verder nadenken blijkt echter, dat men door aldus te
handelen, door dus de mogelijkheden der techniek over de
gehele linie te beknotten, pas werkelijk de onthechting zou
vernietigen. Onthechting vindt men immers slechts daar.
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waar de mens wel mogelijkheden voor zich ziet en ter beschikking heeft, maar in het licht van de door hemzelf gekozen levensvervulling vrijwillig van het gebruik van sommige van deze mogelijkheden afziet. De hedendaagse discussie omtrent de consumptiemaatschappij betreft niet zozeer
de omvang van het aangeboden goederenpakket, als wel de
wijze waarop de mensen hun toegenomen welvaart gebruiken. Beter dan externe beknotting is ook in dit opzicht
groei naar volwassen menselijkheid.
3. 7/ Ethische aspecten van

nevenwerkingen

Nu we een globaal overzicht verkregen hebben over het terrein der nadelige bijverschijnselen moeten we nagaan, wat
hieruit volgt voor de zedelijke verantwoordelijkheid van de
natuurwetenschappelijke en technische onderzoekers. We
zullen daarbij aan algemene aspecten de voorkeur geven, om
niet te vroeg te belanden in casuïstische problemen. Als
leidraad bij de reflectie volgen we de lijst van mogelijke onderscheidingen op het gebied der nevenwerkingen, zoals aangekondigd is in de inleidende paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk.
a) De dichotomie: mogelijke contra zekere nevenwerkingen,
is niet objectief. In het algemeen kan men stellen, dat een
zo volledig mogelijk inzicht in een proces en zijn omgeving
de mate van voorspelbaarheid van aard en omvang der nevenwerkingen vergroot. Weten wat je doet is dus niet alleen
nodig om functioneel juist te kunnen handelen, dat wil zeggen om het gewenste proces met zoveel mogelijk succes te
kunnen laten verlopen, weten wat je doet is ook nodig om
van te voren reeds een verantwoord inzicht te hebben in ongunstige of gevaarlijke bijverschijnselen, en dus ook nodig
om zedelijk verantwoord te kunnen handelen. Of misschien
juist nalaten te handelen, wanneer de te verwachten ongunstige gevolgen zwaarder wezen dan de bereikbare voordelen.
Nu is dit in principe heel eenvoudig, maar bij de analyse
van concrete gevallen stuit men toch heel vaak op situaties,
die niet voorzien waren door de wetenschappelijke onderzoekers, en waarvan men in redelijkheid moet vaststellen,
dat ze ook niet voorspelbaar waren. Het is altijd gemakkelijk om achteraf de staf te breken over de mensen, die met
een naar onze wetenschappelijke normen gezien tekortschietende kennis hun verantwoordelijkheid, ook hun zedelijke
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verantwoordelijkheid, beseften, en naar eer en geweten handelden.
Anderzijds echter is dit een situatie waarin elke onderzoeker verzeild kan raken. En daarbij kunnen ernstige zedelijke
conflicten optreden. Zwijgen is wel de gemakkelijkste weg
wanneer men zelf tot de ontdekking van belangrijke nadelige bijwerkingen komt. Zwijgen om eigen reputatie of de
zakelijke belangen van de onderneming niet te schaden is
zedelijk te verwerpen.
Het onverwachte optreden van nevenwerkingen hangt samen met een trek die wezenlijk is voor de techniek, zeker
sinds haar zo vruchtbare samengaan met de natuurwetenschap. Het is de toenemende ingewikkeldheid van het technische bestel, waardoor niemand meer in staat is het geheel op een iets meer dan zeer oppervlakkige wijze te overzien. En aangezien op dit terrein ook de ervaringsregel
geldt, dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben,
is het ook in de toekomst te verwachten, dat detail-ontwikkelingen in de ene sector der techniek door zullen werken
in naburige sectoren, en misschien het gehele technische gebouw zullen wijzigen. Wij hebben alleen de tegenwoordige
toestand om te bestuderen; wij moeten openstaan voor de
mogelijkheid van zulke veranderingen, al weten we van te
voren niets omtrent hun aard en omvang. Ook deze algemene openheid voor wat de zich ontwikkelende situatie onder onze sturende handen te zien geeft behoort tot de zedelijke verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke en
technische onderzoekers.
b) en c). De onderscheidingen tussen nevenwerkingen op zuiver technisch terrein en op algemeen cultureel terrein, en
tussen nevenwerkingen op het eigen specialistische terrein
en op andere technische terreinen leveren overeenkomstige
zedelijke richtlijnen op. Het belangrijke punt is hier, dat
het voor een effectieve strategie ten opzichte van het te bereiken doel in de natuurwetenschap en de techniek methodisch noodzakelijk is het eigen blikveld te beperken. Men
noemt dat specialisatie, en het is duidelijk dat in zedelijk
opzicht hier enorme gevaren dreigen. De noodzakelijke begrenzing van het gezichtsveld tot een klein deelgebied van
menselijk weten en kunnen kan zo ver gaan, en gaat in de
practijk soms zo ver, dat de onderzoeker of de groep van onderzoekers blind wordt voor de vraag naar de waarde en de
betekenis van het nagestreefde, in een ruimere omgeving en
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op langer zicht beschouwd. De mogelijkheden van nadelige
bijverschijnselen worden dan niet eens overwogen.
Ten opzichte van de buitenwereld klemt dit probleem nog
des te meer omdat vaak specialisatie op een deelgebied door
'gewone' mensen als waarborg voor deskundigheid zonder
meer wordt beschouwd. Nu is vertrouwen op deskundige
mensen heel goed, maar het mag geen blind vertrouwen zijn.
De algemeen-menselijke wijsheid, nodig om menselijke besluiten te nemen, is door de specialisatie wellicht niet in absolute zin verminderd, misschien zelfs wel toegenomen. Het
nieuwe snelle ontwikkelingstempo eist echter voor de menselijke directieven een veel beter ontwikkelde richtinggevende wijsheid. Onze wijsheid is relatief achtergebleven bij
onze behoefte aan wijsheid (26).
We moeten nu echter analyseren wat voor zedelijke plichten rusten op de schouders van de specialisten zelf. In hoofdzaak komt dat neer op het scheppen van zulke omstandigheden, dat het betreffende specialisme niet volstrekt autonoom
werkt, maar zo goed mogelijk geproportioneerd wordt in en
ten opzichte van de omgevende structuren. Dat geldt voor
een technisch specialisme temidden van de techniek in het
algemeen, het geldt eveneens voor de techniek als onderdeel van de gehele menselijke cultuur. Het scheppen van
die omstandigheden eist openheid, belangstelling, dialoog
met andere specialisten, dialoog met de gehele menselijke
samenleving. Dat is de noodzakelijke keerzijde die de medaille van het zich specialiseren pas menselijke zin geeft.
Zonder deze open en geïnteresseerde dialoog betekent specialisatie verbrokkeling en eenzijdigheid, met vrijwel onafwendbare risico's voor mislukking op een groter terrein.
Behalve de noodzaak van een brede visie brengt de hier besproken onderscheiding nog een aspect van zedelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Nevenwerkingen die op
het eigen terrein van de gespecialiseerde onderzoeker te verwachten zijn dienen van de aanvang af in het onderzoek een
rol te spelen, omdat het juist in zulke gevallen van de individuele onderzoeker of de groep van onderzoekers af kan
hangen of de nadelige gevolgen bijtijds voorkomen kunnen
worden. Autoconstructeurs bijvoorbeeld dienen zich niet alleen op snelheid, comfort en degelijkheid te richten, zij dienen ook de technische mogelijkheden om de auto zelf veiliger te construeren af te tasten en zoveel mogelijk toe te
passen.
26 Whitehead ,1959, p.I95.
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Ten aanzien van het onderscheid tussen nevenwerkingen
op zuiver wetenschappelijk-technisch terrein enerzijds en nevenwerkingen op algemeen cultureel gebied anderzijds moeten we beklemtonen, dat onderzoekers ten opzichte van
beide categorieën verantwoordelijkheid dragen. Ten opzichte van de 'technische' categorie is het hun taak, te luisteren naar de boodschappen omtrent de schadelijke gevolgen van hun werk en dat van anderen, om vervolgens hun
deskundigheid in dienst van de remedie te stellen. In het
algemeen-menselijk beraad, dat voor de tweede categorie
noodzakelijk is, mag hun stem niet ontbreken. Geen enkele
nevenwerking behoort dus de wetenschappelijke en technische onderzoeker onverschillig te laten.
d) De zedelijke problematiek rondom de technische ontwikkeling wordt steeds minder overzichtelijk, steeds ingewikkelder en verwarder, naarmate meer mensen betrokken raken
bij de schadelijke nevenwerkingen. Vele sterk gespreide nevenwerkingen openbaren zich pas na geruime tijd, in situaties die door een zeer groot aantal variabelen bepaald worden. Daardoor is het niet mogelijk met juridische zekerheid
de verantwoordelijke persoon of instantie aan te wijzen. De
verantwoordelijkheid ten opzichte van dergelijke problemen
raakt sterk verspreid en als gevolg daarvan ook sterk 'verdund'. Het betrekkelijk laat te voorschijn komen van schadelijke nevengevolgen wordt mede bepaald door het pragmatisch verklaarbare feit, dat vernieuwingen in de techniek
bijna altijd geleidelijk ingevoerd worden. Hun aanvankelijke schadelijke werking zal dan gedurende een aanloopperiode vrijwel verdwijnen achter andere oorzaken van menselijk leed. Pas wanneer de betreffende vernieuwing wijd en
zijd verspreid is overstemmen de nevenwerkingen de achtergrond, die uit alle verzamelde nadelige factoren bestaat.
Dan echter is het stuk techniek waarover het gaat, reeds samengegroeid met het gehele maatschappelijke bestel of een
sector daarvan, en is het niet gemakkelijk meer te elimineren. Bovendien ontstaat er dan een onoverzichtelijke belangenstrijd, omdat de technische vondst inmiddels ingekapseld is in een netwerk van economische, financiële en politieke belangen. Maatregelen om het kwaad te verminderen
of te keren zijn vaak kostbaar; wie moet die kosten dragen?
Met deze moeilijkheden voor ogen is de uitspraak van
Groenewold begrijpelijk, dat er nog nauwelijks algemeen
aanvaarde morele regels zijn ten aanzien van mesogevolgen
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(gevolgen voor grote groepen mensen) en ten aanzien van
de verantwoordelijkheid daarvoor (27).
Mede gezien de vaak in het spel betrokken persoonlijke belangen van financiële en economische aard stellen velen zich
er mee tevreden, binnen de perken die de wet voorschrijft
te blijven. Soms wordt deze houding verdedigd met de stelling, dat de techniek, zich ontwikkelend door eigen- en
groepsbelang van ondernemers, automatisch positieve vooruitgang voor de mensheid tot gevolg zal hebben. Men doet
dan ook niet veel moeite om als eerstverantwoordelijke persoon zelf schadelijke gevolgen op het spoor te komen en te
beheersen. Men wacht vaak externe druk van de publiciteitsmedia of de overheid af en blijft dan nog zo lang mogelijk ontkennen en de verantwoordelijkheid afschuiven (28).
Het zal echter duidelijk zijn, dat men door zich te houden
aan het gecodificeerde recht alleen, in zulke gevallen zedelijk tekort schiet. Het gaat immers om vernieuwingen, en
dus in vele gevallen om het voortbrengen van situaties waarin het vastgelegde recht niet kan voorzien. Het recht is in
dit opzicht niet voorspellend, temeer niet waar de deskundigen geen vooruitziende blik op schadelijke gevolgen hebben. Zedelijk gesproken moet men niet vasthouden aan de
wet alleen, maar daar boven uit aan het streven naar welzijn van de mensen in de samenleving. 'De practische morele regels zouden moeten eisen dat we er telkens weer naar
streven aan de noodzaak van inzicht in en afwegen van de
gevolgen optimaal te voldoen. De eis wordt dringender naarmate de gevolgen groeien van micro- naar meso- en macroschaar (29) (dus steeds grotere groepen mensen treffen).
Terugkerend tot het practisch beleidsniveau stellen we
vast, dat de individuele onderzoeker ten aanzien van de
meso- en macrogevolgen wel zijn stem, de stem van zijn geweten, kan en moet laten horen, maar dat een efficiënt beleid moet berusten op een hechte nationale en internationale samenwerking. Enerzijds omdat hierdoor het wetenschappelijk onderzoek naar nevenwerkingen pas goed mogelijk gemaakt wordt, anderzijds omdat het dan mogelijk is,
de lasten van het herstel zo rechtvaardig mogelijk te delen.
Dit is een van de vele sterke argumenten, die wetenschapsmensen en technici voortdurend moeten aanvoeren, om zo
27 Groenewold, 1968, p. 130-131.
28 idem, p. 112.
29 idcm.p.110.
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spoedig mogelijk te komen tot een zo sterk mogelijke samenwerking op wereldschaal.
e) De mogelijkheid van onherstelbare schadelijke gevolgen
voor medemensen moet een voorwerp van aanhoudende aandacht voor de onderzoekers zijn. Vooraf bekende onherstelbaar-onomkeerbare gevolgen kunnen een veto voor een bepaalde ontwikkeling betekenen. Geen belangrijke wijziging
in de huishouding der techniek mag worden doorgevoerd alvorens met menselijke en redelijk bereikbare zekerheid vast
staat, dat geen onherstelbaar kwaad zal worden veroorzaakt
door deze vernieuwing.
Algemeen moet erkend worden, dat stilte en rust, zuiver
water en zuivere lucht gemeenschappelijk belang van de
mensheid zijn. Niemand heeft het recht om zonder meer in
het belang van de eigen groep beslag te leggen op delen van
dit gemeenschappelijk belang. Niemand heeft het recht om
zonder meer water en lucht te vervuilen, en economischcommerciële motieven mogen daarbij beslist niet het laatste
woord hebben (30).
In vroeger dagen, voordat de grote industrialisatie tot stand
kwam, betekende vervuiling slechts een onbelangrijk probleem, en meestal bleef men er mee op het eigen erf. Tegenwoordig is het veelal zo, dat de vervuiling de grenzen van
het bedrijf in belangrijke mate te buiten gaat. Dat betekent
aantasting van collectieve belangen; daarin ligt een grond
voor collectief ingrijpen.
Schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen worden opvallend krachtiger aangepakt, ook al kunnen daar grote zakelijke belangen mee gemoeid zijn. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensheid hangen echter ook van
niet direct medische zaken af. Daarmee moet het industrialisatieproces rekening houden, en alle redelijke voorzorgen
treffen.
Juist bij het bestuderen van onomkeerbare nevenwerkingen
dienen wij onze aandacht niet alleen te richten op de thans
levende mensen. Wij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het openhouden der ontwikkelingsmogelijkheden van de toekomstige mensheid (31).
Onomkeerbaar in de hoogste mate is het proces der technisering, in zijn geheel beschouwd. De mensheid kan uit
eigen vrije wil niet meer terug naar de levensomstandighe30 vgl.Dippel, 1968, p.13-14.
31 vgl. Gerlach, 1962, p.179-180.
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den der oudheid of der middeleeuwen. Dat geldt zowel voor
onze stoffelijke als voor onze geestelijke situatie.
De toenemende mogelijkheden van menselijk handelen
hebben invloed op de menselijke ontplooiing. De gevolgen
van deze invloed hebben een onomkeerbaar en onherroepelijk karakter. Door de natuurwetenschap en de techniek verandert de mens, en wij staan in zekere zin met een klein roer
in onze handen aan boord van een groot schip.
Behalve kennis is in deze situatie vooral verantwoordelijkheidsgevoel voor de huidige én voor de toekomstige mensheid noodzakelijk. Deze verantwoordelijkheid is onze zwaarste en meest omvattende opgave (32).

'2 vgl. Overhage, 1967, p.433-434.
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4/DE EXPERIMENTELE LEVENSHOUDING

4. Ij Hoe laat de techniek zich ontwikkelen?
Natuurwetenschap en techniek zijn mensenwerk. Alle theorieën zijn door mensen geformuleerd, alle toestellen en apparaten zijn uit mensenhanden voortgekomen. Niet in de
zin van een schepping uit het niets, maar in de zin van een
lichamelijk-geestelijke vormgeving aan het 'van nature' bestaande, het ons gegevene.
Ondanks deze oorspronkelijke menselijke afkomst heeft het
technische bestel zich toch laten ontwikkelen met een opvallende mate van autonomie, van eigenwettelijkheid. De
geschiedenis van de techniek vertoont niet een vooraf beraamde geleidelijke groei, waarbij alle deelgebieden van
menselijke behoeften naar hun prioriteit worden beoordeeld en in onderlinge harmonie bewerkt. Verre van dat. De
historie der techniek vertoont onverwachte ontdekkingen en
uitvindingen, stormachtige ontwikkelingen in soms zeer beperkte deelgebieden, vaak langdurige stilstand of relatief
achterblijven op andere deelgebieden. Slechts zeer geleidelijk, en dan nog achteraf, laat zich de veelheid enigszins ordenen tot een eenheid. En die eenheid is dan altijd nog
maar voorlopig.
De moderne techniek verloochent in dit opzicht zeker niet
haar nauwe binding met de natuurwetenschap, die zich op
soortgelijke betrekkelijk autonome en dus voor ons vaak
grillige wijze ontwikkeld heeft. Dat betekent echter wel, dat
de techniek zich niet zonder meer laat voegen naar de
wil van de mens. De research op natuurwetenschappelijk
en technisch terrein brengt vaak toepassingsmogelijkheden
voort, waarvan de zin voor de menselijke samenleving niet
duidelijk is, en omgekeerd schieten onze kennis en kunde
vaak tekort wanneer we de meest dringende menselijke
noodsituaties willen verbeteren. Deze toestand moet ons niet
verbazen, want de natuurwetenschap elimineert door haar
specifieke methode van abstractie uit haar object al datgene
dat typisch menselijk is. In haar kielzog doet de techniek
hetzelfde. De daardoor geconditioneerde autonomie van natuurwetenschap en techniek is bijgevolg niet meer in staat,
specifiek menselijke prioriteiten voort te brengen. Dat
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moet de mens zelf doen en wel noodzakelijkerwijze achteraf (1).
Deze onharmonische en schoksgewijze verlopende ontwikkeling van de techniek maakt een merkwaardige indruk op
vele mensen, vooral op degenen die de innerlijke zin van dit
stuk menselijke cultuur niet goed kunnen inzien. Van de
buitenkant af gezien verwijt men de techniek en haar dienaren, dat er van alles geprobeerd wordt in de techniek, en
dat men zich blindelings laat leiden door de materiële mogelijkheden die te voorschijn komen. Men voelt de technisering van onze samenleving soms als een in intensiteit en
uitgebreidheid toenemende dwangsituatie, waarbij de mensheid ondergeschikt gemaakt wordt aan de tirannie der technische mogelijkheden. 'Alles wat mogelijk is, moet ook geprobeerd worden' is voor vele buitenstaanders het dwingende devies der technici. En overwegende de betekenis van het
experiment in de natuurwetenschap en de techniek schrijft
men het tekortschieten van de techniek op zoveel terreinen
toe aan haar experimentele karakter, terwijl men voor alle
werkelijk menselijke zaken het experiment afwijst.
In het licht van deze opvatting kan men de invloed van de
technisering op de samenleving als rampzalig veroordelen.
De gevolgen zullen immers de kwalen der oorzaken in verhevigde vormen vertonen. De gevolgen der technische ontwikkeling voor de sociale en culturele facetten der samenleving zijn even onvoorspelbaar als de afzonderlijke feiten
der technische ontwikkeling zelf. Paradoxaal geformuleerd:
De geschiedenis leert ons, dat de geschiedenis ons niet voldoende leert (2).
Het experimentele karakter van de natuurwetenschap en
de techniek wordt echter in deze visie niet juist opgevat. We
zullen in kort bestek het wezenlijke van de experimentele
methode in de natuurwetenschap en de techniek nagaan.
4.2/ Het experiment in de natuurwetenschap en de techniek
Men krijgt van het experimentele karakter der natuurwetenschap een valse indruk wanneer men veronderstelt, dat
een experimenterend fysicus naar willekeur te werk gaat,
voortdurend zo maar wat probeert en afwacht wat er voor
de dag zal komen. De keuze van te verrichten experimenten
/ Van Meisen, 1968 Wetenschap, p.11-12.
2 Polak, I960, p.15-18, p.32-33.
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is wel een zaak van menselijke vrijheid, maar niet van loutere willekeur.
Waarom is het experiment in de natuurwetenschap succesvol gebleken? Omdat de spontane waarneming ons een veelheid van informatie geeft, zo veelzijdig, zo gecompliceerd en
met zoveel variabelen, dat wij er niet in slagen een natuurwetenschap op te bouwen louter uit gegevens der spontane
waarneming. De allereerste aanzet tot wetenschappelijke
systematisering moet uit de aard der zaak wel stoelen op
waargenomen verschijnselen, maar ieder geformuleerd verband tussen verschijnselen onderling moet getoetst worden
aan de werkelijkheid. Dat kan in het algemeen niet door observatie van wat er toevallig om ons heen gebeurt. Het geschiedt door een isolatieproces, waarbij wijzelf trachten alle
betrokken variabelen constant te houden en alleen die parameters te laten veranderen, waartussen wij het verband willen bestuderen. Het handelen onder zulke omstandigheden
is experimenteren.
Van willekeur blijft bij deze verduidelijking niets over.
Wanneer de experimentator zich van zijn taak zou proberen
te kwijten door zonder enige samenhang te werk te gaan,
door alleen proeven te doen waar hij zin in had, dan zou het
nuttig effect van het experimenteren volledig verdwijnen in
de chaos, dezelfde chaos die het ons onmogelijk maakt, een
wetenschap te bouwen op de spontane waarneming zonder
meer.
Daarom is experimenteren niet zinvol zonder een wetenschappelijk verleden. Experimenteren is niet zo maar wat
proberen, het eist een systematisering van een overvloed van
details, in het licht van algemene ideeën, die noodzakelijkerwijze aan ieder experiment voorafgaan. Het eist dus het behoud van een groot stuk reeds verworven beschaving. Natuurlijk moeten die algemene ideeën niet statisch opgevat
worden; in en door het experimenteren worden ze voortdurend critisch getransformeerd (3).
Deze critische transformatie komt duidelijk aan het licht
wanneer een wetenschappelijk werker bij zijn experimenten
op waargenomen verschijnselen stuit, die in tegenspraak zijn
met de gangbare theorie over de betreffende kwestie, of wanneer hij een significante afwijking van de theorie constateert. In een statisch opgevat beeld van het menselijk kenvermogen is zoiets een ramp, en de geschiedenis bevat dan
1 Whitehead, 1959, p.lS5; Van MeUen, 1967 Glaube, p.80.
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ook duidelijke voorbeelden van gevallen waarin men de feiten in het keurslijf van de oude vertrouwde theorie heeft
trachten te dwingen.
Heel anders reageert onze onderzoeker. Het door hem geconstateerde tekortschieten van de theorie zal voor hem een
uitgangspunt zijn om een betere, meer omvattende theorie
te ontwerpen, die op haar beurt weer tot nieuwe experimenten aanleiding zal geven. Daarbij, en dat is voor ons betoog
belangrijk, verliest de oude theorie meestal niet haar betekenis. Dat zou in het algemeen ook onbegrijpelijk zijn, want
ook deze oude theorie is ontworpen in het licht van voorgaande theorieën én experimenten. Zij steunt dus op methodisch waargenomen feiten, zij is met die feiten, minstens
grotendeels, in overeenstemming. De oude theorie bevat dus
een deel van de waarheid omtrent het betreffende gebied.
Waarde-loos is ze zeker niet. In het algemeen kan men de
nieuwe toestand zo omschrijven, dat er een theorie gevormd
wordt, die de voorgaande experimentele resultaten omvat en
verklaart, en die tevens in staat is, rekenschap te geven van
de merkwaardige afwijkingen, die bij de laatste, hier besproken experimenten voor de dag zijn gekomen. In die
theorie blijft de oude theorie meestal bestaan als een benadering, die onder meer of minder nauwkeurig omschreven voorwaarden recht van bestaan heeft. En vervolgens herhaalt zich de geschiedenis. Een tegenstrijdigheid tussen bestaande theorieën en nieuw experiment zal dus door de oprechte natuuronderzoeker met vreugde begroet worden; er
bestaat een mogelijkheid, de wetenschap een stap verder te
brengen (4).
Dit brengt mee, dat de natuuronderzoeker blijvend open
moet staan voor nieuwe, op dat ogenblik onverklaarbare
verschijnselen, en dat hij blijvend open moet staan voor een
mogelijk waarheidsgehalte in meningen, opvattingen en hypothesen van andere natuuronderzoekers, die van de zijne
afwijken (5).
O p de hier kort beschreven wijze toont de natuurwetenschap ons, hoe progressiviteit in denken en handelen niet
alleen goed kan samengaan met respect voor het verleden
en de traditie, maar zelfs onmogelijk is zonder te steunen op
het reeds gevondene en gemaakte.

4 Whitehead, 1959,p.l86.
' idem, p.I84.
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4.31 Het spontaan-experimentele

in de mens

Het begrip 'arbeid' komt zowel in het dagelijks leven als in
de vaktaal der fysici voor. Hoewel er verwantschap in betekenis bestaat tussen beide toepassingen zijn er toch duidelijke verschillen. Het aan betekenissen rijke, en daardoor
noodzakelijk enigszins vage begrip 'arbeid' in het menselijk
bestaan wordt ingeperkt en op een nauwkeurig geformuleerde definitie vastgepend. Dan pas is het bruikbaar en
vruchtbaar in de taal der mechanica.
Deze toespitsing is kenmerkend voor begrippen, die uit
onze leefwereld overgaan in wetenschappelijke begrippen,
en daarbij gelijktijdig blijven voortbestaan in het dagelijks
leven. Bij het hanteren van zulke begrippen moet men dus
impliciet weten, of bij vrees voor misverstand expliciet vermelden, in welke begrippenhorizon men denkt en spreekt.
Zo is het begrip 'experiment' in de natuurwetenschap eveneens afkomstig uit onze voorwetenschappelijke leefwereld,
en het speelt daarin nog steeds een grote rol. Niet scherp
omschreven en nauwkeurig definieerbaar, zoals in de natuurwetenschap, maar rijk aan betekenissen en vaag, ook in
het woordgebruik. Ik doe slechts een willekeurige greep uit
de woorden en zegswijzen, die in de Nederlandse taal met
het begrip experimenteren samenhangen: proberen, beproeven, ervaring opdoen, al doende leert men.
Klaarblijkelijk berust veel van het voorwetenschappelijk
kennen en handelen op experimenteren, en ook op dit gebied toont de natuurwetenschap haar verwantschap met het
spontaan-menselijke.
Het leren spreken van een baby heeft bijvoorbeeld een experimenteel karakter. Geleidelijk leert de baby geluiden die
van moeder afkomstig zijn te associëren met zelf spontaan
voortgebrachte geluidjes, en verder met mond- en lipstanden, stembanden en adem. Spontaan en onbewust experimenterend leert het kind zijn moedertaal.
Als men ouders van jonge kinderen adviseert, weinig 'kanten-klaar' mechanisch speelgoed te geven, maar vooral speelgoed waarmee het kind zelf veel kan doen, veel mogelijkheden zelf kan ontdekken, dan zit daar de gedachte achter,
dat het kind met zulk speelgoed veel kan proberen, veel kan
experimenteren, en men oordeelt dat goed voor het jonge
kind. Men aanvaardt dus reeds vroeg het feit, dat de mens
onontkoombaar experimenterend door het leven moet gaan.
Experimenterend ontdekt de opgroeiende mens de wereld
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om zich heen; experimenterend ook ontdekt hij zichzelf. De
jonge mens komt pas geleidelijk in samenspel met de wereld tot inzichten omtrent zijn eigen aanleg, interessen, mogelijkheden, begaafdheden, gebreken. Eveneens experimenterend leert hij omgaan met medemensen, die zoveel onderling verschillen in status en karakter vertonen.
Experimenteren is niet een uitvinding van de natuurwetenschap, het is een voortzetting van iets wat fundamenteel
is voor de menselijke wijze van zijn, maar dan in streng omlijnd kader.
De Amerikaanse socioloog Mumford wijst er op, dat het
menselijke zenuwstelsel zo overvloedig samengesteld is, dat
de mens daarmee ook heeft moeten leren leven, experimenteel. En hij laat de mogelijkheid open, dat de mens ook in
dit opzicht nog lang niet al zijn vermogens kent en toepast (6).
4.41 Handelen met betrekkelijke

onzekerheid

In de vorige paragraaf heb ik beschreven, hoe het experimentele karakter van de menselijke zijnswijze geadopteerd
is door de natuurwetenschap, om daar na de noodzakelijke
toespitsing vruchtbaar gehanteerd te worden. Deze overgang
gaf me de gelegenheid, nadruk te leggen op het experimentele in de mens.
Nu moeten we ons echter bezig gaan houden met een overgang in omgekeerde richting. De resultaten van de natuurwetenschap en de techniek krijgen steeds meer invloed op
ons menselijk leven. En dat betekent een nieuwe zone van
experimenteel bestaan. We moeten ook daarmee 'leren leven'.
Dat leren we niet wanneer we de autonomie van de natuurwetenschap en de techniek verabsoluteren en ons aldus
neerleggen bij alles wat in de ontwikkeling onvermijdelijk
schijnt. Zeker, de natuurwetenschap en de techniek hebben
een belangrijk aspect van autonomie, maar dat neemt niet
weg, dat inschakeling van de techniek in het menselijk leven onder menselijke begeleiding én dus verantwoord-critische reflectie dient te geschieden. Zonder de innerlijke drijfkracht van de techniek zou er in deze richting in het geheel geen ontwikkeling bestaan, zonder menselijke critische
begeleiding is het geen menselijke ontwikkeling.
Deze critische begeleiding staat voortdurend in het teken
6 Mumford. 1966,67^.37-41.
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van een betrekkelijke onzekerheid. Onzekerheid, want de
toekomst is niet exact voorspelbaar. Betrekkelijk, want de
menselijke geschiedenis vertoont een continuïteit, die binnen zekere grenzen voorzichtige extrapolatie toelaat. Kortom een situatie, die tot een experimenterende bestaanswijze
moet leiden.
Het gegeven dat de toekomst niet exact voorspelbaar is,
dat ook het ideale doel van de menselijke ontplooiing niet
eenduidig vastligt, maar zelf progressief mee ontwikkeld
wordt, mag niet alleen negatief beoordeeld worden. Het is
de keerzijde van een medaille, welks beeldzijde de onoverzienbare ontplooiingsmogelijkheden van de mens toont. Het
menselijk wezen is zo multidimensioneel, dat iedere nieuwe,
door hem voortgebrachte ontwikkeling een veelheid van
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden schept of te voorschijn
doet komen.
Deze tijd doet zich aan vele mensen voor als een tijd, waarin de veranderingen zich in een zo snel tempo voltrekken,
dat alle oude overgeleverde zekerheden ondermijnd worden,
of eenvoudigweg onder de voet gelopen. In zulk een tijd valt
het te verwachten, dat in brede kringen van de mensheid
de waardering verschuift van het oude naar het nieuwe.
Ook in de wijsbegeerte zien we een benadrukken van het
nieuwe in elk menselijk individu, een aandacht voor de
mens als zelfstandig scheppend levensontwerp. Een overdreven aandacht voor het nieuwe, en zeker een verabsolutering
daarvan, verdrijft de mogelijkheid om de ontwikkeling te
beoordelen in het licht van normen, die altijd iets wat blijvend, vertrouwd en beproefd is impliceren. Daarom ook
sprak ik van een 'betrekkelijke' onzekerheid. Het is de situatie die vruchtbaar voor het ware experimenteren is. 'De
zinnigheid steekt nooit alleen maar in het nieuwe, maar altijd in het gebruik dat daarbij wordt gemaakt van het reeds
overgeleverde oude en in de bruikbaarheid die in de nieuwe
ervaring wordt gewonnen' (7).
De overeenkomst tussen de werkwijze der natuurwetenschap en het leiding geven aan de samenleving wordt beklemtoond door Van Meisen: 'Het leiding geven aan de samenleving gaat ... enigszins het karakter vertonen waarmee
de experimentele wetenschap zo vertrouwd is: een voortdurende wisselwerking tussen de vooruitziende theorie, die vermoedt hoe het resultaat van een experiment zal uitvallen,
7 Van de Ven, 1968, p.II.
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en de waarneming van het feitelijke resultaat, die op haar
beurt de theorie weer bevrucht' (8).
Futurologische voorspellingen op lange termijn krijgen
hierdoor noodzakelijk een grote mate van onbetrouwbaarheid. Zowel de onberekenbare menselijke vrijheid als het
enorme aantal variabelen maken zekerheid op grote tijdsafstand illusoir. Dat is niet een gevolg van natuurwetenschap en techniek, het hoort bij de ons bekende menselijke
bestaanswijze. In onze betrekkelijke onzekerheden moeten
we handelen. Dessauer drukt dit aldus uit: 'Auch ohne das
letzte zu wissen, bleiben wir Forscher und Gestalter der
menschlichen Welt. Wir handeln auch da, wo wir die letzten Gründe nicht kennen. Denn sonst müssten wir das Handeln schier ganz unterlassen. Es genügt für unser Handeln,
so viel zu verstehen, dasz uns die Richtung der nächsten
Schritte gegeben ist' (9). En even verder : 'Es entspricht
ganz allgemein der menschlichen Situation, dasz er oft sein
Ziel nicht sehen kann, aber des Weges gewisz ist. Schon bei
der gewöhnlichen Wanderung ist es ja so, vielmehr noch
beim Forschen, Erfinden, Lösen von Problemen. Die Richtigkeit des Weges musz uns genügen in der irdischen Beschränktheit' (10).
Deze citaten bevatten echter de bron voor een mogelijk
misverstand. Het benadrukken van het verschil tussen doel
en weg, zoals Dessauer dat hier doet, zou de indruk kunnen
doen postvatten, dat we niet alleen het doel niet goed kennen, maar ook dat we de kennis van het doel kunnen missen, als we de weg maar weten. Het bestaan van de mensheid zou dan gelijken op een computerprogramma, waarin
na iedere opdracht de volgende opdracht verschijnt. Het
einddoel, het resultaat van de berekening, komt op zeker
ogenblik voor de dag, maar is niet iets waar de rekenautomaat 'zich' op richt.
Zo is echter de situatie van de mens zeker niet. Dessauer
spreekt van de 'Richtigkeit des Weges' en het is duidelijk,
dat we die 'Richtigkeit' alleen kunnen beoordelen aan de
hand van een norm, die gedragen wordt door het einddoel,
hoe vaag dat dan ook omschreven moet worden. 'Transformatiemogelijkheden in de natuurorde scheppen de zedelijke
plicht tot een orde die de zelfontplooiing van alle mensen
S Van Meisen, 1960, p.312.
9 Dessauer, 1959, p.191.
10 idem, p.197.
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dient' (11). Hoewel deze uitspraak omtrent het doel voornamelijk formeel is, kunnen we toch inhoud geven aan dit
streven, mede omdat we gaandeweg ook meer van de ontplooiingsmogelijkheden van de mens te weten komen.
4.51 Experimentele levenshouding en ethiek
Terwijl enerzijds het menselijk handelen bepaald dient te
worden door zedelijke normen, door richtlijnen, die zich beroepen op het onderscheid tussen goed en kwaad, hebben we
in het voorafgaande gezien, dat het menselijk handelen een
karakter heeft, dat het aftasten van mogelijkheden insluit,
een karakter, dat we als experimenteel en progressief omschreven hebben.
Moeten we nu veronderstellen, dat ten laatste toch de zedelijke regels ons het absoluut veilige en betrouwbare houvast geven, waarmee we het ware einddoel van de mensheid
kunnen omschrijven?
Als men deze vraag graag bevestigend beantwoorden wil,
moet men echter critisch nagaan, waarin bij elke nieuwe
ontwikkeling de bron te vinden is van de zedelijke normen,
die de toepassing van de betreffende ontdekking en uitvinding reguleren. Wanneer het immers om een werkelijk nieuwe ontwikkeling gaat kan de traditie ons niet veel verder
brengen, want in de traditie komt die ontwikkeling niet
voor.
Kunnen de zedelijke normen misschien op deductieve wijze
afgeleid worden uit algemene grondbeginselen van de ethiek?
Maar dan moeten we beseffen, dat algemene grondbeginselen, ook die van de ethiek, noodzakelijk in een 'situatie' geformuleerd worden, en dat die formulering tijdgebonden aspecten bevat, waarvan het tijdgebonden karakter pas later
aan het licht zal treden. Met de woorden van Van Meisen:
'... zolang er dynamiek in het menselijk bestaan blijft, blijft
daarin iets impliciets, dat om explicatie vraagt. Hoezeer
ethische beginselen zich in een bepaalde fase ook verhelderd
hebben, ze staan nooit toe daaruit deductief af te leiden wat
er nog meer in verborgen ligt. Slechts de 'uitoefening' ervan
kan het aan het licht brengen' (12).
Kunnen we ons dan misschien beroepen op de tak van de
natuurwetenschap, die ons de betreffende ontwikkeling o p
11 Van Meisen, 1968, Wetenschap, p,9.
12 Van Meisen, 1967,£í/n'eA,p.ll5.
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geleverd heeft? Neen; een wetenschap heeft alleen haar methode als norm, en daar gaat het hier nu juist niet om (13).
Veel verder dan de nogal vage en formele omschrijving: 'de
bevordering van de ontplooiing van het menselijk zijn' komen we op deze wijzen niet. Als we in concrete handelingssituaties concrete richtlijnen willen hebben, zullen we over
een ethisch bouwwerk moeten kunnen beschikken, dat meer
is dan diepe fundamenten alleen.
Als we bereid zijn dat bouwwerk niet al te statisch op te
vatten, als we, om in de beeldspraak te blijven, het gebouw
voortdurend willen aanpassen aan het groeiend gezin en de
mogelijkheden van de nieuwe tijd, dan zijn we ook voor zedelijke normen aangeland bij de experimentele levenshouding. Maar dan ook met de karakteristieke kenmerken van
wat in het voorafgaande gezegd is omtrent de experimentele
methode in de natuurwetenschap; dat wil zeggen geen willekeur, eerder het tegenovergestelde. Tekorten en zwakke punten van de bestaande theorie worden opgevat als uitnodigingen tot experimenteren. De experimenten worden vooraf
zorgvuldig doordacht en voorzichtig opgezet, en tijdens hun
uitvoering begeleid door zelfstandige critische reflectie. De
oude theorie wordt niet overboord gegooid; het experiment
krijgt pas zin tegen de achtergrond van de bestaande theorie. Hopelijk leidt het experiment tot een theorie die ruimer
is, meer samenhangende verklaringen biedt, en de oude
waarheden als bijzondere gevallen omvat.
Aldus opgevat vertoont de ethische theorie een zich ontwikkelend karakter, met een continuïteit die alleen achteraf
waarneembaar is, en die we niet in de toekomst kunnen projecteren. De ethische theorievorming, gefundeerd op de bevordering van de menselijke ontplooiing, deelt in het experimentele karakter van de menselijke bestaanswijze, toegespitst en methodisch gehanteerd in de natuurwetenschap.
Wat er aan eeuwige menselijke waarden bevat ligt in de zedelijke noties moet voortdurend geformuleerd worden, en
dat levert reeds een bron van tijd- en cultuurgebondenheid;
het eeuwig-menselijke moet ook voortdurend beleefd worden, en ook dat beleven wordt meebepaald door omgeving,
cultuur, door de gehele menselijke situatie (14).
Het gevolg van dit alles is, dat het absolute en het relatieve in de ethiek elkaar niet uitsluiten, maar als comple13 idem,p.I35-137.
14 idem, p.ll.
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mentaire aspecten te voorschijn komen. Absoluut is het appèl aan iedere mens om zich volledig in te zetten voor het
goede, voor het ontplooien van eigen menselijkheid en het
bevorderen van de zelfontplooiing bij de medemensen. De
relativiteit wordt veroorzaakt door de steeds veranderende
mogelijkheden en door de zich ontwikkelende visie op wat
menselijke zelfontplooiing eigenlijk omvat.
Het is duidelijk dat een poging tot doorlichting van de zedelijke problematiek van natuurwetenschappelijke onderzoekers en technici weinig heil kan verwachten van een dogmatisch absolutisme, dat niets meer of minder eist, dan dat alle
nieuwe situaties worden behandeld met oude waarheden in
hun eens en voor altijd vastgelegde vorm. Ten aanzien van
werkelijk belangrijke vernieuwingen moet dat een steriele
houding zijn, die de werkelijkheid ondergeschikt maakt aan
de leer. Een samenleving die getransformeerd wordt door de
moderne natuurwetenschap en de techniek kan ethisch niet
meer behandeld worden met uitsluitend handboeken uit het
verleden. Dogmatisch absolutisme wordt dan een Procrustesbed.
Maar als we dan geen starre ethiek-voor-alle-eeuwen willen
en kunnen gebruiken, wat beschermt ons dan tegen relativisme? Waar verschijnt in onze visie de grond van de absoluutheid der zedelijke normen, althans op het niveau van
het rationele denken? (Over een theologische problematiek
wordt hier uit de aard van deze studie niet gesproken).
Een volstrekt relativisme hebben we reeds uitgesloten bij
de beschrijving van de experimentele methode in de natuurwetenschap. Daar ontmoeten we niet alleen het bestuderen
van het nieuwe, maar ook het behoud van het verworvene (15).
De laatste bron kunnen we vinden in de overtuiging, dat
het menselijk bestaan een progressieve ontwikkeling bevat,
ten dele geactualiseerd in de prehistorie en de geschiedenis,
ten andere dele, waarschijnlijk grotendeels, potentieel aanwezig in de toekomst. Geen blinde, louter biologische evolutie bedoelen we hier, maar een progressieve ontdekking
en beleving van menselijke mogelijkheden, van de wijze
waarop de geest-in-stof steeds meer van de vrijheid en waarheid van de geest tot leven brengt (16).
Het verdedigen van de experimentele methode, ook in
15 Van Duyn, 1967, p.35-36.
16 Van Meisen, 1967, £i/îi'eA,p.l22,124.
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kwesties die zedelijke problemen betreffen, zal veel mensen
onwennig en vreemd voorkomen. De filosofische traditie
tracht eerder samenhangende systemen te deduceren uit evi
dente grondwaarheden. De dynamiek van het menselijk be
staan met zijn open toekomst vol verwachting laat echter
die grondwaarheden zelf niet ongemoeid, hun waarheid
wordt progressief met de mens mee ontwikkeld. Dit open
staan voor de toekomst, waarin ook een inductieve kennis
verwerving omtrent zedelijke normen zijn plaats moet vin
den, is een geesteshouding die de wijsgeer nog moet le
ren (17).
We trekken de conclusie, dat de experimentele wortel, die
het gehele menselijke bestaan voedsel geeft, niet ophoudt te
functioneren wanneer het gaat om zedelijke problemen. Het
tekortschieten in kennis en exacte voorspelling van de toe
komst behoort wezenlijk tot de menselijke situatie. Ook vol
strekte kennis van het goede is uitgesloten bij voorbaat, door
de wijze waarop de menselijke kennis voortschrijdt.
Dat concrete ethische inzichten en zedelijke normen een
tijdgebonden karakter hebben is dus op zich niet erg. Ze
moeten voortdurend getoetst en gewijzigd of aangevuld wor
den met het oog op de menselijke ontwikkeling en ont
plooiing. Hier ligt dus een duidelijke grens voor de betrek
kelijke autonomie van de natuurwetenschap en de techniek.
Ze worden gedragen door geloof in en hoop op een betere
menselijke toekomst.

Π idem, p.108.
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5/CONCRETE VERANTWOORDELIJKHEID

5.1/ De autonomie der natuurwetenschap

in de samenleving

De beoefenaars van de natuurwetenschap vormen in de tegenwoordige tijd niet meer zoals vroeger een select gezelschap van begaafde mensen, die hun onderzoekingen verrichten in een rustige afgelegen hoek van de samenleving.
De mensheid heeft het belang van de natuurwetenschap voor
onze huidige en toekomstige leefwijze gezien en als gevolg
daarvan hebben de wetenschapsmensen van de natuurwetenschappelijke en de technische sector een belangrijke plaats
gekregen in het centrum van onze samenleving.
Deze veranderde situatie impliceert, dat er van een absolute autonomie in de wetenschapsbeoefening niet meer gesproken kan worden. Tijdens de vroegere ontwikkelingsfasen van de natuurwetenschap, toen van maatschappelijke betekenis nog weinig sprake was, kon de individuele onderzoeker-uit-Iiefde zelf zijn programma bepalen, en de enige beperkingen voor hem waren de gevaargrens van de experimenten, uiteraard nogal subjectief bepaald, en de nog subjectiever omvang van zijn financiële middelen.
Binnen deze grenzen ontwikkelde de onderzoeker van vroeger een dialoog met de werkelijkheid, die niet naar willekeur door hem alleen gestuurd werd, maar die een koers
volgde, welke door de onderzochte natuur zelf meebepaald
werd. Natuurlijk waren er voortdurend keuzemomenten,
waarop de onderzoeker zelf moest besluiten welke van de
opengekomen wegen ingeslagen, welke voor de toekomst nog
opengelaten zouden worden. Persoonlijke voorkeur van de
onderzoeker en prognose van de te bereiken resultaten gaven dan in het algemeen de doorslag. Maatschappelijk gezien had de keuze weinig betekenis.
Tegenwoordig heeft de natuurwetenschap een dubbele band
met de menselijke samenleving. De resultaten van de beoefening der natuurwetenschap zijn van groot belang voor
de samenleving en hebben een diepgaande invloed op de
mensen, terwijl daar tegenover staat, dat de sterk toegenomen financiële behoeften van het natuurwetenschappelijk
onderzoek door de samenleving gedekt worden. Practisch gezien wordt het natuurwetenschappelijk onderzoek betaald
door de nationale overheid en het bedrijfsleven, met daar103

bij en daaroverheen diverse vormen van samenwerking, ook
internationaal.
Deze toestand is duidelijk inherent aan de wijze waarop de
natuurwetenschap en de techniek in onze samenleving functioneren, en als zodanig is zij onvermijdelijk. Het belang,
dat de samenleving bij het wetenschappelijk onderzoek heeft,
rechtvaardigt een bemoeienis daarmee, een invloed daarop.
In die zin is de natuurwetenschap niet autonoom, maar ondergeschikt en ondergeordend aan het grotere doel van menselijke zelfontplooiing.
Voor het optimaal functioneren van de natuurwetenschap
in de menselijke samenleving zijn een aantal voorwaarden
nodig, die door die samenleving zelf vervuld moeten worden.
Een van die voorwaarden is het respecteren van de autonornie der wetenschap op haar eigen terrein. De overheid of
de bedrijven, die een onderzoek financieel en technisch mogelijk maken, kunnen wel het onderzoeksterrein bepalen en
afgrenzen, maar ze kunnen niet de natuur naar hun hand
zetten. Als men dat toch probeert, wordt het wetenschappelijk onderzoek totaal ontkracht (1). Tegen dergelijke verkrachtingen van de wetenschap door een ideologie dient de
onderzoeker zich krachtig te verdedigen, niet zozeer uit naam
van een abstracte waarheid, maar uit naam van de menselijke betekenis van echt eerlijk natuuronderzoek (2).
Een tweede voorwaarde, die de samenleving moet vervullen voor het optimaal functioneren van de natuurwetenschap wordt gevormd door de openbaarheid en toegankelijkheid van de resultaten van alle onderzoekingen. In het
vervolg zal ik nader op deze kwestie ingaan, maar op deze
plaats kan al opgemerkt worden, dat de invloed van de
overheid en het bedrijfsleven in concrete gevallen een rem
op de vrije publicatie kan betekenen, en zelfs een op economische of militaire gronden gebaseerde plicht tot geheimhouding. In de bestaande, onvolmaakte samenlevingsstructuren kan dat incidenteel wel verdedigd worden, op korte
termijn, maar dan moeten we ons realiseren, dat juist die
structuren aan de mensen een houding opdringen, welke totaal vreemd is aan het autonoom-universele karakter van de
natuurwetenschap '(3). Alle wetenschap staat gericht op de
/ Historische voorbeelden: Deutsche Physik onder het nationaal-sodalisme in Duitsland; de Lysenko-affaire in de Sowjet-Unie.
2 Vgl. Dippel, 1962 (1963). p.61-69.
3 Vgl. Hill, I960, p.49-50.
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ontplooiing van alie mensen, en remmende factoren dienaangaande in de structuren van de samenleving moeten weggenomen worden. Conflicten in deze sector wijzen op onvolmaaktheden in de maatschappelijke structuur en hebben dus
een indicatieve functie (4).
Als derde voorwaarde geldt, dat de samenleving niet kan
volstaan met het onderhouden van op directe toepassing gericht onderzoek. De zuivere wetenschap moet voldoende
speelruimte hebben om zich te blijven ontwikkelen, enerzijds omdat wetenschappelijke kennis en inzicht zelf al een
menselijke zin hebben, anderzijds omdat fundamentele vernieuwingen niet bij toegepast, maar bij zuiver wetenschappelijk onderzoek ontstaan (5).
Bij dit alles moge bedacht worden, op historische gronden,
dat de vrijheid en de zelfstandigheid der natuurwetenschap
binnen het kader van de menselijke samenleving allerminst
een kasplantje is, dat met grote externe inspanning in leven
gehouden moet worden. Het betreft hier een sterke inwendige kracht, bestand tegen ernstige aanvallen, en een krachtige verdediging tenvolle waard.
5.2/ Waarheid
Natuurwetenschap is van groot en onvervangbaar belang
voor de ontplooiing van de menselijke mogelijkheden. Zij is
dat in en door haar toepassingen, zij is het als bron van kennis en inzicht ook als zuivere wetenschap.
Deze stelling kan dienen als fundamentele bron voor bezieling van de arbeid der wetenschappelijke onderzoekers,
maar niet alleen voor dezen. Wie wetenschappelijk werk verricht, richt zich naar de werkelijkheid om haar te doorzien,
en zijn werk is gebonden aan de overeenkomst met de werkelijkheid, aan de waarheid. Verlangen om te weten is een
diepgaande bron van bezieling voor wetenschappelijk werk.
Historisch gezien gaat de waarheidsdrang vooraf aan het
vergroten van de actieve menselijke mogelijkheden met wetenschappelijke hulpmiddelen. Lang voordat de betekenis
van de natuurwetenschap voor het actieve menselijke leven
onthuld werd, ontwaakte de wetenschap uit verwondering
over het waargenomene en gedurende vele eeuwen was haar
belangrijkste drijvende kracht de wil van de individuele
4 Zie paragraaf 5.3 en 5.4.
f Zie paragraaf 1.10.
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mens om te weten en te doorzien. Zonder deze menselijke
kracht was de natuurwetenschap niet ontstaan, en had ze
dus ook niet haar tegenwoordige betekenis gekregen.
Inmiddels is het grote belang van de natuurwetenschap
onthuld en wij weten nu, dat er meer in de natuurwetenschap is dan het op geestelijk niveau kennis en inzicht verwerven omtrent onze stoffelijke omgeving. De doelstelling
van de natuurwetenschappelijke activiteit kan en moet nu
ruimer omschreven worden, zoals in de eerste alinea gedaan
is, maar zo, dat de waarheid als permanente norm ingesloten wordt.
De natuurwetenschap staat op haar eigen terrein gericht
op de waarheid, en in haar groei vormt zij er een progressieve ontwikkeling van. Als zodanig is zij voor de mens een
bron van vreugde en persoonlijke geestelijke verrijking. In
die zin is het streven naar waarheid omtrent haar object
doel in zichzelf voor de wetenschap.
Dit doel is echter niet exclusief van aard. De historische
ontwikkeling toont, dat het streven naar natuurwetenschappelijke waarheid te verenigen is met, en zelfs een krachtige
steun is voor het doel. Het leven van de mensen grotere mogelijkheden te geven.
In de sectoren van het toegepast en technisch onderzoek
ligt het voor de hand, dat de onderzoekers aangedreven worden door het verlangen, optimaal functionerende toestellen,
processen enz. tot stand te brengen. De menselijke vreugde
van het succesvolle maken van iets nieuws, en ook het besef
persoonlijk iets belangrijks te presteren, zijn daarbij natuurlijke drijfveren, die het algemeen belang dienen. Alleen
excessen daarvan, dat wil zeggen handelingen die onevenredig in eigenbelang wortelen, kunnen zedelijke problemen
opleveren. Daarbij moet bedacht worden, dat een zakenman
voor de belangen van zijn bedrijf moet opkomen, ongeveer
zoals een advocaat voor zijn cliënt, en dat het voortbestaan
van een redelijk gezond bedrijf in het algemeen zelf ook een
functie voor het welzijn van de mensen heeft. Op de hierbij
betrokken complexe zedelijke problematiek kan ik niet verder ingaan.
De waarheid blijft in de onderzoekingen natuurlijk haar
rol spelen als norm voor het functioneren. De mens kan alleen van bestaande natuurdeterminismen gebruik maken en
is dus gebonden aan de gegeven werkelijkheid.
De hulp aan de medemensen staat bij het zuiver wetenschappelijk onderzoek veel minder centraal. Weliswaar heeft
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de ervaring geleerd, juist aan de deskundigen, dat toepasbaarheid vaak iets grilligs heeft, en vooral iets onverwachts,
het blijft toch te abstract en vaak te onwerkelijk om veel
waarde te hechten aan meditatie over misschien mogelijke
toepassingen. Die moeten eerst voor de dag komen, onthuld
worden, en dat gebeurt vaak door of via mensen, die niet
rechtstreeks met het fundamentele onderzoek zelf te maken
hebben.
Centraal staat bij zuiver wetenschappelijk onderzoek de
pure belangstelling, de liefde tot de kennis van de ons omringende werkelijkheid.
Het behoort tot het wezen der waarheid, dat zij waarheidvoor-alle-mensen is. Niet in de zin, dat erkenning van die
waarheid met geweld afgedwongen moet worden, maar in de
zin van openheid, toegankelijkheid voor alle mensen. Op
dat punt blijkt een spanning te bestaan tussen de waarheid
als waarheid-voor-allen en de natuurwetenschap als object
van materiële belangen. Want niet alle wetenschappelijke
onderzoekresultaten zijn vrij toegankelijk. Vele natuurwetenschappelijke onderzoekers werken onder een publicatieverbod en de plicht tot geheimhouding van hun werk en van
de resultaten daarvan. De motieven die ter verdediging van
deze geheimhouding aangevoerd worden zijn van commerciële ofwel van militair-politieke aard. Ik kom daar nog op
terug, maar signaleer thans reeds het bestaan van conflictsituaties tussen het vrij toegankelijk zijn van de waarheid
en wat sommige groepen in de bestaande samenleving al of
niet rechtmatig als hun belangen zien (6).
De norm van de waarheid en het algemeen belang van de
mensheid eisen, dat men zich rekenschap geeft van alle mogelijke gevolgen, die een bepaalde technische activiteit kan
hebben, en dat men in voldoende mate rekening houdt met
de mogelijkheid of werkelijkheid van schadelijke nevenwerkingen (7).
Nadat in deze paragraaf het onderscheid tussen de waarheid
en de menselijke zelfontplooiing is gesteld en gebruikt, blijkt
het mogelijk om beide begrippen te verenigen, wanneer
we onder waarheid meer verstaan dan met natuurwetenschappelijke objectiviteit vastgestelde overeenstemming tussen theorie en werkelijkheid. Gedurende de ontplooiing van
de mens groeit onze kennis van het menselijk wezen, dat
6 Zie paragraaf 5 3 .
7 Zie hoofdstuk 3.
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niet alleen een kennend wezen is, maar ook een handelend
wezen, en dat als handelend wezen de werkelijkheid aangrijpt en er een bewoonbare wereld van maakt, voor zichzelf
en voor elkaar. Die mens streeft naar waarheid omtrent de
mens zelf, en in dit streven onthult hij zich, al handelende,
aan zichzelf.
5.3 ¡ Geheimhouding om commerciële redenen
De eenheid van de mens als geest-in-stof mag ons niet doen
vergeten, dat er een zeer kenmerkend verschil bestaat tussen
het bezit van geestelijke rijkdom en het beschikken over materiële zaken. Wij spreken van de activiteit van onderwijzen
bijvoorbeeld in termen als 'les geven' en 'kennis overdragen'. De hierin optredende werkwoorden 'geven' en 'overdragen' zijn oorspronkelijk uit de materiële sfeer afkomstig
en ze worden bij het spreken over zaken van de geest analoog gebruikt.
Analogie impliceert een innige verstrengeling van overeenkomst en verschil (8). De overeenkomst is in ons geval te
vinden in de verrijking van de ander, juist zoals dat in de
materiële sfeer geschiedt wanneer wij een zaak afgeven of
overdragen. Stoffelijke zaken zijn wij na het afgeven kwijt,
kennis en inzicht behouden wij, en velen die onderwijs geven weten uit ervaring, dat door het overdragen de kennis
en het inzicht steeds meer eigen geestelijk bezit worden. Dat
is het verschil in de analogie.
Indien dit al waar is voor de gevestigde en beproefde wetenschappelijke kennis, zoals die cursorisch of anderszins aan
de jeugd wordt onderwezen, hoeveel te meer geldt dit dan
voor de onderzoekingen, die gericht zijn op het verwerven
van nieuwe wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijk onderzoek vraagt naar zijn eigen aard om vrije publicatie en
vrije discussie. Belemmeringen daarvan zijn niet alleen
frustrerend voor de persoon van de onderzoeker, maar vooral hindernissen op de weg van de zich ontwikkelende wetenschap.
Geheimhouding van wetenschappelijke onderzoekingen en
van de resultaten daarvan is dus klaarblijkelijk niet te verenigen met het geestelijk niveau der wetenschap. Geheimhouding betekent, dat de wetenschap omlaag getrokken
wordt naar de louter materiële sfeer, de sfeer van de stoffe* Van Meisen, 1960, p.66-73.
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lijke belangen, waar de toe-eigening exclusief van aard is:
wat ik afgeef ben ik kwijt, en wat van een ander is, kan
niet van mij zijn.
Deze houding kan, zoals hierboven duidelijk gemaakt is,
onmogelijk op de wetenschap zelf gebaseerd zijn; zij is afkomstig van de strijd om stoffelijke belangen (9). Geheimhouding kan het natuurwetenschappelijke onderzoek alleen
van buiten af opgelegd worden.
Vrijheid van publicatie, vrijheid van discussie, openheid
in het wetenschappelijk speurwerk kunnen echter ook binnen de sfeer van de materiële belangen verdedigd worden;
het onderscheid tussen materie en geest, zoals ik dat hier
gebruik, betekent niet, dat de materie vijandig staat tegenover alles wat door de geest voorgestaan wordt. Geheimhouding met het oog op materiële commerciële belangen is een
houding op kort zicht, waarbij we zowel aan een beperkte
bevoordeelde groep mensen als aan een korte tijdstermijn
moeten denken. De natuurwetenschap vindt haar doel niet
in de materiële bevoorrechting van op willekeurige gronden
tot stand gekomen beperkte groeperingen van mensen, maar
in haar eigen specifieke verzameling bijdragen tot de zelfontplooiing van de hele mensheid. Ook op het gebied van
de materiële behoeftenbevrediging.
Onze wereld begint tot het bewustzijn te komen, dat een
optimaal functioneren van de stoffelijke behoeftenbevrediging op wereldniveau georganiseerd moet worden, en dat de
besluitvorming en beleidsvoering dienaangaande als volstrekt gemeenschappelijk belang ook volstrekt gemeenschappelijk dient te geschieden. In dat licht is openbaarheid van
wetenschappelijk onderzoek en de resultaten daarvan niet
alleen een methodische eis van die wetenschap zelf, maar
vooral een levensbehoefte van de gehele mensheid.
Op grond van soortgelijke argumenten weigert Dippel zelfs,
een ethische discussie aan te gaan met researchmensen, die
in feite primair vóór geheimhouding op commerciële gronden zijn (10).
Deze verdediging van openheid ten behoeve van een democratische beleidsvoering wordt nog versterkt door het feit,
dat de organisatie en uitvoering van de materiële behoeftenbevrediging offers eist, zoals menselijke arbeid, maar ook
aantasting van landschapsschoon, natuur- en recreatiegebie9 Vgl. Kwant, 1962, p.32.
10 Dippel, 1962, p.119.
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den, vervuiling van water, bodem en lucht, met zich mee
kan brengen. Dat is gemeenschappelijk belang van de mensheid, en het beschikken over gemeenschappelijk belang dient
op gemeenschappelijk beraad te berusten, zeker nu het diep
gaande onomkeerbare veranderingen betreft (11).
Een ethische discussie omtrent een concreet geval kan met
handhaving van deze fundamentele uitgangspunten toch
nog wel moeilijk blijven. Wij leven in een economische
structuur, waarbinnen deze uitgangspunten niet zijn gerea
liseerd, noch de bijbehorende doeleinden expliciet zijn ge
steld. In die structuur komen we begrippen als fabrieksge
heim, concurrentiepositie en octrooi tegen. Radicale door
voering van de zedelijke eis tot openheid op dit moment zou
tot chaotische toestanden op economisch gebied kunnen lei
den, en daardoor tot leed en ellende van mensen. Bovendien
moet in elk geval brutale diefstal van geestelijk eigendom
voorkomen worden; als bij wetenschappelijk werk, met al
zijn moeite, zorgen en teleurstellingen geen enkele bescher
ming van geestelijk eigendom bestaat, ontbreekt een recht
vaardige beloning voor, en een rechtmatige prikkel tot deze
inspanning.
Wat dit probleem betreft is er een onderscheid te maken
tussen wetenschappelijke resultaten en inzichten, en techni
sche gespecialiseerde kennis. De zuiver wetenschappelijke in
zichten zijn naar hun aard voor alle mensen bestemd; in het
algemeen zijn er geen financieel-economische belangen recht
streeks mee verbonden.
De technische gespecialiseerde vakkennis, vaak ten koste
van veel bedrijfsspeurwerk tot stand gekomen, biedt weinig
houvast voor een fundamenteel inzicht in de werkelijkheid,
zoals de zuivere wetenschap dat biedt. Laten we een voor
beeld nemen. In een bedrijfslaboratorium heeft men een
onderzoek ingesteld naar de werking van gloeilampen, die
een meer dan tot dusverre normale hoeveelheid licht moe
ten produceren. Een van de resultaten van dat onderzoek is,
dat een aanvaardbare levensduur van deze gloeilampen be
reikt kan worden door de ballon met een 'bepaald mengsel
van gassen te vullen. De fabriek vraagt octrooi aan op deze
gloeilampen en begint met de productie.
Kennis van de exacte samenstelling van het betreffende
gasmengsel en technische details omtrent de vervaardiging
van de lamp hebben geen betekenis voor de gebruiker.
Π Vgl. Voogd. 19G2.p.l79.
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Diens leven wordt door deze feitelijke pragmatische kennis
niet verrijkt. Maar de mogelijkheid van levensverrijking is
wel aanwezig door de nieuw ontstane toepassingsmogelijkheid. Hij kan er bijvoorbeeld mee fotograferen onder omstandigheden, die dat vroeger onmogelijk maakten. De onmogelijkheid zelf de lamp te copiëren speelt geen enkele rol.
De fabriek heeft kosten en moeite besteed aan het ontwikkelen van de gloeilamp en het is billijk, dat de productie
deze kosten, met een redelijke winst erbij, terugbetaalt. Tegen bescherming door octrooien en zuiver technische fabrieksgeheimen kan men dan ook weinig bezwaar hebben,
mits er voldaan wordt aan de basisvoorwaarde, dat de verworven technische kennis in de vorm van technische producten ten voordele van alle mensen kan strekken. Indien deze
bescherming ontbreekt, wordt het technisch onderzoek in
onze economische structuur door de vrees voor diefstal en
copiëring geblokkeerd.
Moeilijkheden in casuïstisch opzicht hebben, zoals reeds in
het algemeen opgemerkt werd (12), een belangrijke indicatieve functie. Zij signaleren de zwakke plekken in de bestaande structuur en maken het aldus mogelijk, deze te verbeteren.
In dit geval betekent deze vaststelling, dat we een structuur moeten doen ontstaan, waarin het algemeen belang gediend wordt door openlijke discussie omtrent natuurwetenschappelijke en technische zaken, gebaseerd op volledige toegankelijkheid van de resultaten van alle natuurwetenschappelijke en technische onderzoekingen, terwijl in die structuur garanties moeten worden ingebouwd tegen plagiaat en
diefstal van geestelijk eigendom.
5.41 Geheimhouding om

militair-politieke-redenen

Wanneer we uitgaan van de basisopvatting, dat de aarde en
al wat zij bevat, alsmede alles wat de mensen met de aarde
kunnen doen, gemeenschappelijke bestaansvoorwaarde voor,
en gemeenschappelijk belang van de gehele menselijke samenleving is, dan ligt de zedelijk goede weg van iedere onderzoeker in het openlijk ter beschikking stellen van de
vruchten van zijn werk, in de vrije publicatie.
Toegespitst op het probleem van het misbruik voor bewa12 Zie paragraaf 1.9.
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penings- en vernietigingsdoeleinden betekent dat de weigering om deel te nemen aan geheim onderzoek, gericht op
het vervaardigen en vervolmaken van vernietingswapens, ook
wanneer dat onderzoek en het geheime karakter er van verdedigd worden met begrippen als nationale machtspositie
en nationaal eigenbelang. In dit stadium van de geschiedenis, in dit stadium van de natuurwetenschap en de techniek,
kan het geheim houden van deze onderzoekingen alleen leiden tot de ondergang van de menselijkheid en wellicht het
einde van de mensheid, aldus Quispel (13).
Door verschillende auteurs wordt thans absolute vrijheid
van publicatie en discussie van wetenschappelijk werk verdedigd, juist met het oog op mogelijk misbruik. Ik noem
Ruys (14), die met instemming verwijst naar Glass. Deze
laatste heeft zijn opvatting geformuleerd in een gebod:
'thou shalt defend the freedom of scientific investigation and
the freedom of publication of scientific opinion with thy
life, if need be' (15).
Ondanks de zeer ver gaande convergentie van mijn opvatting omtrent publicatievrijheid en geheim onderzoek met
die van de genoemde auteurs moet ik toch, voor het concrete nu, enige restricties maken, die op de feitelijke wereldsituatie berusten.
Die wereldsituatie heeft als voor dit probleem relevant
kenmerk de bewapeningswedloop tussen enkele zeer grote
nationale machtsgebieden. Het evenwicht, dat tot op dit moment het uitbreken van een nucleaire oorlog op wereldschaal voorkomen heeft, berust op de idee van vergelding,
en in relatief onbelangrijke mate op de idee van rechtstreekse bescherming. Deze situatie is zedelijk gezien zo onoverzichtelijk, dat het mij onmogelijk voorkomt, een werkelijk absoluut gebod van openbaarheid, onmiddellijk ingaande, te formuleren.
Ten eerste geldt een soortgelijke overweging als ten aanzien van ontwapening ook hier (16): eenzijdige openbaarheid zou tot gevolg kunnen hebben, dat het evenwicht ernstig verbroken wordt, met als gevolg leed, ellende en vernietiging. Het is zedelijk juist om dat te voorkomen. Maar dan
rust ook op ieder die in politiek, militair of wetenschappe13
14
15
16

Quispel, 1968, p.192.
Ruys, 1968, p. 196-197.
Glass, 1965, p.92.
Vgl. paragTaaf 6.6.
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lijk opzicht invloed heeft, de zedelijke plicht om de hier optredende ethische conflictsituatie uit de wereld te verbannen, met alle mogelijke kracht. De weg daartoe voert, juist
als bij ontwapening, naar het wederzijds, naar internationaal overleg in goed vertrouwen, of nog beter naar de vestiging van een wereldomspannende sociaal-politieke eenheidsstructuur, waarbinnen nationale conflicten op menselijke
wijze geregeld kunnen worden. Dat betekent, hoe dan ook,
regeling zonder nucleaire, chemische of bacteriologische mensenverdelging of bedreiging daarmee.
Ten tweede zijn klaarblijkelijk vele leidinggevende politici
en militairen bereid om iedere technische mogelijkheid tot
vernietiging aan te grijpen, met of zonder instemming van
de wetenschappelijke onderzoekers, die de betreffende technische mogelijkheid tot stand gebracht hebben. Binnen het
werkingsgebied van de zedelijke plicht om met het belang
van de gehele mensheid rekening te houden, moeten de onderzoekers voor concrete gevallen een persoonlijke en een
groepsverantwoordelijkheid bezitten (17). Ten aanzien van
technische vondsten, die op vernietiging gericht zijn, zonder
overwegende vreedzame toepassingsmogelijkheden, kan die
verantwoordelijkheid in geweten tot weigeren verplichten,
gezien de huidige wereldsituatie.
We moeten een samenleving opbouwen, waarin deze zedelijke conflicten niet meer voor behoeven te komen. In zoverre vormen ook deze conflicten, intern bij de onderzoeker
en zijn geweten, extern tussen de onderzoekers en de militaire en politieke overheid, indicaties voor de gewenste richting van de groei der beschaving.
Misschien meent iemand, dat ik hiermee langs een omweg
toch weer beland bij de elders door mij verworpen taboedoctrine (18). Het grote verschil is echter, dat de aanhangers
van de taboe-leer de oplossing van de vernietigingsproblematiek zoeken in het verzwijgen, begraven en vergeten van
de wapens, terwijl ik daarin nu juist niet de oplossing zie.
Integendeel, indien zulk een situatie zich voordoet, betekent
dat een aanwijzing voor de richting waarin de menselijkheid
ontwikkeld moet worden, ook in uitwendige, zichtbare structuren, opdat zwijgen, weigeren en vergeten niet langer nodig zijn. Dan zullen wetenschappelijke onderzoekers bevrijd
worden van de vrees, dat hun levenswerk misbruikt kan worden voor uitroeiing van mensen.
17 Groenewold, 1968, p.133.
IS Vgl. paragraaf 6J.
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5.51 Afluisterapparatuur:

perversie van openheid

De technische ontwikkelingen op electronisch gebied van de
laatste jaren hebben met behulp van halfgeleiders, microminiaturisatie en geïntegreerde schakelingen de fabricage
van uiterst kleine radiozendertjes mogelijk gemaakt. Daarmee kan men binnendringen in de sfeer van mensen, die
menen een besloten gesprek te voeren. Ook de optische en
fotografische technieken maken thans het bespieden van
zich onbespied wanende mensen mogelijk.
De motieven voor dergelijke spionageactiviteiten variëren
van zakelijke en militaire belangen tot ongezonde nieuwsgierigheid, maar een zedelijke veroordeling van al deze handelingen is eenvoudig te baseren op de openheid zelf. Al
deze technische hulpmiddelen kunnen alleen maar gebruikt
worden wanneer de bespiede mensen zelf geen weet hebben
van de aanwezigheid van zulke dingen. Ze moeten hun werk
verscholen doen, en dat zegt al genoeg.
De zedelijke eis van openheid impliceert respect voor het
menselijke privédomein. Het werken met verborgen microfoons, weggestopte zendertjes en candid-camera is daar duidelijk mee in strijd.
Toch kan hun gebruik zinvol en zedelijk toelaatbaar, zelfs
geboden zijn, wanneer een groter kwaad in de persoonlijke
leefsfeer daarmee voorkomen of bestreden kan worden. Onder deze regel vallen toepassingen in de psychiatrie.
Voor de overheid ligt hier een taak wat betreft het aan banden leggen van de handel in, en het bezit en gebruik van
zulke apparaten. Voor de ontwerpers geldt, dat hun verantwoordelijkheid niet overgedragen kan worden aan de afdeling verkoop. Het meewerken aan het op grote schaal fabriceren van duidelijk op bespieden gerichte apparaatjes is zedelijk verwerpelijk.
5. 6/ Popularisatie
De wetenschappelijke openheid wordt, zoals reeds werd opgemerkt, verdedigd met tweeërlei argumenten. Op de eerste
plaats wordt gesteld, dat de ontwikkeling van iedere wetenschap op zichzelf beschouwd bevorderd wordt door vrije publicatie en vrije discussie. Het is duidelijk, dat hiermee het
vrije gesprek tussen vakgenoten bedoeld wordt, en dat het
hier wetenschappelijke publicaties en discussies betreft.
Het tweede argument betreft de invloed die van de natuur114

wetenschap en de techniek op ons aller leven uitgaat. Het
belang, dat alle mensen hebben bij de ontwikkelingen op
dit gebied maakt het noodzakelijk, dat daarover op democratische wijze gediscussieerd en beslist wordt.
Daartoe moet in principe iedereen toegang hebben tot de
kennis en de inzichten, verzameld in de wetenschappen. Aan
deze eis is niet bevredigend voldaan, wanneer alle onderzoekers en deskundigen zich beperken tot de strikt wetenschappelijke publicaties, bestemd voor vakgenoten en alleen voor
vakgenoten leesbaar en begrijpelijk. Men bereikt dan niet
de beoefenaars van andere wetenschappen, men bereikt evenmin degenen, die aan het practische menselijke leven leiding
geven, en men bereikt allerminst het algemene publiek.
Het informatievacuum, dat op die wijze ontstaat, wordt
toch wel gevuld, maar dan door ondeskundigen. De onjuiste
opvattingen, die daarvan vaak het gevolg zijn, bewijzen afdoende hoe nodig het is, dat de onderzoekers en deskundigen zelf dit werk ter hand nemen.
Natuurlijk bezit niet iedere onderzoeker de bijzondere gaven, die voor verantwoorde popularisering noodzakelijk zijn.
Maar de velen, die daartoe wel in staat zijn, vervullen een
zeer belangrijke opdracht, wanneer zij energie en tijd besteden aan degelijke voorlichting van niet-deskundigen. Het
is voor een effectieve democratische ontwikkeling een onmisbare inspanning (19).
Omgekeerd betekent dit, dat de onderzoeker zelf van andere gebieden van menselijk denken en weten kennis moet
nemen, en vooral moet hij nagaan, wat er aan gedachten
leeft op die andere gebieden ten aanzien van de natuurwetenschap en de techniek. Het is belangrijk te weten hoe de
techniek in de publieke opinie beoordeeld wordt, en hoe bijvoorbeeld sociologen en wijsgeren er tegenover staan.
Dat betekent ook de bereidheid tot het opnemen en verwerken van critiek van minder deskundige zijde. Over deze
critiek merkt Dessauer op, dat vaak de aangewezen fouten
gegeneraliseerd worden, maar dat het meestal toch werkelijke fouten zijn. Verder is in elk geval de prikkel om de critiek te weerleggen een aansporing tot bezinning (20).
Achter de argumenten van pragmatische aard, die pleiten
voor bevordering van de algemene toegankelijkheid der wetenschappelijke inzichten verrijst een principieel argument
19 Vgl. Glass, 1965, p.92; Dippcl, 1968, p.15.
20 Dessauer, 1965, p.35.
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voor deze bevordering. Ieder wetenschappelijk inzicht is als
zodanig reeds een cultuurbezit, een voor alle mensen bestemde ontplooiing van de menselijke mogelijkheden. Weliswaar heeft de weg, waarlangs men tegenwoordig tot nieuwe
wetenschappelijke inzichten komt, in verschillende opzichten de aanschouwelijkheid en de begrijpbaarheid voor de
niet-ingewijde verloren, en voor vele resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek geldt hetzelfde. Dat is een ontwikkeling, die klaarblijkelijk met de aard der beschouwde
werkelijkheid en de wijze waarop de mens deze bestudeert
samenhangt. In zoverre is daar niets aan te doen.
Het is echter onjuist, op grond van deze factoren de wetenschapsbeoefening in een esoterisch licht te plaatsen en
voorlichting aan het brede belangstellende publiek uit de
weg te gaan. De toegang tot de kennis der mensheid moet
voor ieder openstaan, en alle deskundigen dragen verantwoordelijkheid voor het openhouden en verbreden van deze
toegang (21).
5. 7/ Natuurwetenschap, techniek en internationale
samenwerking
Het bestaan van de mensen is een bestaan samen met anderen. In het licht van dit fundamentele gezichtspunt der
antropologie zal ik nagaan, in welk opzicht de natuurwetenschap en de techniek een invloed op de samenleving hebben, die voortdurend krachtiger gericht is op samenwerken
van alle volkeren binnen het geheel, dat nu in aanleg door
de mensheid gevormd wordt.
Het is duidelijk, dat noch het materiële object: de stoffelijke werkelijkheid, noch het formele object: deze werkelijkheid voorzover ze uitwendig-zintuiglijk waarneembaar is, de
natuurwetenschap binden aan landsgrenzen. Datgene waarop
de natuurwetenschap gericht staat, is niet eens beperkt tot
onze eigen aarde, en de astronomen gaan er van uit, dat de
op aarde vastgestelde structuren tot ver in het heelal geëxtrapoleerd mogen worden.
Ook de methode der natuurwetenschappen is niet afhankelijk van de plaats op aarde. Bijgevolg hebben de resultaten
van het natuuronderzoek voor alle mensen dezelfde gelding.
21 Men vindt in de literatuur diverse pleidooien voor popularisatie en
breed opgezette voorlichting. Zie bv. Heeroma, 1968, p.141; p.176; Kwant,
1962, p.31; Hill, 1960, p.85, p.198; Lever, 1968, p.49; Casimir, 1968, p.8182; Von Weizsäcker, 1959, p.7-9.
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Historisch gezien is de ontwikkeling der natuurwetenschap
niet regelmatig over onze planeet verspreid geschied. Integendeel, er zijn in de geschiedenis duidelijk herkenbare
brandpunten van ontwikkeling aan te wijzen. Dit doet echter niets af aan het feit, dat al die kennis in principe voor
alle mensen toegankelijk en hanteerbaar is.
Het lijkt de moeite waard, op te merken dat de natuurwetenschap een basis van wederzijds en algemeen begrip vormt,
voor alle volkeren op aarde, dwars door alle tegenstellingen
van wereldbeschouwelijke, ideologische, politieke of economische aard heen (22). In concreto betekent dat een vaste
basis van onderling begrip tussen alle natuurwetenschappelijke onderzoekers op aarde.
De ontwikkeling der wetenschap wordt krachtig bevorderd
door de vrije publicatie en vrije discussie. In dat opzicht
hebben noch landsgrenzen, noch rasverschillen enige betekenis.
De verkeersmiddelen en de telecommunicatietechnieken leveren effectieve hulpmiddelen voor de samenwerking van
alle mensen. En dat niet alleen; voor efficiënt gebruik eisen
ze het instellen en naleven van internationale regelingen en
afspraken. Denk bijvoorbeeld aan voorschriften over het formaat en de technische uitvoering van vrachtauto's, de standaardisatie bij de vrachtvaart en de spoorwegen, de conventies over de verdeling van de frequenties bij radio en televisie (23).
De omvang en de kostbaarheid van diverse huidige onderzoeksterreinen zijn zo groot, dat internationale samenwerking zeer gunstig werkt, en voor de verdere ontwikkeling
lijkt mondiale samenwerking zelfs noodzakelijk.
De materiële vooruitgang, die door de techniek bewerkt
kan worden, is nog zeer ongelijkmatig over de aarde verdeeld. Deze vooruitgang komt aan alle mensen toe; de techniek staat niet op beperkte groepen gericht.
De problemen, die de technische ontwikkeling met zich
mee brengt, op het gebied van menselijke leefmogelijkheden en aantasting van het leefmilieu gaan in uitgestrektheid
de grenzen van de afzonderlijke staten te buiten. Geen enkele afzonderlijke staat zou bijvoorbeeld een rivier met industrieel afval zodanig mogen vervuilen, dat landen aan de
benedenloop en de kust daarvan nadeel ondervinden.
22 Vgl. Voogd, 1962, p.93.
23 Vgl. Wiener, 1954, p.92.
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De problemen die met de techniek in de oorlog en de oorlogsdreiging verbonden zijn tenslotte, kunnen hun definitieve oplossing eerst dan krijgen, wanneer de wereldbevolking geslaagd is in het vestigen en stabiliseren van een solide, democratische, supranationale rechtsgemeenschap.
Zowel naar mogelijkheden als naar problemen beschouwd
doet de natuurwetenschap ons dus streven naar beperking
van willekeur, naar gemeenschappelijke regelingen. De enkeling dient met de gemeenschap rekening te houden, de
enkele staat met de wereldgemeenschap van volkeren. In het
bevorderen van deze ontwikkeling zet de natuurwetenschap
samen met de moderne techniek de ontwikkeling naar een
groeiende menselijkheid kracht bij (24).
5. 8/ De ethische bezinning der onderzoekers
Veel van wat er in deze studie aan de orde komt, geldt niet
alleen voor natuurwetenschappelijke en technische onderzoekers, maar ook voor politici, militaire leiders, industriële
leiders en eigenlijk voor de gehele menselijke gemeenschap.
De verdeling van de zedelijke verantwoordelijkheid is echter niet homogeen, maar zij vertoont een structuur, die gebaseerd is op de specifieke kwaliteiten en deskundigheid van
iedere mens en iedere samenhangende groep van mensen.
Iedereen draagt verantwoordelijkheid, maar de aard en de
maat van die verantwoordelijkheid is afhankelijk van de
plaats, die men in de samenleving inneemt.
Een eerste indicatie voor de mate van verantwoordelijkheid, die op de natuurwetenschappelijke onderzoekers rust,
wordt gevormd door hun wetenschappelijke opleiding. In
het algemeen behoren zij tot de universitair gevormden, dat
wil zeggen tot degenen, bij wie het critisch denken met de
opleiding meegegeven en meeontwikkeld is. De maatschappelijke zelfcritiek kan alleen in personen gestalte krijgen, en
op de ontwikkelde personen rust een bijzondere verantwoordelijkheid binnen het democratische gemeenschapsgeheel.
Specifiek voor de natuurwetenschappelijk gevormde onderzoekers bestaat een verantwoordelijkheid, die op hun deskundigheid berust. Die deskundigheid moet daarbij niet al
te nauw begrensd, niet al te specialistisch opgevat worden.
De natuurkundige bevindt zich vaak in een positie, die hem
toestaat schadelijke nevenwerkingen beter te voorzien, te
24 Vgl.Gerlach, 19C2, p.175, p.191-192.
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voorkomen of te herstellen dan de gemiddelde mens in de
samenleving. De deskundigen op technisch terrein zijn vaak
het beste in staat, de werking en de gevaren van technische
activiteiten te doorzien. Deze sleutelpositie in het natuurwetenschappelijk en technisch denken en handelen impliceert
een sleutelpositie inzake de zedelijke verantwoordelijkheid
voor dit handelen.
Men kan trachten voor deze verantwoordelijkheid te vluchten. Er zijn onderzoekers, die de verantwoordelijkheid wegschuiven naar hun opdrachtgever, het bedrijf of de overheid.
Zij zijn niet met hun gehele menselijke persoon werkzaam,
zij maken zichzelf tot een gehuurd ding. Soms is hun menselijke persoon verschrompeld tot een wezen, dat alleen
maar in zijn specialistische vak leeft en denkt. En wanneer
de hele mens het stempel van de levensvorm van zijn speciale beroep erg nadrukkelijk draagt, moeten we van een
ontaardingsverschijnsel spreken (25).
De verantwoordelijkheid, die de leiders van bedrijven en
overheidsdiensten in zedelijk opzicht hebben, neemt de eigen
verantwoordelijkheid van de medewerkers niet weg. Gewetensbezwaren tegen zedelijk onaanvaardbaar werk moeten
gerespecteerd worden. Dat impliceert, dat de medewerker
toegang heeft tot alle informatie over doel en toepassingen
van zijn werk, waarover het bedrijf beschikt. Dat is voor het
zedelijk oordeel van de medewerker noodzakelijk.
In gevallen, waarin medewerkers op zedelijke gronden ontslag nemen, zou een commissie van invloedrijke wetenschapsmensen kunnen bemiddelen bij het plaatsen in een aanvaardbare werkkring. In de U.S.A. werkt op dit gebied de
Society for Social Responsibility in Science (26).
Er wordt nog een ander argument gehanteerd bij het vluchten voor de zedelijke verantwoordelijkheid voor het werk.
De onderzoeker beschouwt zichzelf dan als een verwaarloosbaar kleine enkeling zonder rechtstreekse invloed op de samenleving. Het bedrijf, de natie, de publieke opinie, zij lijken alle te massaal om invloed te ondergaan van de stem
van de enkeling.
Afgezien van het sociale verschijnsel van de onrechtstreekse
invloed, via gesprekken, mentaliteit, sfeer en dergelijke, is
dit een duidelijk argument vóór bewuste zedelijke bezinning
en bespreking.
25 Vgl. Martin, 1962. p.264.
26 Groenewold, 1968, p.132.
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In navolging van de medici bepleiten sommige auteurs het
instellen van een erecode voor wetenschappelijke onderzoekers (27). Nu is het voorbeeld van de medici hier niet erg
gelukkig, want de erecode van de arts heeft minder te maken met de groei van de medische wetenschap of de ontwikkeling van de medische vaardigheid, dan met de persoonlijke relatie van een arts tot zijn individuele patiënten. Het
is dan ook begrijpelijk, dat de medische erecode weinig houneeskundige mogelijkheden.
Dippel verzet zich tegen het propageren van een erecode,
vast biedt bij het zedelijk evalueren van totaal nieuwe geHij ziet eigenlijk maar twee mogelijkheden: ofwel de geformuleerde erecode heeft inhoud, maar dan zal ze vervuld
zijn van op onze westerse samenleving gebaseerde vooroordelen, ofwel ze is leeg en vaag (28).
Zowel de vaagheid als de vooroordelen lijken bij pogingen
tot formulering van een erecode moeilijk te vermijden. En
een eenmaal vastgelegde code kan gemakkelijk aanleiding
geven tot farizeïsch minimaliseren en tot ethische verstarring. Dippel pleit voor de noblesse, de belangloze ont-hullende waarheid van natuurwetenschap en techniek, zonder
een formele meetlat en zonder formele grenstwijfels (28). De
erecode zou ook een schuilplaats voor zedelijke verantwoordelijkheid kunnen worden.
Voogd stelt voor, een groep researchmensen van hun normale arbeid vrij te maken, met als opdracht ethische bezinning op hun vak (29). Los van de niet geringe practische
problemen ten aanzien van selectie, vervanging, rechtspositie en dergelijke vraag ik me met Dippel af, of deze delegatie van zedelijke bezinning wel mogelijk is. Vóór de instelling van zulke studiecommissies van vrijgestelden pleit het
argument, dat de discussie een meer professioneel niveau
kan krijgen, en dat kan grote winst betekenen in diepgang
en continuïteit. Er tegen pleit de noodzaak, dat iedere onderzoeker zich bezint op de zedelijke aspecten van zijn werk.
Het komt mij voor, dat er toch professionele stimulatoren
van deze bezinning kunnen optreden in de persoon van universitaire docenten. Maar dan niet als wéér een marginaal
vak, facultatief voor zowat alle studierichtingen. Integendeel,
van deze docenten moeten stimulansen naar collegae in de
27 Voogd, 1962, p.194-195; Von Weizsäcker, 1959, p.170.
28 Dippel, 1962, p.127-128.
29 Voogd, 1962, p.183-184.
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gespecialiseerde disciplines uitgaan, om in hun werk met
studenten discussie over zedelijke aspecten te bevorderen.
Dat zal vaak ten koste gaan van de exactheid en de wetenschappelijke objectiviteit, die gebruikelijk is in colleges over
natuurwetenschappelijke en technische onderwerpen. Dat is
niet erg, wanneer het uitspreken van een diepgevoelde persoonlijke overtuiging daardoor kans van spreken krijgt (50).
Verder behoort het tot de taak van de genoemde universitaire docenten, de vruchten van hun bezinning en professionele discussie te publiceren en wel op diverse niveau's: wetenschappelijk gevormden, beroepsverenigingen, vakverenigingen, algemene publieke informatie. Geen eenvoudige
taak, maar uiterst zinvol, en hopelijk ook dankbaar.
Tenslotte kan hiermee ook de internationale samenwerking zich verdiepen tot gemeenschappelijke zedelijke bezinning. Het vertrouwen in de mens moet insluiten de groeikansen van een mondiale saamhorigheid en solidariteit,
strekkend tot wederzijdse hulp en samenwerking bij de verdere ontvouwing van wat er in de menselijke persoon aan
mogelijkheden aanwezig is.

10 Vgl. Van de Ven, 1968, pJ26; Dippel, 1962, p.l 11-112.
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G / O O R L O G EN B E W A P E N I N C

6. / / Oorlogvoering en techniek
Een bezinning op de zedelijke verantwoordelijkheid van de
mensen, die scheppend en leidend werkzaam zijn in de natuurwetenschap en de techniek kan natuurlijk niet voorbijgaan aan het feitelijke en gecompliceerde verband tussen
oorlogvoering en techniek.
In de geschiedenis van de techniek vinden we dit feitelijke
verband reeds aanwezig bij de oudste pogingen tot mechanisatie, die de mensen ondernomen hebben. Oorlogsmachines, zoals mechanische bogen en katapults werden reeds gebruikt bij de oorlogen, die Athene voerde in de vijfde en
de vierde eeuw voor Christus. Zelfs rookgordijnen en gasaanvallen waren aan de Grieken van die tijd bekend. En de
primitiviteit van deze wapens was maar zeer betrekkelijk:
goede mechanische slingerwapens (onagers) konden zware
stenen meer dan driehonderd meter ver werpen. Dionysius
van Alexandrie heeft een repeteerboog ontworpen, een soort
machinegeweer voor pijlen.
In de Middeleeuwen hebben twee technische vorderingen
in onderling verband een diepgaande invloed op de wijze
van oorlogvoeren gehad: de uitvinding van het buskruit en
de geregelde productie van gietijzer. Daarmee begint de ontwikkeling van de moderne artillerie (1).
Ook in onze tijd worden de verworvenheden der natuurwetenschap, inclusief die der biologie, en de nieuwe technische mogelijkheden bij de oorlogvoering toegepast. Voortdurend evolueert de wijze van oorlogvoeren mee met de nieuwe
technische en natuurwetenschappelijke mogelijkheden, en
vaak zelfs ging de militaire toepassing van nieuwe uitvindingen aan de vreedzame toepassing vooraf. De geschiedenis
van de oorlogvoering en de geschiedenis van de techniek lopen vaak samen en er is een wisselwerking zichtbaar, waarbij de techniek een krachtige invloed uitoefent op de wijze
waarop en de snelheid waarmee de oorlogvoering ontwikkeld wordt, terwijl de techniek bevorderd wordt door de omstandigheden, die geschapen worden met het oog op de mo¡ De historische gegevens zijn ontleend aan Forbes, 1959, p.94-97, p.132138.
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gelijke militaire toepassingen. En nu in onze tijd de band
tussen de natuurwetenschap en de techniek zo hecht is geworden, betekent dat ook een doelbewuste bevordering van
de wetenschappelijke ontwikkeling.
In de volgende paragraaf wordt de invloed van de techniek
op de oorlogvoering in een ethische context behandeld. Hier
zal ik de bevordering der techniek met militaire bedoelingen nader analyseren.
Er moet direct al op gewezen worden, dat de oorlog historisch zeker niet alleen als stimulans voor de techniek gefungeerd heeft. Techniek is een vorm van cultuur, en cultuurbezit veronderstelt uit zijn eigen aard een genetische
continuïteit, een soort geestelijke erfelijkheid waarbij de
nieuwe generatie voortbouwt op de resultaten der ouders.
Deze culturele tradities zijn door de oorlogshandelingen
vaak verstoord: het verwoesten van steden en dorpen heeft
tradities van verworven kennis en vakmanschap afgebroken
en vernietigd. Daar komt nog bij, dat een onrustige tijd vol
oorlogen, dat wil zeggen een zeer groot deel van de historisch verstreken tijd, een grote onzekerheid omtrent de toekomst met zich mee brengt, waardoor aan de techniek juist
een van haar grote stimulansen ontnomen wordt: de aandacht die gericht is op verbeteringen van het menselijk lot
op langere termijn (2).
Wat de uiterlijke omstandigheden aangaat, moet dus de
stelling, dat de oorlog de natuurwetenschap en de techniek
bevordert, genuanceerd gehanteerd worden. Maar belangrijker nog zijn overwegingen, die uitgaan van de innerlijke
groei en ontwikkeling van de wetenschap. Reeds eerder heb
ik er op gewezen, dat ondanks de grote betekenis van de toegepaste natuurwetenschap, de grootste betekenis voor de
ontwikkeling toch te vinden is in de zuivere wetenschap,
die immers voor de fundamentele vernieuwingen op haar
eigen terrein zorgt, en daardoor ook fundamenteel nieuwe
toepassingen mogelijk maakt. En voor de zuivere wetenschap heeft de bewapening geen directe belangstelling. De
zuivere wetenschap ontwikkelt zich via de op haar eigen terrein opdoemende problemen. Een te grote aandacht voor de
toegepaste wetenschap met het oog op de bewapening onttrekt juist aandacht en intellectuele mankracht aan de belangeloze zuivere wetenschap.
Natuurlijk zijn er door oorlog en bewapening wel duide2 Vgl. Mumford, 1966, p.249.
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lijke stroomversnellingen in de ontwikkeling der toegepaste
natuurwetenschap opgetreden. De betekenis daarvan voor
de mens in normale omstandigheden, dat wil zeggen in
vrede, wordt echter bepaald door de behoeften van de mensen in normale omstandigheden. Men kan dus in het algemeen stellen, dat de wetenschappelijke en technische ontwikkeling zeker niet over de gehele linie door oorlog en bewapening bevorderd wordt, en de paradox, dat de oorlog
van heden de technische mogelijkheden van morgen levert,
is vals.
6.2/ Oorlog en ethiek
De huidige wijze van oorlogvoeren is in zeer grote mate bepaald door de technische mogelijkheden, die voor strijd en
vernietiging aangewend kunnen worden. In deze paragraaf
zal ik onderzoeken, welke invloed dit heeft gehad op de
ethiek, die de strijdende partijen hanteren bij de keuze van
hun strijdmiddelen en bij de besluitvorming omtrent het al
of niet gebruiken van bepaalde nieuwe, sterkere en machtiger wapens.
Homerus beschrijft voor ons in dichterlijke taal een oorlogstype, dat we wel kunnen beschouwen als voorbeeld van
de oorlog, die vrijwel zonder gemechaniseerde wapens gevoerd wordt. Speren, pijlen en zwaarden vereisen persoonlijke lichamelijke handigheid, spierkracht en geoefendheid.
Over deze oorlogen zijn nog gedichten te schrijven. Bepalend voor de begeleidende mentaliteit is de verering van de
persoonlijke heldenmoed en de geoefende lichaamskracht
van de strijders. Overwinning in een eerlijk gevecht van man
tegen man wordt bejubeld, en bij nederlaag en dood herdenken vriend en vijand een dapper, maar gevallen strijder. De
wijze, waarop na de val van Hector met diens lijk gesold
wordt, keuren velen af; men doet iets dergelijks niet met
het lichaam van een tegenstander, die in een eerlijke strijd
is overwonnen.
Ongewapende burgers, vrouwen en kinderen worden in de
strijd niet gemoeid; het is een aangelegenheid van mannen.
De moeilijkheden, die Penelope thuis ondervindt, houden
niet rechtstreeks verband met de oorlog, maar zij zijn louter
het gevolg van de langdurige afwezigheid van de heer des
huizes.
Sinds de Trojaanse oorlog is er nogal wat veranderd aan
de wapens zelf en in de opvattingen omtrent oorlogvoering.
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Ook in de opvattingen omtrent het behoorlijke en het onbehoorlijke in de strijd.
Bom noemt enkele ethische beginselen, die bij een oorlog
in acht genomen zouden moeten worden:
1/ Oorlog wordt gevoerd ter verdediging van het eigen volk
en ter bescherming van vrouwen en kinderen,
2/ Ridderlijkheid tegenover de vijand wordt vereist, vooral
tegenover de overwonnen vijand,
3/ Weerlozen, burgers en cultuurgoederen zijn onkwetsbaar.
Born voegt er aan toe, dat daarvan in de huidige wijze van
oorlogvoeren niets overgebleven is (3).
Laten we die onkwetsbaarheid van weerlozen en burgers
beschouwen. Dat is een zedelijke eis, die al zeer lang geleden
bezweken is onder het belang van de strijdende partijen. In
de Middeleeuwen was het belegeren van een stad en dus het
uithongeren van de bevolking een veel voorkomende strategische methode. Dat getuigt niet bepaald van eerbied voor
de zedelijke eis van onschendbaarheid van de bevolking. Be.
lijden met de mond komt niet overeen met respecteren in
de harde werkelijkheid. Dat belijden met de mond komt
ook in meer recente tijden voor: In de declaratie van St. Petersburg, ruim honderd jaar geleden (1868) werd uitdrukkelijk gesteld, dat verzwakking van de militaire macht van de
tegenstander het enige toelaatbare oorlogsdoel is. Het landoorlogreglement handhaaft dit principe, en verbiedt onder
andere het bombarderen van onverdedigde steden (4).
Een eerste gevolg van de toegenomen vernietigingsmacht
door technische strijdmiddelen is het onvermijdelijk treffen
van burgers bij pogingen om de vijandelijke oorlogsindustrie lam te leggen. Zowel de arbeiders in die wapenfabrieken
als de bewoners in de omtrek lopen gevaar, en die omtrek
wordt met de groei van de wapens steeds groter.
Men kan echter, zij het met een slecht geweten, nog trachten zulke aanvallen te verdedigen met de stelling, dat het
verwonden en doden van burgers niet het primaire doel is,
maar een, op zich niet gewenste, nevenwerking. Men zou
zelfs het technische streven naar grotere precisie bij deze
aanvallen kunnen motiveren met de wens, zo weinig mogelijk mensen te treffen.
Toch klinken deze overwegingen vreemd in de huidige toestand. De ontwikkeling van de strategie vertoont namelijk
J Bom, I960, p.65-67.
i Röling, 1968, p.199.
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een veel principiëler ommezwaai. De lotgevallen van Rotterdam, Coventry, Dresden, Hiroshima tonen aan, dat vernietiging van de burgerbevolking een oorlogsdoel op zichzelf geworden is. Men wil de bevolking van het vijandige land zo
hevig en zo pijnlijk treffen, dat die bevolking zelf de regering tot overgave dwingt. In de strategische leerboeken van
dit ogenblik is de burgerbevolking oorlogsdoel, ja zelfs primair oorlogsdoel. Ondanks reglementen, codes en declaraties zullen toekomstige oorlogen principieel en primair gericht zijn tegen de burgerbevolking.
Is deze ontwikkeling misschien een symptoom van de steeds
verder voortschrijdende demoralisering van de mensheid?
De ontwikkeling van de oorlogsethiek, op zichzelf beschouwd,
lijkt daarop te wijzen. Maar veel belangrijker in deze context is de overweging, dat die oorlogsethiek eigenlijk nooit
veel effectieve invloed gehad heeft. Ik geloof niet, dat nieuwe wapens ooit in de militaire geschiedenis terzijde gelegd
zijn terwille van zedelijke overwegingen. In de harde strijd
om het bestaan, in de verwoede pogingen om zelf niet ten
onder te gaan, vinden we niet de meest geschikte bodem
voor humanitaire overwegingen en besluiten.
Naarmate de mogelijkheden voor vernietiging toenemen,
worden officiële verklaringen van zedelijke aard ontmaskerd als min of meer vrijblijvende sancties tegen iets, wat in
het verleden toch al onmogelijk of onbelangrijk was. Zodra
de ethiek een reële belemmering voor de oorlogvoerende
partijen gaat worden, blijkt haar feitelijke zwakheid in oorlogsomstandigheden. Op declaraties en conventies over toegestaan wapengeweld en over verboden vernietiging kunnen
we niet vertrouwen.
6. 31 Taboe
Wie in de hele ontwikkeling, veroorzaakt door de natuurwetenschap en de techniek, alleen maar achteruitgang en verlies van de ware menselijkheid kan zien, zal er gemakkelijk
toe geneigd zijn de ontwikkeling te willen stoppen. In deze
visie staat men achterdochtig tegenover elke nieuwe vinding,
en afwijzend tegenover iedere ontwikkeling in de samenleving, die daarvan het gevolg is. Men wil maar liever alles
bij het oude laten. Toen was het leven wel niet volmaakt,
maar de risico's van de toekomst lijken zo groot, dat men
maar liever voor het verleden kiest.
In extreme situaties lijkt de houding die hier geschetst
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werd aanbevelenswaardig. De moderne bewapenings- en vernietigingsmiddelen plaatsen de wereld in een situatie, die
zo extreem is, dat een taboe op alle moderne strijdmiddelen
de aangewezen oplossing lijkt. 'Conventionele' bewapening
is er nu eenmaal, en bijna tot het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben we het er mee moeten doen. Die wapens
zijn ingeburgerd, maar die nieuwe kernwapens, die chemische en bacteriologische strijdmiddelen moeten we maar verstoppen, en elkaar plechtig beloven ze niet te maken, geen
wetenschappelijk onderzoek in die richting te doen, en
vooral niet zulke wapens te gebruiken.
De gedachte op zich is niet nieuw. Gerlach merkt op, dat
Montesquieu van mening was, dat de uitvinding van een
zeer gevaarlijk wapen de mensheid tot harmonie en overeenstemming zou brengen, en dat deze wapens niet vervaardigd
en niet gebruikt zouden worden. Men zou zelfs de kennis
omtrent deze wapens begraven (5).
De Amerikaanse socioloog Mumford pleit er in onze dagen
voor, zulk een taboe over de vernietigingswapens te leggen (6).
Dergelijke pleidooien voor het aanbrengen van een zware
deken van afscherming en vergetelheid moeten echter op
twee punten aan critiek onderworpen worden: zij miskennen de aard van de natuurwetenschap en de techniek, en zij
gaan uit van een verkeerde visie op de mens in dwingende
oorlogsomstandigheden.
Wat het eerste punt betreft: vernietigingswapens worden
niet rechtstreeks en opzettelijk uitgevonden. Hun mogelijkheden treden aan het licht tijdens het wetenschappelijk en
technisch onderzoek naar de aard en de structuur van de
stoffelijke werkelijkheid. Het verwerven van nieuwe kennis
in de natuurwetenschap zou a priori onmogelijk gemaakt
worden, als men op wereldschaal een verbod zou uitvaardigen op wetenschappelijk onderzoek, dat de mogelijkheid in
zich bergt om vernietigingsmiddelen voort te brengen. Alle
feitelijke natuurwetenschappelijke kennis en ieder werkelijk
technisch vermogen kan misbruikt en tegen medemensen gekeerd worden. Als dit taboe gevormd zou kunnen worden,
en een internationale organisatie zou handhaving daarvan
kunnen afdwingen, dan zou de voortgang van de natuurwetenschap en de techniek geblokkeerd zijn.
4 Gerlach, 1962. p.U.
6 Mumford, 1967, p.70.
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Een dergelijk totaal taboe is uitgesloten. Er zijn echter wel
stemmen, die een technisch taboe bepleiten, uitgaande van
het feitelijk onderscheid tussen zuiver wetenschappelijke inzichten en pragmatische technische toepassingskennis. De
zuivere wetenschap wordt niet ingeperkt, wat onderzoek en
publicatievrijheid betreft. Alleen het technische kunnen-maken, bestaande uit gedetailleerde kennis omtrent materiaalkeuze en wijze van fabriceren van vernietigingswapens wordt
onderworpen aan een gecontroleerd verbod, dat uitgevaardigd wordt onder de werking van een mondiale conventie.
Staande voor de mogelijke zelfvernietiging van de mensheid zou men dit taboe nog als strohalm van hoop op voortbestaan kunnen beschouwen. Dan echter treedt de critiek
op het tweede zwakke punt in de taboe-opvatting in werking.
Dit taboe zal namelijk in critieke situaties helemaal niet
effectief zijn. De thans bestaande wetenschappelijke en technische kennis omtrent oorlogstoepassing van kernenergie,
chemie en bacteriologie is zo wijd verspreid en zo toegankelijk voor alle geciviliseerde naties en volkeren, dat bij oorlogsgevaar snel dergelijke wapens gemaakt kunnen worden (7). Maar dan ook: gemaakt zullen worden, en gebruikt
ook. Als een volk geconfronteerd wordt met de dreiging van
vernietiging, en het kan kiezen tussen deze wapens als laatste mogelijkheid van verweer enerzijds en de internationale
conventie anderzijds, dan ligt de keuze voor de hand. Niemand zal in ernst beweren, dat enig volk ter wereld terwille
van een conventie zich zal laten uitroeien.
We zullen een radicaler oplossing moeten kiezen. De problemen zullen niet verdwijnen wanneer wij de wapens begraven.
6.41 Misbruiken, nevenwerkingen en het taboe
Een totaal taboe op de moderne wapens is in feite een taboe
op de voortgang van de natuurwetenschap en de techniek.
Omdat de mens alles wat hij vindt kan misbruiken, strekt
het taboe zich uit over alle potentiële strijd- en vernietigingsmiddelen, dat wil zeggen over alle gebieden van natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek.
De drijfveren voor een persoonlijk afwijzende houding van
de wetenschapsman en ontwerper worden natuurlijk scherper omlijnd, wanneer de bezigheden meer rechtstreeks met
moderne en toekomstige wapens te maken hebben.
7 Von Weizsäcker, 1959, p.l08.
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In de jaren na de oorlog heeft een aantal bekende fysici
min of meer expliciet duidelijk gemaakt, dat op hun medewerking voor het vervaardigen en vervolmaken van vernietigingstuig niet meer kon worden gerekend. Mannen als Born
en Von Weizsäcker getuigen van de zedelijke conflicten,
waarmee zij persoonlijk te maken gehad hebben, en van de
persoonlijke oplossing, die zij gekozen hebben. Born acht
alle toepassing van massaverdelgingsmiddelen voor mensen,
zowel chemisch, biologisch als nucleair, verwerpelijk en weigert medewerking (S). Von Weizsäcker weigert medewerking
aan de opbouw van een nucleaire strijdmacht, aan de vervaardiging van atoombommen. Hij is er zeker van, dat vele
natuurkundigen een soortgelijk besluit genomen hebben,
zonder daar overigens ruchtbaarheid aan te geven. Maar tevens geeft hij er eerlijk blijk van, nog lang niet alle hiermee
samenhangende problemen te overzien; hij spreekt van een
'sprong in het duister' (9).
Een zeer geprononceerd standpunt in deze problematiek
neemt Ruys in. Haar afwijzing van wetenschappelijk werk
en onderzoek op dit gebied gaat zelfs zo ver, dat zij ook onderzoek afwijst, dat duidelijk niet op de aanval gericht is,
maar op de verdediging. Haar argumentatie is, dat men onmogelijk de verdediging tegen een wapen kan bestuderen,
als men zich niet primair verdiept in de aanvalsmogelijkheden. Omdat dit tot ontdekkingen met desastreuze gevolgen kan leiden, oordeelt Ruys, dat alle onderzoek op dit gebied ontoelaatbaar is (10).
De zedelijke afwijzing van op verdediging gericht wetenschappelijk werk gaat mij echter te ver. Het is duidelijk, dat
wij allen verlangen naar wereldvrede, waarin we dergelijke
wapens niet meer nodig zullen hebben, en dan hoeven we
ons ook niet meer toe te leggen op de verdediging er tegen.
Maar die gewenste situatie bestaat op het ogenblik niet. Er
bestaan reële bedreigingen, en zolang dat het geval is, bestaat er een menselijke plicht om te streven naar een zo effectief mogelijke verdediging tegen aanvallen en een krachtige therapie tegen het daarbij voortgebrachte leed.
Natuurlijk bestaat daarbij de mogelijkheid, dat door dit
wetenschappelijk defensie-onderzoek nieuwe vernietigingsmogelijkheden gevonden worden. Hierop mag echter geen
8 Bom, 1960, p.46, 68; Born, 1965, p.20,194.
9 Von Weizsäcker, 1959,p.l63.
10 Ruys, 1968, p.195-197.
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zedelijke afwijzing van het gehele onderzoek gebaseerd worden. Ten eerste gaat het immers om een mogelijke tegenover
een werkelijke bedreiging, en ten tweede betekent afwijzing
op grond van dit argument een terugkeer naar het taboe.
De ethiek moet dan verplichten tot onbekendheid, tot onwetendheid. Daarop kan geen blijvende ontwapening en
vrede gebaseerd worden. Het wetenschappelijk onderzoek
staat voortdurend bloot aan de dreiging van misbruik van
de resultaten, en een zedelijk beleid moet niet op onwetendheid, maar op kennis en inzicht gebouwd worden.
De meeste weigeringen om persoonlijk in de militaire sector wetenschappelijk onderzoek te verrichten zijn dan ook
gericht tegen toegepast onderzoek, dat meer of minder rechtstreeks op de vervaardiging en ontwikkeling van aanvalswapens gericht is. In die gebieden worden de natuurwetenschap en de techniek, van nature gericht op het vergroten
van de menselijke leefmogelijkheden, duidelijk misbruikt
tot vernietiging, lijden en dood.
Maar met hun persoonlijke weigering tot het verrichten
van zulk onderzoek is het zedelijk probleem, ook voor deze
onderzoekers zelf, niet opgelost. Op het collectieve vlak bestaan deze wapens en ze worden ook steeds verder ontwikkeld. Op een serie individuele weigeringen kan geen oorlog
voorkomen, geen vrede gebouwd worden. Daar is een weigering van de gehele mensheid voor nodig. Op de consequenties daarvan voor de zedelijke houding van de onderzoekers
kom ik aan het einde van deze paragraaf terug.
De politieke situatie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog heeft vele onderzoekers in beide grote kampen er toe gebracht, kernwapens te ontwikkelen. Los van de vraag of dat
op zichzelf beschouwd zedelijk verantwoord kan worden,
doemt het probleem op van de gevolgen, verbonden aan de
voor dit doel noodzakelijke experimenten. En die gevolgen
zijn niet gering. In dit verband zijn vooral de toekomstige
gevolgen op macro-schaal belangrijk: erfelijke beschadigingen als gevolg van de proefexplosies, die zich vaak pas na enkele generaties manifesteren.
De verantwoordelijkheid krijgt hier een statistisch karakter: men kan schattingen maken over het aantal erfelijk beschadigde mensen, maar geen enkel individueel geval kan
met enige zekerheid aan een bepaalde proefexplosie toegeschreven worden (11).
11 Voor bijzonderheden zie Groenewold, 1968, p.121-123.
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Deze factor maakt de zaak weliswaar enigszins abstract,
maar het zedelijk probleem blijft heel concreet bestaan: er
is reeds genetische schade aan mensen toegebracht door de
explosies, die al plaats gehad hebben; voortgezette experimentele explosies zullen deze schade uitbreiden en vergroten.
In de koude-oorlog-situatie worden de leidende figuren in
beide kampen voor de vraag gesteld, of zij de militaire veiligheid op korte termijn mogen vergroten ten koste van vele
mensen, die na ons geboren zullen worden. Er ontstaat dan
een dubbel zedelijk probleem. Enerzijds omvatten de schadelijke gevolgen der explosies de gehele aarde, dus ook vele
volkeren, die aan de huidige machtsstrijd part noch deel
hebben. Anderzijds hebben we te maken met het nog fundamentelere probleem, of we de toekomstige mensheid de rekening mogen laten betalen voor fouten, die het gevolg zijn
van onze onmacht, zo niet onwil, tot een wereldvrede te komen (12).
Sommigen zullen opwerpen, dat de radioactiviteit, die het
gevolg is van de proefexplosies, klein is vergeleken bij de
kosmische straling, die als een onvermijdelijke natuurlijke
achtergrond meespeelt bij alle beschouwingen over schadelijke effecten. Het cumulatieve karakter van de schadelijke
gevolgen, en de grootte van het individuele leed voor een
geestelijk of lichamelijk beschadigde mens en zijn omgeving,
maken deze achtergrond niet tot een excuus voor, maar tot
een argument tegen verhoging van de radioactiviteit. Daar
komt nog bij, dat we de eventueel beschikbare reserve beter
kunnen gebruiken voor straling, die dienstbaar wordt gemaakt aan diagnose en therapie van ziekten. Het is daarom
van groot belang, dat alle ter zake kundigen voortdurend
aandringen op stevige internationale afspraken ter voorkoming van kernexplosies.
Dit is een zaak, die van de kant der onderzoekers krachtig
gesteund kan worden door openbaarmaking van de inzichten en gegevens omtrent de stand van de nucleaire techniek
en de feitelijke en mogelijke gevolgen van kernexplosies.
Een duidelijk voorbehoud moet daarbij gemaakt worden
voor de technische fabricagegegevens, die andere staten gelegenheid zouden geven ook kernwapens te vervaardigen. De
veiligheid in de wereld is niet gediend met een uitbreiding
van het aantal mogendheden, die met massavernietigingswa12 Glass, 1965, p.51-52.
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pens kunnen dreigen of ze zelfs zouden gebruiken. Het moet
mogelijk zijn, iedereen grondig te informeren omtrent de
ernst van de toestand zonder de fabricagemogelijkheden cadeau te geven. Bij die grondige informatie hebben de onderzoekers zelf een onvervangbare taak. Het is niet hun specifieke taak om, al of niet gevraagd, de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek als gemeenschappelijk belang van
de mensheid aan allen aan te bieden. Daarbij hebben ze als
mondige staatsburgers het onvervreemdbare recht om democratisch voor hun mening uit te komen en de gangbare politieke praxis aan critiek te onderwerpen. Dat is geen bijzondere verantwoordelijkheid van natuuronderzoekers, maar
van alle staatsburgers. Hun deskundigheid brengt echter wel
de verantwoordelijkheid met zich mee voor de juiste en volledige informatie, waarop de samenleving het beleid moet
baseren en afstemmen.
6.5/ De bewapeningswedloop en de wederzijdse

afschrikking

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk heb ik beschreven,
hoe de militaire strategische opvattingen van thans uitgaan
van de vernietiging van de burgerbevolking van het vijandige land, om daarmee de vijandige regering op de knieën
te dwingen. Een onuitwisbare smet op onze geschiedenis is
veroorzaakt door het feit, dat de kernenergie voor dit doel
inderdaad gebruikt is. Niet alleen als bedreiging, maar als
vernietiging.
Het is in dit verband van weinig belang of de regering, op
wie indruk gemaakt moest worden, de Japanse of de Russische regering geweest is (13), het motief blijft in wezen hetzelfde. Wanneer in militaire handboeken het toebrengen van
leed en dood aan de burgerbevolking van de vijandige mogendheid een belangrijke strategische taak genoemd wordt,
dan is dat niet zo maar theorie, met daar achter de gedachte,
dat het toch wel niet zo ver zal komen; het gaat over aanwijsbare historische gebeurtenissen.
De motieven, die ter verdediging van zulke vernietigingsacties aangevoerd worden, spreken echter vaak van zeer acceptabele zaken. Het gaal er om, de oorlog te winnen om de
eigen bevolking tegen aanvallen van de vijand, tegen ver13 Reeds in 1948 verklaarde Blacket, dat de slachtoffers van Hiroshima
niet de laatste slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog waren, maar
de eerste van de koude ooi log. Aangehaald bij Quispel, 1969, p.15.
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overing van het eigen grondgebied door de troepen van de
vijand, tegen de aantasting van de eigen levensomstandigheden, sociale en politieke structuren, die bij een verovering
door de vijand vernietigd zouden worden, te beschermen.
Men wil de oorlog winnen om zelf als volk, als natie te blijven bestaan. Om levens te sparen in het eigen kamp probeert men de oorlog snel te beëindigen, en het meest geschikte en succesvolle middel daartoe is een serie vernietigingsaanvallen op grote steden in het vijandige land.
De leidende gedachte bij dit alles, dat de vijandige mogendheid precies dezelfde verlangens koestert. Men dient dus
de vijand vóór te zijn en vóór te blijven. Het militaire evenwicht op de wereld is geen evenwicht van aanval en verdediging, het is een dodelijke wedloop van louter aanvalsmiddelen, waarbij de bescherming ver achterblijft bij de vijandige en dus ook bij de eigen vernietigingsmiddelen. De aanvalswapens hebben zulke enorme vermogens gekregen wat
betreft verwoesting en verdelging, dat een effectieve bescherming van de mensen vrijwel onmogelijk geworden is. Alle
partijen erkennen dat, en het evenwicht berust voortaan op
vrees. De aanval zal worden gevolgd door een tegenaanval,
door een massale vergeldingsactie.
Al deze verschrikkelijke en onmenselijke wapens staan in
principe mede gericht op een goed, namelijk op de zelfhandhaving, op de handhaving van de eigen samenlevingsverbanden. Een volk beschouwt zichzelf en zijn wijze van leven als
waard om verdedigd te worden {14).
Dit op zichzelf redelijke en verdedigbare uitgangspunt heeft
op dit moment van de geschiedenis tot consequenties geleid,
die Röling aanduidt met de termen 'niet alleen beschamend,
maar ook lichtelijk waanzinnig' (15).
In hetzelfde tijdschrift zegt Röling (p.203): 'We doen het
alleen om de ander te verhinderen dat wapen te gebruiken.
Dat is het duivelse proces, dat ook een ethische beoordeling
zo dubieus maakt'.
Er zijn verschillende overwegingen, die aanleiding geven
het woord 'dubieus' te gebruiken als het over de balans van
afschrikking door vergelding gaat. Niet alleen in ethisch opzicht, zoals Röling zegt, maar ook met betrekking tot de effectiviteit van het hele proces.
14 Vgl. Broeze, 1968, p.283.
15 In een vraaggesprek met Neuman, gepubliceerd in Wetenschap en
Samenleving, 1968(22), p. 199-200.
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a) Dreiging met geweld staat in een antagonistische en zelfs
contradictoire verhouding tot de wereldvrede. Kernwapens
en andere verdelgingsmiddelen voor mensen zijn daardoor
een uiterst gevaarlijk garantiemiddel tegen het uitbreken
van een grote oorlog, en de vrede, die onder deze dreigingsparaplu wordt gehandhaafd, draagt de sporen van geweld
en van vrees voor geweld. Die vrees kan onmogelijk tot een
gelukkig menselijk samenleven leiden. De omvang van het
gevreesde geweld en de ogenschijnlijke starheid van de nationale en continentale tegenstellingen en vijandschappen
voeren tot fatalisme en frustratie. De door de wapens beschermde niet-oorlogstoestand kan feitelijk alleen in negatieve termen beschreven worden. Het is een dubieuze vrede.
Verdere voortzetting van de bewapeningswedloop en uitbreiding van het aantal en de verscheidenheid der wapens
doet de dreiging toenemen en vergroot de vrees. Dit dynamische proces kan, als we het aan zijn 'natuurlijke' afloop
overlaten, alleen maar catastrofaal eindigen, want het mist
iedere stabiliteit.
b) De bewapeningswedloop vertoont een dwingende dynamiek, die alle betrokken partijen noodzaakt, enorme offers
te brengen voor de zelfhandhaving en voor het volhouden
van het tempo van wapenontwikkeling en wapenproductie.
Dit proces verslindt en verkwist menselijke arbeidskracht
naar lichaam en geest, en het verslindt geweldige hoeveelheden geld. De balans kan alleen in evenwicht blijven als geen
der partijen achterblijft. Op de duur moet daarom het evenwicht grondig verbroken worden, wanneer in wetenschappelijk-technisch opzicht een der partijen faalt, of wanneer de
economische structuren van een der partijen onder de gigantische lasten bezwijken.
Daar komt nog bij, dat het vermogen van beide wereldmachten op bondgenootschappen berust. Weliswaar is het thans
duidelijk, welke de leidende machten zijn, maar evenzeer
vertonen beide kampen duidelijke sporen van afbrokkeling
in militair en politiek opzicht. Ook de structuur van een der
bondgenootschappen kan bezwijken onder de last van de bewapeningswedloop.
Wie van deze ontwikkelingen heil verwacht, in de zin van
afbreken van de bewapeningswedloop, rekent bewust of onbewust op gelijktijdigheid van deze, dj uitwerking remmende factoren, en wel in beide kampen. Daarvoor ontbreekt
uit de aard der zaak iedere garantie en zelfs iedere waarschijnlijkheid.
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c) De invloedssferen der grote wereldmogendheden raken elkaar op enkele critieke punten (Berlijn, Korea, Vietnam).
Plaatselijke conflicten op deze en dergelijke punten kunnen
via wederzijdse uitdaging en aggressie met steeds krachtiger
wapens uitlopen op een nucleaire wereldoorlog. De fundamentele beslissing: 'Wel of niet een grote wereldoorlog'
wordt, met noodlottige gevolgen voor de mensheid, vervangen door een grote serie relatief minder belangrijke beslissingen, waarbij militairen een zeer sterke stem in het kapittel hebben. Er is immers reeds oorlog wanneer die beslissingen genomen moeten worden.
d) De scheiding der wereldmachten neemt door de wederzijdse dreiging met de vernietigingswapens een vorm aan,
waarin men de andere partij gaat beschouwen als de absolute vijand, die er slechts op uit is, al het onze te vernietigen of te annexeren en aan zich te onderwerpen. Het toenemend vernietigingsvermogen van de wapens vergroot voor
beide partijen het vernietigingsvermogen van de vijand, en
omdat er geen effectieve bescherming bestaat, maar slechts
de dreiging met vergelding, wordt de vijand dan ook steeds
meer vijand, steeds meer onmenselijk gevaar.
Overwegende dat de toekomst van de mensheid alleen dan
perspectieven opent, wanneer we tot eendracht en samenwerking komen, betekent een dergelijke ver-gaande scheiding
der geesten een sterke en gedurige barricade op de weg naar
een menselijke toekomst.
Noch voor de toekomst, noch voor het heden, blijkt het
thans bestaande afschrikkingsevenwicht een menselijke oplossing voor de toestand, waarin de wereld zich bevindt. In
dat licht moeten we de toestand onderzoeken met het oog
op zedelijke aspecten.
6. 6/ Weg uit het dilemma
De toestand, waarin de wereldmogendheden terecht gekomen zijn, bevat klaarblijkelijk een zedelijk dilemma. Enerzijds kan men geen volk of staat het recht en de plicht ontzeggen, zijn voortbestaan te verdedigen tegen aggressie, alsook defensieve maatregelen te treffen die aggressie kunnen
voorkomen. Dit is mede een zedelijke eis.
Van de andere kant echter heeft de ontwikkeling der vernietigingsmogelijkheden zulk een hoge vlucht genomen, dat
effectieve verdediging tegen de moderne wapens niet of
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nauwelijks mogelijk is. In die situatie is de enige mogelijkheid om te voldoen aan de eis, die in de vorige alinea geformuleerd is, het ontwikkelen van dezelfde of nog vernietigender wapens en het dreigen met een vergeldingsaanval.
Voor zulk een vergelding is echter geen zedelijke rechtvaardiging te geven. 'Beoordeeld naar de moraliteit is een vergeldingsaanval even verwerpelijk als een 'preventieve' aanval' (16).
Daarmee is de volstrekte onontkoombaarheid van het zedelijk dilemma in de bestaande wereldstructuur aangegeven. Om uit het dilemma een weg te vinden naar een oplossing moeten we een onderzoek instellen naar de vooronderstelling, die in de bestaande toestand schuil gaat, en die
zich door dit zedelijk dilemma als een onjuiste vooronderstelling verraadt. En vervolgens blijkt als een zedelijke
plicht van ons allen de plicht om een samenleving op te
bouwen zonder de gebreken, die met de onjuiste vooronderstelling samenhangen.
Het ontmaskeren van de betreffende vooronderstelling is,
gezien de historische ontwikkeling en de aard van het dilemma, niet moeilijk. Het is de gedachte, dat conflicten tussen volkeren en groeperingen van mensen met geweld beslecht moeten en kunnen worden.
Natuurlijk moeten we hier geen historische discontinuïteit in de ontwikkeling poneren. Het is heel duidelijk niet
zo gesteld, dat alle internationale conflicten tot deze tijd
met louter geweld beslecht zijn, en dat wij nu in onze jaren gaan ontdekken dat zoiets noodzakelijk fout zal lopen.
We zien in de geschiedenis, naast en tegelijk met de ontwikkeling van het wapengeweld ook een ontwikkeling van
de diplomatie en van het oplossen van conflicten door onderhandelingen.
In verreweg de meeste gevallen echter braken na de onderhandelingen toch oorlogen uit, of er kwamen pas onderhandelingen na een periode van gewelddadige strijd. Vaak
ook verdienden onderhandelingen die naam nauwelijks, omdat de zwakste partij door de sterkste met geweld werd bedreigd. Onderhandelingen, waarbij de wapens werkelijk buiten schot bleven, waarbij ze zelfs op de achtergrond afwezig
waren, kennen we in de geschiedenis eigenlijk niet.
Dat moet er nu van komen. De mate waarin de mens er in
geslaagd is, het geweld te ontwikkelen, maakt hem zelf nu
16 Koilcr, 1968, p. 178.
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duidelijk, dat geweld geen menselijk middel is om een rol
te spelen in conflicten. Daarbij mag niet vergeten worden,
dat het gewapend uitvechten van conflicten niet primair de
vernietiging van de ander tot doel heeft, maar de zelfhandhaving en de verbetering der levensomstandigheden en levensvoorwaarden van de eigen bevolking. De vijand is slechts
in zoverre vijand als hij een belemmering vormt voor de ontplooiing van de eigen groep.
De moderne techniek en de te verwachten verdere ontwikkelingen daarvan zullen echter grote invloed hebben op de
levensmogelijkheden der volkeren op aarde. De hoeveelheden energie, die ons voortbestaan nu bedreigen, vormen
slechts de keerzijde van een mogelijk leven, waarbij diezelfde
hoeveelheden energie in menselijke dienst geplaatst worden.
Wellicht zal voor de gehele aarde overvloed de plaats van
schaarste in kunnen nemen.
Hoe het ook zij, in ieder geval zullen de levensomstandigheden op aarde voor ons allen samen gunstiger en evenwichtiger worden, wanneer we er in slagen, de technische mogelijkheden in samenwerking menselijk te gebruiken.
Ook de radicale pacifisten onder ons stellen zich ten doel,
de oorlog uit de menselijke samenleving te verwijderen, en
een samenleving tot stand te brengen, waarin meningsverschillen en conflicten op internationaal en intercontinentaal
niveau niet meer door bedreiging met en gebruik van massaal geweld beslecht worden. Als middel daartoe willen zij
zelf afzien van bewapening, en zelfs het defensieve apparaat
afbreken, zonder met de historisch gegroeide en thans nog
verankerde structuren rekening te houden. Dit middel komt
me voor als ongeschikt voor dit doel, en wel omdat het resultaat van deze eenzijdige weerloosheid precies het omgekeerde van het beoogde doel zal zijn, namelijk oorlog, bezetting en onderdrukking. Een realistisch pacifisme beseft, dat
er alleen heil te verwachten is van wederzijdse ontwapening,
gepaard gaande met groeiende samenwerking op wereldschaal.
Rede en vrede gaan hand in hand. Bij de verbreiding van
dat besef moeten de wetenschappelijke onderzoekers naast
het vervullen van hun wetenschappelijke en technische taak
ook hun plaats innemen bij de voorlichting en de openbaarheid, en hun nuchtere wijze van denken moet mede richtinggevend zijn voor de wijze, waarop de gehele mensheid zich
gaat beraden over onze toekomst.
De periode, waarin we tegen elkaar vernietigingswapens ge138

bruiken in naam van de vooruitgang zal in die toekomst beschouwd worden als een verouderde periode, waar de mensheid op eigen kracht overheen gegroeid is.
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7/REVOLUTIE

7.1/

Inleiding

Tijdens de geschiedenis van de natuurwetenschap en de techniek is vele malen het woord revolutie gevallen, in verband
met de ontwikkelingen binnen de wetenschap, binnen de
techniek, of in verband met ontwikkelingen, die door de natuurwetenschap en de techniek op gang gebracht of bevorderd werden. De overgang van het geocentrische naar het
heliocentrische wereldbeeld bij de aanvang van wat we thans
de moderne natuurwetenschap noemen vormde letterlijk een
omwenteling van bestaande denkmodellen, en de stofwolken
die daarbij opwaaiden hadden zeker niet alleen een astronomische betekenis. Het was een omwenteling met wijsgerige
en theologische gevolgen, een uitdaging voor velen om het
menselijk bestaan in een nieuw kader te doordenken, een
uitdaging voor de meerderheid om te vuur en te zwaard het
vaste vertrouwde traditionele erfgoed te verdedigen.
De krachtige industriële ontwikkeling, die het gevolg was
van de constructie en vervolmaking van de stoommachine
heeft een serie onomkeerbare veranderingen bewerkstelligd,
niet alleen op het zuiver technische terrein van de aandrijving van machines en werktuigen, maar ook op bedrijfsorganisatorisch terrein: het concentreren van de arbeid in fabrieken en het verdwijnen van de huisnijverheid; op sociaal terrein: de overgang van een verspreid wonend agrarisch proletariaat naar een sterk geconcentreerd stedelijk fabrieksproletariaat.
Deze ontwikkeling leidde weer tot nieuwe revolutionaire
gebeurtenissen in de samenleving. De concentratie van armoede en ellende in de grote fabrieksstad bracht deze situatie en de met haar verbonden mensonwaardige levensomstandigheden onder de algemene aandacht, en tegelijk werden daardoor de omstandigheden geschikt gemaakt voor het
wortelschieten en opbloeien van de arbeidersorganisaties, de
vakbonden.
De verspreid op het platteland wonende dagloners en boerenknechten hadden deze ontwikkeling niet of althans zeker
niet zo snel kunnen doormaken, ten eerste wegens de geringere concentratie en vervolgens omdat armoede op het plat-
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teland er minder ellendig uitziet dan in de achterbuurten
en krottenwijken van een fabrieksstad.
Dat ontstaan van vakbonden is een verschijnsel, dat uiteindelijk naar de sociale zekerheden van de huidige welvaartsstaat voert.
Het begrip en het woord revolutie zijn historisch zo nauw
met de natuurwetenschap en de techniek verbonden, dat het
zin heeft om hun relatie nader te onderzoeken. Ik stel me
daartoe voor, een poging te doen om de volgende vraag te
behandelen: Is de natuurwetenschap en de met haar verbonden techniek naar haar wezen gericht op het veroorzaken en
bevorderen van omwentelingen in de samenleving?
Een enkele opmerking moet ik nu maken, terwille van de
duidelijkheid en ter voorkoming van een voor de hand liggend misverstand. Met de woorden revolutie en omwenteling, die hier synoniem gehanteerd worden, bedoel ik zeker
niet alleen een politieke of militaire gebeurtenis, die een regeringsvorm of maatschappijstructuur ten val brengt om,
meestal met geweld en strijd, nieuwe regeringsvormen en
maatschappijstructuren te vestigen. Revolutie heeft hier de
omvattende betekenis van een, misschien geleidelijke, maar
toch radicale vervanging van zeer verscheiden samenlevingsverbanden en structuren door nieuwe, steeds opnieuw op
hun geschiktheid en aangepastheid beproefde structuren.
De mate waarin natuurwetenschap en techniek hun stempel drukken op onze samenlevingspatronen rechtvaardigt
ruimschoots de hier gevolgde methode; een poging om veranderingen in de samenleving te bestuderen, te voorspellen,
te beoordelen, te veroordelen misschien, met als uitgangspunt de functies van de natuurwetenschap en de techniek
als menselijke activiteiten, gericht op vergroting van de leefmogelijkheden van de mensen.
7. 2/ Revoluties in natuurwetenschap en techniek
De begrippen natuurwetenschap en revolutie verdragen elkaars nabijheid zeer goed. Een historische beschouwing over
de groei en de ontwikkeling der natuurwetenschap wijst gemakkelijk markante punten aan, waar duidelijk een nieuwe
weg ingeslagen werd, omdat de ontoereikendheid en onjuistheid van de traditionele generalisaties en extrapolaties naar
voren kwam. In het gangbare geheel van wetenschappelijke
structuren betekende dat telkens een revolutie.
In dit kader vertoont de revolutie zowel een door de mens
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gedreven, als ook een gedetermineerd, noodzakelijk aspect.
Het menselijk aspect is aanwezig omdat alle wetenschap en
alle groei en bevordering van wetenschap een menselijke
aangelegenheid is. Buiten de wetenschapsmensen om is er
geen onpersoonlijke wetenschap; dat is alleen een abstractie
om een groot gebied van menselijke vermogens en prestaties
samen te vatten. Wetenschap is menselijk, en iedere belangrijke gebeurtenis tijdens de ontwikkeling van een wetenschap wordt in gang gezet en begeleid door mensen.
Het gedetermineerd aspect komt echter ook duidelijk te
voorschijn. Geen menselijke willekeur bepaalt het tot stand
komen van een wetenschappelijke revolutie, noch bepalen
menselijke verlangens en eisen de richting, waarin die omwenteling voortschrijdt. De natuurwetenschap staat gericht
op de werkelijkheid. Omdat zij een empirische wetenschap
is, wordt haar waarheid bepaald door wat de natuur antwoordt op onze experimentele vragen.
De historische geldigheid der natuurwetenschappelijke uitspraken moge voortdurend aan evolutie en verandering onderhevig zijn, ze is onafhankelijk van menselijke willekeur.
Natuurlijk speelt bij het natuurwetenschappelijk onderzoek de menselijke vrijheid en zelfs de menselijke willekeur
een rol, vaak een belangrijke en onvervangbare rol; bij het
interpreteren en in onderling verband brengen der waargenomen verschijnselen stelt de onderzoeker hypothesen op,
waarbij hij niet gebonden is aan vroeger reeds geformuleerde algemene wetten. Maar dat is niet het eindpunt van het
onderzoek, het is een methodische tussenschakel.
Iedere hypothese moet ontwikkeld worden tot een operationele fase, waarin nieuwe experimenten uitsluitsel moeten geven. Daar, bij de mens in dialoog met de natuur, ligt de altijd voorlopige - eindbeslissing.
O p het technische terrein liggen de zaken analoog. Enerzijds zien we daar ook de menselijke factor, in de beslissing
om de energie van de stoom, van stromend water, van de
atoomkern te gaan gebruiken, en in de houding van alle
mensen, die het publiek vormen, als consument, en al dan
niet op het gebodene ingaan; de nieuwe vinding verwelkomen en gebruiken, of afkeuren en afwijzen (1).
Anderzijds echter is iedere menselijke beslissing bij het ontwerpen, maken en gebruiken van technische producten ge/ Gezien de enorme toename van de technische mogelijkheden zal ook
in dit opzicht in de toekomst beperking nodig zijn.
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bonden aan de realiteit met zijn wetten. Daarover heeft de
mens geen macht, daar moeten we ons onderwerpen aan het
rijk van de noodzaak. De speelruimte van de technische ontwerper wordt begrensd door de momentaan beschikbare
kennis van de materie, en ook binnen deze speelruimte moet
hij voortdurend met onvermijdelijke natuurgegevens werken en rekening houden. Ook in deze dialoog van de mens
met de werkelijkheid wordt iedere verandering, ook de revolutionaire sprong voorwaarts, gekenmerkt door een verwevenheid van vrijheid en noodzaak.
Daarbij mag de noodzaak geenszins gezien worden als alleen maar een beperkend en remmend geheel, als een blok
aan het been van de voorwaarts strevende mens. Het rijk
van de gedetermineerde natuur maakt het de mens juist mogelijk de natuur te 'hanteren', naar zijn hand te zetten. Kennis van en inzicht in natuurwetten vormen een basis van vertrouwen in de reactie van de natuur op onze actie. Daaraan
verandert geen enkele revolutie iets; het is integendeel de
basis voor iedere revolutie.
De menselijke vrijheid verschijnt echter niet alleen aan de
basis van de natuurwetenschappelijke en technische revoluties, er is ook een serie gevolgen van die revoluties, die de
menselijke vrijheid uitbreiden. Iedere wetenschappelijke revolutie vergroot ons inzicht, iedere technische revolutie verbreedt de band tussen ons en de natuur, en het resultaat is
een vergroting van de speelruimte van de vrije mens ten opzichte van de natuur. Elke nieuwe stap voorwaarts betekent
een verder vervagen van de brute, opgedrongen en opdringende natuur, en tegelijk een scherper oplichten van de vertrouwde, begrepen en inzichtelijk wordende natuur. Zodoende is de voortschrijdende natuurwetenschap met de
techniek een facet van toenemende menselijke vrijheid.
7.3/ Vermenselijking binnen het bedrijf
Het productie- en distributieapparaat van goederen en diensten is door de technische ontwikkelingen in een staat van
voortdurende verandering gebracht. De toegepaste technologische methoden, processen, machines enz. worden steeds gecompliceerder van aard en opbouw, en hun constructie zowel als hun bediening vereisen een toenemende deskundigheid, dus ook toenemende specialisatie en opleidingsgraad
van de werkende mensen.
Het directe gevolg daarvan is, dat het gemiddeld oplei144

dingsniveau van de in het bedrijf werkzame mensen in opwaartse richting verschuift. Daarmee wordt echter buiten de
direct mechanisch-productieve kant van het bedrijf een serie
menselijke veranderingen en ontwikkelingen in gang gezet.
Het hogere opleidingsniveau biedt de gelegenheid tot een
toenemend cri tische houding van de medewerkers ten opzichte van het gehele bedrijf. De aan het bedrijf verbonden
personen gaan beseffen, dat hun arbeid en hun inzet meer
moeten zijn dan een van de vele mogelijkheden om zichzelf
te verkopen op de arbeidsmarkt, meer ook dan een noodzakelijke plicht tot kostwinning voor het gezin. Er kan een
mentaliteit groeien, waarin alle medewerkers elkaar en zichzelf beschouwen als medeverantwoordelijk voor de gehele onderneming.
Als een der grote bezwaren tegen een vergaande arbeidsatomisering, zoals bijvoorbeeld in het systeem van de lopende band, is talloze malen genoemd het feit, dat de werkende
mens in deze omstandigheden een zo klein deel van het totale werk en daarmee ook een zo klein deel van het gehele
bedrijf overziet, dat zijn boven de directe arbeidsproductiviteit uitgaande, menselijke eigenschappen worden onderdrukt.
Daarmee wordt niet alleen gewezen op de feitelijke overbodigheid van deze menselijke eigenschappen bij die geatomiseerde arbeid, en de verantwoordelijkheid van de arbeidende mens voor het functioneren van het bedrijf, maar ook
en vooral op de opzettelijke en bewuste onderdrukking daarvan door de leiding. De daarmee gepaard gaande autoritaire
opbouw van de onderneming vervreemdt de arbeider van
zijn menselijke taak.
Ten opzichte van de ongeschoolde eenvoudige proletariër,
die noch intellectueel, noch financieel veel mogelijkheden bezit, is deze structuur betrekkelijk gemakkelijk te handhaven,
en de boven genoemde overbodigheid van menselijke eigenschappen en verantwoordelijkheid gemakkelijk feitelijk te
verdedigen. In deze vorm van bedrij fsopbouw lopen twee
maatschappelijke tegenstellingen vrijwel parallel: degene die
het kapitaal bezit, heeft ook de kennis, die voor het functioneren van het bedrijf noodzakelijk is; daartegenover, of beter gezegd daar beneden staat de arbeider, die kennis noch
geld bezit, en dientengevolge maar moet doen wat hem gezegd wordt.
In een ontwikkeling, die sterk bepaald is door de technische vooruitgang, zijn deze scherpe tegenstellingen vervaagd
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en ten dele overbrugd. Binnen deze ontwikkeling zelf zijn
echter wapens gesmeed om de werkende mens in een toestand van vervreemding ten opzichte van zijn menselijke
verantwoordelijkheid te houden. Juist de toenemende complexiteit van het technische geheel leidt tot atomisering van
die arbeid, waar juist een hogere scholing en opleiding voor
nodig is.
Dat is een gevolg van te ver gaande specialisatie, en het is
een defensief wapen om de autoritaire structuur te handhaven, door bij tegenspraak alleen de gespecialiseerde component van de mens te willen ontmoeten, en de gehele mens
stelselmatig buiten beschouwing te laten. Het lopende-bandsysteem breidt zijn invloed daarmee uit tot zelfs academisch
gevormde medewerkers.
Reeds eerder heb ik benadrukt dat specialisatie een tegenhanger eist, een ontwikkeling van de gehele mens als basis
voor een zelfgekozen gebied van bijzondere belangstelling en
vaardigheid.
Uit het bedrijfsleven zelf komt tegenwoordig de vraag naar
breed ontwikkelde flexibele mensen, die met anderen in informatief contact kunnen treden, eikaars taal begrijpen, samen het bedrijf gaande kunnen houden. De meest gewenste
bedrijfsopbouw lijkt helemaal niet te bestaan in een autoritaire leider met de verbrokkelde specialisten zonder onderling contact onder zich. Overspecialisatie wordt niet alleen
op humanitaire maar ook op technische en op economische
gronden veroordeeld.
Maar dan eist de groeiende nieuwe structuur ook de principiële instemming van de medewerkers, die allen medeverantwoordelijk zijn voor het wel en wee van de onderneming
en voor de functie van de onderneming in de samenleving (2).
Ook het gezag binnen de onderneming ondergaat van deze
ontwikkelingen een zuiverende invloed. Het gezag over ondergeschikten in een onderneming kan niet meer gebaseerd
worden op bovennatuurlijke uitverkiezing, op erfelijke privileges of op kapitaalbezit. Het gezag dient te worden uitgeoefend door degenen, die er de bekwaamheid en de vereiste kennis voor bezitten (3).
Gezagsuitoefening in de onderneming wordt daarmee een
vak, gelijkwaardig aan de andere taken in de onderneming.
2 Idenburg, 1969.
? Zahn, 1969, p.130.
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De basis voor het gezag is louter professioneel van aard (4).
Een dergelijke bedrijfsopvatting kan alleen maar het gevolg zijn van een werkelijke ommekeer in het denken op dit
gebied. Pogingen om de traditionele hiërarchische structuren te redden door ze van buiten af te overgieten met 'human relations' bieden slechts uitzicht op een marginale menselijkheid, miskennen de fundamentele aard van de sociale
dimensie in het bedrijfsleven naast en samen met de economische en de technische dimensies. Het is nodig, ook economisch en ook technisch gezien, om de hele organisatie opnieuw te doordenken, met als uitgangspunten de mogelijkheid voor iedere medewerker om alle talenten en alle creativiteit in menswaardige arbeid voor de onderneming in te
zetten, in voortdurende dialoog met collega's over de gemeenschappelijke doelstelling en de verwerkelijking daarvan, terwijl daarnaast het organisatorische probleem van de
slagvaardigheid van de leiding bij zoveel inspraak opgelost
moet worden (5).
Ik heb gewezen op het verschijnsel, dat in stijgende mate
het inzicht in ondernemerskringen doorbreekt, dat de onderneming zelf gebaat is bij het stimuleren en tot ontwikkeling brengen van de eigen verantwoordelijkheid van iedere
medewerker. Maar daarbij heb ik zeker niet willen zeggen,
dat het private belang van de onderneming ook de laatste
norm moet zijn, waaraan de mate van medezeggenschap der
arbeiders en andere medewerkers getoetst moet worden. Bij
het vragen om medezeggenschap zal vaak van de zijde der
directie tegengeworpen worden: alleen maar voorzover dat
de productie niet vermindert, onze concurrentiepositie niet
verslechtert, de productiekosten niet verhoogt enz.
Op ieder van deze tegenwerpingen is natuurlijk wel wat te
antwoorden, maar de hoofdzaak is, dat er een dimensie ontbreekt aan deze wijze van argumenteren. Op de eis tot het
effectief uitoefenen van medeverantwoordelijkheid mag niet
geantwoord worden met argumenten, waarin het financieeleconomische aspect het laatste woord heeft. De daarbovenuit
gaande dimensie is die van de arbeid als zinvolle zelfverwerkelijking van de mens, die zoveel mogelijk in vrijheid en gemeenschap ontplooid moet worden. Financieel-economische
aspecten vormen uit de aard der zaak belemmeringen voor

4 Idenburg, 1969, p.I74,176.
f Lievegoed, 1969, p.156,161. Zie ook hoofdstuk 8.
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een snelle verwezenlijking van deze idealen; de beschreven
mentaliteit ziet ze dan ook als belemmeringen, betrekkelijk
van aard en historisch geconditioneerd (6).
7.4 / Onderneming en samenleving
De thematiek van de voorgaande paragraaf kan niet beperkt
blijven tot de onderneming op zichzelf. Het is nodig om in
het licht van de menselijkheid van de technische arbeid het
samenspel van onderneming en samenleving te analyseren.
Iedere onderneming ontleent haar recht van bestaan aan
haar betekenis voor de menselijke samenleving. Dit is het
volstrekt primaire uitgangspunt, waarop iedere bezinning op
techniek, industrie en bedrijf telkens weer moet terugkeren.
Boven ieder streven naar winst, economische macht, uitbreiding, modernisering staat als leidend beginsel de dienst aan
de mensheid, in klein of in groot verband (7).
Deze dienst aan de gemeenschap vertoont twee aspecten.
Een onderneming produceert goederen, waarmee menselijke
behoeften, werkelijk in de samenleving bestaande behoeften,
bevredigd kunnen worden, en tegelijk biedt zij bestaansmogelijkheid aan een aantal mensen, die hun inkomen in de
onderneming verdienen. Dit tweede aspect zal verderop besproken worden; ik beperk me hier tot de productie en de
behoef tenbevrediging.
Historisch gezien is het dienstmotief niet bepaald het motief, dat zich het duidelijkst losmaakt van de complexe horizon van menselijke overwegingen, die de ontwikkeling van
de moderne industrie begeleiden en bepalen. Broeze noemt
als bronnen van potentiële energie achter de technische ontwikkeling het instinct tot zelfbehoud, de angst, de hebzucht,
de zucht naar eer, de zucht naar avontuur, de wil tot dienen (8).
Met erkenning van de feitelijke aanwezigheid van sommige
dezer drijfveren in ieder subject, of zelfs de werking van al
deze motieven tegelijk, moet toch opgemerkt worden, dat
daarnaast een belangrijke subjectieve drijfveer aanwezig kan
zijn in de vorm van de menselijke vreugde bij het uitvinden
en het maken. Als de persoonlijke aanleg in hoge mate meebepalcnd is bij de keuze van een werkkring, dan is persoon6 Duintjcr, 1968. p.l 1. Zie ook hoofdstuk 8.
7 De Jong, 1068, p.206.
8 Broeze, 1968, p.297.
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lijke vreugde in hoge mate legitiem als motief voor het werk.
Met de toename van de effectieve menselijke mogelijkheden kan de weg vrijgemaakt worden voor het expliciet meebewust maken van het dienstmotief. Wegens de geheel eigen
aard van het motief der persoonlijke vreugde in het maken
hoeven deze twee motieven elkaar niet te verdringen. Integendeel, bewuste dienst aan de noodlijdende medemens is
op zichzelf weer een nieuwe bron van persoonlijke vreugde.
Binnen de onderneming gaat dit bewust worden parallel
met een stijgende opleidingsgraad der medewerkers. Verder
gaande ontwikkeling kan de blik verruimen en de critische
zin versterken; de macht en de wil van de privé-ondernemer
verliest zijn souvereine betekenis als basis van doelstelling
voor het bedrijf als geheel en voor iedere medewerker in het
bijzonder.
Nu dit autoritaire type ondernemer uitsterft, zou hij het
met zijn verder ontwikkelde en hoger opgeleide medewerkers
ook niet meer klaarspelen om door te gaan zoals van oudsher gewoon gevonden werd. Als Roscam Abbing stelt, dat
werknemers en werkgevers samen arbeiden aan datgene wat
de gemeenschap ten goede komt, en dat de werknemer aan
de werkgever gehoorzaamt terwille van hun gemeenschappelijk doel en hun gemeenschappelijke taak (9), dan veronderstelt dat een inzicht van de werknemer in de betekenis van
het werk, de doeleinden van het bedrijf, de verdeling van de
opbrengst en de samenwerking met anderen, en ook een accoordverklaring van de werknemer met de te volgen werkwijze.
Maar op zijn beurt veronderstelt dat een ontwikkelingsniveau, waarbinnen plaats is voor de noodzakelijke elementaire kennis van technische, financieel-economische en maatschappelijke problemen en mogelijkheden. Het stijgende
ontwikkelingsniveau, dat de techniek zelf eist, biedt tevens
de mogelijkheid om gezamenlijk doelstelling en gedeelde
verantwoordelijkheid ten opzichte van de menselijke samenleving te realiseren binnen de onderneming.
7.5/ Kapitaal en onderneming
De autoritaire gezagsuitoefening in de onderneming is historisch verbonden met de kapitalistische eigendomsstructuur.
In de liberalistisch-kapitalistische visie is de onderneming
9 Roscam Abbing, 1965, p.86.
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het souvereine bezit van de ondernemer-eigenaar. Doel van
de onderneming is, zoveel mogelijk winst te maken voor de
eigenaar. De werkende mensen moeten betaald worden, niet
echter naar hun behoeften, maar volgens de economische
wet van vraag en aanbod. Primair is immers niet de werkende en samenwerkende mens, noch het welzijn van de samenleving. Primair is het maken van winst, en spreken over mensen en samenleving hoort bij de randverschijnselen, waarover gedacht en gesproken mag worden, wanneer eerst het
eigendomsrecht en het winstmotief in hun absoluutheid erkend en bevestigd zijn. Die ondernemer is wat Von Martin
de homo economicus noemt, de economische mens die zijn
beslissingen alleen van zijn particuliere kapitalistische belangen laat afhangen en die zich in de zorg voor de bewaring en uitbreiding van zijn eigendommen iedere particuliere willekeur meent te mogen veroorloven (10).
De liberalistisch-kapitalistische opvatting van onderneming
en eigendom wordt gebaseerd op de these, dat het vrije
markt-mechanisme, zowel op het gebied van arbeidskrachten
(typerende uitdrukking) als op het gebied van de productie
en distributie van goederen 'vanzelf' tot een optimaal evenwicht leidt, en dat uiteindelijk de samenleving met dit systeem er het beste aan toe zal zijn.
Deze stelling heeft bij haar oorsprong al het nadeel, dat ze
verdedigd moet worden door degenen, die in het maatschappelijk stelsel financieel-economisch bevoorrecht zijn, en er
kunnen dan ook reeksen nadelen opgesomd worden.
De liberalistisch-kapitalistische these impliceert een vrije
en wettelijk onbelemmerde concurrentie. Deze concurrentie
is gezond zolang haar invloed een normale, wederzijds stimulerende rivaliteit tussen ondernemingen tot gevolg heeft.
Bij kostbare researchprojekten kan het voorkomen, dat door
de onwil van enkele ondernemingen om tot een vorm van
samenwerking te komen, verspilling in geld en menselijke
inspanning optreedt door dubbel of zelfs veelvoudig speurwerk in de diverse laboratoria.
Verder treedt verspilling op door 'vormen van reclame, die
geen nuttige voorlichtende functie meer hebben, doch uitsluitend gericht zijn op het penetreren in de markt van een
andere onderneming, die even goede producten voortbrengt;
zij (d.w.z. vrije concurrentie) kan voorts leiden tot kartelafspraken, inhoudende, dat de ondernemingen niet de moeite
10 Von Martin, 1962, p.l69.
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zullen nemen nieuwe technische vindingen toe te passen, of
dat men de prijzen hoger zal houden, dan nodig is voor het
bereiken van die winstmarge, welke een nuttige functie heeft
voor het financieren van nieuwe investeringen of technologisch speurwerk. In al deze gevallen spreekt men van 'ongezonde' concurrentie. Ongezond is de concurrentie ook, indien een paar grote ondernemingen elkaar met prijsonderbiedingen trachten te vermoorden, zonder dat de samenleving bij het overleven van slechts één hunner gebaat is' (11).
De chaotische situatie, waarin de productie van goederen
zich bevindt, leidt tot 'allerlei zinloze product-variaties,
waarover de consument zich in het geheel geen oordeel kan
vormen', en tot 'perioden ... met overspannen conjunctuur,
met stijgende prijzen en met een duidelijk gebrek aan arbeid en kapitaal, die dan weer worden gevolgd door perioden met slechte conjunctuur, met dalende prijzen en lonen,
met werkloosheid, met een algemene onzekerheid, en met
een gebrek aan heldere denkbeelden omtrent een herstel en
tevens met een gebrek aan krachtige, tot herstel leidende initiatieven'. Ook de rechtvaardige verdeling van de welvaart
is geenszins verzekerd: 'Krijgt de een niet teveel in verhouding tot de ander? Zullen de sterken de zwakken niet uitbuiten?' (12).
De kracht, waarmee het absoluut vrije marktmechanisme
verdedigd wordt, verdwijnt onmiddellijk, zodra de ondernemingen om hun concurrentiepositie te verbeteren, hulp aan
de staat vragen, in de vorm van beschermende invoerrechten, kartelbescherming, subsidiëring van noodlijdende bedrijfstakken. Men kan om deze bescherming vragen, maar
tegelijk moet men dan toegeven, dat de verheerlijking van
de liberalistisch-kapitalistische maatschappij vals is (13).
Ontegenzeggelijk biedt het liberalistisch-kapitalistische systeem de reële gelegenheid tot individuele verrijking ten koste van de gemeenschap. Maar het grootste bezwaar is toch
wel, dat over zaken, die naar hun aard de hele gemeenschap
aangaan, beslist wordt aan de hand van normen, die primair
georiënteerd zijn op particuliere groepsbelangen (14).
Een belangrijke oorzaak van eenzijdige waardering is te
vinden in de overdreven rol, die aan kapitaal en winst toeЛ
12
13
14

De Jong, 1968, p.205-206.
Drie citaten uit G. Th. J. Delfgaauw, 1966, p.63-64.
Von Martin, 1962, p.73.
Duintjer, 1968, p.304.
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geschreven wordt. De moderne ontwikkeling heeft de kapitaalverschaffer in de directe leiding van de onderneming vervangen door de deskundige directeur, die zelf in dienst van
de onderneming staat.
Van het begrip kapitaal moet niets anders overblijven dan
óók een productiemiddel, dat in gestructureerde gehelen, de
ondernemingen, functioneert, samen met andere stoffelijke
en geestelijke productiemiddelen.
De beloning voor het beschikbaar stellen van deze productiefactor kapitaal is winst. Maar dan winst niet als een zelfstandig en primair belang, maar eerder als een maatstaf voor de
doelmatigheid waarmee productie en distributie functioneren. Winst is geen exclusieve doelstelling van kapitaalsinvestering, het is wel een doelstelling, maar in functie van de
diensten, die de onderneming aan de menselijke samenleving
bewijst (15).
Door de toenemende complexiteit van het technische bestel, door de toenemende kennis en toenemende onrust over
de ongelijkmatige verdeling van de vruchten van de techniek over de mensen, en vooral door de sterk toenemende
mogelijkheden om effectieve oplossingen te bewerken voor
menselijke nood, wordt ook het begrip concurrentie in een
ander licht geplaatst. De revolutie die zich in de verhoudingen tussen de ondernemingen voltrekt, gaat uit van de beginsituatie: concurrentie is een conflictsituatie, waarin de bedrijven elkaar wederzijds bestrijden. Het eindpunt van de
ontwikkeling daarentegen wordt gekenmerkt door een samengaan en een arbeidsverdeling in onderling overleg. De
prikkel om het werk zo goed mogelijk te doen blijft door
gezonde concurrentie, rivaliteit, bestaan. In de nieuwe visie
is concurrentie niet alleen humaner dan de driftmatige strijd
om het bestaan kan zijn, samenwerking is op de duur ook
economisch voordeliger dan strijd op leven en dood (16).
Het is een bekend feit, dat zowel samenwerking als strijd
vruchtbaar kunnen zijn. In die spanning tussen solidariteit
en rivaliteit moet de mens voortdurend beslissen opdat beide
factoren met optimaal resultaat functioneren. Willekeur op
dit gebied kan enerzijds leiden tot wurgende monopolieposities, anderzijds ongezonde concurrentie op leven en dood.
Beide extremen zijn verwerpelijk.

/5 Duintjer, 1968, p.12; Zahn, 1969,p.l36.
16 Lievegoed, 1969, p.152-153.
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7. 6 J Werkgelegenheid
De mens, die voor zijn levensonderhoud en dat van degenen,
die van hem afhankelijk zijn, op arbeid aangewezen is, bevindt zich in een merkwaardig spanningsveld. Aan dit spanningsveld ontleent de term 'werkgelegenheid' zijn ambivalente betekenis.
In het bijbelse scheppingsverhaal wordt de verplichting tot
arbeid 'in het zweet van Uw aanschijn' beschreven als een
veroordeling, als straf voor een ernstig en bovendien nog erfelijk vergrijp tegen de ideale scheppingsorde. In de paradijstoestand was de mens vrij, vrij van arbeid en ellende, terwijl al zijn behoeften spontaan en moeiteloos door de op de
mens gerichte natuur bevredigd werden. Hebzucht, jalouzie,
eerzucht, heerszucht waren overbodig en afwezig. De mens
wandelde rond met zijn vrouw en bracht zijn tijd door met
aan alles wat hij zag naam en zin te geven.
Na de verdrijving uit het paradijs beschrijft de bijbel ons
een leven in omstandigheden, die we heel wat geloofwaardiger vinden. Moeizame arbeid op meer of minder vruchtbare
grond, jalouzie, moord en doodslag, diefstal, uitbuiting en
slavernij domineren de uiterlijke omstandigheden, waarin
het volk onderweg was naar een land, overlopend van melk
en honing.
Nu gaat het mij natuurlijk niet om de kwestie of dit paradijsverhaal historisch en chronologisch objectief is. Dat is
voor deze overwegingen niet eens relevant. Van belang is het
onweerlegbare feit, dat er in de mens van oudsher een verlangen leeft naar vrijheid ten opzichte van de natuur, vrijheid ten opzichte van zware lichamelijke arbeid, vrijheid
tegenover het gedetermineerde rijk van de noodzaak.
In deze context klinkt het woord 'werkgelegenheid' nogal
vals, en dus zal ik moeten proberen een context te beschrijven, waarin dat woord zich wel thuisvoelt.
In een feodale samenleving past het woord werkgelegenheid ook al niet. De mensen, die de gelegenheid tot menselijke zelfontplooiing krijgen, en die binnen zekere grenzen
vrij over materiële goederen kunnen beschikken, zijn in die
samenlevingen juist de mensen, die op grond van erfelijke
en maatschappelijke voorrechten vrijgesteld zijn van de
meest noodzakelijke vormen van arbeid.
In de Griekse en in de Romeinse beschaving was arbeid,
dat wil zeggen handen- en spierarbeid, iets vernederends. Arbeiden was iets voor slaven, wel noodzakelijk, maar niet ver153

heven. De niet-arbeidende mens, die zich op grond van zijn
middelen ledigheid ten opzichte van lichamelijke arbeid kon
veroorloven, stond in de waardering der mensen hoger aangeschreven dan de massa der 'gewone mensen' en slaven, die
moesten arbeiden.
Achteraf bezien gaat de betekenis van de klassieke cultuur
voor de Europese beschaving grotendeels terug juist op die
maatschappelijk bevoorrechte vrijgestelden. Natuurlijk niet
op allemaal, maar het is voor de bloei van het klassieke tijdperk toch van fundamentele betekenis, dat de geestelijke potenties van grote staatslieden, leraren, kunstenaars en filosofen zich konden ontplooien, onbelemmerd door de tijdrovende zorg voor het dagelijks brood of begunstigd door rijke
meesters en beschermers.
Merkwaardigerwijze zien we hier een min of meer duidelijke splitsing van werkzaamheden, die gezamenlijk de menselijke vormgeving aan het milieu, dus de cultuurvorming,
betreffen. Het minst in aanzien staan de slaven, later de
kleine ambachtslieden en boeren, die voor het stoffelijk levensonderhoud moeten zorgen, wier arbeid nog weinig van
de mogelijkheden van de menselijke geest onthult.
En door die lange, afmattende arbeidsdagen, een mensenleven lang, verheft de plichtwerker zich ook nauwelijks boven
het bijbehorende afstompende bestaan, waartoe geen opleiding of scholing iets van de grootsheid van de menselijke
geestesactiviteiten aan hun kinderen meedeelt. Kloosterscholen en soortgelijke instituten hebben voor dit probleem van
de werkende stand geen oplossing gebracht: wanneer begaafde of geprotegeerde kinderen daar hun blik konden verruimen, kwamen ze ergens in de bovenlaag terecht en waren
dus voor de arbeidende bevolking verloren.
De bovenlaag, van de slavenarbeid in het rijk van de noodzaak vrijgesteld - door zichzelf overigens, en letterlijk ten
koste van vele onderhorigen - verzorgt in zulke samenlevingen de menselijke vormgeving aan de wereld in het rijk van
de vrijheid. Zij zijn verantwoordelijk voor kunsten en wetenschappen, bestuur en wetgeving, recht en orde.
Het is goed mogelijk, en zelfs heel waarschijnlijk, dat in
het licht van de zeer beperkte mogelijkheden van de mens
ten opzichte van de stoffelijke natuur, en dus door de noodzaak van veel zware lichamelijke arbeid, deze arbeidssplitsing voor het behoud en de ontwikkeling van de hogere menselijke cultuur uiterst effectief geweest is. Misschien wel de
enige en dus noodzakelijke historische oplossing.
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De menselijke vaardigheid om de natuur naar onze hand
te zetten en voor ons te laten werken is natuurlijk op uiterst
beperkte schaal begonnen. Als dat in de primitieve beschavingen eerlijk verdeeld zou zijn geweest, was de winst in vrijheid voor iedere mens afzonderlijk verwaarloosbaar klein
geweest. De primitieve vrijheid is vrijheid voor enkelingen,
voor bevoorrechte groepen geweest. Dat heeft sociologisch
gezien uitbuiting tot gevolg gehad, maar van de andere kant
heeft het de ontwikkeling der wetenschap mogelijk gemaakt.
Daardoor juist is nu een situatie bezig te ontstaan, waarin
de materiële voorwaarden voor ons aller vrijheid in het zicht
van hun vervulling gaan komen.
De situatie is sinds de Middeleeuwen drastisch gewijzigd.
Onze greep op de stof heeft enorm gewonnen aan kracht en
doeltreffendheid.
Het begrip werkgelegenheid kan pas zin gekregen hebben
in een economische situatie, waarin het nodig was de aloude
slavernij en horigheid door een nieuwe vorm van afhankelijkheid te vervangen. Een afhankelijkheid die er van buiten
gezien wat vriendelijker uitziet. Het heerszuchtig gebod:
'Werk voor mij' van de landheer tot zijn pachtboer wordt
overvleugeld door het uitnodigende woord 'werkgelegenheid'. De afhankelijkheid blijft echter, want 'Wie niet werkt,
zal niet eten'. Keuzevrijheid komt er wel bij; men kan immers op jeugdige leeftijd een vak kiezen, men kan opgeleid
worden; in een gunstige economische constellatie vindt men
dan de gelegenheid om te werken.
Ook hier voeg ik er meteen aan toe, dat in een schaarsteeconomie, zoals we die tot voor kort gekend hebben, deze
oplossing wellicht de enig mogelijke geweest is. Maar ik zeg
er weer bij: Sindsdien zijn de omstandigheden enorm veranderd. En wat nog belangrijker is, de omstandigheden zullen
nog veel sterker veranderen, in een richting waarin we steeds
minder zware lichamelijke arbeid en routine-geestesarbeid
zullen tegenkomen. Hoe zal dan het begrip werkgelegenheid
functioneren?
De moderne industriële ontwikkeling, samengevat in het
begrip automatisering, wordt door velen gevreesd, omdat ze
veel mensen in het materiële productieproces overbodig zal
maken en aldus werkloosheid zal veroorzaken. Automatisering tast de werkgelegenheid in de industrie aan.
Men denkt vaak dat de eerste slachtoffers van deze werkloosheidsdreiging in de gelederen van de ongeschoolde routinearbeiders vallen. De grenzen liggen echter anders dan de
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gebruikelijke tegenstellingen tussen geschoolde medewerkers
en ongeschoolde arbeiders doen vermoeden. Ook in administratieve functies betekent het invoeren van automaten een
daling van de behoefte aan menselijke arbeid. Beslissingen
omtrent te produceren hoeveelheden, aan te houden voorraden, transport- en expeditieorganisatie, allemaal zaken, waarvan men dacht, dat daarvoor degelijke opleiding en jarenlange ervaring nodig was, worden met opmerkelijk veel succes geautomatiseerd (17).
Hoe het ook zij, alle arbeid die geautomatiseerd wordt,
moet noodzakelijk eerst geformaliseerd worden, en de automatisering vindt dus haar natuurlijke grens in arbeid, die
niet formaliseerbaar is. Die grens kan op dit ogenblik natuurlijk niet definitief bepaald worden. Het ligt in de lijn
der verwachtingen, dat er nogal veel arbeid geformaliseerd
en vervolgens geautomatiseerd kan en zal worden.
De verwijten, gericht aan de mensen van de techniek ten
aanzien van de menselijke arbeid vertonen echter een zeer
merkwaardige dubbelzinnigheid. Enerzijds verwijt men aan
de techniek het ontmenselijken van de arbeid door het invoeren en bevorderen van geestdodende en afstompende routinearbeid, anderzijds echter verwijt men diezelfde techniek,
dat ze, zeker in de toekomst, geen werkgelegenheid meer zal
bieden aan alle mensen, die er om vragen.
De situatie, zoals die bezig is te ontstaan in de sterk geïndustrialiseerde werelddelen, is geheel nieuw. Niet nieuw in
de zin, dat een aantal mensen vrijgemaakt is van arbeid voor
de directe stoffelijke levensbehoeften; dat is in de geschiedenis vaker het geval geweest, maar toen geschiedde dat via
de arbeid van de maatschappelijk lager geplaatste mensen.
De arbeid zelf moest verricht worden, en voor de vrijgestelden moest extra werk verzet worden, ver boven de eigen levensbehoeften uit.
Veel arbeid voor de bevrediging van de primaire levensbehoeften der samenleving wordt nu afgewenteld op de materie, die daartoe door de mens georganiseerd wordt. Als dit
leidt tot werkloosheid, iets wat in de bestaande economische
structuren onvermijdelijk is, dan wordt wat een zegen voor
de samenleving zou kunnen zijn, tot een vloek voor degenen, die zich hiertegen niet kunnen verdedigen.
De nieuwe economische structuren zullen met twee begrippen af moeten rekenen. Zowel het begrip werkgelegenheid,
17 Zahn, 1969, p.Hl.
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Een genuanceerd onderscheid tussen het wetenschappelijk
denken en het utopisch denken kunnen we dan aldus formu
leren:
In de natuurwetenschap en in de techniek wordt het mo
gelijke gezocht van het feitelijke uit, terwijl de utopie tracht
een nieuwe feitelijkheid te beschrijven en tot stand te bren
gen van de bestaande en de voorziene mogelijkheden uit (21).
Wanneer het utopisch denken er in slaagt, aan te tonen in
welke richting de menselijke samenleving ontwikkeld kan
worden, zo dat er een samenleving met minder leed, ellende,
armoede en vervreemding ontstaat, dan krijgt de utopie te
vens een zedelijke zin. Het aantonen van een mogelijkheid
die de belofte van een betere feitelijke toekomst in zich
draagt, brengt mee, dat de mensen deze betere samenleving
ook metterdaad tot stand behoren te brengen. Dit behoren,
deze zedelijke eis, wordt des te sterker naarmate de utopie
concreter wordt, dus naarmate het utopisch denken hechter
met het wetenschappelijk weten en het technisch kunnen
verbonden wordt. In die zin heeft de ontwikkeling der na
tuurwetenschap en der techniek een concretiserende beteke
nis voor veel utopische denkbeelden, die van het rijk der
nauwelijks begrensde fantasie bezig zijn over te gaan naar
het gebied der overzienbare en realiseerbare mogelijkheden.
Opdat het utopische denken ons duidelijk voor de geest
komt staan, zal ik bij wijze van voorbeeld enkele facetten
beschrijven van de utopische staat, beschreven door Thomas
More (22).
De burgers van deze staat hebben een dagelijkse werktijd
van zes uur. Hun vrije tijd verknoeien ze niet in weelde en
vadsigheid, maar ze gebruiken de tijd naar hartelust voor
nuttige bezigheden en voor vermaken. De meesten gebrui
ken een groot deel van deze vrije tijd voor de opbouw en de
ontwikkeling van hun geestesbeschaving. Tot dat doel wor
den er dagelijks in de vroege morgenuren openbare voorle
zingen gehouden over wetenschappelijke en kunstzinnige on
derwerpen.
Er is ook tijd en gelegenheid om te spelen. Dobbelen ech
ter en andere 'zinneloze en verderfelijke spelen' komen niet
voor.
Hoe is het eigenlijk mogelijk om, gezien in de ambachte
lijke context van Thomas More's tijd, in zes arbeidsuren
21 idem, p.43.
22 Utopia, ned. vert. Λ. Kan, Rotterdam, 1956.
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voldoende te produceren om in ieders stoffelijke behoeften
te voorzien? More geeft als antwoord, dat zulks in de bestaande samenleving ook wel mogelijk zou zijn, als er maar
niet zoveel niet-arbeidende parasieten waren. Hij noemt in
dit kader: bijna alle vrouwen, alle priesters en de zogenaamde kloosterbroeders. Verder alle rijkaards, vooral de grote
landeigenaars, met hun gevolg van gewapende opscheppers.
Dan nog bedelaars met een voorgewende ziekte. Tot slot degenen die overbodige ambachten uitoefenen, alleen maar
dienend om de verderfelijke zucht naar weelde en genot te
bevredigen.
Dit laatste mag niet zo verstaan worden, dat in Utopia geen
genotmiddelen gevraagd en geproduceerd worden. Ze worden echter alleen toegestaan, voorzover ze 'een werkelijk en
natuurlijk genot verschaffen'.
Verspilling als gevolg van snel wisselende mode in kleding
en in huizen ontbreekt; dat betekent op zich al een geweldige arbeidsbesparing. Alle voortgebrachte goederen, ook de
gebouwen, worden zuiver functioneel ontworpen; louter estetische kwaliteiten worden overbodig geacht.
Wanneer er ondanks de korte arbeidstijd toch overmaat
van geproduceerde waren ontstaat, dan kondigt de overheid
openlijk een periode van arbeidsverkorting af. '... de inrichting van dit gemenebest (beoogt) in de eerste plaats dit ene
doel .... dat voorzover de eisen van de staat het toelaten,
voor alle burgers zoveel mogelijk tijd van slaafse lichaamsarbeid vrij komt om aan de vrije ontwikkeling van hun geest
te besteden. Want daarin is volgens hen het levensgeluk gelegen' (p.84).
Geld is in Utopia in onbruik geraakt. Het is overbodig door
de afwezigheid van schaarste. De burgers werken niet om
geld, maar uit burgerplicht en uit liefde voor hun volmaakte samenleving. Geld is ook niet nodig om de kosten
van levensonderhoud te bestrijden, want er zijn geen kosten
van levensonderhoud. Iedereen kan dagelijks uit de rijk gevulde pakhuizen van Utopia halen wat hij voor zich en de
zijnen nodig heeft. Niemand neemt ooit te veel, want iedereen weet, dat morgen de pakhuizen nog steeds gevuld zullen
zijn, en dat het hem nooit aan voedsel en kleding zal ontbreken. More gaat er klaarblijkelijk van uit, dat onmatigheid in deze samenleving niet voorkomt.
Het utopische systeem kent echter één zeer zwakke plek.
Er bestaan vormen van arbeid, harde, bloedige, vernederende arbeid, waar de utopische samenleving haar eigen bur160

nieuwe samenlevingsstructuren onvergelijkbaar is met de
huidige, nu alle arbeidende mensen opgroeien in een min
of meer succesvolle strijd om het elementaire bestaan. Controle zal nodig blijken, maar de sanctie zal niet meer het
verlies van de voorziening in de elementaire levensbehoeften
mogen zijn.
Zo opgevat is utopisch denken wel wat anders dan een samenspinsel van willekeurige verzinselen. In de huidige techniek, die ons gemeenschappelijke bezit vergroot, vinden we
tendenzen die wat vroeger onmogelijk scheen, thans bereikbaar gaan maken. Utopisch denken is wezenlijk menselijk,
het wordt aangedreven door het menselijk vermogen, niet
alleen de concrete werkelijkheid te zien, maar ook te overwegen wat er met die werkelijkheid als basis gedaan en bereikt zou kunnen worden.
Utopie betekent dan ook geen determinisme. De strijd om
het bestaan zal niet 'vanzelf' verdwijnen. Alleen de chaos
ontstaat 'vanzelf'. Het gaat om een wenselijkheid, om een
richtinggevend beginsel. De grote menselijke mogelijkheidsvoorwaarde vinden we in het feit, dat de menselijke natuur
geen gefixeerde natuur is, maar in nieuwe situaties nieuwe
mogelijkheden toont. Ook in zedelijk opzicht. In een maatschappij, die vervuld is van strijd om het bestaan, van broodnijd en elementaire onzekerheid, moeten er meer conflicten
zijn dan bereikbaar is in een samenleving, waarin de strijd
om het meest elementaire bestaan tot rust gebracht is.
Dit neemt natuurlijk niet weg, dat juist in zeer benarde
omstandigheden mensen vaak een verrassend hoogstaand
saamhorigheidsbesef en een effectieve solidariteit ontwikkelen. Die saamhorigheid wordt echter niet rechtstreeks door
de slechte omsiandigheden veroorzaakt, maar eerder door de
eis tot eendrachtig en solidair optreden tegenover een gemeenschappelijke vijand of vijandige situatie. Omgekeerd
zien we vaak in objectief welvarende omstandigheden conflicten ontstaan en zich uitleven. In het algemeen ontstaan
die conflicten niet rechtstreeks door welvaart, maar door wat
men bij deze welvaart aan menselijke waarden tekort komt.
Beter dan hardnekkig te trachten de natuurwetenschap en
de techniek te vangen in het netwerk van bestaande sociale
en politieke structuren, kunnen we voortdurend structuren
aanpassen en nieuwe creëren, mede met het oog op het optimaal functioneren van de techniek ten voordele van alle
mensen. Dan zullen we de mens leren kennen als een wezen,
dat een gelukkige, door de geest geleide gemeenschap kan
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vormen. Dat dit haalbaar is kan niet bewezen worden. Maar
het omgekeerde evenmin. Deze utopie moet een baken zijn,
waarmee we regelmatig ons kompas ijken en bijstellen.
In een samenleving, die de materiële bevrijding van de arbeidende mensen tot stand brengt, krijgt het begrip werkgelegenheid een nieuwe en diepe zin. Want de eenmaal van
elementaire noodzaak bevrijde mens kan geroepen worden
tot het verrichten van gemeenschapsarbeid, overeenkomstig
zijn kwaliteiten en zijn wensen. En de beloning daarvoor
zal afhankelijk zijn van vakkennis, ervaring en vooral van
verantwoordelijkheidsniveau. Ik bepleit geen uniforme egalisatie en nivellering, maar het opwekken van de menselijke
werkkracht op een menselijke manier.
7. 8/

Ontwikkelingsgebieden

Een bespreking van revolutionaire veranderingen, deels door
de techniek veroorzaakt, deels door haar nodig gemaakt, kan
niet voorbijgaan aan de zorg om de verdelende rechtvaardigheid ten opzichte van de hele wereldbevolking. Het onbehagen over de ongelijkmatige verdeling van de welvaart
die de techniek brengt, dringt in toenemende mate door tot
alle mensen in de geciviliseerde landen, en wat oorspronkelijk wingewest of koloniaal gebied was, wordt voorwerp van
zedelijke onrust en bezinning.
Dit mondiale denken is op zichzelf al een omwenteling van
ons vroegere wereld- en mensbeeld, en een uitbreiding van
het ideaal der humaniteit, der menselijke zelfontplooiing,
tot alle mensen, ongeacht ras en geboortegrond (26).
De techniek heeft hier in zoverre een diepgaande invloed,
dat enerzijds de massacommunicatiemiddelen ons met de
leefwijze en de tekorten van de mensen in de ontwikkelingslanden in aanraking brengen, terwijl tevens duidelijk is, dat
onze technische mogelijkheden ter voorziening in materiële
behoeften in die gebieden analoog toegepast kunnen worden.
De ontwikkelingsgebieden trachten ook zelf deze koers in
te slaan. Maar de economische structuren staan in diverse
opzichten de gewenste ontwikkeling in de weg. In onze
bestaande economische orde zijn de ontwikkelingslanden
grondstoffenleveranciers, geen concurrenten.

26 Lever, 1968, p.49-50.
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Het maatschappijmodel, dat voor de samenleving in geïndustrialiseerde gebieden ontworpen werd, nodigt uit tot een
uitbreiding op wereldschaal. Het vertoont wel weer utopische trekken, maar het gaat om een visie, althans een poging
daartoe, op een menselijke samenleving, waarin de materiële
noodzaak zo ver mogelijk is teruggedrongen. Gewapend met
die visie kunnen theoretici en practici binnen de diverse
specialismen hun mogelijkheden verenigen, gecoördineerd
en verenigd door het gezamenlijk progressief ontwikkeld
maatschappijmodel.
In dat model zal als kenmerkende karaktertrek de concurrentie als conflict vervangen worden door de concurrentie
als systeem van beheerste en gezonde rivaliteit en van associatie in wederzijdse afhankelijkheid. Wanneer de economische deskundigen ons vertellen, dat de ontwikkelingsgebieden in absolute zin weliswaar materieel vooruitgaan, maar
relatief bij de rijke landen achterblijven, dan is het duidelijk,
dat de wereld als geheel in dat opzicht op de verkeerde weg
is, en dat er nogal wat motieven aangevoerd kunnen worden
om te voorspellen dat extrapolatie van deze gang van zaken
in de tijd tot wereldconflicten moet leiden. Op lange termijn zijn, nuchter beschouwd, ook de thans rijke landen alleen maar gebaat bij een rechtvaardiger en homogener verdeling van onze hulpbronnen en leef mogelijkheden.
Die rechtvaardige verdeling en die vrije associatie zijn niet
te bereiken langs de weg van bilaterale en multilaterale aalmoezen, van het weggeven van restanten van onze overvloed.
Zoiets kan toegepast worden bij lokale ernstige hongersnood
en natuurrampen, maar dat betekent geen wezenlijk verschil met het bieden van hulp bij rampen in onze directe
omgeving. De volkeren waar het hier om gaat, moeten zelf
een ontwikkeling doormaken, analoog aan onze eigen historische ontwikkeling.
De term analoog wordt hier uitdrukkelijk gebruikt om
geen onnodige nivelleringstendens te suggereren. Natuurlijk
kan ook met techniek en industrialisatie de beschaving spectraal en pluriform blijven; het moet een ontwikkeling in
vrijheid zijn. Een restrictie is, dat beschavingsstructuren,
die vijandig staan tegenover natuurwetenschap en techniek,
ten dode opgeschreven zijn. Ze zullen niet door ons, maar
door de betreffende volkeren zelf opgeruimd worden. Dat
hebben we zelf ook gedaan, en we zijn er nog mee bezig.
De historische ontwikkeling heeft in zeer bepaalde landen
tot een snelle technische ontwikkeling geleid. Het is eigen
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aan deze technische ontwikkeling, dat de historische brandpunten een grote continuïteit vertonen, dat wil zeggen, de
techniek gaat voort met haar ontwikkeling op de plaatsen
waar ze al stevig geworteld is. Voor de ontwikkelingsgebieden betekent dat een nu nog passieve rol ten aanzien van de
technische ontwikkelingsspiraal. Het is wel mogelijk om de
spiraal in te halen, zoals bijvoorbeeld door Japan gebeurt.
Het niet actief mee kunnen doen met de ontwikkeling impliceert niet, dat de vruchten van de techniek aan de ontwikkelingsgebieden voorbij moeten gaan. Het goede van de
techniek staat gericht op het levensgeluk van alle mensen.
De achterstand die in vele werelddelen bestaat, moet ingelopen worden. Al te veel temporiseren kan niet, want ten
eerste blijft dan de achterstand nog langer bestaan - en dat
zal een bron van conflicten blijven - en ten tweede laten we
dan de nood en het tekort ook voortbestaan.
De zorg voor de achtergebleven volkeren eist nadrukkelijk
een expliciete inspanning van de technisch ontwikkelde volkeren. De beoefening van de wetenschap en de uitbreiding
van de techniek hangen samen met de sociale structuren in
de gebieden, waar ze beoefend worden. Een zeer groot deel
van de technische ontwikkeling speelt zich af onder de inwerking van motieven, die een veel beperkter gezichtsveld
hebben dan de mondiale menselijke samenleving.
De Amerikaanse economist Galbraith signaleert een factische, niet aan de techniek inherente oorzaak van eenzijdige
ontwikkeling en vernieuwing. Het wetenschappelijk en technisch speurwerk dat tot vernieuwing leidt, is zeer ongelijkmatig verdeeld over de verschillende bedrijfstakken, en als
gevolg daarvan ligt het tempo der verbeteringen en vernieuwingen in sommige industrieën veel hoger dan in andere.
De sleutelposities in dit opzicht worden ingenomen door de
industrietakken, waarin slechts een klein aantal, en dan wel
zeer grote, bedrijven werkzaam is. Een groot bedrijf kan zich
het tegenwoordig zo kostbare researchwerk door specialisten
in eigen bedrijfslaboratoria veroorloven, en de bestaande
concurrentie maakt dat speurwerk voor de bloei van het bedrijf noodzakelijk. Vele andere bedrijfstakken bestaan uit
grote aantallen betrekkelijk kleine ondernemingen, die ieder
voor zich niet in staat zijn effectief speurwerk te verrichten (27). De mogelijkheid is dus aanwezig, dat er technische
verbeteringen op ons liggen te wachten, die in een andere
27 Galbraith, 1969, Chapter 9, paragraaf 3.
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economische structuur al gerealiseerd zouden zijn. Op zichzelf beschouwd kan men echter uit de 'stilstand' op een bepaald productiegebied, bijvoorbeeld bij de fabricage van
fietsen, niet besluiten tot een ergerniswekkend tekort aan verbetering. Het is heel goed mogelijk, dat het betreffende product zijn optimum bereikt heeft en niet serieus meer te verbeteren is. Ergernis omtrent het uitblijven van verbeteringen kan pas zin hebben wanneer verbeteringen mogelijk
zijn en desondanks uitblijven. Dit voorbehoud moet men
bij het overdenken van de stelling van Calbraith wel maken.
Wanneer tussen de diverse bedrijfstakken dergelijke externe factoren reeds een zo dominerende rol spelen bij het
tempo van de ontwikkeling, dan is zeker niet te verwachten,
dat de totale ontwikkeling der techniek, zoals deze feitelijk
verloopt, gericht staat op optimale dienst aan de gehele
mensheid. Heel concreet betekent dat onder andere, dat de
verdeling van de financiële middelen voor natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek niet overeenkomstig de
rangorde der meest dringende vraagstukken van de gehele
aarde is. Overgelaten aan het vrije spel der economische
krachten buigen de ontwikkelde landen het prioriteitenschema in een voor henzelf op korte termijn winstgevende
richting. Daarbij wordt het belang van de achterblijvers ofwel buiten beschouwing gelaten, ofwel als een hinderlijke
bijkomstigheid geminimaliseerd.
Redelijke oplossingen voor deze problematiek kunnen
slechts bereikt worden door internationale samenwerking.
Zolang die nog niet voldoende gerealiseerd is, stelt Tinbergen voor, dat op nationaal niveau een deel der activiteiten
van elke instelling van wetenschappelijk onderwijs gereserveerd wordt ten behoeve van de vraagstukken der ontwikke.
lingslanden. Aldus kan een begin gemaakt worden met een
minder onevenwichtige verdeling van de vruchten van wetenschappelijk werk (28).
Bij een wereldomvattende coördinatie van industrie, handel en vervoer zal het mogelijk zijn om de besluitvorming
inzake voortgaande industrialisatie ook op mondiaal niveau
te doen plaats vinden. Thans wordt deze besluitvorming nog
misvormd door nationale belangenstrijd. Het enige criterium in de toekomst moet zijn: Waar kan de betreffende
industrie het best de mensen dienen; hoe gebruiken we de
hulpbronnen van de aarde zonder verspilling. Dat zal afhan28 Tinbergen, 1963, p.113.
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gen van de aanwezigheid van grondstoffen, vervoermogelijkheden, (vooral van natuurlijke aard: zeearmen, grote havens) en energie (stuwmeren). Dat zal ook afhangen van de
arbeidende mensen zelf; velen voelen weerzin om hun geboortegrond blijvend te verlaten. Het moet mogelijk zijn
om tot op zeer grote hoogte het werk te verdelen onder de
mensen, en niet de mensen over het werk (29).
7.9/ Zedelijk besef
Wanneer wij al onze handelingen stuk voor stuk expliciet
zouden moeten verantwoorden, zou het leven ondraaglijk
zijn. Bij ons leven in het spanningsveld van goed en kwaad
worden wij geleid door onze gewoonten, ons algemeen behoorlijkheidsbesef, dat sterk gebonden is aan het behoorlijkheidsbesef van de omgeving, zonder daarin restloos op te
gaan. Wij zelf als verantwoordelijke mensen nemen deel aan
de vorming en de hervorming van het zedelijk besef en de
zedelijke gewoonten rondom ons. Bij ons handelen bevinden wij ons in een meer of minder nauwkeurig omschreven
referentiekader, en we zijn ons dat min of meer bewust.
De mens ontmoet in zijn samenleving een nogal dwingende
uitnodiging om zich te gedragen overeenkomstig de verwachtingen die de samenleving omtrent mensen in zijn functie
of positie koestert, en overeenkomstig de gewoonten en zeden, die in de samenleving aan vergelijkbare posities gekoppeld zijn. Ook in zedelijk opzicht heeft de mens een sociale
natuur.
Deze situatie moet als basis dienen voor onze feitelijke vrijheid. Een pogen tot samenleven in volslagen willekeur ten
opzichte van elkaar loopt uit op een chaos, waarin niemand
meer weet wat hem het volgend ogenblik te wachten staat.
In deze willekeur wordt menselijke vrijheid een onbestaanbare fictie.
Ook bij het andere extreem verdwijnt de menselijke vrijheid. Er zijn samenlevingsvormen, die berusten op onveranderlijke zeden, waarbij al wat de voorvaderen gedaan hebben, niet slechts normaal was, maar normatief is. Iedere afwijking van wat 'iedereen' doet wordt als onzedelijk aangemerkt en vaak stelt de gemeenschap zich nogal hardhandig
tegenover de originele enkeling op.
Tegen maatschappelijke veranderingen, zoals die zeer sterk
29 Vgl. De Jong, 1968, p.201.
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door de techniek bevorderd worden, heeft zulk een gemeenschapszede uit de aard der zaak geen verweer; het nieuwe
wordt derhalve zelf voor onzedelijk gehouden en men tracht
in het isolement verder te leven. Iedere verandering is
kwaad, en kwaad houden we buiten ons wereldje.
De beide extremen zijn aldus toegelicht, en daarmee uit de
gedachtengang geëlimineerd: ik bedoel met zedelijk besef en
zedelijke gewoonte geen willekeur en ook geen verstikkende
conservatieve dwang.
Voor verreweg de meeste zedelijke oordelen biedt dit zedelijk besef de basis. Dat gebeurt zo frequent, dat de meeste
beslissingen in dit kader nauwelijks of niet als zedelijke
oordelen herkend, nog minder geëxpliciteerd worden. Voor
onze handelingen zijn we weliswaar verantwoordelijk, individueel-persoonlijk, maar meestal betekent dat toch handelen In overeenstemming met wat men algemeen behoorlijk
en goed vindt. Men handelt binnen een zedelijke orde. Maar
men is voor die zedelijke orde zelf medeverantwoordelijk.
Gelet op de voorgaande paragrafen moeten we vaststellen,
dat de beste mogelijkheden van de techniek, een samenleven
in vrede zonder dodelijke strijd om het elementaire bestaan, nog lang niet in het algemene zedelijke besef domineren. De technisch-industriële ontwikkeling lijkt bijvoorbeeld met grote waarschijnlijkheid te leiden tot een sociale
structuur, waarin veel mensen slechts een betrekkelijk gering deel van hun leven aan arbeid zullen moeten besteden,
terwijl sommige mensen, gezien vanuit het arbeidsproces,
'overbodig' zullen worden.
Op korte termijn en binnen de thans bestaande economische structuren is niet goed in te zien, hoe dit verschijnsel
het geluk en de ontplooiing van de mens zou kunnen bevorderen. Integendeel, werkloosheid wordt als een ramp beschouwd door vele mensen, die er door getroffen worden.
In paragraaf 7. 7 heb ik beschreven, hie de technische ontwikkeling er toe kan leiden, dat de mens juist verregaand
bevrijd wordt van materieel-noodzakelijke arbeid. Daartoe
zal algemeen het besef moeten groeien, dat iedere mens recht
op de elementaire middelen van bestaan heeft, niet primair
op grond van arbeid of verdienste, maar primair op grond
van zijn mens-zijn.
Daarmee is de economische orde gemoeid. En daarmee is
ook de levensbeschouwing van de industriële ondernemer
gemoeid. In de bestaande constellatie kan geen onderneming
voortbestaan zonder zich aan te passen bij de geldende ar169

beids- en beloningsverhoudingen. Daarin spelen begrippen
als concurrentie (opgevat als conflict) en werkgelegenheid
een rol. Van de enkele onderneming als zodanig is de hier
besproken zedelijke revolutie niet te verwachten. Het zou
een situatie opleveren, analoog aan een zeer primitieve mensenmaatschappij, waarin een geestelijk vooruitgeschoven individu plotseling 'rechtsstaat' zou gaan spelen. In die samenleving zou hij zich daarmee niet kunnen handhaven.
Reëel gezien kunnen we dan wel stellen, dat deze opvattingen in het algemeen zedelijk besef thuis horen, maar de industrie moet als materiële basis voor ons bestaan haar werk
kunnen continueren. Het ontwikkelen van het nieuwe zedelijke besef moet ook factisch mogelijk zijn en mogelijk gemaakt worden.
Misschien kunnen we de menselijke natuur niet verbeteren,
maar het staat toch vast, dat de algemene aanvaarding van
een nieuw stuk zedelijke verantwoordelijkheid de humaniteit in de samenleving doet toenemen. Die algemene aanvaarding eist niet alleen tijd, maar ook rechtsregels, als feitelijke neerslag van het groeiend besef, en tevens materiële
mogelijksvoorwaarde voor de groeiende menselijke solidariteit. Rechtsregels op nationaal niveau, en op mondiaal niveau; de strijd om het bestaan tussen de afzonderlijke volkeren en werelddelen zal ook ontwikkeld moeten worden tot
een coöperatieve samenlevingswijze.
Het doel is het scheppen van de formele en de materiële
condities, waarbinnen een klimaat van menselijke economische bedrijvigheid kan groeien, uitgaande van twee polen:
onze gezamenlijke behoeften en onze gezamenlijke arbeidskrachten, materieel en intellectueel.
Aldus worden de ethische dimensies van zeer veel soorten
menselijk handelen zichtbaar. Dat zijn dimensies die in de
discussies omtrent onze samenleving en onze handelwijzen
te weinig, opvallend weinig, aan bod komen. We moeten via
het onderwijs en via de massacommunicatiemiddelen dit
spanningsveld van zedelijk besef uitheffen boven de microverbanden der kleine directe omgeving, boven gezin en kerkgenootschap. Nodig is een macro-ethiek van het gezamenlijk
bestaansveld der mensheid. Een algemene bewustwording
van de spanning tussen het mogelijke en het werkelijke zal
resultaten af kunnen werpen, die niet te voorzien zijn wanneer men slechts op de effectieve mogelijkheden van de enkeling acht slaat (30).
JO Kwant, 1962, p.146-150.
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Dit algemeen zedelijk besef, dat de verdere ontwikkeling
van de mens begeleidt en mogelijk maakt, eist geen unificatie ten opzichte van aloude strijdvragen rondom de diepste
fundering van zedelijke normen. Integendeel, grote verdraagzaamheid in dit opzicht kan goed samengaan met een
grote mate van eensgezindheid omtrent de vragen der practische zedelijkheid (31).
De mogelijkheid om met allen samen in materiële welstand
te leven is een revolutie, niet alleen ten opzichte van de menselijke geschiedenis, maar in het gehele kader van de ontwikkeling van het leven op aarde. Strijd om het bestaan, dat
wil zeggen de noodzaak om anderen geheel of gedeeltelijk
te vernietigen, is een bestanddeel geweest van de bestaanswijze van alle leven op aarde. De strijd om het bestaan tegen de medemens blijft voorlopig wel bestaan, maar de
noodzaak daartoe verdwijnt, en er komt een andere noodzaak bloot: die voor strijd om het gezamenlijk bestaan met
onze medemensen. Dat is wezenlijk een revolutionaire ontwikkeling.
7.10/ Welvaart en inkapseling
In De Eendimensionele Mens analyseert H. Marcuse onze
hoog-industriële samenleving. De werkelijkheid wordt dialectisch opgevat; kwantitatieve veranderingen in de samenleving leiden tot ontkenning van het bestaande en een kwalitatieve omslag, en op die wijze ontwikkelt de menselijke
samenleving zich schoksgewijs, niet geleidelijk. Het nieuwe
vernietigt het oudere.
Het nieuwe in de hoog-industriële samenleving ziet Marcuse in de sterke neiging tot stabilisatie, die het bestaande
technologische stelsel kenmerkt. Hij signaleert daarmee een
ontwikkeling, die in lijnrechte tegenstelling staat tot de opvatting van Marx, die immers van mening was, dat de kapitalistische structuur historisch gezien noodzakelijk aan de
klassenstrijd zou bezwijken. Het moderne natuurwetenschappelijke denken ontwikkelt zichzelf in een daarmee gelijk-op
groeiende horizon van instrumentalisme. Daarmee bedoelt
Marcuse niet alleen, dat de mens de stoffelijke objecten naar
zijn dienst richt, wat natuurlijk op zichzelf al een kwalitatieve verandering betekent ten opzichte van de geestelijk

il Groenewold, 1968, p.107-108.
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hoogstaande maar materieel machteloze klassieke weten
schap. Met instrumentalisme bedoelt Marcuse het verabsoluteren van de genoemde mogelijkheid: de stoffelijke werkelijkheid raakt vereenzelvigd met de technologische werkelijkheid, en al het bestaande wordt gedefinieerd vanuit zijn
functionele mogelijkheden voor de bestaande menselijke samenleving.
De bestaande samenleving transplanteert deze instrumentalistische beschouwingswijze op de verhoudingen tussen de
mensen onderling. In het economisch systeem worden mensen gemanipuleerd als dingen. Volgens Marcuse vloeit dat
voort uit een gedachtenwereld waarin al het bestaande er
slechts is om gemanipuleerd, dat wil zeggen, wat mensen betreft, onderdrukt en overheerst te worden.
Critisch denken en spreken over de bestaande samenleving
vereist uit de aard der zaak een uitstijgen boven de begrippenvoorraad waarmee deze samenleving zichzelf beschrijft.
Critisch denken is tegelijk historisch denken, en historisch
denken en spreken over samenlevingen van mensen staat niet
stil bij een beschrijving van het bestaande, maar richt de
aandacht vooral op de wijzen van samenleving, die met het
bestaande materiële apparaat (de techniek) mogelijk zouden
zijn, op de historische alternatieven. Dit relativerend, historisch en critisch denken en spreken noemt Marcuse transcendent denken en spreken.
Het grote historische alternatief, dat de huidige technologische mogelijkheden bieden, is de pacificatie van de strijd
om het bestaan, een samenwerkend samenleven in vrijheid
en vrede. Op deze zelfde gedachte is de in dit hoofdstuk verdedigde opvatting gebaseerd.
In de huidige samenleving is de strijd om het bestaan niet
gepacificeerd. Op individuele schaal kan arbeid nog steeds
koopwaar zijn, en de overbodige proletariër verhongert dan
wel niet, maar we zijn toch nog ver verwijderd van het ogenblik waarop dreigende armoede niet meer de zweep is, die
tot werken drijft. Op nationaal niveau staan de afzonderlijke ondernemingen en concerns elkaar naar het leven, in
plaats van door taakverdeling tot optimale prestaties te komen. Op mondiaal niveau tenslotte staan enkele wereldmachten tegenover elkaar in een krankzinnige en weerzinwekkende bewapeningswedloop.
Als fundamentele critiek op de huidige samenleving stelt
Marcuse, dat zij principieel alle transcendente denken tracht
te verstikken. De kunst verliest haar geestelijke voedingsbo172

dem als sublimatie van de maatschappelijke ellende en
wordt, na voldoende aanpassing en nivellering, opgenomen
in de bestaande samenleving. Het vermogen om historischcritisch de bestaande samenleving te transcenderen heeft de
kunst dan verloren.
De natuurwetenschappen worden veroordeeld tot uitspraken, die louter operationeel zijn, de sociale wetenschappen
tot behavioristische methoden. In de wijsbegeerte worden
het logisch positivisme en de analytische filosofie verabsoluteerd tot de enige zinvolle wijzen van denken en spreken.
Alle gebieden van menselijke activiteit worden begrensd
door een horizon, waarbinnen een oordeel over die horizon
zelf, over die begrenzing, uitgesloten wordt.
De concrete maatschappelijke tegenstelling, dus in dit dialectisch denken de klassenstrijd, vervaagt en verliest zijn effectieve spanning. De proletariër in zijn meest ellendige toestand verdwijnt uit de hoog-industriële samenleving. Vele
menselijke behoeften worden door de sterk toegenomen productiviteit bevredigd. De verdeling van de welstand en de
bevrediging der behoeften wordt echter omgesmeed tot een
wapen, om de overheersing van de massa in stand te houden
en te versterken. Hoe beter materiële voorzieningen de arbeider tot zijn beschikking heeft, des te slechter fungeert hij
als tegenstelling tot, als ontkenning van het gevestigde systeem. Bovendien stimuleert het systeem juist die behoeften,
welker bevrediging het stabiel blijven van de gevestigde toestand bevordert. De mogelijkheden tot pacificatie van de
strijd om het bestaan blijven ongebruikt, omdat deze omkering van de bestaande maatschappelijke orde angstvallig
buiten het gangbare denken, spreken en handelen gehouden
wordt.
7.111 Critische opmerkingen omtrent inkapseling
Marcuse gaat bij de beschrijving van de instrumentalistische
horizon der moderne natuurwetenschap en techniek zonder
enige moeite van 'overheersing van de dingen' over op 'overheersing van de mensen'. Die overgang wil ik nader analyseren aan de hand van het kenmerkende woord 'overheersing'.
Tegen de term 'overheersing' van de dingen als definitie of
karaktertrek van de techniek heb ik al eerder bedenkingen
geuit. We overheersen de dingen niet, maar we maken gebruik van hun nu eenmaal bestaande, ons gegeven eigen173

schappen. De gedetermineerde eigen-wettelijkheid van de
dingen wordt in de techniek ten volle gerespecteerd; daarop
berust juist de techniek. Zonder dit respect, deze erkenning
van de eigen aard van de stof in het algemeen en van ieder
stoffelijk voorwerp in het bijzonder kan er helemaal geen
techiek bestaan. We kunnen zelfs het verwijt, dat in de gevoelswaarde van het woord overheersing opgesloten ligt,
omdraaien: we kunnen de techniek een humaniseren van de
dingen noemen.
Juist deze gedachtengang helpt ons om tot inzicht te komen inzake de rol van de mensen in het technische bestel.
De werkzame aanwezigheid van veel mensen is en blijft voor
het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de techniek en van de industrie nodig. Het bestel kan niet functioneren zonder mensen, en het kan evenmin functioneren zonder organisatiestructuren, waarin leiding gegeven wordt. Dat
is niet karakteristiek voor het technische en het industriële
aspect van de samenleving, het is een algemeen kenmerk van
de menselijke samenleving. Deze structuren op zichzelf beschouwd rechtvaardigen dus niet de verwijtende termen
'overheersing' en 'onderdrukking'.
De practijk is vaak zo, dat deze termen wel geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, maar dat kan men het natuurwetenschappelijk-technische denken niet verwijten. Dat staat
gericht op het eigen-wettelijk functioneren van zijn objecten, en het betekent zeker geen verlies van menselijkheid als
deze denkwijze aan de mensen wordt vertrouwd gemaakt:
de mensen, in de technische sectoren werkzaam, moeten de
gelegenheid hebben, om juist hun menselijke kwaliteiten
aan te wenden voor de productie.
Wanneer dat in de nu bestaande werkelijkheid nog niet het
geval is, dan liggen de oorzaken enerzijds in het nog onvoltooid zijn van de technische mogelijkheden, anderzijds in
factoren, die niet rechtstreeks technisch zijn, zoals economische en sociale factoren.
Bij de pogingen om de arbeid van mensen in het bedrijfsleven menselijker te maken passen maatregelen als sfeerverbetering, verbetering der menselijke verhoudingen en betrekkingen, ondernemingsraden, stimulering van bedrijfssportverenigingen enz. Zeker, vele van deze maatregelen komen
de productiviteit ten goede en zijn dus economisch gezien
in het voordeel van het bedrijf. Het gaat echter te ver om
dat allemaal bij elkaar te vegen tot: pogingen van de gevestigde macht om alle proletarische oppositie te doen verstom174

betrokken op de voorwaarden om tot een kostwinning te komen, als het begrip werkloosheid, met zijn negatieve inhoud
en zijn negatieve bijverschijnselen zijn ongeschikt om de
toekomstige situatie het hoofd te bieden (18).
Een werkelijk menselijk gebruik van de veelomvattende
technische activiteit zal gelegitimeerd zijn door toenemende
vrijheid. Er blijven mensen nodig voor werkzaamheden in
het rijk van de materiële voorzieningen. Voor vele reeds lang
geldige soorten van gemeenschapsarbeid: onderwijs, medische zorg, recreatie, kunst, geldt dat ze zowel kwantitatief
als kwalitatief een grotere betekenis en een meer omvattende
functie krijgen. Het technologisch apparaat zelf heeft uiteraard zeer vele hooggeschoolde werkers nodig.
Al met al bieden de nieuwe mogelijkheden op technischindustrieel gebied, in het algemeen gezien, onoverzienbare
kansen voor een menselijk bestaan, dat steeds minder noodzaak insluit, en evenzovele uitdagingen om organisatie- en
verdelingsstructuren tot stand te brengen, waarin iedereen
van onze gemeenschappelijke rijkdom kan genieten. Niet in
de zin van een passief gemanipuleerd worden in een consumentenbestaan, maar als basis van een menselijke ontplooiing. Ik kom in paragraaf 8.2 hierop terug.
7. 7/ Utopie
Een samenleving als in de vorige paragraaf geschetst lijkt op
de toekomstige realisatie van wat traditioneel utopie wordt
genoemd, een samenleving die nergens nog haar plaats heeft.
Terwijl het begrip utopie voor revolutionaire denkers onder ons een uitdagende en aansporende klank heeft, zal het
door velen in de huidige samenleving eerder gebruikt worden om het onmogelij k-speculatieve van beschouwingen als
in het voorgaande aan te duiden. Utopie wordt dan een
scheldwoord voor romantische dagdromerijen, ver boven de
zo nuchtere en harde dagelijkse werkelijkheid uit.
Wie van de twee zullen we gehoor geven? Beiden vertolken
op hun manier eigenlijk dezelfde waarheid, alleen hun hoop,
hun vertrouwen in de mens verschilt. De waarheid is, dat
een utopische samenleving niet spontaan kan groeien, dat
daarvoor veel arbeid, ook en vooral veel beschavingsarbeid
aan ons, mensen zelf, noodzakelijk is.
Het utopisch denken is in wezen humanistisch denken, niet
IS Vgl. Polak, 1966, p.218-228.
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alleen in die zin, dat het voor de mensen een gelukkiger toekomst mogelijk oordeelt, maar ook, dat het de mensen in
staat acht een gelukkiger toekomst werkelijk tot stand te
brengen. Het utopisch denken speelt zelf ook een rol bij het
handelen van de mensen en heeft dus zelf voor de toekomst
een constitutieve betekenis. Deze functie van het utopisch
denken bij het opbouwen van de samenleving wordt door
Plattel demiurgisch genoemd (19).
De scheidslijn tussen het utopisch denken enerzijds en
de natuurwetenschappelijk-technische activiteit anderzijds is
minder duidelijk dan men op het eerste gezicht vermoedt.
Het lijkt immers zeer eenvoudig om een scheiding aan te
brengen tussen het nuchtere, op onweerlegbare feiten steunende natuurwetenschappelijk-technische denken en het
vrije ongebonden over de toekomst fantaseren van de utopie.
Een nadere beschouwing doet de tegenstelling van beide
zijden afzwakken.
Het steunpunt, dat de reeds gevestigde natuurwetenschap
en de reeds tot stand gebrachte techniek in de nuchtere feiten hebben, via de experimentele toetsing van iedere hypothese en van ieder ontwerp, mag niet uit onze aandacht verdrijven de rol, die de scheppende verbeelding speelt bij de
voortgaande ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek. Geen hypothese kan geformuleerd worden, geen ontwerp op papier gezet, zonder extrapolatie van het reeds bekende. Deze extrapolatie is het werk van creatieve verbeelding. Weliswaar moet daar steeds weer experimentele toetsing op volgen, maar zonder creativiteit komen we niet eens
aan toetsing toe. Een absoluut zich t'perken tot de feiten
betekent absolute stopzetting van de ontwikkeling.
Evengoed als de scheppende vrijheid en verbeelding een
fundamentele rol spelen bij het opbouwen van natuurwetenschap en techniek, heeft het utopisch denken te maken
met de nuchtere feiten. Utopisch denken, dat zich niets van
feitelijke gegevenheden en feitelijke onmogelijkheden aantrekt, veroordeelt zichzelf tot steriele fantasie. Het vertrekpunt en de basis van iedere utopie moet empirisch verantwoord kunnen worden, wil de utopie geen vlucht in ijle
bespiegelingen worden (20).
19 Beide termen, humanistisch en demiurgisch, zijn ontleend aan Plattel, 1969, p.32. In dat artikel is tevens een uitvoerig historisch overzicht
van het utopisch denken te vinden.
20 Plattel, 1969, p.45.
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gers te goed voor acht. Toch moet ook die soort arbeid verricht worden, en voor een auteur in de tijd van More, zonder machines en zonder automatisering, bestaat er maar één
oplossing: slavernij. Slavenarbeid is een van de productieve
pijlers van More's Utopia.
Particuliere eigendom bestaat niet in Utopia. Ieder behartigt naar beste kunnen de belangen der gemeenschap. Het
verzamelen van veel geld en eigendom zou ook alleen maar
een last betekenen, want niemand heeft ooit nood of gebrek.
Zorg voor de ouderdom is overbodig; ook de oude mensen,
die niet meer werken, worden door de staat net zoals alle
anderen gevoed en gekleed. Pensioen- en levensverzekeringen zijn overbodig.
Tot zover enkele belangrijke aspecten van een utopische
samenleving, geschetst door Thomas More.
Het levensgeluk van de burgers in deze utopische samenleving wordt duidelijk gebaseerd op de vrije voorziening in
de materiële levensbehoeften, niet als beloning voor verdiensten of als ruilobject voor arbeid, maar als een recht,
dat iedere mens in deze samenleving toekomt. De plicht tot
arbeid, die voor de leden van de gemeenschap bestaat, is niet
aan de levensbehoeften of aan het verzamelen van bezit gekoppeld; de arbeidsplicht gaat rechtstreeks van de samenleving zelf uit.
Het komt mij voor, dat een van de revolutionaire tendenzen, die de moderne techniek aan de menselijke samenleving toont, de toenemende kans op verwerkelijking is van
een samenleving waarin deze voorzieningsstructuren tezamen met deze arbeidsstructuren bestaan en functioneren.
Men zal mij tegenwerpen, dat een samenleving, die dit inderdaad tracht te realiseren, aan haar vrijheidsstreven ten
onder zal gaan. Roscam Abbing merkt op, dat geen idealen,
maar het verlangen naar veel geld de mens van nature tot
zijn arbeid drijft (23). Deze opvatting moet wel enigszins genuanceerd geïnterpreteerd worden. Het verlangen geld te
verdienen is primair gelijk aan het verlangen om in het levensonderhoud van het gezin te kunnen voorzien. Ondanks
de betekenis van dit motief is het toch niet zo, dat alle mensen zich bij hun handelen zonder meer door financiële motieven laten determineren. Iemand die straatarm is, kan vaak
niet anders, maar dat betekent juist, dat de arme mens uit
zijn armoede verlost moet worden. In een tijd van grote
23 Roscam Abbing, 1965, p.41,44.
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maatschappelijke onzekerheid, bijvoorbeeld in een felle concurrentiesfeer, wordt het geldmotief allesbeheersend. Voor
meer menselijke motiveringen kan dan geen belangstelling
groeien (24).
Ik heb dus enig bezwaar tegen de term 'van nature' in de
opmerking van Roscam Abbing. Een der historische voorbeelden van het tegendeel vinden we in de ontwikkeling
der wetenschap tot aan de laatste decennia. In de tegenwoordige tijd kan men met gerichte wetenschapsbeoefening geld
verdienen, maar dat is een nogal nieuwe ontwikkeling, en
ze geldt bovendien zeker niet voor alle wetenschapsmensen (25). Aan de opbouw van de wetenschappen hebben vele
mensen hun levenskrachten besteed, daartoe veelal 'van nature' aangedreven. En ook al vinden we onder hen maatschappelijk bevoorrechten, die hun levenswijze vrij konden
kiezen zonder onmiddellijk te verhongeren, toch hebben ze
hun wetenschapswerk niet verricht met de primaire bedoeling er rijk van te worden.
Nu is dit niet meer dan een voorbeeld, en ik besef heel
goed, dat het sociologisch gezien hier een soort geestelijke
elite betreft, die we niet als normgevend voor de gehele
mensheid mogen beschouwen. Maar er zijn meer pakkende
tegenvoorbeelden, van financieel belangeloos werk voor medemens en samenleving, te geven. Iedereen die rondkijkt zal
in zijn eigen omgeving voorbeelden kunnen aanwijzen, wellicht ook bij zichzelf.
Meer dan een elementaire, empirisch bevestigde mogelijkheidsvoorwaarde voor het loskoppelen van de band tussen
arbeiden en levensvoorziening is dit echter niet. We moeten
ook rekening houden met wat de werkelijkheid ons tegenwoordig toont in die gevallen, waarin de bedoelde band al
wat losser gemaakt is: ziekengeld, werkloosheidsuitkering en
dergelijke. Daar blijkt een systeem van controle en dwang
noodzakelijk om misbruik van de wettelijke mogelijkheden
tegen te gaan. Over deze vormen van parasiteren en de wettelijke verhindering daarvan zegt de utopie weinig. Het zou
wel erg optimistisch en weinig realistisch zijn om zo sterk
op de natuurlijke goedheid van de mens te vertrouwen, als
nodig is om de utopische samenleving zonder interne democratische controle te laten functioneren. Wel moet opgemerkt worden, dat de sociale en zedelijke situatie in die
24 Galbraith. 1964, p.59-60.
2? Dippcl, 1962, p.122-123.
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men en onwerkzaam te maken, om aldus de gevestigde structuren ten behoeve van een overheersende kleine minderheid
in stand te houden. Als men zoals Marcuse in deze ontwikkelingen het menselijke niet wil zien, is men bezig dialectisch denken, denken in radicale tegenstellingen, dogmatisch te verabsoluteren.
Toen Marx zijn theorie over de klassenstrijd formuleerde,
kon hij met recht de maatschappij sociaal-economisch gezien verdelen in kapitalisten en proletariërs. De betrekkelijke eenvoud van de industriële organisatiestructuur zorgde
er voor, dat deze abstractie geen louter theoretische, ideaaltypische simplificatie was; de lezer herkende in de theorie
de bestaande werkelijkheid in grote lijnen. En vooral herkende hij de horizontale lijn, de duidelijk herkenbare scheiding tussen bezitters en behoeftigen, overheersers en onderdrukten.
Het is ons thans duidelijk geworden, dat de natuurwetenschappelijke techniek in haar ontwikkeling deze horizontale
lijn heeft doen vervagen tot een scala van menselijke posities, dat bezig is de uitersten met elkaar te verbinden. Het
is niet meer mogelijk een scherpe scheiding aan te brengen
tussen bezitters en bezitlozen in onze maatschappij, noch tussen beheersers en beheersten. Dit gevolg van de technische
ontwikkeling kon Marx niet overzien in zijn tijd; het heeft
op zijn revolutionaire theorie een revolutionaire uitwerking.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Marcuse ons
thans een klassenstrijd voorhoudt, waaruit de overheersende
klasse als verzameling aanwijsbare en benoembare mensen
verdwenen is, een klassenstrijd waaruit een der klassen opgelost is, of althans bezig is te verdwijnen. In Marcuse's
theorie blijft dan een spookbeeld van een soort geheimzinnig wereldomspannend complot rondwaren.
Hiermee wil ik niet de stelling verdedigen dat de industriële organisatie thans al volledig gehumaniseerd zou zijn.
Verre van dat; ik stel alleen dat het ongenuanceerde begrip
klassenstrijd niet meer geschikt is om de huidige ontwikkeling afdoende te beschrijven.
Bij vele vormen van industriële activiteit zijn vraagtekens
te plaatsen. Er worden soms producten voortgebracht, die in
een algemeen-menselijk prioriteitenschema beslist niet op de
eerste rij zouden staan. Er zijn overbodige goederen, overdreven luxueuze goederen, er zijn prullen zonder meer. Het
economische stelsel is op het ogenblik zo, dat via propaganda
en indringende reclame, gericht op oncritisch denkende men·
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sen, behoeften gestimuleerd worden, eerder ten voordele van
bepaalde bedrijven dan ten bate van de menselijke samenleving. En deze excessen vormen een duidelijk aangrijpingspunt voor critiek op het bestaande stelsel. Het gaat mij echter te ver als Marcuse feitelijk alle behoeftenbevrediging classificeert onder het hoofd: manipulatie van de onderdrukten,
tevreden stellen van de massa, in slaap wiegen van de subversieve krachten in de maatschappij. Deze opvatting wordt
zelfs van twee kanten aangevochten: Marcuse generaliseert
geheel onze materiële welstand onder het hoofd: misbruik
van menselijke behoeften en manipulatie, en de subversieve
krachten worden helemaal niet in slaap gewiegd.
Marcuse verengt het begrip subversieve kracht tot een
kracht, die het gehele bestaande stelsel wil vernietigen, in
plaats van de duidelijk naar toenemende humaniteit wijzende tendenzen te bevorderen. Wie dat wel doet, hoeft het
verminderen van de klassenstrijd niet te betreuren omdat
daarmee de gewelddadige revolutie steeds verder weg komt
liggen, maar kan dat juist verwelkomen als voorbode van
het verdwijnen van onmenselijke toestanden.
Van de gewelddadige politieke revoluties in de geschiedenis kan gezegd worden, dat ze doorgaans slechts de ene overheersing vervangen hebben door de andere, en vaak met een
significante toename van autoritaire terreur. Maar een afwijzing van zulke gewelddadige revoluties betekent bepaald
niet het veroordelen van de samenleving tot een statisch
verstard geheel. Ook een evolutie kan na zekere tijd de onderste steen boven gebracht hebben. Een langdurige serie
veranderingen, die elk apart beschouwd op korte termijn
slechts kwantitatieve betekenis schijnen te hebben, kan over
langere tijdsduur beschouwd een werkelijke, kwalitatieve samenlevingshervorming opleveren. Daarbij kunnen we gebruik maken van de krachten, die in onze maatschappij zelf
werkzaam zijn en ons laten leiden door een intelligente analyse van de toekomstmogelijkheden. Stap voor stap, en tijdens ieder ontwikkelingsstadium ons opnieuw bezinnend op
de te volgen koers.
Ieder ontwikkelingsstadium heeft de noodzakelijke beperking, dat alle problemen moeten worden aangepakt met de
aanwezige mogelijkheden. De problemen van ons tijdperk
moeten we trachten op te lossen met wat we nú kunnen.
De eenvoud van vele revolutionaire kreten mag niet verduisteren hoe complex de samenleving is. Het is niet eenvoudig uit te maken waar de oorzaak van een als verkeerd
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of onrechtvaardig ervaren situatie ligt. Het kan uit de aard
der dingen zelf voortvloeien, of uit de onvolkomen toestand
van de technische ontwikkeling, of uit de kwade wil en het
egoïsme van mensen , mogelijk ook uit de economische structuur.
7.121 Civilisatie en cultuur
In deze studie is reeds herhaalde malen gebruik gemaakt van
de term 'civilisatie' in samenhang met het adjectief 'technisch'. Opzettelijk heb ik niet de term 'technische cultuur'
gekozen, om duidelijk aan te geven, dat de techniek voor
het bestaan een partiële betekenis heeft. Ondanks haar geweldig belang voor de menselijke samenleving wordt haar
betekenis noodzakelijk begrensd door haar abstractieniveau,
dat samenvalt met dat der natuurwetenschappen. Misschien
is het beter te zeggen, dat haar grote betekenis voor ons juist
berust op het systematisch uitwerken van de vruchtbare mogelijkheden, die juist dit abstractieniveau biedt.
Bij het beschouwen van de complementaire structuur, waarin de termen cultuur en civilisatie thuis horen, merken we
twee kenmerkende verschijnselen op. Allereerst zijn er grote
gebieden van cultuur, die geen contact, of slechts zijdelings
en incidenteel, met de moderne techniek hebben. Wat betreft het rijk der schoonheid en der kunst gaat dit vaak zo
ver, dat de werkers op die terreinen van menselijke activiteit openlijk hun afschuw van alle techniek verkondigen. Als
tegenhanger van een scientistisch-technocratisch absolutisme
is er een anti-technisch absolutisme, dat even eenzijdig en
dus foutief is.
Een tweede, en belangrijker verschilpunt tussen de hier onderzochte begrippen civilisatie en cultuur ligt in de mate
van individuele, persoonlijke toe-eigening. De term civilisatie duidt een serie collectieve verworvenheden aan, waarover een stam, een volk, een natie of een werelddeel beschikt. Daarnaast bedoelt men met cultuur de verrijking van
de menselijke persoon zelf, als gevolg van de geestelijke opname van datgene wat de omringende mensheid voortbrengt
en bewaart.
Dit voortbrengen en bewaren is zelf een daad van culturele
aard en van culturele betekenis. De nadruk, in de vorige alinea gelegd op de menselijke persoon, mag niet de indruk
wekken, dat de cultuur alleen in individualistische zin bestaat en functioneert, dat in de cultuur de mens zich boven
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de hem omringende massa verheft en de sociale banden verbreekt. Wel is het zo, dat men zuiver passief in de civilisatie
kan staan, terwijl dat in de cultuur onmogelijk is. De moderne verkeersmiddelen bijvoorbeeld hebben invloed op ons
leven zonder dat daar persoonlijke activiteit onzerzijds voorwaarde voor is. De cultuur is wat de samenleving betreft een
gezamenlijk streven naar meer menselijk leven, maar dan
wel door deelname van de gehele menselijke persoon.
Dit onderscheid maakt het mogelijk, in hedendaagse samenlevingen van tamelijk uniforme civilisatie grote onderlinge cultuurverschillen te signaleren, en historisch gezien
te spreken over hoogstaande culturen van volkeren, die niet
over onze civilisatie konden beschikken.
Marcuse (32) plaatst de civilisatie in het rijk van de noodzaak, terwijl de cultuur in het rijk der vrijheid thuishoort.
De dialectische denkwijze van Marcuse gaat dan zijn invloed
uitoefenen. Het noodzakelijke en het vrije vormen twee aspecten of groepen van aspecten van het menselijk leven, en
in dat leven zijn ze innig verstrengeld. Afhankelijk van de
blik van de waarnemer, zijn standpunt en zijn abstractieniveau, krijgen de vrije of de gedetermineerde elementen van
het menselijk leven de meeste nadruk. Maar in Marcuse's
dialectiek worden de noodzaak en de vrijheid als onderling
tegenstrijdig opgevat. Dan is er niet meer de mogelijkheid
om kwalitatieve verandering en verbetering van de menselijke levenswijze te situeren in het rijk van de noodzaak,
maar menselijke vooruitgang moet geheel en al komen uit
het rijk van de vrijheid, en tegen de vijandige noodzaak in
bevochten worden.
Op dat punt verschijnt in Marcuse's gedachtengang opnieuw een soort inkapseling. De hogere cultuur heeft volgens Marcuse een historische taak gehad, en ook vervuld.
Die historische taak bestaat in het levend houden van de
transcendente waarden en doeleinden van het menselijk bestaan, dat wil zeggen de waarden die uitgaan boven het louter in stand houden van de bestaande samenleving. Ten opzichte van de gevestigde structuren neemt de hogere cultuur,
aldus Marcuse, een antagonistische positie in. Daardoor heeft
de hogere cultuur een fundamentele betekenis voor de verbetering van de menselijke leefwijze.
Deze rol van de hogere cultuur wordt door de hoog-industriële samenleving belemmerd. Niet in de zin, dat de cul32 Marcuse, 1965, Bemerkungen zu einer Neubestimmung
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der Kultur.

tuur verdwijnt, maar in de zin van een massale verspreiding
en een integratie in de bestaande orde. De gevestigde samenleving beseft, (het beeld is niet van Marcuse) dat de cultuur
voor haar voortbestaan gevaarlijk is als een giftige slang. Zij
temt de slang en maakt er een huisdier van.
De streng doorgevoerde dialectiek leidt Marcuse op vreemde wegen. Bij overweging van de twee beschreven vormen
van inkapseling zal het de lezer reeds opgevallen zijn, dat de
rol van het verbeteren der menselijke samenleving, van het
verwezenlijken der historische alternatieven, beurtelings opgedragen wordt aan de arbeidende klasse, die jammer genoeg de echte klassenstrijd niet meer beleeft, en aan de dragers van de hogere cultuur. Juist deze twee groepen dragen
historisch een antagonistisch karakter, en het komt me voor,
dat vaak tijdens de menselijke geschiedenis typische cultuurdragers belang gehad hebben bij het handhaven van de bestaande eigendomsverhoudingen, ook al zijn er onafhankelijke critische enkelingen onder de groep van cultuurdragers
aan te wijzen. In ieder geval is er nauwelijks relatie tussen
de arbeidersklasse en de hogere cultuur in het verleden. Het
lijkt me dan ook een moeilijk houdbare stelling, wanneer
Marcuse ze aldus historisch dezelfde rol toebedeelt bij het
bereiken van een betere wereld.
De rol van het transcendente, vrije denken, zoals Marcuse
deze beschreven heeft, voert hem vervolgens tot een uiterst
gevaarlijke elite-gedachte. Tegen de inkapseltendens in de
bestaande samenleving stelt hij voor, met het doel de geestelijke onafhankelijkheid der cultuur te redden, een aantal
jonge mensen, en dan wel zeer begaafde jonge mensen, van
de maatschappij te isoleren en er een elite-universiteit van
te maken, een braintrust van de vooruitgang. Deze elite
wordt geïsoleerd van de 'gewone' jongeren, voor wie alleen
beroepsopleidingen open staan. Marcuse rekent de bestaande
universiteiten tot de beroepsopleidingen, ingekapseld in de
bestaande samenlevingsverbanden en dus geestelijk afhankelijk daarvan. Critische zin ten opzichte van de maatschappij
en aandacht voor de historische alternatieven van de bestaande samenleving zijn volgens hem van deze statische beroepsscholen niet te verwachten.
Een ogenschijnlijk nogal pragmatisch bezwaar is vanzelfsprekend het moeilijke antwoord op de vraag: Wie selecteert de toekomstige elite? Om voor de hand liggende redenen zal Marcuse deze zware en verantwoordelijke taak niet
aan enige instantie van de gevestigde samenleving willen op179

leggen. Dan immers wordt de elite van het begin af reeds
ingekapseld. Nadere beschouwing van dit probleem voert
ons tot in het hart van de kwestie. Ieder, die zo'n elite selecteert, zal na verloop van tijd merken, dat dit wapen zich tegen hem keert. Niemand kan een elite in stand houden. In
tegenstelling met de elite-gedachte dient ieder zijn gedrag
persoonlijk te bepalen overeenkomstig de ideeën, die hij in
samenspraak met zijn medemensen vruchtbaar oordeelt voor
de toekomstige menselijke samenleving. Daar hoort bij een
opvoeding tot geestelijke onafhankelijkheid, die niet verplicht is de bestaande samenleving te ontkennen. Want dat
is op zich ook een vorm van geestelijke dwang.
In het voorgaande heb ik gepoogd aan te geven, dat Marcuse's maatschappijmodel een caricatuur is van de werkelijke samenleving, gedetermineerd door een verabsoluteerde
dialectiek. De opvoedkundige remedie, die Marcuse aanprijst, verdient de naam caricatuur niet meer. Het is een
monstrum.
Geheel in tegenstelling met dit elitedenken van Marcuse
laat zich de stelling verdedigen, dat de natuurwetenschap en
de techniek in hun menselijk functioneren duidelijke democratiserende tendenzen vertonen. In het volgend hoofdstuk
zal ik daarvan enkele belangrijke aspecten bespreken.
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8 / D E M O C R A T I E EN T E C H N I E K

8.1/ Het maatschappelijk belang der techniek
We zijn met onze beschouwingen op een punt gekomen,
waarop het zinvol lijkt de pas in te houden en te trachten
een samenvattende visie te verkrijgen.
Rondom ons ontwikkelt zich steeds sneller de technisering
van onze leefwereld. Het abstracte verzamelbegrip techniek
blijkt tot de fundamentele fenomenen van ons tijdperk te
behoren en men kan vrijwel geen levensgebied beschrijven
zonder rekening te houden met veranderingen, die het gevolg zijn van de ontwikkeling der natuurwetenschap en der
techniek. Veranderingen, die vaak zeer diep ingrijpen in het
leven en denken der mensen.
Bij een wetenschapshistorische beschouwing komt op verrassende wijze naar voren, welke fundamentele veranderingen er ontstaan zijn in de relaties tussen de wetenschappen
en de menselijke samenleving, veranderingen die voortgevloeid zijn uit de eigen aard der zich ontwikkelende wetenschap.
Die veranderingen zijn niet voor ieder gebied van wetenschappelijk onderzoek even sterk of even duidelijk. De natuurwetenschappen vormen via de tegenwoordig er mee verbonden en er door geïnspireerde techniek in het algemeen
de duidelijkste voorbeelden van wetenschappen, die in ons
leven als bronnen van belangrijke veranderingen optreden.
Een beoefenaar van de taalwetenschap als Heeroma kan zich
echter 'meer een maatschappelijk ornament dan een maatschappelijke functionaris' noemen (1).
Een dergelijke uitspraak is opvallend door het contrast met
de maatschappelijke gevolgen van de activiteiten van vele
andere wetenschapsbeoefenaars, maar dat contrast is betrekkelijk jong. Een zeer groot deel van alle wetenschap, misschien enkele klassieke, op de praxis gerichte activiteiten als
de geneeskunde en de rechtskunde qua kunde uitgezonderd,
is in lange eeuwen van menselijke beschaving nooit anders
dan maatschappelijk ornament geweest.
Of toch niet? Op lange termijn beschouwd moeten we toch
vaststellen, dat onze huidige wetenschap erfgenaam is van
; Heeroma, 19G8, p.136.
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de wetenschappelijke arbeid van onze voorouders, zodat veel
van wat op korte termijn de schijn van slechts maatschappelijk ornament vertoont, op lange termijn de gehele samenleving diepgaand beïnvloedt. En juist het feit, dat een dergelijke maatschappelijke betekenis van een tak van wetenschap zich pas op lange termijn openbaart, en dus de voorouders zelf onbekend moet zijn geweest, houdt in, dat wij
met onze wetenschappelijke ornamenten voorzichtig moeten
zijn. Wellicht moet van vele wetenschapsgebieden de maatschappelijke vruchtbaarheid nog door hun en onze ontwikkeling te voorschijn komen.
Met deze beschouwing zijn we terecht gekomen bij het dynamische proces, thans in volle gang, waarbij de mens met
wetenschappelijke technieken zijn leefwereld beïnvloedt.
Onze maatschappij verandert daardoor in vrijwel alle opzichten, en hetzelfde geldt voor vele individuele menselijke
opvattingen. De ervaring van deze veranderingen door vele
mensen op vele verschillende terreinen geeft aanleiding tot
een stortvloed van commentaren op deze ontwikkeling. Het
is duidelijk dat er iets unieks, iets onomkeerbaars gebeurt.
Een proces, dat vergelijkbaar is met de evolutie van het leven op aarde.
De vergelijking met de biologische evolutie gaat natuurlijk
niet op wanneer men de snelheden beschouwt, waarmee de
twee processen verlopen. Vergeleken bij de lange reeksen
van eeuwen in beslag nemende geduldige en standvastige
ontvouwing van het leven kenmerkt de technische ontwikkeling zich veeleer als een revolutionair proces, dat de mens
van tegenwoordig nauwelijks de tijd en de gelegenheid biedt
om haar te volgen.
Maar er is tussen de ontwikkeling van de techniek en de
ontplooiing van het leven een nog veel belangrijker verschil.
De vorige alinea eindigt met een ongeruste uitspraak over
de moeite, die de mens van heden heeft met het volgen van
de technische uitgroei. Welnu, als erfgenamen van de evolutie van het leven moeten wij toegeven, dat wij die evolutie helemaal niet hebben kunnen volgen, want we bestonden
nog niet. De evolutie is, van de mens uit gezien, vanzelf en
spontaan verlopen; we kennen het proces slechts van sporen
achteraf, en dan nog maar fragmentarisch.
Bij de ontwikkeling van de techniek zijn we tenminste lijfelijk aanwezig. Is het nu zo gesteld, dat de reeds meermalen
beklemtoonde autonomie van het technische bestel onze
rol beperkt tot deze lijfelijke aanwezigheid? Staan wij men182

sen terzijde, misschien met detailcritiek en detail-ingrepen,
slechts bij machte om onze nabije omgeving enigszins te beïnvloeden? Gaat onderwijl het technische complex als een supermenselijke macht vanzelf, spontaan en onstuitbaar door?
8.2/ De politieke betekenis der techniek
De maatschappelijke betekenis van de techniek en dus van
de leidinggevende mensen in de wereld der techniek leidt
tot een duidelijk toenemende politieke betekenis. Een poging tot bezinning op dit aspect van de wisselwerking, die
tussen de samenleving en de techniek bestaat, ziet zich in het
algemeen geconfronteerd met het historische gegeven, dat
de mogelijkheden tot effectief ingrijpen op het terrein van
het stoffelijke na eeuwenlang betrekkelijk constant te zijn
gebleven, thans in een enorm versnelde beweging zijn geraakt. Toegenomen mogelijkheden impliceren echter toegenomen verantwoordelijkheid, ook op het politieke niveau.
Voordat de kernenergie toegepast kon worden, had zij uit
de aard der zaak geen enkele betekenis in politiek opzicht;
nu zij bestaat, heeft de mensheid de politieke verantwoordelijkheid te dragen voor haar toepassing. En ditzelfde geldt
voor alle reeds tot stand gekomen of nog komende technische mogelijkheden. Veel wat vroeger science fiction was
avant la lettre, en dus in serieuze politieke besluitvorming
achterwege bleef, is thans werkelijkheid of althans reële mogelijkheid, en stelt derhalve zeer fundamentele politieke
kwesties aan de orde. Men denke aan toepassing van technische mogelijkheden ten voordele van de gehele mensheid
of slechts van de eigen nationale groep; aan belangrijke samenlevingsveranderingen die mede het gevolg zijn van de
productiewijzen in de techniek; aan materiële en vooral
mentale verschijnselen die samenhangen met de verkrijgbaarheid en de consumptie van goedkope welvaartsartikelen.
Pas in onze tijd is de techniek kwalitatief en kwantitatief
zo ver ontwikkeld, dat de mens in staat is, zijn eigen levensmilieu te scheppen. Gebruik makend van de natuurlijke gegevens bouwen de mensen van deze tijd steden, autowegen,
communicatie-netwerken. Er gaat zich een duidelijk verschil
aftekenen met dergelijke activiteiten in vroeger tijden. Steden ontstonden in het voorbije verleden spontaan, paadjes
door de akkers werden langzamerhand via vele kleine uitbreidingen tot verbindingswegen.
Tegenwoordig wordt zulk een ondernemen van het begin
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af op grote schaal opgezet en grondig voorbereid. De moderne mens heeft met zijn technische hulpmiddelen een veel
grotere distantie ten opzichte van de natuur bereikt. Het is
duidelijk dat deze mogelijkheden voor een positieve zorg
voor onze levensomgeving een belangrijke politieke betekenis van de techniek met zich brengen. Niet alleen wat het
ontwerp betreft, maar ook het gebruik en de beveiliging;
programmaproblemen van de indringende media radio en
televisie, onveiligheid van het wegverkeer, het zijn tot op
grote hoogte politieke problemen.
In hoofdstuk 3 is gesproken over nevenwerkingen. De publieke discussie in geïndustrialiseerde landen richt zich tegenwoordig sterk op de kwaliteit van ons levensmilieu, op
de lucht die we inademen, het water en de grond die we nodig hebben, zowel voor onze voeding als voor onze recreatie.
Dit levensmilieu wordt ernstig bedreigd door industriële
afvalstoffen, persistente landbouwgifstoffen voor onkruid- en
ongediertebestrijding en door uitlaatgassen en verbrandingsproducten van voertuigen.
Dit alles heeft in zoverre met de techniek te maken, dat
het gevolgen betreft van de concrete wijze, waarop onze industrialisering uitgevoerd wordt, en de concrete toepassing
van technische hulpmiddelen. Het kan namelijk ook anders;
milieuverontreiniging is niet een wezenlijk en onvermijdelijk gevolg van de techniek. Het kan anders, maar in de
meeste gevallen kost dat moeite en geld. Daarmee wordt de
vraag gesteld, wie dat moet opbrengen.
De oplossing schijnt voor de hand te liggen: laat de veroorzaker van de vervuiling zelf voor de oplossing van deze
onvolkomenheden en narigheden zorgen. Dat is rechtvaardig, maar lang niet altijd mogelijk. In grote industriegebieden kan men moeilijk uitmaken welk deel van de luchtverontreiniging door welk bedrijf veroorzaakt wordt. Geleidelijke vergiftiging van de bodem kan onmogelijk aan individuele landbouwers of fruittelers verweten worden. Nog minder kan men de individuele autorijder aansprakelijk stellen
voor een deel van bijvoorbeeld het verdwijnen van de wilde
flora langs snelwegen, door vergiftiging met afvalproducten
van benzinemotoren.
Van de kant der veroorzakers beschouwd gaat het hier dus
om een publieke zaak; dat geldt vanzelfsprekend nog sterker, wanneer de kwestie beschouwd wordt van de kant van
de mensen die er door getroffen worden. Want dat zijn we
feitelijk allemaal in een of andere mate. Op dit terrein moe184

ten beslissingen genomen worden, en wegens het publieke
karakter er van moeten dat politieke beslissingen zijn.
Het politieke aspect van de veranderde mogelijkheden in
de samenleving komt ook tot uitdrukking in de merkwaardige verhouding tussen de overvloed aan goederen die zich
voor ondernemingsgewijze productie lenen, en de tekorten
aan goederen, die alleen in de publieke sector voortgebracht
kunnen worden. De overvloed aan privégoederen manifesteert zich in de soms schreeuwerige en opdringerige reclame.
Bij het tekort aan publieke goederen denken we aan zaken,
die voor het levensgeluk van vitaal belang zijn, en vaak tevens noodzakelijk voor alle toekomstige ontwikkelingen, zoals onderwijs, openbare hygiëne en medische diensten, wegen en openbaar vervoer (2). Hoe men ook moge denken
over de verhouding tussen de vrije ondernemingsgewijze productie en zaken van overheidsbeleid, vast staat dat de moderne techniek situaties geschapen heeft, waarin een duidelijk politiek beleid noodzakelijk is.
Het is zonder twijfel duidelijk, dat de technische vervolmaking van wapens en oorlogstuig zulke enorme politieke gevolgen heeft en zulke gigantische problemen schept, dat niemand omtrent dit onderwerp nog overtuigd zal moeten worden van de politieke betekenis van de natuurwetenschap en
de techniek.
Zeer fundamenteel zijn de problemen die samenhangen
met de ongelijkheid in welvaart. In onze eigen samenleving
worden de vruchten van de technische beschaving niet gelijk onder de mensen verdeeld, en niet iedereen is in staat
om zich thuis te weten in het gemeenschappelijke kunnen
van de welvarende volkeren. Op grote schaal is er het probleem van de onderontwikkelde gebieden. Nu in de technisch ontwikkelde gebieden blijkt, dat armoede niet noodzakelijk het lot voor de grote meerderheid der mensen hoeft
te zijn, strijdt het met ons gevoel voor rechtvaardigheid, dat
de wereld nog zulke geweldige welvaartsverschillen bevat.
Zowel de daardoor ontstane en in de toekomst dreigende sociale onrust in en rondom die gebieden zelf als alle serieuze
pogingen om therapieën uit te werken en te realiseren eisen
politieke beslissingen.
In toenemende mate blijkt, dat de huidige staatkundige
verbanden getranscendeerd moeten worden; de techniek

2 Deze kwestie wordt uitvoerig besproken door Calbraith, 1969, Ch.17.
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leidt tot politiek op bovennationaal niveau, tot politiek op
wereldniveau.
8.3/ Gedetermineerdheid

in de technische

ontwikkeling

We keren terug naar de vraag aan het einde van de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk: is de techniek een onpersoonlijke, onstuitbare macht, die haar eigen ontwikkeling vrijwel onbeïnvloedbaar voortzet?
Bij alle technische ontwikkeling en groei is a priori een
grens aan te geven, de grens die bepaald wordt door de ons
gegeven stoffelijke werkelijkheid. Er is voor ons slechts één
natuur om te onderzoeken en te gebruiken; de mens kan niet
naar willekeur natuurwetten maken. Alle verdere ontwikkeling van de techniek kan alleen maar putten uit het aanwezige arsenaal van natuurdeterminismen, dat blijvend open
staat voor verdere ontdekkingen door de mens. In deze zin
is vrijheid alleen het gevolg van inzicht in de noodzaak.
Juist de kennis van de gedetermineerde processen en de betrouwbaarheid van de stoffelijke werkelijkheid in haar reacties stellen de mens in staat in vrijheid deze natuurdeterminismen te hanteren (3).
Het is vervolgens juist deze menselijke vrijheid om de natuurgegevens in dienst te nemen, die ons naar het eigenlijke
probleem voert. Het voorafgaande bevat namelijk slechts
een soort uitwendige conditionering, een systeem van volstrekt noodzakelijke voorwaarden, waar geen mens buiten
kan treden. Het betekent echter zeker niet, dat daarmee de
gehele technische ontwikkeling als historisch verschijnsel,
tot en met haar eventuele voltooiing, gedetermineerd is. Die
ontwikkeling wordt niet bepaald door het mogelijke, maar
door het werkelijke, datgene wat de mens feitelijk verwerkelijkt binnen het kader van de ontdekte mogelijkheden.
Het bewuste menselijke handelen wordt bepaald door de
doelen die de mens zich stelt en de mogelijkheden om deze
doelen te realiseren, althans te benaderen. Het ter beschikking komen van steeds meer technische mogelijkheden
brengt met zich mee een kwantitatief en kwalitatief sterker
wordende greep van de mens op de stoffelijke werkelijkheid.
Daarmee stijgen ook de mogelijkheden om menselijke doelen te realiseren.
In paragraaf 8.2 is opgemerkt, dat pas in onze tijd verbete? Van Meisen, 1960, hoofdstuk 7.
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ringen van onze omgeving op grote schaal bewust en rationeel opgezet worden. Dingen die vroeger nogal spontaan
groeiden, worden thans in twee etappes gemaakt: eerst een
voorbereiding die uitgaat van een ontwerp van de voltooid
gedachte toestand, daarna als duidelijk onderscheiden tweede etappe de uitvoering zelf.
Het is nu verhelderend om de betekenis van dat woord
'spontaan' in deze context nader te analyseren en als gevolg
daarvan te relativeren. We kiezen het eerder genoemde voorbeeld van het paadje door de akkers, dat in iedere generatie
een beetje breder geworden is, en stapje voor stapje geëvolueerd is tot weg. Spontaan ? Zo lijkt het ons achteraf. De
weg is bochtig en daardoor te lang en lastig met auto's te
berijden. Gevaarlijk soms. Maar toch wel schilderachtig en
romantisch. Om op zondagen met het gezin tochtjes te maken heel geschikt. Maar toch moet maar snel die nieuwe geplande rijksweg aangelegd worden. Die is tenminste ontworpen voor ons doel : een mogelijkheid om ons snel, gerieflijk en veilig te kunnen verplaatsen per auto of bus van
de ene plaats naar de andere. De oude weg, die zo fraai door
het landschap slingert, behoudt dan in alle rust zijn functie
als touristische route.
Wat is er nu eigenlijk spontaan in de ontwikkeling van de
weg? We bedoelen er zeker niet mee, dat de weg ontstaan is
of enige verandering ondergaan heeft zonder de actieve tussenkomst van mensen. De niet-levende natuur heeft niet de
gewoonte wegen te maken of te verbreden, integendeel. Maar
het spontane zit in het werken op korte termijn. Elke verbreding was aangepast aan bestaande wensen; niemand
dacht er aan dat er in de toekomst wel eens heel andere eisen
aan de weg gesteld zouden kunnen worden. En omgekeerd
waren de bezwaren tegen de bestaande bochtige en smalle
weg weer niet zo groot, zo dwingend, en bovendien waren
de technische moeilijkheden, verbonden aan het aanleggen
van een totaal nieuwe weg zo groot, dat men toch maar op
het oude stramien voortborduurde. In zekere zin gedetermineerd, door wat voorgaande geslachten met hun beperkte
vermogens en hun noodzakelijk beperkte visie, hadden nagelaten. Totdat in onze tijd de situatie in twee opzichten
veranderde. De weg bleek tegen de mogelijkheden van de
moderne techniek niet opgewassen te zijn, en tegelijk kwamen er technische mogelijkheden voor een totale vernieuwing van de wegverbinding. Nu niet meer 'spontaan' maar
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van de kiem af geprojecteerd, en bedoeld voor onze en voor
de eerstvolgende periode.
Op deze wijze kunnen we nu ook trachten de gehele technische ontwikkeling te beschouwen. Er zijn treffende punten van analogie. Ook hier vinden we gebeurtenissen, die
achteraf als 'toevallig' aangemerkt worden. Ook hier reeksen van verbeteringen op kleine schaal, elk apart tot stand
gekomen met een tijdgebonden beperkte visie, elk voor zich
ook tot op grote hoogte gedetermineerd door wat er al was.
En ook hier beginnen in steeds toenemende mate de problemen te groeien. De techniek bestaat uit menselijke activiteiten met steeds intensiever gevoelde gevolgen op steeds groter schaal. De determinatie door het voorgaande wordt op
knelpunten onverdraaglijk.
Maar deze problemen betreffen de gehele technische ontwikkeling. Daarmee wijkt het probleem principieel af van
het besproken voorbeeld, de landweg. Dáár immers kan de
techniek niet alleen de moeilijkheden vergroten, maar ook
de oplossing nabij brengen. Nu het hier gaat om de totaliteit van de technische ontwikkeling moeten we overgaan
naar een hoger niveau van menselijke activiteit. Het gaat
nu om de grote lijnen van de vormgeving aan de menselijke
samenleving.
In deze vormgeving zijn wij allen op elkaar aangewezen.
De omvang en de diepgang van de problemen maakt leiding
noodzakelijk, en die leiding zal zich met ons aller leven bemoeien. Een vrije, doelbewust levende mens kan daarmee alleen vrede hebben, als hij zelf ook enige invloed op die leiding, haar doelstellingen, haar middelen, haar personen
heeft.
8.4/

Technocratie

Het woord techniek duidt een abstract begrip aan. Techniek
is mensenwerk in alle opzichten, in oorsprong, in ontwikkeling, in uitwerkingen en gevolgen. Iedere beslissing die omtrent technische aangelegenheden genomen wordt, is een
beslissing van mensen. Derhalve moet men vaststellen, dat
principieel gezien de technische ontwikkeling ook door mensen in de hand gehouden en geleid kan worden. Niet in de
zin, dat de gehele toekomstige ontwikkeling theoretisch opgesteld en vervolgens stap voor stap gerealiseerd wordt, maar
zo, dat op ieder moment een beperkte fase in de toekomst
overzien wordt. De begeleiding en beheersing van de tech188

niek door mensen betreft niet primair het einddoel van de
technische ontplooiing, maar de richting die in het concrete
heden telkens ingeslagen wordt. Deze wijze van leiden en
sturen is aan de beheersing van de techniek eigen; langere
ontwikkelingsperioden zijn voor de mens niet meer voldoende gedetailleerd te overzien. En de techniek als deelgebied van menselijke activiteit staat daarin zeker niet alleen;
alle menselijke bezigheden dragen iets van dit karakter, iets
ook van wat in hoofdstuk 4 het experimentele karakter van
de menselijke bestaanswijze genoemd is.
We zijn het er algemeen over eens, dat de mens in de techniek een gebied van handelen voortgebracht heeft, dat zowel intern als extern moeilijk te overzien valt. Intern bevat
de techniek de moeilijkheden, die eigen zijn aan de natuurwetenschappen en de wiskunde, terreinen waarop de leek
zich meestal niet met succes kan wagen. Deze wetenschappen
eisen uit hun aard beoefening door deskundigen, en er zijn
vele jaren van nauwgezette studie voor nodig om die deskundigheid te verwerven. Extern zijn alle problemen die
verband houden met de invloed van de techniek op de menselijke bestaanswijze. De meeste fysici en technici zullen van
mening zijn, dat het met succes betreden van dit terrein nog
moeilijker is dan de beoefening van hun eigen vakwetenschap.
Van dit gezichtspunt uit beschouwd lijkt het voor de hand
te liggen, dat de taak van het besturen van de technische
ontwikkeling een opdracht is, die bij uitstek aan deskundigen moet worden toevertrouwd. De leek kan de zaak noch
intern, noch extern overzien, hij zal dus niet in staat zijn
leiding te geven aan het proces, noch voor het feitelijke verloop enige verantwoordelijkheid te dragen. Dat moeten de
mannen van het vak maar doen.
Hier ligt de formele oorsprong van de term 'technocratie'.
De materiële inhoud omvat echter veel meer.
De techniek heeft hetzelfde abstractieniveau als de exacte
natuurwetenschap. Het gevolg is, dat de deskundige op technisch terrein streeft naar mathematisch formuleerbare, eenduidig kwantificeerbare zaken, waardoor het beeld van de
technische methodieken voor de ingewijden een overzichtelijk, helder en logisch karakter krijgt. Het menselijk streven
naar perfectie ontmoet hier een gebied waarop inderdaad
een nogal grote perfectie te bereiken valt. Het ligt dan voor
de hand, dat de technocratische gezindheid tot gevolg heeft
streven naar technische perfectie, als doel. Aldus ontstaat
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een mentaliteit, die alleen oog heeft voor het technische en
het materiële in het leven; een gezindheid die alles om het
technische laat draaien en daardoor het veel rijkere menselijke leven uitermate beperkt en verengt. De lezer van deze
studie weet inmiddels, dat de schrijver deze technocratische
gezindheid verwerpt; techniek is geen doel maar middel tot
ontplooiing van steeds meer menselijke mogelijkheden.
Technocratie in deze betekenis staat voorlopig los van de
wijze van bestuursuitoefening: ook een democratie кал in
dit opzicht technocratisch zijn.
We keren terug tot de formele technocratie.
8.51 Het technocratisch

maatschappijmodel

Beschouw nu een maatschappijmodel, waarin op basis van de
opvattingen in paragraaf 8.4 vermeld, alle macht in handen
is van wat men 'managers' noemt, economische specialisten,
organisatiedeskundigen, actieve geschoolde leiders, die in
hun werk worden bijgestaan door, en in vele opzichten steu
nen op, personen die gekwalificeerd zijn door hun kennis
en vaardigheid op het gebied van de natuurwetenschap en
de techniek. Wanneer werkelijk alle reële macht in hun handen berust kunnen we deze deskundigen met de term 'technocraten' aanduiden. Ik veronderstel daarbij, dat deze technocratische dictatoren zelf deze basis als voldoende beschouwen, dus de bovenstaande redenering omtrent deskundigheid onderschrijven. Welke critische opmerkingen kunnen
we nu maken ten opzichte van dit maatschappijmodel?
Elk probleem van leiding kan van twee kanten benaderd
worden, van de zijde van hen die leiding geven en van de
zijde van de geleiden. De keuze van de volgorde lijkt arbitrair. Ik begin met de leiders, de technocraten.
Het begrip deskundige levert zeker nog geen afdoende eenduidige kwalificatie van een persoon. De moderne natuurwetenschappen hebben een zo grote omvang, en groeien daarbij zo snel, dat steeds verder gaande specialisatie nodig is.
Het aantal daarbij betrokken specialisten groeit snel, maar
het gebied dat een bepaalde specialist niet meer kan overzien groeit ook snel. Aan dat Overzien' moeten in dit verband hoge kwalitatieve eisen gesteld worden, want het gaat
hier om deskundigheid als basis voor macht. Bijgevolg telt
alleen een mate van deskundigheid mee, die zo groot is en
zo diep gaat, dat de man zelfstandig scheppend werk op zijn
terrein kan verrichten. Welnu, in de tegenwoordige fase
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hoeft bijvoorbeeld een bekwaam electronicus zich er niet
voor te schamen, dat hij van biologie niet meer weet dan de
gemiddelde krantenlezer.
Deskundigheid als fundament voor macht blijkt dus geen
stevige vloer te zijn, maar een verzameling min of meer vast
liggende stenen. De stabiliteit van het gebouw dat daarop
moet rusten is nogal dubieus.
De tweede critische opmerking die ik wil maken over het
technocratisch maatschappijmodel betreft de normen, die
gehanteerd worden bij het leiden van de techniek en van de
samenleving. We hebben in paragraaf 8.4 gezien dat de technocratie naar haar aard leidt tot het streven naar technische
perfectie. Het besturen van de samenleving wordt dan als
het ware afgestemd op een zo groot mogelijke volmaaktheid
van de technische ontwikkeling.
Bij het besturen van de samenleving is techniek echter een
middel, dat zelf ondergeschikt moet worden gemaakt aan
normen. De normen die voor de menselijke samenleving
richtingbepalend zijn, gaan het gebied van de manager en
het gebied van de fysicus en de technicus te boven. Vragen
die de bestaanswijze en de samenlevingsstructuur der mensen betreffen, horen naar hun aard niet thuis op het niveau van organisatie, bedrijfsleiding en dergelijke, en evenmin op het terrein van de natuurwetenschap. Als de technocraten van het hier besproken maatschappijmodel hun beleid toch op deze vragen richten, en dat is vanzelfsprekend
noodzakelijk, dan kunnen ze dat niet doen op grond van de
hier hypothetisch aanvaarde basis voor hun macht, namelijk
hun deskundigheid op het gebied van productie of organisatie, of hun deskundigheid in natuurwetenschappelijke en
technische aangelegenheden.
Op de derde plaats bestaat er in het technocratisch maatschappijmodel een voortdurende principiële moeilijkheid,
die de selectie van de leidende figuren betreft. Ieder leiderschap, dat zijn macht louter aan deskundigheid ontleent,
eist een hiërarchische opbouw, waarin aan de deskundigheid
steeds andere eisen gesteld worden naarmate men de top van
de piramide nadert. Het probleem van de leider brengt
noodzakelijk met zich mee het probleem wie de leider uitkiest. De meest deskundige manager? Degene met de grootste kennis van de natuurwetenschap of de techniek? Wie
moet dat beoordelen? En hoe verhoudt zich deze opperste
deskundigheid tot de noodzaak van vérgaande specialisatie?
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Het vorige gedeelte beschrijft een maatschappijmodel, waarin de bestuursmacht in handen is van deskundigen. Het betreffende maatschappijmodel moet ook nog bestudeerd worden met de aandacht gericht op de mensen, die de leiding
der technocraten ondergaan. In het onderhavige model moet
men die term Ondergaan' letterlijk opvatten; de deskundigen zijn de leiders, de andere mensen staan volkomen passief tegenover hun besluiten, ze hebben er geen invloed op,
ze kunnen niemand ter verantwoording roepen, ze hebben
zeggenschap noch over de doelstellingen van het bestuur,
noch over de toegepaste middelen, noch over de selectie van
de bestuurders.
Zelfs wanneer we veronderstellen, dat de technocratische
bestuurders te goeder trouw, naar eer en geweten hun bestuursmacht uitoefenen, dat ze allen werkelijk het algemeen
belang, zoals zij zelf dat zien, laten prevaleren boven hun
private persoonlijke of groepsbelangen, dan nog zal het passieve bestuurd worden bij de mensen gevoelens wekken van
onbehagen, van ontevredenheid. Vaak zullen deze gevoelens
zich trachten te ontladen in een richting, die niet met onze
veronderstelling van de eerlijke technocraten strookt. De
technocraten zullen beschuldigd worden van machtsmisbruik, van bevordering van hun belangen zonder voldoende
rekening te houden met het algemeen belang, of zelfs ten
koste daarvan. In de geschiedenis zijn voorbeelden te over
te vinden van machtsmisbruik, dat onze veronderstelling als
rijkelijk optimistisch brandmerkt. Ook voor het dragen van
macht zijn sterke benen nodig. Vele revoluties leveren voorbeelden van personen, die onder de toejuichingen van het
volk aan de macht kwamen, wellicht zelf van eerlijke voornemens bezield waren, doch desondanks in kortere of langere tijd geëvolueerd zijn tot autoritaire dictatoren.
De onkunde en de onwetendheid van de grote massa is in
het technocratisch model een statisch begrip. De technocraat is deskundig, de andere mensen zijn onkundig en dat
blijven ze. Een enkeling die deskundigheid verwerft en daarvoor bij de heersers erkenning vindt, wordt snel in de technocratische gelederen opgenomen en is dan voor de massa
verloren. De massa zelf verandert daardoor niet; het blijft
een naamloos leger van leken.
Derhalve wordt er geen poging ondernomen om voorlichting te geven over de doelstellingen van het gevoerde beleid,
noch informatie over de gebruikte middelen. Nog veel minder denkt de technocraat er aan, zijn beleid te verdedigen
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en tegenover de massa verantwoording af te leggen. Hij heeft
als deskundige van nature een leidende positie en die steunt
op deskundigheid en op niets anders. En zeker niet op de instemming van de massa der onwetenden.
Indien iemand in het kamp der technocraten toch pogingen waagt om massale informatie te geven, dan zullen de anderen, met groter ervaring, naar voren brengen, dat men met
al die voorlichting de mensen slechts onrustig maakt; de
mensen zijn er immers niet rijp voor. Ze begrijpen alles toch
verkeerd, en ze zijn er nog niet aan toe, en al die voorlichting kweekt maar critiek, misschien zelfs wel revolutie. Vooral geen voorlichting dus. Zoet houden, desnoods om de tuin
leiden. Met een beroep op de eigenschappen van de mens
bouwen de technocraten een onmenselijke samenleving.
Geleidelijk begint in onze gedachtengang het technocratisch maatschappijmodel zijn ware gedaante te onthullen.
We staan nu plotseling voor een termietenstaat, waarin de
overgrote meerderheid der mensen slechts doet wat van hen
verwacht wordt. Ze hoeven het overigens niet slecht te hebben ; wanneer ze maar vlijtig en vooral zonder critiek doorwerken krijgen ze eten en drinken in overvloed en comfort
en van alles. Ze worden zelfs met geraffineerde reclame er
toe aangezet vooral veel te consumeren. Het is een welvarende termietenstaat.
Deze reductio ad absurdum is nuttig, want ze laat zien, dat
van ogenschijnlijk gezonde vooronderstellingen een weg te
trekken is, die regelrecht naar een voor mensen uiterst ongezonde samenleving voert. De mens streeft naar zijn aard, als
wezen met bewustzijn van zichzelf en van zijn wereld, naar
inzicht en naar uitzicht. Inzicht in wat er binnen in hemzelf
en buiten in zijn omgeving gebeurt, uitzicht op een mogelijke vorm van samenleving, waarin menselijker leven mogelijk is. Dat streven is niet aan deskundigen te delegeren
zonder de menselijkheid fundamenteel geweld aan te doen.
8. 6/ Model en werkelijkheid
Ieder gebruik van een model bij het denken is een methodische abstractie, die slechts een enkel of een paar karakteristieke trekken van de werkelijke situatie verabsoluteert. Men
moet rekenschap blijven geven van de afstand tussen model
en werkelijkheid, zoals die door de abstractie tot stand komt
en in stand gehouden wordt.

193

In ons model hebben we de macht toebedeeld aan een aantal aanwijsbare en door hun deskundigheid eenduidig gekwalificeerde personen. Hoe ze aan hun macht komen hebben we ons niet afgevraagd, en de bezinning op die vraag
raakt de zwakke plek van het model. De macht kan in iedere
samenlevingsstructuur op technocratische wijze uitgeoefend
worden, wanneer de overheersende aandacht der mensen
technocratisch gericht is, wanneer voor de meerderheid het
hoogste doel gelegen is in het verkrijgen van zoveel mogelijk materiële mogelijkheden. Wanneer de techniek doel
wordt, en niet uitsluitend middel tot het bereiken van waarlijk menswaardige doelen, dan versmelten beide betekenissen van het woord technocratie uit paragraaf .4; dan wordt
iedere bestuursstructuur technocratisch.
Het beschreven technocratisch maatschappijmodel komt zeker niet geheel met onze tegenwoordige samenlevingsstructuur overeen, maar het vertoont er wel bepaalde trekken
van. Men merkt dat vooral aan onbehagen over en critiek
op de technisering van ons milieu. De enkeling voelt zich in
zekere zin machteloos tegenover het grote en groeiende complex van de wereld der techniek. Hij voelt zich machteloos
tegenover het grote kapitaal, dat in discussies vaak verschijnt als de brute macht, die aan de touwtjes van de samenleving trekt, en machteloos tegenover de leiders der industriële structuren, die in dezelfde discussies een soort
schimmig wereldcomplot vormen. En geestelijk voelt de gewone enkeling, leek in alle of vele wetenschappen - en wie
valt buiten deze classificatie?-zich weerloos tegenover de
deskundigen, tegenover wat hij ervaart als pogingen tot manipulatie, beïnvloeding in een richting, die niet primair het
menselijk welzijn, maar het belang van een onderneming of
een vorm van staatsbestuur dient. Voor al te veel mensen is
het dagelijks werk nog lang geen creatieve tijdsbesteding, die
mede zin aan hun leven geeft. Niet slechts plicht, maar barre
plicht.
Klaarblijkelijk schuilt er een onjuiste vooronderstelling in
de redeneergang, die ons gebracht heeft tot het van nature
aangewezen zijn op het technocratisch maatschappijmodel.
Het is niet moeilijk, deze op te sporen, ze heeft zichzelf bij de
analyse van en de critiek op het model reeds verraden. Het
is de gedachte van de eenduidige deelbaarheid van de mensheid in deskundigen-technocraten, die 'alles' weten enerzijds,
en de grote massa leken, die 'niets' weten anderzijds. Het is
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de veronderstelling van de volkomen onwetendheid van het
geleide en bestuurde volk. Deskundigen hebben een noodzakelijke en volstrekt onmisbare functie. Maar er bestaat geen
universele deskundigheid, en geen enkele wetenschap leert
ons, hoe de menselijke samenleving in te richten, zo, dat er
optimale ontplooiingsmogelijkheden voor alle mensen kunnen ontstaan. Omgekeerd kan voor dat doel geen enkele wetenschap helemaal gemist worden, want zelfs voor de meest
'onpractische' wetenschappen geldt, dat zij zelf al een vorm
van menselijke ontwikkeling vertegenwoordigen.
Nu zou er een beschrijving van een maatschappijmodel
moeten volgen, waarin recht gedaan wordt zowel aan de betekenis en de onmisbaarheid van de deskundigen als aan de
verlangens en de menselijke rechten van alle belanghebbenden. Een model, dat liefst ongeveer even eenvoudig beschrijfbaar is als ons verworpen technocratisch model. Maar
dat lukt niet zo gemakkelijk. Want hiermee raken we de
fundamenten van de samenleving der mensen, en de ingewikkeldheid daarvan garandeert de ingewikkeldheid van
iedere beschrijving, die een relatie met de werkelijkheid wil
onderhouden. Optimaal gebruik maken van de diensten
van de wetenschap en het kapitaal, en tegelijk optimale levensmogelijkheden scheppen voor alle mensen, het lijkt zeer
moeilijk om dat te verenigen. En toch moeten dat de fundamentele karaktertrekken van de maatschappij zijn. Het is
mede de taak van de mensen van de natuurwetenschap en
de techniek om dat, met alle anderen samen, te verwezenlijken, in het besef, dat we zeer veel deskundigheid te kort komen.
8. 7/ De

belanghebbenden

De deskundigen, de scheppende constructieve technici, de
originele wetenschappelijke werkers verdwijnen vanzelfspre.
kend niet uit onze aandacht, ook al kunnen we de rol van
bestuurder niet meer in zijn volle totaliteit op hun schouders leggen. We moeten feitelijk rekening houden met alle
mensen, die op een of andere wijze bij de techniek betrokken zijn, alle mensen die bij de gang van zaken in de technische ontwikkeling belang hebben.
Dat zijn eigenlijk alle mensen. En als er thans nog mensen
gevonden worden in een of andere bijna vergeten uithoek
van de aarde, wier leven niet beïnvloed is door de technische
195

wereld, dan ervaren wij dat als een schokkende achterstand,
zodra we ons tenminste bevrijd hebben van de romantische
verheerlijking van het geluk in de natuurstaat. In onze omgeving is iedereen afhankelijk van de techniek, in diverse
opzichten.
Het is terwille van de duidelijkheid in het denken over die
afhankelijkheid gewenst, toch enige scherpere contouren
daarin te onderkennen en aldus bepaalde bijzondere vormen
van afhankelijkheid te beschrijven. Het gaat daarbij om zaken, die ook elders in deze studie wel besproken worden;
hier heb ik hun combinatie nodig voor het belichten van enkele facetten van onze belangen bij de techniek en haar ontwikkeling.
In paragraaf 7.7 is geschetst, als utopische toekomstmogelijkheid, een samenlevingsstructuur, waarin het werk, dat
nog door mensen verricht moet worden, over de mensen verdeeld wordt, of nog beter, waarin de mensen het werk onderling verdelen. In die structuur kan men rekening houden
met talenten en met gebrek aan talenten.
Die samenlevingsvorm is nog niet gerealiseerd, al bestaan
er reeds duidelijke aanzetten in die richting. Werkgelegenheid is nog een zeer belangrijk begrip en een realistische beschouwing over techniek en samenleving moet dus de aandacht vestigen op de grote hoeveelheid werk die de ontwikkeling van de techniek vereist, alsmede de dreiging met
werkloosheid voor vele mensen, die evenzeer door de technische ontwikkeling voortgebracht wordt. Vele mensen moeten hun levensonderhoud vinden als medeproducent in de
technische wereld of zijn als gezinsleden van een werker afhankelijk. Dat is in principe de wijze waarop de vruchten
van de technische ontwikkeling tegenwoordig verdeeld worden. Wie niet werkt zal niet eten; het is misschien een goed
geneesmiddel tegen de menselijke ondeugden der luiheid,
maar het treft ook de mens die wel wil en kan werken, voor
wie echter aan de machines en op de loonlijsten geen plaats
meer is.
Temidden van de steeds toenemende hoeveelheid technische dingen, die ons bevrijden van inspanning, zorgen en
moeite en die voor ons nieuwe levensmogelijkheden openen,
valt een duidelijke nadruk op de toenemende betekenis van
collectieve technische voorzieningen. Een radiotoestel, een
televisieontvanger, een telefoontoestel, een gloeilamp zijn op
zichzelf beschouwd zinloze dingen. Om hun functie te kunnen vervullen moeten ze deel uitmaken van een netwerk, dat
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noodzakelijkerwijze zeer veel mensen moet omvatten en bereiken, en waarvan de kosten dan ook door zeer veel mensen gedragen worden. Hetzelfde geldt voor verkeerswegen,
gas- en waterleiding enz.
Het punt dat hier van belang is, is niet op de eerste plaats
het toegenomen comfort, maar de toegenomen onderlinge
afhankelijkheid, die zich gevoelsmatig verraadt als afhankelijkheid ten opzichte van een anoniem complex: de staat,
het electriciteitsbedrijf. De boer van vroeger, die zonder
kaarsen of lucifers zat, wist vrij nauwkeurig wie hij daarvoor de schuld moest geven. Als de boodschappen goed gedaan waren, was hij verder van niemand afhankelijk; hij
stak een kaars aan en hij had licht. Slecht licht, dat wel,
maar licht. Dat is nu anders. Hij heeft veel beter licht, maar
alleen omdat een aantal mensen en apparaten aan de andere kant van de draad hun werk foutloos doen. Meestal
doen ze dat ook en dus hebben we nauwelijks nog reserve in
de vorm van kaarsen. Op vele terreinen van ons leven ontmoeten we dit centrale-effect, en bij de bespreking van het
belang, dat we hebben bij de technische ontwikkeling kan
het niet onvermeld blijven.
Een heel bijzondere vorm neemt het centrale-effect aan bij
de massacommunicatiesystemen radio en televisie. Daar gaan
we namelijk in de inhoud van het overgebrachte de grenzen
van de natuurwetenschappen en de techniek verre te buiten.
De gehele bevolking heeft belang bij de samenstelling van
de programma's. Op zichzelf beschouwd vormt dit een probleem waarvan de oplossing niet binnen het gebied van de
natuurwetenschap en de techniek gezocht moet worden,
maar het is wel een gevolg van het ontsluiten van grote technische mogelijkheden.
De nadruk, die ik hier gelegd heb op de vanwege de techniek sterk toegenomen afhankelijkheid van collectieve voorzieningen moet terwille van de rechtvaardigheid in het denken en spreken aangevuld en gerelativeerd worden met twee
opmerkingen.
Op de eerste plaats streeft de techniek niet naar collectieve
activiteiten om die collectiviteit zelf, althans in een redelijk
gezonde technische ontwikkeling. Het gaat namelijk primair
om de nieuwe betere technische mogelijkheden, waarbij als
noodzakelijke voorwaarde vaak het ontstaan van een collectieve voorziening optreedt. We zijn afhankelijk van de electrische centrale, niet omdat een of ander bedrijf of bestuur
ons zo graag afhankelijk maakt, maar omdat electrisch licht
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gewoon veel beter is dan kaarsen en oliepitjes. Noodzakelijk
is dan de collectieve opwekking en distributie van electrische
energie. Dit argument is het enige dat als rechtvaardigingsgrond van collectieve voorzieningen kan fungeren.
De tweede opmerking betreft het onweerlegbare feit, dat de
techniek ook vele zaken voortgebracht heeft, die onze persoonlijke individuele vrijheid vergroten, tegelijk met de welstand in financieel opzicht, nodig om deze zaken ook werkelijk te kunnen kopen en gebruiken. Er zou een reeks voorbeelden kunnen volgen, maar ik beperk me hier tot een enkel geval, waarin bovendien de samenhang van individuele
en collectieve voorzieningen duidelijk uitkomt. De personenauto bevordert onze vrijheid van verplaatsen, dus onze
vrijheid van handelen en leven. Maar dat heeft alleen effect
wanneer de wegenbouw, een duidelijk collectieve aangelegenheid, ons toelaat, volop van de personenauto's gebruik
te maken. Bij onvoldoende zorg voor de wegenaanleg zijn
wij niet de gevangenen van onze auto's, maar van onze verstopte wegen.
Onze belangen bij een gezonde technische ontwikkeling
zijn overduidelijk wanneer het gaat om ons aller leefmilieu.
De techniek heeft ook aantasting van het landschap gebracht, lucht-, bodem- en waterverontreiniging, bedreiging
van vele vormen van plantaardig en dierlijk leven, lawaai.
En het is beslist mogelijk om deze schadelijke nevenwerkingen sterk te reduceren. In de argumentatie die gehanteerd
moet worden bij de technisch-industriële beleidsvoering
moet met alle belanghebbenden, niet alleen met financieel
belanghebbenden, ten volle rekening gehouden worden.
Na deze overwegingen moet als conclusie volgen, dat het
beleid inzake de technische ontwikkeling een beleid moet
zijn, dat berust op de wil van alle belanghebbenden. Niet in
de zin, dat ieders individuele wil ten volle gehonoreerd kan
worden; dat betekent chaos en anarchie. De enige gezonde
beheersstructuur is de democratie.
8. 8/ Democratie. Voorlopige begripsomschrijving
Het Handwoordenboek der Nederlandse Taal van KoenenEndepols-Bezoen geeft als omschrijving van het begrip democratie: 'volksregering, staat(svorm), die aan het gehele
volk invloed op de regering toekent en o.a. de wil der meerderheid, het recht op oppositie, persoonlijke vrijheid en gelijkheid van allen voor de wet erkent'.
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In het artikel over Democratie in de Winkler Prins Encyclopedie, 7e druk, 1968, worden de volgende kenmerken van
een democratische regeringsvorm genoemd: Het volk als geheel is drager van de politieke macht. Het gehele volk oefent
het oppertoezicht uit op de wetgevende, de uitvoerende en
de rechtsprekende machten; dit toezicht geschiedt via de
wet. Zonder wet bestaat geen gezag. Het opperste gezag
wordt gevormd door de het volk vertegenwoordigende wetgevende vergadering.
'De voornaamste waarde van dit systeem is gelegen in de
effectuering van het recht op zelfbeschikking van het individu, die echter in het sociale leven vrijwillige, door wetten
geregelde vrijheidsbeperking insluit ter bescherming van de
zo groot mogelijke vrijheid van de medemens'.
Als waarden, die in een democratische regeringsvorm belichaamd zijn of behoren te zijn, noemt dit artikel het meerderheidsbeginsel, de bereidheid tot vreedzame regeling van
geschillen door overleg, het gelijkheidsbeginsel, d.w.z. het
recht op gelijke kansen voor ieder, het respecteren van de
opvattingen van minderheden door de meerderheid en omgekeerd.
De democratie wordt beschouwd als resultaat van een serie
processen van toenemende ontwikkeling en beschaving: 'Politieke en maatschappelijke democratie lijkt dan ook niet
mogelijk zonder een behoorlijke levensstandaard, morele
training en een betrekkelijk hoog beschavingspeil van een
volk als geheel'.
Als nadere toelichting op het gelijkheidsbeginsel wordt gezegd: 'Het gelijkheidsbeginsel richt zich niet op gelijkschakeling van de individualiteiten tot een uniform patroon,
maar op de voorbereiding van de massa's tot actieve zelfverwerkelijking, met uitsluiting van voorrechten krachtens geboorte en bezit'.
Deze omschrijvingen beperken het begrip democratie tot
het niveau van de soevereine nationale staat. Er wordt nog
geen rekening gehouden met democratische verlangens en
mogelijkheden op andere niveau's, zowel in kleinere samenlevingsverbanden binnen nationale staten als op continentale en mondiale schaal. In de tegenwoordige discussies begint het begrip democratie los te komen van de louter staatkundige context, waartoe het lange tijd beperkt geweest is,
en het duikt overal op, waar leiders en geleiden functioneel
en tegelijk op humane wijze moeten samenwerken. Het be199

grip is toepasbaar op iedere activiteit van een groep mensen,
waarbij een vorm van bestuur, van leiding nodig is.
Uitgangspunt daarbij is, dat gezag een functioneel begrip
is, geen doel in zichzelf maar middel om een doel op menselijke wijze te bereiken, en daarbij met menselijke belangen
rekening te houden. Belangen, niet primair van de leiders,
maar van de mensen die deze leiding tegelijk ondergaan en
in stand houden, en die zelf mee moeten uitmaken wat hun
belangen eigenlijk zijn.
De noodzaak van leiding wordt door redelijke mensen ingezien; anarchisten zijn uitzonderingen (4). Leiding geven
eist gezag, en gezag heeft machtsmiddelen nodig. Dat is een
gegeven van de menselijke situatie.
Wanneer we dan al overtuigd mogen zijn van de noodzaak,
sommige mensen macht in handen te geven, evenzeer weten
we van de onvolmaakte wijze waarop deze macht gebruikt
wordt. Er is machtsmisbruik ter bevordering van eigenbelang, er is de algemene neiging van de machthebbers om
hun opvattingen voor de enig mogelijke of althans de meest
juiste te houden, soms terecht, maar zoals de historie leert,
vaak ook ten onrechte. Soms ook wordt de macht te weinig
uitgeoefend, met chaos als gevolg. En ook in chaos kan de
menselijke vrijheid niet leven.
De onvolmaaktheid van de menselijke situatie eist dat ieder,
die macht uitoefent verantwoordelijk is, ten opzichte van het
samenlevingsverband waarover die macht uitgeoefend wordt.
En omgekeerd blijft iedere gemeenschap die aan leiders
macht toebedeelt zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop die leiders de hun gegeven macht gebruiken. Democratische controle kan een effectief middel zijn om machtsmisbruik te voorkomen en te genezen.
Misbruik van macht is slechts te voorkomen bij een open,
democratisch uitgeoefende, zo breed mogelijk gespreide verantwoordelijkheid als fundering voor de partiële verantwoordelijkheid der leidinggevenden. Dat impliceert, dat de
personen, die met de leiding belast zijn, in fundamentele zaken door de belanghebbenden ter verantwoording geroepen
kunnen worden.

4 Vaak overigens nuttige uitzonderingen; ze dwingen tot bezinning zowel op de structuur als op de wijze van uitoefening van gezag. Meestal
richten ze zich minder tegen leiding in het algemeen dan tegen bepaalde vormen van leiding.
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De democratische idee heeft reeds vroeg bestrijders gevonden. Doorgaans echter bestrijdt men dan een of andere contingente realisatie van de democratische gedachte, ofwel een
zelf ter plaatse ontworpen karikatuur van de democratie.
Van dit laatste vindt men een voorbeeld bij Plato. De democratie, zoals Plato beschrijft in boek v i n van de Staat is
geen democratie. Door de volstrekt eenzijdige aandacht voor
het individu zonder het geheel van de menselijke samenleving, en de aanname van volstrekte willekeur van de zijde
van het individu beschrijft en bestrijdt Plato eerder het
anarchisme, en dat vormt een scherpe tegenstelling met wat
Hier onder democratie verstaan wordt.
Democratische opvattingen zijn in de loop der geschiedenis
tot bijna sacrale hoogte verheven en door anderen even fel
en hartstochtelijk bestreden. De golfslag der geschiedenis
lijkt echter gesuperponeerd op een langzame, geleidelijke
stijging, een toenemend veld winnen van de democratische
opvattingen, wat overigens enorme regressies van de democratie als het nationaal-socialisme en het fascisme niet verdonkeremaant of minder belangrijk maakt.
Van een klaarblijkelijk zo fundamenteel begrip kan men
zich dan afvragen, of het beschouwd moet worden als een
doel in zichzelf of als een middel tot een ander, hoger gelegen doel. Is democratie een doel in zichzelf, of is het alleen
maar een bestuursvorm naast vele andere bestuursvormen,
die zich alleen maar door bijvoorbeeld grote effectiviteit van
die andere onderscheidt?
Het antwoord valt genuanceerd uit. Democratie is van twee
zijden te benaderen. Enerzijds kan men stellen, dat het niet
anders kan; dat de mens als redelijk en zelfbewust wezen
zich niet kan verschuilen achter, zijn verantwoordelijkheid
niet uitputtend kan overdragen aan de leiders en de machtigen, terwijl machtsmisbruik alleen in democratische structuren in te perken is. Maar democratie is ook positiever te
benaderen. Het is de enige vorm van bestuur, waarin iedere
mens zijn mening naar voren kan brengen, waarin argumenten ter staving van die mening alleen op hun eigen kracht
kunnen drijven, en geen 'natuurlijk gezag' ontlenen aan de
personen of de functies waaraan die argumenten ontspruiten. Democratie is de bestuursvorm waarin plaats is voor
ideeën, argumenten, voor het aparte, voor minderheden,
voor het geniale. Voor het menselijke. Daarom is democratie op zichzelf beschouwd zowel doel als superieur middel,
dat de mens zich schept om ook in grote en zeer grote ver201

banden zichzelf te kunnen zijn en zijn eigen mogelijkheden
te kunnen ontplooien (5).
Als middel staat de democratie er op gericht, de mensen gelegenheid te geven zichzelf te zijn. Het doel waarop de democratie gericht staat veronderstelt zelf het middel der democratie.
De facto kunnen democratische bestuursvormen een middel zijn om menselijke verhoudingen te bewerken, waarin
mensen of groepen van mensen niet aan andere mensen ondergeschikt zijn, tenzij in vrij gekozen relatie.
Daarom is de democratische samenlevingsstructuur niet gelijkwaardig met andere, maar superieur. De vrije democratische samenleving staat als een absolute waarde boven alle
structuren die op dwang berusten. En onafhankelijk van de
vraag of de techniek de democratie bevordert of belemmert,
is het zo, dat de vervreemding tussen individu en samenleving alleen effectief bestreden kan worden door democratische invloed van iedere mens in die samenleving.
Het wordt hoog tijd om met beide benen terug te keren op
de vaste grond van de menselijke facticiteit. Want de democratie die wij om ons heen zien, is echt nog niet zo ver. Op
mogelijkheden van groei en ontwikkeling kom ik nog terug,
maar mijn stelling is hier, dat het in de vorige alinea omschreven ideaal alleen te realiseren is in democratische structuren, en dat daarom de democratie zelf een facet van de
menselijke zelfontplooiing betekent.
Democratie is geen gelijkschakelende uniforme nivellering.
Dat verwijt kan men richten tot sterk autoritaire structuren,
waarin de bestuurden genivelleerd worden op een benedenmenselijk niveau, waarop voor hen en in plaats van hen gedacht, gesproken en beslist wordt. Een democratische samenleving kan het niet stellen zonder elite, maar dan niet een
besloten elite, die op eigen voordeel, standserkenning en beschermde positie uit is; een open elite, waartoe allen die de
vereiste gaven van geest en hart hebben, door de gemeenschap geroepen worden. Zo moet het tenminste zijn.
Het is boeiend een parallel te trekken tussen het ideaal van
de vrije onderneming en de vrije concurrentie enerzijds, en
de democratische opvattingen anderzijds. Materiële en economische vrijheid aan de ene kant, met het mechanisme der
concurrentie als regulerende en stimulerende factor, geeste' Vgl. J. Dewey, in de bloemlezing van Rcjai, 1967, p.140.
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lijke en sociale vrijheid met de vrije concurrentie der argumenten aan de andere kant. Op dit punt aangekomen is het
duidelijk wat er moet prevaleren bij een conflict tussen
beide idealen. Geestelijke vrijheid draagt tot de menselijke
zelfontplooiing meer bij dan financieel-economische vrijheid.
Dat is een menselijke rangorde.
Het probleem van de democratische beleidsvoering in de
wereld der techniek bevat twee polen. Het gaat om de discussie over de uiteindelijke doelstellingen, en het gaat ook
om de aanwending en de beheersing van de daartoe geschikte en te gebruiken middelen. Daarop kom ik nog terug.
Eerst volgt een onderzoek naar de mogelijkheden om democratische structuren effectief te verwezenlijken.
8.9J Democratische theorieën
Het is hier niet de juiste plaats voor een volledig onderzoek
naar democratische theorieën. Toch moeten de voornaamste
problemen van de democratische theorievorming aan de orde
komen.
De Amerikaanse politicoloog Dahl ontwikkelt in zijn boek
A Preface to Democratie Theory een theorie over de logische en empirische grondslagen voor democratie. Zijn uitgangspunt ligt in de Noordamerikaanse democratische opvattingen inzake de staatsvorm, maar de theorie heeft zo algemene aspecten, dat het voor een nadere bepaling van democratie vruchtbaar lijkt, ze hier samen te vatten en van
commentaar te voorzien.
Dahl kiest als minimum-omschrijving: '... democratie theory is concerned with processes by which ordinary citizens
exert a relatively high degree of control over leaders ...'
(p.3). De theorie wordt dan in drie etappes opgezet. De eerste
etappe is een beschrijving van de democratische theorie van
de staatsman Madison (Madisonian Democracy). Zij heeft
als formeel doel het vermijden van tirannie. De tweede theorie gaat uit van het meerderheidsbeginsel; Dahl noemt deze
Populistic Democracy. In de derde etappe ontwikkelt Dahl
in discussie met de twee voorgaande theorieën zijn eigen opvattingen, uitmondend in wat hij polyarchie (polyarchy)
noemt.
A / Madisonian Democracy
Deze theorie heeft de bedoeling, een compromis tot stand te
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brengen tussen de macht van meerderheden en de macht van
minderheden, tussen de politieke gelijkwaardigheid van alle
volwassen burgers aan de ene kant en het verlangen hun
soevereiniteit te beperken aan de andere kant. (p.4).
Dahl systematiseert de theorie van Madison in een stelsel
van nauwkeurig geformuleerde definities en hypothesen, met
de bedoeling een strak logisch en empirisch schema op te
stellen.
Hypothesis 1: If unrestrained by external checks, any given
individual or group of individuals will tyrannize over others.
(p.6).
Definition 1: An 'external check' for an individual consists
of the application of rewards and penalties, or the expectation that they will be applied, by some source other than
the given individual himself, (p.6).
Definition 2: 'Tyranny' is every severe deprivation of a natural right, (p.6).
Hypothesis 2: The accumulation of all powers, legislative,
executive, and judiciary in the same hands implies the elimination of external checks (empirical generalization).
The elimination of external checks produces tyranny (from
Hyp.l).
Therefore the accumulation of all powers in the same hands
implies tyranny, (p.6).
Hypothesis 3: If unrestrained by external checks, a minority
of individuals will tyrannize over a majority of individuals.
Hypothesis 4: lì unrestrained by external checks, a majority
of individuals will tyrannize over a minority of individuals.
(p.7).
Tirannie is derhalve niet afhankelijk van de grootte van de
heersende groep. (p.9).
Een terminologische moeilijkheid ontstaat door een historische betekenisverschuiving van het woord democratie. Voor
Madison was dat hetgeen wij heden 'directe democratie' noemen. Ons begrip 'democratie door vertegenwoordiging' (representative democracy) komt overeen met wat Madison 'republic' noemt. (p.10).
Definition 3: A republic is a government which
a) derives all of its powers directly or indirectly from the
great body of the people
b) is administered by persons holding their office during
pleisure, for a limited period, or during good behavior (p-№).
204

Madisonian exiom: The goal that ought to be attained, ...,
is a non-tyrannical republic, (p. 10).
Dit axioma volgt uit het ethische axioma: 'Natural rights
ought to be attained', (p. 11).
Hypothesis 5: At least two conditions are necessary for the
existence of a non-tyrannical republic:
First condition: The accumulation of all powers, legislative,
executive, and judiciary, in the same hands, whether of one,
a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or
elective, must be avoided.
Second condition: Factions must be so controlled that they
do not succeed in acting adversely to the rights of other citizens or to the permanent and aggregate interests of the
community. (p-H).
Op de geldigheid van de eerste voorwaarde oefent Dahl
fundamentele critiek uit. Hij verstaat onder 'power': A's ca.
pacity for acting in such a manner as to control B's responses. De trits 'wetgevend, uitvoerend, rechtsprekend' is echter
verre van uitputtend, wat betreft alle relaties waarbij macht
een rol speelt.
Een democratische toestand waarbij wel alle macht in dezelfde handen ligt, maar waarbij ter voorkoming van tirannie zeer frequent verkiezingen gehouden worden, is zeker
een denkbare toestand. Om Madison's standpunt te redden
is dus nodig:
Hypothesis 6: Frequent popular elections will not provide
an external check sufficient to prevent tyranny.
De geldigheid van deze hypothese is uiterst dubieus en bovendien dreigt het methodische gevaar van een logische cirkel tussen het opstellen van de hypotheses 2 en 6. Dahl acht
derhalve de geldigheid van de eerste voorwaarde niet bevestigd, (p. 11-14).
Enkele methodische stappen zijn nodig ter voorbereiding
van het onderzoek naar de geldigheid van de tweede voorwaarde.
Definition 4: A faction is 'a number of citizens, whether
amounting to a majority or a minority of the whole, who
are united and actuated by some common impulse of passion, or of interest, adverse to the rights of other citizens, or
to the permanent and aggregate interests of the community',
(p. 15). Uit hypothese 1 volgt dan: 'a faction will produce tyranny if unrestrained by external checks'. Daaruit volgt de
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noodzaak van de tweede voorwaarde. Op welke wijzen kun
nen partijen (factions) beheerst (controlled) worden?
De oorzaken van partijvorming liggen in de veelvormige
mogelijkheden van de mens. Partijvorming kan dus niet on
mogelijk gemaakt worden zonder de menselijke vrijheid te
vernietigen. Dehalve:
Hypothesis 7: If factions are to be controlled and tyranny is
to be avoided, this must be attained by controlling the ef
fects of faction, (p. 16).
Dit is volgens Madison mogelijk mits twee voorwaarden
vervuld zijn:
Hypothesis 8: If a faction consists of less than a majority, it
can be controlled by the operation of 'the republican prin
ciple' of voting in the legislative body, i.e., the majority can
vote down the minority.
Hypothesis 9: The development of majority faction can be
limited if the electorate is numerous, extended, and diverse
in interests, (p.16).
Hypothesis 10: T o the extent that the electorate is nume
rous, extended, and diverse in interests, a majority faction is
less likely to exist, and if it does exist, it is less likely to act
asa unity, (p. 17).
De formulering van hypothese 1 impliceert:
11 dat overheersing van anderen door de (eventueel toekom
stige) heersers als een grote persoonlijke waarde beschouwd
wordt.
2/ dat sociale training, die voldoende zelfbeheersing aan
kweekt om onder politieke leiders tirannieke impulsen te
voorkomen, onmogelijk is.
3/ dat de reikwijdte van gevoelsmatige identificatie van men
sen met elkaar te klein is om tirannieke impulsen te elimi
neren.
Nu zal de sociale wetenschap zeker de betekenis van bin
dingen, die samenhangen met gezinsverhoudingen, klasse,
opvoeding, ontwikkeling, leeftijd enz. als belangrijke deter
minanten van politiek gedrag niet bagatelliseren. Dahl ver
onderstelt, dat dit alles bij Madison impliciet meegespeeld
heeft en herfomuleert:
Hypothesis Γ: The probability that any given individual or
group will tyrannize over others if unrestrained by external
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checks is sufficiently high so that if tyranny is to be avoided
over a long period, the constitutionally prescribed machinery of any government must maintain some external checks
on all officials, (p.19).
Tegenover de exclusieve nadruk, die Madison legt op
grondwettelijk en staatkundig vastgelegde beheersingsmethoden wijst Dahl op de betekenis van inherente sociale controlemogelijkheden en evenwichten, die in iedere pluralistische maatschappij bestaan. Zonder die sociale evenwichten
zou grondwettelijke controle wellicht niet in staat zijn tirannie te voorkomen; nu de sociale controle bestaat is misschien
veel grondwettelijke controle overbodig of niet noodzakelijk.
(p.19-22).
Dahl vraagt zich af of tirannie wel operationele betekenis
heeft. De definitie van tirannie gebruikt de term 'natural
rights', een vage en moeilijk te omschrijven term.
Gesteld dat het een natuurlijk recht van iedereen is om te
doen wat hij wil, dan is iedere regeringsvorm tiranniek.
Gesteld dat men alleen verbiedt wat de hele gemeenschap
ongewenst acht, dan staat men voor de pragmatisch onmogelijke eis van volstrekte eenstemmigheid.
Gesteld dat de meerderheid over de natuurlijke rechten beslist, dan staan we voor de situatie die Madison juist wil
voorkomen, terwijl dan ook het begrip 'majority tyranny' betekenisloos wordt.
Als enige mogelijkheid blijft over, dat een gespecificeerde
minderheid over de natuurlijke rechten beslist, hetgeen volgens hypothese 1 tirannie impliceert.
Derhalve heeft tirannie en a fortiori meerderheidstirannie
in dit stelsel geen operationele betekenis, (p.22-24).
Een soortgelijke redenering maakt ook de definitie van
'faction' niet-operationeel en dus methodisch zinloos, (p.2527).
Ernstige critiek heeft Dahl ook op het feit, dat Madison's
theorie uitgaat van preoccupatie met het voorkomen van
meerderheidstirannie, terwijl de hypothesen 9 en 10 de mogelijkheid van het ontstaan daarvan ernstig aantasten (p.2930).
Ondanks de gesignaleerde tekorten van fundamentele aard
heeft de Madisontheorie belangrijke invloed uitgeoefend.
Het is een poging om een meerderheids-democratie te verenigen met een systeem ter bescherming van minderheden.
Dit laatste voert ons duidelijk buiten de democratie in Ma207

dison's systeem. Derhalve stelt Dahl zich nu als doel: poli
tieke gelijkwaardigheid, (p.30-32).
B/ Populistic Democracy
Het criterium voor populistic democracy, zoals deze door
Dahl beschreven wordt, is het beslissingsrecht van de meer
derheid. Ter bescherming van minderheden moeten er ech
ter wel regelmechanismen werkzaam zijn, die Dahl in drie
groepen samenvat:
// primarily internalized restraints in the individual beha
vior system, such as the conscience and other products of so
cial indoctrination,
2/ primarily social checks and balances of several kinds,
31 primarily prescribed constitutional checks, (p.34-36).
Het schema waarin deze democratische theorie wordt samen
gevat ziet er dan als volgt uit:
Definition 1: An organization is democratic if and only if
the process of arriving at governmental policy is compatible
with the condition of popular sovereignty and the condition
of political equality.
Definition 2: The condition of popular sovereignty is satis
fied if and only if it is the case that whenever policy choices
are perceived to exist, the alternative selected and enforced
as governmental policy is the alternative most preferred by
the members.
Definition 3: The condition of political equality is satisfied
if and only if control over governmental decisions is so sha
red that, whenever policy alternatives are perceived to exist,
in the choice of the alternative to be enforced as governmen
tal policy, the preference of each member is assigned an
equal value.
Proposition 1: The only rule compatible with decision-ma
king in a populistic democracy is the majority principle (p.
37).
Definition 4: The Rule: The principle of majority rule pres
cribes that in choosing among alternatives, the alternative
preferred by the greater number is selected. That is, given
two or more alternatives x, y etc., in order for χ to be go
vernment policy it is a necessary and sufficient condition
that the number who prefer χ to any alternative is greater
than the number who prefer any single alternative to x.
(p.37-38).
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Proposition 2: Populistic democracy is desirable, at least for
governmental decisions, as a final appeal when other specified processes have been exhausted, and among adult citizens, (the condition of 'the last say'), (p.38).
Dahl voert bezwaren tegen dit systeem aan in drie groepen:
technische, ethische en empirische bezwaren.
Technische bezwaren:
1/ Niet iedere burger heeft een uitgesproken voorkeur voor
een der aanwezige alternatieven. Dat bezwaar is gemakkelijk
te ondervangen; men beslist volgens de meerderheid van hen,
die wél een voorkeur uitspreken.
2/ Staken der stemmen betekent niet-ingrijpen. In belangrijke zaken kan het gevolg burgeroorlog e.d. zijn. Een geringe meerderheid voor een der alternatieven is ook vaak
zeer ongewenst.
3j Wanneer χ het alternatief 'bestaande toestand behouden'
is, betekent staken der stemmen een overwinning voor x.
41 Er zijn situaties denkbaar waarin het onmogelijk is een
kiessysteem te vinden dat aan de Regel voldoet en tevens
practisch hanteerbaar is. In sommige gevallen kan de Regel
een keuze eisen tussen elk tweetal alternatieven. In de practijk gebeurt dat zelden of nooit, (p.38-44).
Ethische problemen:
Politieke gelijkwaardigheid en volkssoevereiniteit zijn als ge
wenste situaties afgeleid van het geloof in natuurlijke rech
ten. De transcendente bron daarvan (Gods wil) is moeilijk
te verdedigen tegenover positivisten en sceptici. Wanneer
men tracht dan maar een instrumentalistische verdediging
van politieke gelijkwaardigheid en volkssoevereiniteit te ge
ven wordt de uiteindelijke rechtvaardiging daardoor slechts
uitgesteld.
a) Men kan zich bv. van zorgen verlost achten in een popu
listische democratie. Daarmee ben je nog niet klaar; de vraag
is of het doel van het mensenleven bereikt is bij een leven
zonder zorgen. Deze opvatting eist dus een transcendente
fundering.
b) Men kan volkssoevereiniteit en politieke gelijkwaardig
heid beschouwen als bron van legitimiteit van regeringsbesluiten. 'Legitimiteit' moet daarbij niet in ethische, maar in
psychologische zin verstaan worden, een geloof in de juist
heid van de beslissing of van het proces van besluitvorming.
Vele democratieën hebben een mengvorm van Madisonian
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en Populistic Democracy en het valt moeilijk in te zien dat
totale overgang naar de populistische vorm de legitimiteit
zou vergroten, (p.44-48).
Het systeem werkt, wat de voorkeur der kiezers betreft, zuiver kwantitatief; het houdt dus geen rekening met de intensiteit waarmee bepaalde alternatieven voorgestaan of afgewezen worden, (p.48-50).
Het laatste ethische probleem waar Dahl op wijst is het feit
dat het systeem slechts twee doelen postuleert, namelijk politieke gelijkwaardigheid en volkssoevereiniteit. Dat zijn echter geen absolute, laatste doeleinden. We moeten ons feitelijk afvragen wat we aan andere waarden willen opofferen
om een zekere marginale toename van een van deze twee
waarden te krijgen. Daarover zwijgt de theorie, (p.50-51).
Empirische problemen:
Hierboven is al gesignaleerd, dat de theorie met intensiteitsverschillen bij het afwegen van de keuze geen rekening
houdt. De theorie zegt evenmin wie er eigenlijk in het democratisch systeem opgenomen dienen te worden. Het opstellen van criteria daarvoor eist empirisch onderzoek, (p.
51-54).
Voor het tweede empirische probleem grijpt Dahl terug op
Mosca. Iedere maatschappij ontwikkelt een regerende klasse.
Beheersing daarvan op grote schaal door het volk is onmogelijk, en effectieve regering door de meerderheid is helemaal onmogelijk. De mate van gevoeligheid in de regerende
klasse voor volkswensen en verkiezingsresultaten hangt af
van het constitutionele systeem, de heersende ideologie en
sociale indoctrinatie. Wanneer dat alles gericht staat op absolute volkssoevereiniteit en meerderheidsregering betekent
dat de allerzwakste controle op het handelen van de regeerders. Want omdat de meerderheid nooit regeert, geven doctrines en procedures van deze soort onbeperkte macht aan
de heersende minderheid, die dan pretendeert de meerderheid te vertegenwoordigen. Derhalve is tirannie nergens
waarschijnlijker dan in dit systeem. Dahl stelt terecht, dat
een uitspraak over deze gedachtengang slechts kan volgen na
grondig en uitgebreid empirisch onderzoek, (p.54-55).
De derde empirische tegenwerping betreft een grensgeval.
Het is binnen het systeem mogelijk, dat de meerderheid een
keuze maakt waarvan de effectuering het systeem zou vernietigen. Ter voorkoming daarvan zou er een minderheidsveto
moeten zijn. Empirisch moet onderzocht worden:
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a) de waarschijnlijkheid dat de meerderheid aldus kiest,
6jde mogelijkheid een minderheid te construeren aan wie
deze veiligheidsklep-functie toevertrouwd kan worden zonder dat men vervalt tot oligarchie. Het zal duidelijk zijn,
dat dit alles sterk afhankelijk is van tijd, plaats en culturele
situatie.
Evenals bij de Madison-theorie stelt Dahl ook hier vast, dat
het theoretische systeem ernstig tekortschiet bij het ontwikkelen van een democratisch maatschappijbeeld, (p.55-60).
C/ Polyarchal Democracy
Dahl begint zijn eigen theorie met een poging, een limiettoestand van volledige democratie te beschrijven. Daarvoor
heeft hij een empirisch toegankelijk, operationeel kenmerk
nodig. De limiettoestand acht hij bereikt bij volledige toepassing van de meerderheidsregel (definitie 4 van Populistic
Democracy).
De voorwaarden voor ideale toepassing van deze regel zijn:
Ij Every member of the organization performs the acts we
assume to constitute an expression of preference among the
scheduled alternatives, e.g., voting.
2/ In tabulating these expressions (votes), the weight assigned to the choice of each individual is identical.
5/ The alternative with the greatest number of votes is declared the winning choice (p67).
41 Any member who perceives a set of alternatives, at least
one of which he regards as preferable to any of the alternatives presently scheduled, can insert his preferred alternative^) among those scheduled for voting.
5J All individuals possess identical information about the
alternatives, (p.70).
61 Alternatives (leaders or policies) with the greatest number of votes displace any alternatives (leaders or policies)
with fewer votes.
7/ The orders of elected officials are executed.
8.1/ Either that all interelection decisions are subordinate
or executory to those arrived at during the election stage,
i.e., elections are in a sense controlling
8. 2 / O r that new decisions during the interelection period
are governed by the preceding seven conditions, operating,
however, under rather different institutional circumstances
8. 3 / O r both. (p.71).
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Vervolgens kan geobserveerd worden, in hoeverre verschillende reële regeringssystemen aan deze voorwaarden voldoen. Systemen die daarbij relatief hoog op de ladder komen
noemt Dahl polyarchisch. (p.71-75).
Dahl maakt nog een belangrijke opmerking over het verband tussen polyarchie en diversiteit in opvattingen. Men
hoort wel eens beweren, dat het functioneren van democratie verschil van opvattingen eist. Nu zullen er in de menselijke samenleving over vele punten meningsverschillen zijn;
er moeten dus methoden zijn om conflicten op te lossen.
Men kan zelfs zeggen, dat gezien de onvermijdelijkheid van
conflicten, polyarchie noodzakelijk is voor maximaal menselijk welzijn, hoe vaag die term ook is. Het kan ook waar
zijn, dat diversiteit van opinies een voorwaarde voor rationele behandeling van alternatieve politieke mogelijkheden
is. Dat alles impliceert echter niet de noodzaak van meningsverschillen als voorwaarde voor polyarchie. Dan echter geraken we in moeilijkheden met de theorie van Madison, die
meerderheidstirannie onwaarschijnlijk acht vanwege de meningsverschillen. (p.78-79).
Alvorens verder na te gaan wat we kunnen concluderen uit
de gebreken, die deze theorieën hebben, maak ik enkele detail-opmerkingen.
Ten aanzien van de MadisoH-theorie moet het als een fundamenteel tekort beschouwd worden, dat er geen enkele omschrijving van de materiële inhoud van de term 'natural
rights' gegeven wordt, terwijl evenmin duidelijk wordt gemaakt wanneer een inbreuk op die rechten als ernstig beschouwd moet worden. Dahl gaat daar slechts terloops op in.
(p.7).
De hypotheses 1, 3 en 4 zijn behavioristisch. De menselijke
rede en het menselijk geweten worden veronachtzaamd. Madison verdedigt de geldigheid van deze empirische generalisaties op twee manieren, namelijk met historische voorbeelden en met psychologische postulaten in de trant van Hobbes: Mensen worden geregeerd door hun begeerten. Indien
mogelijk streven ze naar bevrediging daarvan. Er bestaat een
begeerte naar macht in de mens, waarvan de bevrediging
zelf al rechtstreeks voldoening geeft, terwijl veel andere soorten van bevrediging met het hanteren van verkregen macht
mogelijk worden, (p.8).
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Hypothese 8 doet in feite een beroep op meerderheidstirannie. De hypotheses 9 en 10 lijken opgesteld te zijn om
het systeem te redden. Democratie kan echter wel steviger
gefundeerd worden dan op menselijke onmacht om het over
belangrijke zaken eens te worden.
In de inleiding op de populistische theorie noemt Dahl het
geweten als oorzaak van matiging tegen meerderheidstirannie. Een empirist als Dahl weet niet goed weg met het geweten en hij vat het daarom maar op als product van maatschappelijke indoctrinatie, naast vele andere indoctrinatieproducten. Afgezien van het feit, dat het menselijk geweten
ook actief is in de twee andere genoemde oorzaken van matiging, de maatschappelijke regelmechanismen en evenwichten en de grondwettelijke voorschriften, zal voor vele denkers het menselijk geweten heel wat meer zijn dan alleen
product van indoctrinatie. Op deze problematiek kan echter
hier niet verder ingegaan worden.
Een belangrijk tekort van deze formele aanpak is, dat het
volle licht van de aandacht op situaties valt, waarin het normale menselijke overleg vastgelopen is. Democratie begint
niet pas dan, wanneer men het volstrekt niet met elkaar eens
kan worden. Besluitvorming waarbij niet eens gestemd hoeft
te worden kan op nagenoeg ideale wijze democratisch zijn.
In de theorie komt dat enigszins tot uiting in de tweede propositie, de 'condition of the last say'.
Sommige van de voorwaarden voor polyarchische democratie wijzen in een richting, die het systeem voorrang geeft
boven de mensen. Het systeem is theoretisch eenvoudiger als
de kiezers in alle opzichten mathematisch gelijkgeschakeld
worden. Vooral de vijfde voorwaarde over de gelijkheid van
informatie heeft dit karakter. Dahl verdedigt deze voorwaarde door te stellen, dat democratie in de limiettoestand vrij
moet zijn van manipulatie, die het gevolg kan zijn van informatiemonopolies (p-70). Deze vorm van manipulatie kan
echter slechts vermeden worden wanneer iedere kiezer niet
evenveel, maar alle nodige informatie krijgt en deze ook verwerkt. De ideale toestand voor de democratie ligt zeker niet
bij algemene onwetendheid, hoewel dat formeel voldoet
aan Dahl's vijfde voorwaarde.
Een groot methodisch probleem is gelegen in de vaagheid
van het begrip polyarchie. Men moet zich daarbij afvragen:
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a) wanneer is een regeringsvorm wel of niet polyarchisch,
b) zijn alle acht voorwaarden even belangrijk? Zo ja, waarom? Zo nee, welke rangorde van voorwaarden is er dan?
Waarom?
Dahl probeert deze kwestie enigszins te kwantificeren, (p.
84-89) maar veel meer dan een spel met symbolen, cijfers en
formules levert dat niet op. Een voordeel van de wijze waarop Dahl de polyarchie beschrijft, is gelegen in de aldus ontstane mogelijkheid om normatieve en descriptieve denkwijzen in één systeem te verenigen. Het normatieve ideaal volgens Dahl is de democratie, genormeerd door de acht voorwaarden. Het descriptieve moment is gelegen in de mogelijkheid, bestaande democratische structuren te classificeren
volgens de mate van hun partiële voldoen aan deze criteria.
De voorgaande confrontatie met democratische theorieën
biedt ons weliswaar waardevolle inzichten, maar een duidelijke en ondubbelzinnige voltooiing van een democratisch
systeem is er niet van te verwachten. En bij nader inzien is
dat zeker niet verwonderlijk. De theorieën die hierboven besproken zijn berusten op logische proposities en redeneringen, aangevuld met empirische generalisaties. Deze laatste
betreffen echter niet de materiële inhoud van de besluitvorming, dat wil zeggen de inhoud van de besluiten zelf, maar
uitsluitend de formele zijde, de wijze waarop besluiten tot
stand komen.
Gesteld nu dat democratische besluitvorming een groot
goed is. Gesteld verder, dat er als vervolg op de besproken
theorieën een afdoende logische en empirisch-formele theorie zou bestaan. Dan zou een bepaald besluit, tot stand gekomen volgens de voorschriften van deze theorie, als een
goed besluit gekwalificeerd moeten worden, zonder dat wij
de materiële inhoud van het besluit in de oordeelsvorming
zouden betrekken. Als de theorie afdoende is, en er is volgens de theorie gehandeld, kan het resultaat niet anders dan
goed zijn. Daarmee is een absurde situatie in het leven geroepen, waarin men over de juistheid van een besluit zou
kunnen oordelen, zou moeten oordelen, zonder de inhoud
van dat besluit te kennen.
Het streven naar formeel-democratische structuren kan derhalve niet voltooid worden in zoverre een besluit uiteindelijk op zijn eigen materiële inhoud beoordeeld moet worden. De formeel-democratische structuren kunnen en moeten wel zo gebouwd en gebruikt worden, dat de waarschijn214

lijkheid van het tot stand komen van juiste besluiten groter
en groter wordt. Theoretische voltooiing is daarbij a priori
onmogelijk.
8.10/ Democratie in de praxis
Wanneer we de democratie beschouwen met de aandacht gericht op haar practische verwezenlijking in de opbouw en
de uitbouw van de menselijke samenleving stoten we op
merkwaardig paradoxale feiten.
Laten we aannemen, dat de meerderheid der mensen overtuigd is van het menselijk karakter der democratie alsmede
van haar functionele betekenis voor het menselijk welzijn.
Het ligt dan voor de hand, pogingen te ondernemen om een
democratische bestuursvorm te scheppen en te vervolmaken,
zodanig dat geleidelijk en progressief alle elementaire en
principiële kenmerken van een democratische samenleving
vorm krijgen. Men zou zich weliswaar realiseren, dat het een
moeilijke en tijdrovende opgave betreft, maar in een bepaalde toekomst zou er toch een organisatiestructuur tot stand
gekomen zijn, die als redelijke incarnatie van de idee der democratie kan gelden.
Michels (6) heeft op grond van empirische sociologische onderzoekingen deze opvatting afgewezen. Zijn stelling is, dat
democratie weliswaar bij de massa der gewone mensen, of in
zijn exemplarische geval bij de massa der Proletariers kan
beginnen, maar dat de democratie om functioneel te kunnen
besturen organisatie nodig maakt. Organisatie impliceert een
min of meer nauwkeurig omschreven hiërarchische structuur, en daarmee schept zij de tegenstelling tussen leiders en
geleiden. Oorspronkelijk zuiver op doelmatigheidsmotieven
gebaseerd leidt deze tegenstelling tot onderschikking van de
menigte aan een of meerdere groepen leiders, dus tot oligarchie. Michels adstrueert deze stelling met een analyse van
een zeer betekenisvol gekozen object: de innerlijke groei en
ontwikkeling van de sociaal-democratische arbeiderspartijen.
Als de tendens die de inhoud van zijn stelling uitmaakt, onweerlegbaar aan het licht komt in deze radicale, democratische bewegingen, dan acht Michels zijn stelling gefundeerd.
En wij zitten dan met een paradoxaal probleem: het streven
naar ontplooiing van alle menselijke mogelijkheden is alleen tot volle vruchtbaarheid te brengen in democratische
6 Michels, 1969.
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organisatiestructuren, terwijl de menselijke bestaanswijze zodanig is, dat iedere democratisch opgezette samenlevingsvorm met immanente wetmatigheid naar oligarchie, naar de
overheersing van velen door weinigen, voert. Iedere poging
tot democratisering is volgens Michels slechts het aflossen
van de wacht, de vervanging van de ene oligarchie door de
andere.
Van Doorn benadrukt in zijn inleiding tot de heruitgave
van het werk van Michels de behoefte om op empirisch-sociologische wijze de oligarchisering te bestuderen, die zich
voordoet in de modern grote onderneming (7). De argumenten waarmee deze oligarchisering verdedigd wordt, zijn doelmatigheidsargumenten, gericht op voortbestaan en groei van
de onderneming. De concurrentiestructuur en tevens de toenemende gespecialiseerde deskundigheid van de manager bevorderen het ontstaan van oligarchische structuren. Het lijkt
gewenst om na te gaan in hoeverre een democratisering van
het ondernemingsbestuur zich laat rijmen met de noodzakelijke slagvaardigheid van de leiding en met de evenzeer
noodzakelijke beveiliging tegenover felle concurrentie.
In dezelfde inleiding critiseert Van Doorn het ongenuanceerde karakter van de stelling van Michels (8). Deze stelt
zich in het betreffende onderzoek tot norm de ideale, directe en volledige democratie. Het wordt dan eenvoudig om in
iedere reële situatie oligarchische ontaardingsverschijnselen
te herkennen. Voor onze samenleving is een democratische
bestuurswijze, die gebaseerd is op verwerkelijking in kleine
overzienbare gemeenschappen, weliswaar niet onbruikbaar,
maar wel onvoldoende waar het de grote gehelen van samenleving op aarde betreft. Van Doorn ziet het oligarchiseringsverschijnsel dan ook niet als 'een soort sociale verzieking',
maar als een 'reeks geconditioneerde politieke tendenties in
ieder democratisch stelsel'.
Hoe het ook zij, Michels steunt op historisch materiaal, dat
in een strenge zelfbeperking gekozen is, en dat zonder twijfel op grote schaal uit de voorraadkamer der geschiedenis
aangevuld en ondersteund kan worden. De idee der democratische samenleving blijkt, althans voorlopig, niet te realiseren als naar practische voltooiing groeiende democratie;
als zoveel werkelijk menselijke samenlevingsvormen kent zij
een herhaald terugvallen in minder democratische bestuurs7 Van Doom, in Michels, 1969, p.28.
S idem, p.34.
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vormen (9), tot en met uiterst ondemocratische bestuursvormen toe.
In dit verband is het interessant, kennis te nemen van enkele factische nadelen, die kunnen optreden bij pogingen,
alle belanghebbenden in een hiërarchische organisatiestructuur inspraak en medezeggenschap te geven. De sociaal-psycholoog Mulder (10) wijst op het verschijnsel, dat de ondergeschikte in een hiërarchische structuur, die inspraak en medezeggenschap verkrijgt, veel sterker dan voorheen geconfronteerd wordt met grote deskundigheid van de boven hem
geplaatsten. Optimisten zien hierin een uitdaging tot het bereiken van een grotere persoonlijke deskundigheid van de
ondergeschikte, en tot op zekere hoogte is dat juist. Gezien
de menselijke beperktheid is het echter reëel te veronderstellen, dat zeer veel mensen in veel sterker mate dan in de
oude gezagsstructuren hun relatieve onvermogen en hun onmacht beseffen. Dit kan gemakkelijk resulteren in gevoelens
van sterke afhankelijkheid ten opzichte van de leiding. Participatie in de besluitvormingsprocessen kan aldus leiden tot
het tegendeel van wat met de democratisering beoogd wordt,
namelijk tot grote ongelijkheid in invloed en macht. Empirisch onderzoek bevestigt deze hypothese (10).
Daar komt nog bij dat de deelnemer achteraf moeilijk de
besluiten kan critiseren of afwijzen, die mede onder zijn inspraak tot stand gekomen zijn. Een beroep achteraf op de
medeverantwoordelijkheid voor het besluit kan een krachtig
wapen in handen van de leiding worden, en vaak zonder direct oligarchische bijbedoelingen.
Het artikel van Mulder handelt heel concreet over arbeiders in ondernemingen; de verschijnselen kunnen echter ook
op het politieke vlak optreden, in het samenspel van kiezers
en vertegenwoordigers bijvoorbeeld. Uiteindelijk komt men
ook langs deze weg bij de stelling van Michels terecht.
Democratie is dus naar haar zijnswijze niet iets statisch, niet
een idee, dat op zeker ogenblik in de geschiedenis als gerealiseerd zou kunnen worden beschouwd. Op het moment van
het bewust worden van een dergelijke voltooidheid zou de
democratie in oligarchische en tirannieke richting wegglijden; de pretentie van democratische perfectie kan dan zelfs
een mistbank worden, die het helder zicht op vervalsverschijnselen belemmert.
9 Michels, 1969, p. 178-179.
10 Mulder, 1969.
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De grote les, die uit Michels' theorie getrokken kan worden, is juist het feit dat de mens in staat is zich deze oligarchiserende tendens in democratisch opgezette structuren bewust te maken; dat is uit de aard der zaak een noodzakelijke,
hoewel nog lang niet voldoende, voorwaarde voor alle correcties.
De democratie is te vinden in de mensen, die voortdurend
naar democratisering van het nog niet democratische streven.
Zij moet voortdurend opnieuw gerealiseerd, verdedigd, weer
opgebouwd worden; haar materie is de weerbarstige samenleving, die steeds opnieuw, uit apathie of met opzet, de democratische structuren laat perverteren.
Het democratieprobleem behoort aldus tot de grote problemen op het gebied der menselijke samenleving, zoals deze
beïnvloed wordt door de technische ontwikkeling. Problemen die geen oplossing in eigenlijke, voltooiende zin toelaten. Wezenlijke problemen der menselijke samenleving blijven altijd open, door de onoverzienbare natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling zelf, maar ook en vooral
door het onoverzienbare in de ontwikkeling der menselijke
samenleving als zodanig, samenhangend met de onoverzienbare rijkdom van de menselijke persoon en zijn ontplooiingsmogelijkheden.
8.111 Gemeenschappen en relaties
De hier ontwikkelde opvattingen over de democratische
structuur van de menselijke samenleving leggen een duidelijke nadruk op de menselijke rede als basis voor de besluitvorming. Daarmee bevinden we ons in een probleemkring,
die veel te maken heeft met de critische instelling ten opzichte van de rol van de natuurwetenschap en de techniek
in de samenleving. Vaak wordt de vertechniseerde wereld beschreven in termen van de romantisch-eenzijdige verheerlijking van het verleden, termen vol heimwee naar een tijd
waarin alle mensen der toenmaals beschaafde landen organisch waren opgenomen in samenbindende groepen met gemeenschappelijke idealen. De moderne ontwikkeling wordt
gezien als een voortschrijdende, steeds onmenselijker vormen aannemende ontkenning van zulke gemeenschappelijke
idealen, een stelselmatige afbraak van samenlevingsverhoudingen waarin de mensen zich met al hun wensen en verlangens thuis voelden.
Het zal een historicus weinig moeite kosten, de eenzijdig218

heid in de verheerlijking van deze in het verleden wortelende maatschappijopbouw te ontmaskeren en het beeld te
voorzien van zo veel gefundeerde nuanceringen, dat er van
het argument zelf weinig overblijft. En voor een herinnering
aan het resultaat van het verwaarlozen van de ratio ten opzichte van stam- en vaderlandslievende gevoelens hebben we
slechts tot het nationaal-socialisme terug te gaan.
De critiek, die vanuit deze denkrichtingen op de technisering uitgeoefend wordt, moet derhalve, wil ze vruchtbaar
gemaakt worden, anders opgevat worden dan in cultuurhistorische termen van afbraak, verval, individualisering, atomisering, vereenzaming; alle begrippen die tot het taaieigen
van de romantiserende critici behoren. Men kan natuurlijk
tegenover de dalende reeks, die door de critiek beschreven
wordt, een stijgende reeks plaatsen; men kan wijzen op de
grote successen die de natuurwetenschap en de techniek geboekt hebben bij de pogingen om de aarde een steeds betere woonplaats voor steeds meer mensen te maken. Dat heb
ik in dit boek dan ook gedaan. Maar een afdoende antwoord
op de critiek is dat niet; men zal aanvoeren dat deze beide
reeksen los van elkaar staan. Weliswaar zijn de materiële levensomstandigheden van velen ontzaglijk verbeterd, maar,
zal de hier besproken critiek aanvoeren, ten koste van het
ingebed zijn van dezelfde mensen in gevoelsmatig in stand
gehouden en nu bezwijkende en ontbindende gemeenschappen. Dualistisch geformuleerd: naar de zijde van de materie
genomen brengt de techniek vooruitgang, naar de geestelijke
zijde afbraak.
Boven schreef ik, dat deze critiek vruchtbaar gemaakt moet
en kan worden. Bij de poging daartoe kies ik echter, noodzakelijk, van tevoren enigszins partij, want die poging bestaat
uit een rationele schematische analyse van ervaren menselijke samenlevingsverhoudingen. Geen enkele vorm van rationeel en empirisch denken kan echter critiek ontzenuwen,
die op gevoelens gebaseerd is. Het zij zo, ik tracht zoals gezegd de critiek niet te ontzenuwen maar vruchtbaar te maken.
Mensen kunnen op oneindig veel wijzen met elkaar in relatie staan. Het scala der menselijke betrekkingen spant zich
uit van de innigste liefdesgemeenschap van twee elkaar door
en door kennende en begrijpende mensen tot de meest anonieme relatie van alleen maar samen mens in dezelfde wereld te zijn. Voor ons doel is het voldoende, een schematische onderscheiding aan te brengen, die ik ontleen aan Gei219

ger (11). Er zijn sociale verhoudingen van de eerste orde,
persoonlijk-intieme verhoudingen, waarin men eikaars naam
en eikaars wezen als bijeenhorend erkent, en sociale verhoudingen van de tweede orde, gebaseerd op functionele begrippen en zakelijke gemeenschapsbelangen, met noodzakelijk
distantie ten opzichte van de intiemere menselijkheid. De
binding bij de verhoudingen van de eerste orde bestaat mede
uit gevoelsgemeenschap, meer dan alleen rationele saamhorigheid. Geiger spreekt van 'Innerer Interdependenz'. De gemeenschap van de tweede orde zijn gefundeerd op 'äusserer
Interdependenz', die gestalte aanneemt in gemeenschappelijke activiteiten ter voorziening in gemeenschappelijke behoeften.
Het is nuttig, hierbij op te merken, dat beide typen van
gemeenschap zowel op materieel als op geestelijk terrein
functies hebben; men mag niet stellen, dat de geest slechts
betrokken is bij de gemeenschappen der eerste orde, terwijl
de verhoudingen van de tweede orde alleen maar zuiver stoffelijke voorzieningsfuncties zouden hebben. Als illustratief
voorbeeld van een gemeenschap der tweede orde, met grote
betekenis voor de ontwikkeling van de vermogens van de
menselijke geest, wijs ik op de gemeenschappen van mensen,
die in een bepaalde discipline wetenschappelijk werk verrichten. De gemeenschap der fysici heeft niet de onderlinge
liefde als samenbindend element, maar de functionele samenhang die voor wetenschappelijke arbeid nodig is; die uit
de aard der zaak een meer persoonlijke relatie niet uitsluit,
maar er ook niet primair van afhankelijk is. Een meer genuanceerde beschouwing houdt rekening met de mogelijkheid, dat men collega's en medewerkers niet alleen zuiver
functioneel, maar ook als mens waardeert, zonder nu meteen van een hechte persoonlijke band te spreken.
Het is zonder meer wel duidelijk, dat de onderlinge afhankelijkheid der mensen, die aan de orde is bij het denken en
spreken over de techniek in de samenleving, relaties van de
tweede orde tot gevolg heeft. En wel noodzakelijk tot gevolg heeft. Het is immers volstrekt onmogelijk om de enorme
aantallen mensen, met wie iedereen in enige belangengemeenschap verbonden is, persoonlijk te kennen, te waarderen, lief te hebben. Als men dat eist, eist men iets wat gezien de menselijke bestaanswijze niet kan. Als men dat de

Il Geiger, 1963, p.53,56,57,216,217.
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samenleving kwalijk neemt, vecht men tegen windmolens.
Om de mensenmaatschappij te organiseren is het noodzakelijk, dat er verbanden bestaan en functioneren van mensen,
die in een zekere anonimiteit samenwerken. Slechts een deel
van hun persoon, van hun aandacht, van hun tijd is daarbij betrokken, maar dat is tevens voorwaarde voor het handhaven van een zo groot mogelijke mate van vrijheid.
Zelfs iemand die in zijn werkkring veel bevrediging vindt,
en werkt onder gunstige arbeidsomstandigheden, zal blij zijn
als hij in zijn vrije tijd het bedrijf uit zijn gedachten kan
zetten en zich met totaal andere zaken bezighouden. Zaken,
waarover het bedrijf totaal geen zeggingsmacht heeft, noch
behoort te hebben. Het is natuurlijk mogelijk om goede persoonlijke relaties te hebben met de mensen, met wie men
zijn dagelijkse arbeid verricht, en het is om vele redenen
goed, deze persoonlijke relaties gezond te maken en te houden. Maar het voortbestaan van een bedrijf bijvoorbeeld
eist, dat men niet kan wachten totdat alle medewerkers
goede vrienden van elkaar zijn.
Soortgelijke overwegingen gelden voor alle verbanden van
de tweede orde, voor de vakbond, de staatsorganisatie, tenslotte voor het samenleven van alle mensen op één planeet.
Welke vriendschaps- of haatgevoelens er ook bestaan, primair moet bij de besluitvorming geluisterd worden naar de
rede, het menselijk inzicht, ondersteund door systematische
en eerlijke waarneming van de werkelijkheid, zoals deze door
de mens gekend kan worden. Daarmee hangt samen een bestuursvorm waarin niet persoonlijke of groepswillekeur de
samenleving beheerst, maar waarin naar beste inzicht gehandeld wordt. De menselijke poging daartoe is de democratie.
8.12f Democratische theorie en de techniek
In de voorgaande paragrafen hebben we ons bezig gehouden
met de formeel-theoretische problemen van Dahl, met de
pragmatische moeilijkheden van Michels. We zullen in het
kort nagaan, wat de bijdrage van de moderne natuurwetenschap en de techniek aan deze problematiek is.
Ten aanzien van Dahl kunnen we opmerken, dat de werkwijze der natuurwetenschap nauwelijks formele regels van
besluitvorming kent, dat het juist de inhoudelijkheid der
wetenschap is die overtuigt. Het uitbrengen van stemmen
over een wetenschappelijke uitspraak om de opvatting der
meerderheid te bepalen is een zinloze activiteit. Tirannie,
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het onderdrukken van de vrijheid om volgens eigen inzichten te denken, vernietigt de wetenschap als wetenschap.
Michels gaat uit van een massa van volkomen ondeskundige mensen, die alle bestuurs- en beleidstaken overdragen
aan gekozen bestuurders. Hun volslagen gebrek aan deskundigheid maakt iedere serieuze critiek op de bestuurders onmogelijk, en daardoor wordt de oligarchie telkens opnieuw
in het leven geroepen; minder door machtswellust van de
leiders dan door onwetendheid en apathie van de massa. In
de volgende paragrafen zullen we zien, hoe de techniek juist
het functionele samenwerken van partiële deskundigen bevordert; hoe de techniek gericht staat op het elimineren van
onwetendheid als gevolg van slaafse onderwerping aan geestdodende routinearbeid.
We mogen eerlijkheidshalve niet verder gaan alvorens we
aandacht geschonken hebben aan een belangrijk verschil
tussen de natuurwetenschap en de menselijke samenleving.
Beslissingen in de natuurwetenschap kennen nooit de dwang
van de tijd. Een wetenschappelijke uitspraak komt tot stand
na experimenteel ondervragen van de werkelijkheid, na
theoretische bezinning, hypothesevorming, toetsing. De beslissing bepaalt zijn eigen tempo; er is geen tijdslimiet gesteld. Het probleem kan onbeperkt open blijven.
Geheel anders is de situatie bij het besturen van de menselijke samenleving. In het uiterst gecompliceerde netwerk
van gevolgen, die iedere beslissing kan hebben, kan men zich
niet veroorloven te wachten tot alle gevolgen theoretisch
vastgesteld, bestudeerd en afgewogen zijn. Op een bepaald
moment moet er een beslissing vallen en de juistheid of onjuistheid van die beslissing kan vaak achteraf pas vastgesteld
worden.
Grote invloed op de democratische besluitvorming heeft de
techniek, voorzover ze mogelijkheden reëel maakt, die in
vroeger dagen nog utopisch waren. De besluitvorming in de
samenleving omvat thans zaken, die vroeger onoplosbaar
waren: welvaart voor iedereen, reismogelijkheden voor iedereen, goed onderwijs voor iedereen. Hoe meer er mogelijk
wordt, des te meer inhoud en belang krijgt de democratische besluitvorming.
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8.13/ Natuurwetenschap en democratie
In paragraaf 5.7 heb ik reeds enkele karaktertrekken van
de natuurwetenschap behandeld, die in het licht van de hier
besproken democratische opvattingen de natuurwetenschap
tot een voorbeeld van democratische structuur maken. De
natuurwetenschap is naar haar eigen aard niet gebonden
aan landsgrenzen, en evenmin aan verschillen inzake rang
en stand, huidskleur of sociale status. Integendeel, wie met
dergelijke argumenten een natuurwetenschappelijk betoog
tracht te verdedigen of te bestrijden maakt zich belachelijk.
Argumenten dienen, om in de natuurwetenschap effectief
werkzaam te zijn, zakelijk betrouwbaar en theoretisch correct afgeleid of experimenteel getoetst te zijn. De persoon
van degene, die het argument te berde brengt is niet in het
geding, alleen verwacht men van hem, dat hij de waarheid
spreekt zoals hij de situatie in de natuur heeft aangetroffen.
Gezagsargumenten en irrationele onweerspreekbare dogmata
ontbreken, voorzover het de inhoud van de natuurwetenschap betreft. De natuurwetenschap is een menselijke dialoog met de ons gegeven natuur.
Men zal mij voorhouden, dat de natuurwetenschap moeilijk is, en slechts voor ingewijden toegankelijk. Dat is inderdaad tot op grote hoogte juist, maar het vormt geen argument tegen de democratische structuur van de natuurwetenschap. Tot de kring van ingewijden kan in principe iedere
mens toetreden. In hoofdzaak zijn daar twee dingen voor
nodig, talent en inspanning. Voor de inspanning is iedere
mens zelf verantwoordelijk, democratischer kan het niet. De
talenten zijn nogal ongelijk verdeeld. In één opzicht is dat
gezond: er is een verdeling van vele verschillende menselijke
kwaliteiten bij vele mensen, die in samenwerking elkaar
kunnen aanvullen. Deze verdeling in mogelijkheden is bestaansgrond voor de arbeidsverdeling en voor de specialisatie. Er is echter ook een ongelijkmatigheid in de verdeling,
die het 'naast elkaar' te buiten gaat. De mensheid brengt begenadigde figuren voort, en daarnaast mensen die ondanks
goede wil toch maar zo weinig met succes kunnen doen. De
mens wordt in zijn levensontwerp niet alleen gestuurd door
de aard van zijn mogelijkheden en bekwaamheden, maar
hij wordt ook beperkt door de bovengrens van zijn talent.
Dat is echter voorshands een onherleidbaar gegeven van de
menselijke bestaanswijze; het kan niet aan de maatschappijstructuur, en evenmin aan de techniek verweten worden.
223

Misschien zelfs kan een toekomstige ontwikkeling van de wetenschap ons ook hierin te hulp komen.
Niet alleen de natuurwetenschap, alle wetenschappen hebben een democratische structuur, in die zin dat ze ons samen iets wezenlijks over democratie leren. Iedere wetenschappelijke discipline wordt moeilijker, ingewikkelder, abstracter vaak, zowel in haar resultaten als in haar jargon,
haar zelf geschapen kunsttaal. Principieel blijft ze echter
voor alle mensen toegankelijk. Eventuele belemmeringen bevinden zich bij de mens, niet bij de wetenschap.
De steeds grotere betekenis van de wetenschap in ons leven leidt tot de noodzaak, veel mensen te laten studeren en
zich ontwikkelen. De grote aantallen deskundigen op natuurwetenschappelijk en technisch terrein hebben een stimulerende werking op de democratisering van de toeloop
naar de scholen en de universiteiten, en tevens op de opleiding zelf. Deskundigheid en bekwaamheid prevaleren ook
hier boven afkomst en relaties.
Het toenemend aantal deskundigen vergroot ook de mogelijkheden tot objectieve gedachtenwisseling, een wezenlijk
onderdeel van, en tevens voorwaarde tot echte democratie.
Hierbij denk ik enerzijds aan het toenemend aantal deelnemers aan de discussie, anderzijds aan de toenemende mogelijkheden tot voorlichting van de leken op natuurwetenschappelijk gebied.
8.141 Techniek en gerichtheid op democratie
Omdat technisch handelen doordrenkt is van natuurwetenschappelijk denken is het te verwachten, dat de in de vorige
paragraaf gesignaleerde tendenties naar een democratische
structuur, die de natuurwetenschap vertoont, ook terug te
vinden zijn in de techniek. Er is echter meer.
De technische productiemogelijkheden brengen een levenswijze, die in vroeger tijden als zeer welvarend bestempeld
zou zijn, binnen het bereik van zeer veel mensen. De basis
voor een leven dat materieel goed voorzien is-van relatief
belang, dat geef ik toe, maar van belang-wordt niet meer
strikt voorbehouden aan een kleine, maatschappelijk bevoorrechte groep. De welvaart staat ter beschikking van zeer velen, en de groepen die nog niet zo ver zijn, beschouwen we
thans terecht als groepen, die we de gelegenheid moeten geven, wel zo ver te komen.
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grond van het technische arbeidsbestel dwingen de samenleving, grote aandacht te besteden aan de opleiding, de scholing en de ontwikkeling van steeds meer mensen. Omgekeerd
worden vele jonge mensen, door wat ze zelf waarnemen in
de omringende wereld, aangezet tot studie en scholing.
De techniek draagt in hoge mate bij aan het verschaffen
van middelen, die deze scholing mogelijk maken, zowel in
materiële zin als ook in menselijke zin, doordat steeds meer
hooggekwalificeerde mensen vrijgemaakt kunnen worden uit
het directe productieproces om onderwijs te geven en jongeren te begeleiden bij hun studie en bij hun opleiding in het
bedrijfsleven. Studie en opleiding tot verantwoordelijke
functies zijn geen voorrechten van een elite meer, maar
noodzaak voor het functioneren en verder uitgroeien van de
materiële basis voor ons samenleven.
Lipset ontwikkelt het verband tussen de economische ontwikkeling en het streven naar democratische bestuursvormen. Slechts in een betrekkelijk welvarende maatschappij
met een in redelijke mate eerlijke verdeling van de welvaart
kan de gewone mens voldoende besef van eigenwaarde en
zelfvertrouwen ontwikkelen om weerstand te bieden aan
autoritaire en dictatoriale neigingen. Slechts in een maatschappij die voldoende informatie voor allen toegankelijk
maakt kan in voldoende mate volksdeelname aan processen
van besluitvorming plaats vinden. Het verband met de technische ontwikkeling, zowel door de welvaart als gevolg van
de industrialisatie als door de communicatiemedia drukpers,
radio en televisie, is niet te ontkennen. Lipset voert voor
zijn stelling diverse empirische kwantitatieve argumenten
aan (12).
Als de belangrijkste factor die democratisch denken bevordert, beschouwt Lipset de ontwikkeling van de geest. 'The
higher one's education, the more likely one is to believe in
democratic values and support democratic practices. All the
relevant studies indicate that education is far more significant than income or occupation' (13). Wellicht kan een grotere ontwikkeling ook dienstig zijn om de betrekkelijkheid
van het materiële welzijn te zien, om gewapend te zijn tegen inkapseling in de consumptiemaatschappij. Niet in een
fanatiek anti-materialisme, maar in een stijlvolle soberheid,
die weloverwogen een keuze maakt uit de materiële overvloed.
12 Lipset, in de bloemlezing van Rejai, 1967, p.242-245.
13 idem, p.244-245.
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De betekenis van de bijdrage aan de democratie van de
zijde van degenen, die door studie, ontwikkeling en werkkring geleerd hebben, de rede een voorname plaats bij de
besluitvorming te geven, wordt belicht door Drion (14).
De menselijke samenwerking in de techniek heeft een zuiverende werking op gezag en autoriteit. Aangeboren standsverschillen verschaffen uit zichzelf geen grotere deskundigheid of technisch-wetenschappelijke kwaliteiten. Besluitvorming in de techniek moet, wil het juiste besluitvorming
zijn, berusten op deskundigheid en degelijke informatie, alsmede redelijke argumentatie (15). Dan kan ook iedere betrokkene de kans krijgen, zijn argumenten te laten horen
en de argumenten en voorstellen van anderen aan critiek te
onderwerpen. Niet omdat zoiets modern is, of omdat iedereen er om vraagt mee te praten, maar omdat een dergelijke
besluitvorming een garantie biedt voor een optimale wijze
van functioneren. Geen enkele afzonderlijke deskundige is
nog in staat, alleen het geheel te overzien.
In haar gevaren en eveneens in haar werkelijke misbruiken vraagt de techniek ook om democratische beheersstructuren. Als voorbeeld moge gelden de reeds eerder genoemde
pleidooien voor openbaarheid inzake wetenschappelijke en
technische onderzoekingen, die voor oorlog en bewapening
bruikbaar zijn.
Principieel moet steeds overwogen worden, dat de man van
de daad, de manager, de minister enz. niet noodzakelijk, en
meestal niet, de man van de wijsgerige reflectie is, en omgekeerd. Beiden moeten volharden in een intensief contact vol
spanningen, en hun conflicten vruchtbaar maken. Zonder
democratie usurpeert de doener alle macht en staat de denker geïsoleerd terzijde.
Geen enkele mens mag als louter soortwezen door de gemeenschap gehanteerd worden. Niemand staat los van het
technische bestel; het heeft op ons allen invloed. Derhalve
moeten wij er ook allen invloed op hebben, als menselijke
gemeenschap. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor de
strijd tegen elke onderdrukking.

U Drion. 1968.
Π Vgl. Dessauer, 1961, p.42,46.
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8.15/ Dubbele rol der democratie
In paragraaf 2.5 heb ik de betrekkelijke autonomie van de
technische ontwikkeling besproken. De techniek is vervuld
van stoffelijke determinismen, die in zekere zin hun eigen
gang gaan, soms op een zo grote schaal en met zo wijde vertakkingen, dat menselijke beheersing en besturing onmogelijk schijnen, of feitelijk lijken te ontbreken (16).
De mensen die in hun al of niet bewuste, meer of minder
systematische reflectie bij het Onmogelijk' van de vorige
alinea uitkomen, kunnen niet anders dan zich gelaten en
fatalistisch schikken in de onafwendbare stroom der gebeurtenissen. Dat de techniek, indien volledig aan haar autonome ontwikkeling overgelaten, vanzelf tot geluk en voorspoed leidt, onderschrijven weinig mensen meer. De autonomie van het materiële leidt vanzelf, dus zonder menselijke
beheersing, alleen maar tot chaos en ontmenselijking. Wat
de techniek aan winst voor de mens voortgebracht heeft,
staat onder invloed van menselijke besturing, en is niet louter een product van het 'vanzelf'.
Ook de zuivere wetenschap kent haar autonomie. Zij vordert door het pogen, antwoorden te vinden op vragen, die
in haar eigen ontwikkeling opkomen.
Gevolg van deze autonomie is de discrepantie, die op veel
terreinen bestaat tussen de urgentie van menselijke tekorten en behoeften enerzijds, en de gerealiseerde technische
zaken anderzijds. We zouden graag hebben dat de ontwikkeling der techniek het snelste verliep, daar waar de grootste
nood gelenigd moet worden. Maar de natuurwetenschap en
de techniek zijn slechts in zeer geringe mate 'bestuurbaar'.
Mede op grond van de historische ervaringen met het technische belang van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen
eist de wetenschapsman terecht autonomie op voor de spontane ontwikkeling van zijn arbeidsterrein. Tegelijk daarmee zal de gehele samenleving maatregelen kunnen treffen
om de concrete ontwikkeling te bespoedigen en te begunstigen, daar waar een sterk vermoeden van zinvolle behoeftenbevrediging, van realisatie van menselijke doeleinden bestaat of groeit.
De formulering van menselijke doeleinden moet uit de aard
der zaak zelf op een menselijke wijze tot stand komen, op
een democratische wijze. De tegenwoordige mens weet, dat
16 Zie ook paragTaaf 8.3.

227

concrete, nauwkeurig omschreven doeleinden altijd door de
mogelijkheden der ontwikkeling ingehaald worden, en dat
pogingen om in de historische loop der gebeurtenissen blijvende tendensen te signaleren uitlopen op vage algemene
omschrijvingen. Die kunnen we niet missen, maar het formuleren van concrete doelstellingen moet een dynamisch
proces van voortdurende discussie en evolutie zijn. Het betreft hier immers niet alleen datgene wat van de techniek
gevraagd wordt; het gaat met nadruk ook om wat de natuurwetenschap en de techniek zelf aan mogelijkheden ontsluiten. Dat alles is medebepalend voor onze gedachten en wensen inzake de toekomstige samenleving.
In die concrete dynamische ontwikkeling is plaats voor het
handhaven van de autonome ontwikkeling der natuurwetenschap en der techniek, binnen menselijke grenzen, maar
tevens voor het krachtdadig bevorderen en stimuleren van
de activiteit in richtingen, die hoogstwaarschijnlijk vruchtbare resultaten zullen opleveren. De tegenwoordige toestand
biedt vele voorbeelden van deze bevordering van het bruikbare zonder de autonomie geweld aan te doen. Elk specialisme in wetenschap en techniek, dat zinvolle toepassingen
ontsluit, neemt in belang toe.
Aan het technisch handelen is inherent een streven naar
het exacte, het formaliseerbare en formuleerbare, het berekenbare, voorspelbare, hanteerbare. En mutatis mutandis
geldt hetzelfde voor het economisch handelen. De combinatie van beide in de huidige toestand zal deze neiging dus natuurlijkerwijze vertonen. Slechts een democratische wijze
van opstellen der doeleinden garandeert daarom, dat alle
menselijke waarden aan bod kunnen komen. Veel menselijke waarden zijn immers in laatste instantie niet formaliseerbaar, omdat de mens zelf in laatste instantie niet formaliseerbaar is.
Welke rol moeten de deskundigen nu spelen in dit proces
van de doelstelling? Een van hun onvervangbare functies is
reeds belicht: de voorlichting van het belangstellend lekenpubliek. Dat is echter niet voldoende, want het zegt nog te
weinig over de toekomst. Nu is spreken over de toekomst tegelijk gevaarlijk en noodzakelijk. De taak van de deskundigen moet er daarom in bestaan, alternatieve mogelijkheden
op te stellen, op een voor deze groep deskundigen redelijk
overzienbare termijn. Deze alternatieve mogelijkheden komen vervolgens met de noodzakelijke toelichting in de publieke discussie. Deze dialoog van mensen onderling betreft
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niet primair technische detailkwesties, maar markeerbare
ontwikkelingslijnen.
Die alternatieve mogelijkheden dienen overigens alleen om
het menselijk tekortschieten tegemoet te komen in gevallen,
waarin het niet mogelijk is dé beste oplossing te bepalen.
Het moet voor iedere mens een ideale toestand zijn, als hij
afdoende gemotiveerd en geargumenteerd een duidelijk optimum aangeboden krijgt. Als dat te voorschijn komt uit de
samenwerking der specialisten gaan het succes en de daarmee optredende ontplooiingsmogelijkheden van de mens de
keuzevrijheid bij twee of meer alternatieven wezenlijk te boven. Als de keuze duidelijk is verdwijnt de willekeur.
Het tweede aspect van de rol der democratie in de technische ontwikkeling betreft de middelen die gehanteerd, de
wegen die gevolgd worden om de gestelde doeleinden te bereiken of te benaderen. Daarmee komen we aan de problemen van alledag, aan het voortdurend beheersen, sturen en
controleren van ieder afzonderlijk stuk techniek. Vele van
die problemen zijn reeds in deze studie aan de orde geweest;
hier gaat het nu om democratie en deskundigen in de concrete levenspractijk.
De deskundigen in technisch en in economisch opzicht hebben een noodzakelijke functie in de gang van zaken, want
zonder deskundigen van allerlei niveau gaat het niet. Zij
dragen derhalve een functionele verantwoordelijkheid voor
hun werk. Democratische opvattingen inzake deze verantwoordelijkheid mogen er niet toe leiden, dat de deskundigen het werken onmogelijk wordt gemaakt. Dat is ook niet
nodig wanneer men bedenkt, dat de deskundigen een mandaat van de samenleving hebben inzake het vervullen van
hun functie. Ze kunnen niet werken wanneer ze voortdurend
op de vingers gekeken en voor de voeten gelopen worden.
Dat sluit echter niet uit, dat ze structureel ter verantwoording geroepen kunnen worden. Principieel dragen ze verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap der
mensen.
Deze opvatting mag niet beschouwd worden als een poging,
de deskundige louter als middel in de technische ontwikkeling te gebruiken. Geen enkele mens mag louter middel zijn.
Wel is het zo, dat het functioneren der deskundigen op hun
eigen terrein ondergeschikt dient te zijn aan menselijke besluitvorming. Aan die besluitvorming nemen de deskundigen zelf deel. De samenleving moet de verantwoordelijkheid
van iedere mens erkennen, niet alleen de zuiver functionele
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verantwoordelijkheid voor het opvolgen van een opdracht,
maar de menselijke medeverantwoordelijkheid voor die opdracht zelf.
8.16/ Vrijheid en structuren
De beheersing van de technische ontwikkeling wordt gekenmerkt door een spanningsveld, dat de gehele menselijke bestaanswijze doordringt, de spanning tussen vrijheid en gebondenheid, vrijheid en structuren.
De regels die in een menselijke samenleving gelden, kunnen in twee hoofdgroepen onderscheiden worden. De ene
hoofdgroep baseert zich op het menselijk tekortschieten, de
onvolmaaktheid, het kwaad. Men hoopt dat vrees voor straf
de mens zal weerhouden van daden waarmee hij zijn medemens wederrechtelijk schade berokkent. De andere hoofdgroep bestaat uit functionele regels die ook nog zouden moeten gelden als de mens nooit zedelijk tekort zou schieten. Er
is geen zedelijk voorschrift dat ons zegt in het verkeer rechts
te houden, en verkeer van rechts voorrang te verlenen. Dat
had even goed precies andersom gekund. Veiligheidsvoorschriften voor electrische spanning zijn er niet om het kwade in de mens tegen te houden, maar om ongelukken door
ondeskundige behandeling te voorkomen.
Het volstrekte anarchisme grijpt op beide terreinen mis.
Het is duidelijk dat er kwaad in de mens is, en zelfs bij zedelijk volmaakte mensen zouden we toch vele regels en structuren nodig hebben.
De tweede soort regels wordt door de techniek in toenemende mate noodzakelijk gemaakt. De techniek leidt tot steeds
meer samen ergens aan bezig zijn, samen ergens afhankelijk
van zijn, en dan ook samen verantwoordelijk zijn voor het
juiste verloop van de dingen.
Op het beginsel van de vrijheid wordt vaak een beroep gedaan als noodzakelijke voorwaarde voor een bloeiend en
zich ontwikkelend economisch leven. We kunnen echter
vaststellen dat dit niet zo absoluut geldig is als wel gesteld
werd in de liberalistisch-kapitalistische periode. Ook in de
democratisch geregeerde landen bestaat er een duidelijk
waarneembare toename van reële invloed van de regering
op het bedrijfsleven. Dat kan zijn ten bate van dat bedrijfsleven zelf, bijvoorbeeld invoer- en uitvoerpolitiek, de overheid kan ook het algemeen belang verdedigen en beschermen tegen particuliere groepsbelangen.
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Deze laatste zinsnede klinkt hard en beschuldigend, en die
constatering is een reden om deze kwestie wat verder na te
gaan. Maatschappijcritiek heeft niet als opdracht, moraliserend en generaliserend op zoek te gaan naar schuldigen.
Haar taak is het analyseren van de structuren der samenleving, het toetsen van die structuren aan het criterium der
menselijke zelfontplooiing, en, constructief, het bedenken en
voorstellen van wegen ter verbetering.
Vele industrieën veroorzaken lucht- en waterverontreiniging. Diverse vormen van economisch beleid zijn in het belang van een bepaalde sector van het bedrijfsleven, maar veroorzaken op korte termijn werkloosheid. Tegen dit soort
problemen is het vrije-markt-mechanisme niet opgewassen.
Vaak staat de industriële leider voor een moeilijke keus;
wanneer hij het algemeen belang laat prevaleren boven het
eigenbelang of het ondernemingsbelang handelt hij wellicht
zedelijk goed, maar mogelijk benadeelt hij zijn onderneming
daardoor. De concurrentiepositie en het streven naar zakelijk succes kunnen dan leiden tot een gedrag op de grens
van wat zedelijk toelaatbaar is, en soms over die grens heen.
Nu deze situatie in vele vormen optreedt, moet de mens die
zulke beslissingen heeft te nemen, beschermd worden tegen
kennelijke tekorten van het systeem (17). Dat wil weer niet
zeggen, dat het vrije-markt-mechanisme veroordeeld en verworpen moet worden, maar wel, dat het zijn ware plaats in
de rangorde van menselijke waarden toegewezen moet krijgen. Concurrentievrijheid, kapitaals- en ondernemingsvrijheid zijn geen doelen in zichzelf, maar middelen ter bevordering van de ontplooiing der menselijke mogelijkheden.
Daar waar deze materiële vrijheid de menselijke vrijheid bedreigt, moet hun rol ondergeschikt gemaakt worden aan het
menselijk, democratisch beraad over bevordering van vrijheid en dus bestrijding van willekeur. Dat beraad moet leiden tot, of beter gezegd eerst zoeken naar structuren, waarin
het behoud en de uitbreiding van een zinvol gebleken onderneming volkomen verenigbaar is met de bevordering van
het algemeen menselijk belang.
Dit beraad van alle belanghebbenden kan uit de aard der
zaak alleen effectief zijn wanneer het staat in het teken van
de menselijke zijnswijze. Absolute vrijheid is onmogelijk; de
mens kan zich op redelijke gronden, en vaak ook op emotionele gronden, neerleggen bij vrijheidsbeperkingen, die niet
/7 Vgl. Von Martin, 1962, p.70.
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voortvloeien uit de willekeurige beslissingen van mensen, die
de machtsposities innemen, maar uit gemotiveerde noodzaak.
Maar tevens behoort het tot de menselijke zijnswijze, dat
die noodzaak van vrijheidsbeperking historisch veranderbaar is. Juist deze dynamiek van een in de geschiedenis tot
stand komende vrijheid eist én impliceert een democratische ordening (18).
Wij allen moeten in de technische wereld thuis kunnen
zijn. Daarvoor is niet nodig een volstrekt ongebonden individuele beslissingsmacht; dat is onmogelijk. Noodzakelijk is
echter het besef van samen denken, samen spreken, samen
sturen. Met de woorden van Von Martin: het maatschappelijk leven moet geordend en tegelijk vrij zijn. Geordend, georiënteerd op de vervulling van zedelijke en maatschappelijke waarden. Vrij, zo dat de mens, op de materiële grondslag van een voor het bestaan noodzakelijke mate van veiligheid, over voldoende uitwendige bewegingsvrijheid beschikt om zijn leven te kunnen ontplooien. Vrij, zo dat niemand belet wordt om te leven volgens de innerlijke gebondenheid van zijn geweten (19). Want innerlijke vrijheid is
volgens Herbart de innerlijke harmonie van het willen overeenkomstig de eigen zedelijke beoordeling (20). Hij die datgene wil, wat hij als goed beoordeelt, is innerlijk vrij.
8.171 Experimentele

democratie

Democratie heeft een wezenstrek, die hoge menselijke waarden eigen is: zij is moeilijk te verwezenlijken. Wij moeten
zelf beslissen over het geven van partiële beslissingsbevoegdheid aan mensen; niemand buiten de mensheid zelf wijst
ons die mensen aan. Geen enkele mens, geen enkel facet van
menselijkheid mag daaruit geëlimineerd worden. De techniek heeft een belangrijke taak in de vormgeving van de
mens aan zijn wereld, en als zodanig is zij in het democratisch proces opgenomen.
Maar hoe moet dat nu? Is het niet een fundamenteel tekort van een bezinning op democratie, dat daarin de term
'stem uitbrengen' nauwelijks voorkomt? Dat in vele paragrafen niet gesproken wordt over geledingen, stemrecht, districten, vertegenwoordiging?
18 idem, p.19.
19 idem, p. 10.
20 Reiner, 1969, p.270.
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Een wijsgerige analyse moet de wijze van verwerkelijken
overlaten aan anderen. Haar taak is het verhelderen van de
mogelijkheden en de eisen, en het onderzoeken van de vooronderstellingen.
Er is echter bij de realisatie van de democratische grondgedachte één aspect aan de orde, dat ik als besluit van deze
studie naar voren wil brengen. Verwerkelijking van menselijke vrijheid is een opgave, die persoonlijke inspanning
eist, en die naast succes ook moeilijkheden en mislukkingen
brengt. Als zodanig deelt de democratie in de menselijke
bestaanswijze.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan het experimentele karakter van
de menselijke zijnswijze, opgevat in de zin van de experimentele methode der natuurwetenschap. Practijk en theorie, handelen en reflecteren, doen en denken gaan samen in
voortdurende wederzijdse beïnvloeding. Onbekendheid met
een gedroomd eindresultaat sluit het nuchtere voortgaan op
de weg naar meer inzicht en meer vaardigheid niet uit.
De realisering der democratische gedachte kan alleen maar
bevorderd worden via deze menselijke weg. Progressie in democratisering verloopt zoals alle menselijke progressie, tegelijk systematisch en experimenteel. Democratie blijkt dus
een reflexief begrip te zijn: de wijze waarop ze verwezenlijkt
wordt moet menselijk zijn, dat wil zeggen: zelf onderwerp
van democratische besluitvorming. In een statische maatschappijopvatting is dat een contradictie. De ontwikkeling
van bijvoorbeeld de natuurwetenschappelijke inzichten toont
aan, dat in een dynamisch historisch proces de mens zulke
ogenschijnlijke contradicties kan overbruggen.
Democratie wordt methodisch bevorderd door ervaren gebreken in samenlevingsstructuren, die tot bezinning en effectieve verbetering prikkelen. Indicatief kan bijvoorbeeld
zijn een onderzoek naar wat er in ondernemingen en universiteiten gevraagd wordt; de roep om democratisering
klinkt daar luid. Deze geluiden moeten op democratische
wijze vruchtbaar gemaakt worden. Men hoede zich daarbij
voor al te grote risico's, maar men sluite de mogelijkheid
van beperkte mislukkingen niet uit. Ook dat leert ons de
werkwijze van de natuurwetenschappelijke onderzoekers.
Het experimenteren met de menselijke samenleving is echter gebonden aan een restrictie, die het natuurwetenschap
pelijke experimenteren niet rechtstreeks kent. De mogelijkheid van mislukking moet hier bij de mens principieel veel
ernstiger overwogen worden, en ook ernstiger beoordeeld.
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Het gaat om individuele mensen, niet alleen om de mensen
van de toekomst. Niemand van de thans levende mensen
mag opgeofferd worden voor een betere toekomst; de soort
gaat niet boven het individu. Al onze activiteit moet gericht
zijn op de ontplooiing van de mens, van iedere mens.

234

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Naar de literatuur wordt verwezen met de naam van de
auteur, het jaartal van de betreffende publicatie en de pagina's. In sommige gevallen is nog een trefwoord nodig.
H. Baudet, Geschiedenis van alfa tot omega, in: Leven met
de wetenschap, Utrecht, 1967.
M. Born, Physik und Politik, Göttingen, 1960.
M. Born, Von der Verantwortung des Naturwissenschaftlers,
München, 1965.
J. Broeze, Ethiek en technische wetenschappen, in: От de
mens. Ethiek in wetenschap en beroep, red. P. Roscam Abbing, Leiden, 1968.
J. Bronowski, Science and human values, London, 1961.
H. Brown, Inleding en verantwoording van: Science and the
Creative Spirit, Essays on Humanistic Aspects of Science,
Toronto, London, 1958.
H. Casimir, Natuurwetenschap,
techniek en maatschappij,
in: Leven met de wetenschap, Utrecht, 1968.
R. Dahl, A Preface to Democratis Theory, Chicago, 1956.
B. Delfgaauw, Economie en wijsbegeerte. Wijsgerig Perspec
tief op maatschappij en wetenschap, 1966(7), p.51-57.
G. Delfgaauw, Grondbegrippen der economie, Wijsgerig Pers
pectief op maatschappij en wetenschap, 1966(7), p.58-72.
F. Dessauer, Streit um die Technik, Frankfurt a.M., 1956.
F. Dessauer, Prometheus und die Weltübel, Frankfurt a.M.,
1959.
F. Dessauer, Durch die Tore der neuen Zeit, Göttingen, 1961.
K. Deutsch, Scientific and Humanistic Knowledge in the
Growth of Civilization, in: Science and the Creative Spirit,
Essays on Humanistic Aspects of Science, Toronto, London, 1958.
C. Dippel, De situatie van de natuuronderzoeker in de moderne cultuur, in: Research en ethiek, Haarlem, 1962.
С. Dippel, Verkenning en verwachting. Cultuurkritische op
stellen, 's Gravenhage, 1962(1963).
С Dippel, De ontmoeting van christelijk en exacl-welenschappclijk ethos in een profaniserende cultuur, in: Ge
loof en Natuurwetenschap, deel 2, 's Gravenhage, 1967.
C. Dippel, Is er een wezenlijk conflict en wanbegrip tussen
moderne exacte techniek en de huidige cultuur?, in: We
tenschap en samenleving, 1968(22), p.2-15.
235

W. Drees jr. De verdeling van de middelen en de mankracht,
in: Leven met de wetenschap, Utrecht, 1968.
H. Drion, Intellectuals and Democracy. Higher education
and research in the Netherlands, 1968, p.3-13.
D. Dubarle, Science: Revolution and Challenge, Cross Currents, 1958(8), p.289-294.
P. van Duyn, Creativiteit in evolutionair perspectief, Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap, 1967(8),
p.29-39.
O. Duintjer, Denkend aan revolutie, Wijsgerig Perspectief
op maatschappij en wetenschap, 1968(9), p.1-17.
O. Duintjer, Rationele manipulatie, Wijsgerig Perspectief op
maatschappij en wetenschap, 1968(9), p.297-310.
E. Dijksterhuis en R. Forbes, Overwinning door gehoorzaamheid. Geschiedenis van natuurwetenschap en techniek,
Zeist, 1961.
R. Forbes, Man the maker, ned. vert. Mensenwerk, vert. E.
Kossmann, Amsterdam, 1959.
H. Freyer, Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, ned. vert.
Mens en massa in deze tijd, vert. R. Limburg, UtrechtAntwerpen, z.j.
J. Galbraith, The Affluent Society, second edition, revised,
London, 1969.
J. Galbraith, The liberal hour, London, 1960. London, 1960.
Ned. vert. Politieke economie, vert. P. Rommers, UtrechtAntwerpen, 1964.
Α. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter. Hamburg,
1957.
T. Geiger, Demokratie ohne Dogma. Die Gesellschaft zwi
schen Pathos und Nüchternheit, München, 19632.
W. Gerlach, Humanität
und naturwissenschaftliche Forschung, Braunschweig, Vieweg, 1962.
B. Glass, Science and ethical values, The University of North
Carolina Press, Chapel Hill, 1965.
H. Groenewold, Ethiek en natuurwetenschap, in: От de
mens. Ethiek in wetenschap en beroep, red. P. Roscam
Abbing, Leiden, 1968.
R. Guardini, De gestalte der toekomst (Das Ende der Neu
zeit), vert. G. Smit, Utrecht, 1958.
D. Hawkins, The creativity of science, in: Science and the
Creative Spirit. Essays on Humanistic Aspects of Science,
Toronto, London, 1958.
K. Heeroma, Schets van een taalethiek, in: От de mens,
Ethiek in wetenschap en beroep, red. P. Roscam Abbing,
Leiden, 1968.
236

F. Heinemann, Jenseits des Existentialismus, ned. vert. Filosofie op nieuwe wegen, Utrecht-Antwerpen, 1963.
A. Hill, The ethical dilemma of science and other writings,
New York, 1960.
Ph. Idenburg, De toekomst van het management, Wijsgerig
Perspectief op tnaalschappij en wetenschap, 1969(9), p.
162-179.
K.Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Zürich,
1948.
F. de Jong, Economie en ethiek, in: Om de mens. Ethiek in
wetenschap en beroep, red. P. Roscam Abbing, Leiden,
1968.
W. Koiter, Geleide wapensystemen, Wetenschap en Samenleving, 1968(22), p.176-178.
R. Kwant, Ethische vragen rond wetenschapsbeoefening en
techniek. Het misbruik der wetenschap. In: Research en
ethiek, Haarlem, 1962.
R. Kwant, De sociale situatie van de intellectueel, 's Hertogenbosch, 1967.
R. Kwant, Ontmoeting van wetenschap en arbeid, UtrechtAntwerpen, 1962.
J. Lever, Natuurwetenschap en mens, in: Leven met de wetenschap, Utrecht, 1968.
B. Lievegoed, Ondernemerschap en toekomst, Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap, 1969(9), p. 145161.
J. Lotz, Von der Einsamkeit des Menschen. Zur geütigen Situation des technischen Zeitalters, Frankfurt a.M., 1955.
G. Marcel, La dignité humaine, Paris, 1964.
H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft, Frankfurt a.M., 1965
(2 din).
H. Marcuse, One Dimensional Man, ned. vert., Hilversum,
1968.
A. von Martin, Ordnung und Freiheit, ned. vert. M. Mok,
Utrecht-Antwerpen, 1962.
Α. van Meisen, Natuurwetenschap en techniek, Utrecht-Ant
werpen, 1960.
Α. van Meisen, Theoria en Praxis, Amsterdam, 1964.
A. van Meisen, Natuurwetenschap en ethiek. Een bezinning
op het verband tussen natuur en zedelijkheid, Antwerpen,
1967. Trefwoord: ethiek.
A. van Meisen, Science and Christianity as universals of cul
ture, The Thomist, 1967(31), p.137-158. Trefwoord: Scien
ce.
237

Α. van Meisen, Glaube, Wissenschaft, Zukunft. München,
1967, Sieburg, 1968. Trefwoord: Glaube.
A. van Meisen, De betekenis van de wetenschap, in: Leven
met de wetenschap, Utrecht, 1968. Trefwoord: wetenschap.
Α. van Meisen, Natuur en Mensbeeld, Geloof en Wetenschap,
1968, p.47-57. Trefwoord: mensbeeld.
A. van Meisen, Filosofie van de techniek, in: Hedendaagse
filosofie, Alg. Ned. Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psy
chologie, 1968(60), p.245-258. Trefwoord: techniek.
A. van Meisen, Wetenschap en verantwoordelijkheid,
Ut
recht-Antwerpen, 1969.
R. Michels, Democratie en organüatie, een klassieke theorie.
Ingeleid door J. van Doorn, Rotterdam-Antwerpen, 1969.
R. de Moor, Sociale wetenschappen en maatschappij, in: Leven met de wetenschap, Utrecht, 1968.
Thomas More, Utopia, ned. vert. A. Kan, Rotterdam, 1956.
M. Mulder, Maakt medezeggenschap mondig? Intermediair,
14 nov. 1969.
L. Mumford, The Myth of the Machine. Technics and Human Development, New York, 1966, 1967.
P. Overhage, Experiment Menschheit. Die Steuerung der
menschlichen Evolution, Frankfurt a.M., 1967.
Plato : De Staat.
M. Plattel, Wijsgerig-sociologische beschouwingen over de
waarde van de utopie, Tijdschrift voor Filosofie, 1969(31),
p.28-59.
F. Polak, De nieuwe wereld der automatic, Hilversum, 19662.
A. Quispel, Ontbladering, Wetenschap en samenleving, 1968
(22), p.188-192.
A. Quispel, Ethiek en zelfbehoud. De natuurwetenschappelijke onderzoeker en zijn verantwoordelijkheid. Diesrede
Leiden, 9 febr. 1969. Intermediair, 28 mrt 1969.
H. Reiner, Die Philosophische Ethik, ned. vert. Wijsgerige
ethiek, Utrecht-Antwerpen, 1969.
M. Rejai, Democracy, the Contemporary Theories, New York,
1967.
H. van Riessen, De verantwoordelijkheid der deskundigen
beschouwd vanuit de relatie geloofswetenschap, in: Research en ethiek, Haarlem, 1962.
B. Röling, vraaggesprek met H. Neuman, Wetenschap en samenleving, 1968(22), p. 199-201.
P. Roscam Abbii.g, Beroepsethiek, Utrecht-Antwerpen, 1965.
238

M. Rostovtzeff, A History of the Ancient World, 1926/27.
ned. vert. A. Klasens, Utrecht-Antwerpen, z.j.
A. Ch. Ruys, Over de gevaren van een bacteriologische oorlogvoering, Wetenschap en samenleving, 1968(22), p.193197.
J. Segaar, De wetenschap van het leven, in: Geloof en Natuurwetenschap, deel 2, 's Gravenhage, 1967.
F. Tellegen, Samen-leven in een technische tijd, Utrecht-Antwerpen, 1957.
J. Tinbergen, De betekenis van de wetenschap voor de ontwikkelingslanden, in: Leven met de wetenschap, Utrecht,
1968.
R. Troisfontaines, De l'existence à l'être. La philosophie de
Gabriel Marcel, Leuven-Parijs, 1953.
J. van de Ven, Mens-zijn in het recht, in: Om de mens.
Ethiek in wetenschap en beroep, red. P. Roscam Abbing,
Leiden, 1968.
J. Voogd, De wetenschap, de wetenschappelijke onderzoeker
en de vooruitzichten van het menselijk leven, in: Research
en ethiek, Haarlem, 1962.
H. de Vos, Inleiding tot de ethiek, Nijkerk, 1966.
C. von Weizsäcker, A tomenergie und A tomzeitalter, ned.
vert. R. Limburg, Utrecht-Antwerpen, 1959.
A. Whitehead, Science and the modem world, ned. vert. J.
van Rheenen, Utrecht-Antwerpen, 1959.
N. Wiener, The human use of human beings: Cybernetics
and society. Sec. ed. revised, New York, 1954.
N. Wiener, God and Golem, Inc. Cambridge (Mass), 1964,
ned. vert. P. Rommers, Rotterdam, 1966.
J. de Wilde, Ethiek in de landbouw kunde, in: От de mens.
Ethiek in wetenschap en beroep, red. P. Roscam Abbing,
Leiden, 1968.
E. Zahn, Management-ideologie en werkelijkheid. Wijsgerig
Perspectief op maatschappij en wetenschap, 1969(9), p.
129-144.

239

SUMMARY (1)

Chapter 1 is about the moral significance of science and
technology. Many people are of opinion that technology is
morally neutral, that it is a collection of indifferent things
having only moral significance as far as its end or the manner in which it is applied is concerned. Certain moral qualities are however necessary for the pursuit of knowledge:
respect for the truth, independence, originality, and freedom. Moreover technology has greatly improved the material circumstances in life. Modern technology provides man
with a milieu in which he has more possibilities for self-development. Man is freed from hard physical labour as well
as from routine mental work. A still growing number of
people can be freed from direct production in order to do
medical, pedagogical, didactic work.
The increasing possibilities intensify the effect of human
evil and make it visible as evil more and more clearly. This
particularly holds good for war and armament.
The increased material possibilities also create increasing
moral duties. Moreover, at the moment it is often possible
to transcend the choice between two values which could not
be realised at the same time in former days, now that they
can be realised simultaneously. So casuistic problems of
choice get an indicative function for the desired development of the technical possibilities.
The moral problems do not only concern applied science
but pure science as well, because it is the latter that is responsible for the fundamental innovations and that provides
the insight necessary for the control of harmful by-effects.
Ultimately both applied and pure science are aspects of
man's question after himself.
Progress does not come about without man's cooperation.
Technical development shows dangerous aspects and possibilities for abuse. Both of them demand meditation and control by man.
The thesis that technology as a collection of means should
be indifferent in moral respect is wrong. It is true that one
can do good and bad with technology, but the good remains
/ Voor de bij het maken van de Summary verleende medewerking dank
ik drs. H. Olthof.
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that which is morally required, even if there are more possibilities for the bad.
Summing up the writer is of opinion that the pursuit of
science and technology, provided it is not perverted, is good,
because it improves our material means of existence but especially because ever more human possibilities are released
and ever more spirit is incarnated in matter by these activities.
Chapter 2 investigates the functions of technology in society. From times immemorial technology has tried on the
one hand to alleviate human needs, on the other hand to increase the possibilities of human development. This involves not only the material but also the spiritual aspects of
man. By means of technology the human spirit expresses itself in matter, which is thus better suited to carry the spirit.
The fact that man keeps on longing for a better world is an
aspect of man's being which is ever directed to a further development.
Technology and economics are both concerned with the
pursuit of prosperity. Their approach, however, is different.
That which is technically very perfect may sometimes be
over-developed economically, and that which is technically
imperfect may sometimes prove to be very successful economically. Economics experiences the influence of technical
development in the decrease of scarcity, the increasing importance of trained intellect and the decrease of poverty.
Commercial arguments are not always the most important
factor in technology; compare e.g. the protection against catastrophes.
As the material world has its own laws and human society
is a complex system, technology is autonomous to a certain
extent. One of the consequences is often a feeling of individual helplessness as regards the development.
Technology is an element of man's civilization, which influences that civilization, but which must certainly also be
regarded positively as part of civilization.
The possibilities to adapt nature to man have caused a
development from the classical scientific ideal to the ideal
of the ever more developed human possibilities in ourselves
and our fellow human beings.
Power is not the ultimate aim of technology; it should be
subservient to man's ends.
Chapter 3 is about by-effects that have a harmful or dangerous character. We continuously wonder if the by-effects
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are or are not inherent to the nature of technology. By-effects are investigated in the field of labour and energy, traffic and telecommunication, medical science and sanitation,
food supply and the general cultural pattern. Finally a number of ethical aspects of by-effects are investigated.
Chapter 4 deals with the function of experiments in science
and technology, the nature of man's existence in which experiments are spontaneous and unmethodical, and the necessity to decide on our actions, usually having no clear
view of the future. In such situations it is necessary to apply the experimental method, even when dealing with the
development of ethical views. T h e last ethical principle remains the increasing development of man's possibilities to
do good. Experimenting must not be identified with acting
at random; this is not done in science and technology either.
Chapter 5 deals with the actual responsibility in the domain of technology. Science is not entirely autonomous, but
it is subordinate to man's self-development. In its own field
every discipline is autonomous, though, and this autonomy
must be preserved. Scientific research is promoted by free
publication and free discussion. T h e pursuit of truth is not
only embodied in the 'knowing' man, but also in the 'acting' man, who makes an ever better world to live in for
himself and his fellow human beings, and who opens up
and reveals man himself ever more.
Keeping scientific results secret reduces science to the level of the merely material, on which property is of an exclusive nature. This can only be due to the pursuit of material interests, not to science itself. Besides secrecy is often
a short term strategy. Ultimately science is for all people.
It is necessary, however, to take care that spiritual property
is protected from plagiary.
Secrecy for reasons of a military and political nature is also
a short term strategy which can only be given up in a situation in which people begin to trust each other.
Working at apparatuses that are meant to penetrate into
the private world of our fellow human beings such as hidden transmitters is morally objectionable.
It is of great importance that specialists themselves popularize the main points of the results of scientific research.
Many aspects of technical development promote the international and mondial cooperation, many aspects also require this cooperation.
The research-workers should continually reflect on their
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responsibility. This task can be promoted by exempted experts but it cannot be taken over. A code of honour seems
to be a far from effective expedient for reflection.
Chapter 6 deals with the consequences technical develop
ment has had as regards war and arnament. War has promoted but also hampered technology. Moral rules have never
stopped war with the use of certain new arms in a serious
way. At present destruction of big cities has become a primary object in war. The burial of modern arms and the
knowledge to make them is not a solution. It fails to appreciate the nature of science and technology and it also fails
to appreciate man's behaviour in serious wartime conditions. The present strategy of the mutual deterrent is politically most instable and morally most dubious. The only
solution is giving up violence voluntarily as a means of making up human disagreements and animosities. Technical
development shows more and more clearly the inhuman nature of war.
Chapter 7 describes the revolutionary aspects of technical
development. Science and technology have experienced several revolutions in their development themselves. In trade
and industry man's responsibility is becoming greater and
greater, through the growing complexity of the processes of
production and so man's work is becoming more and more
human. Labour should become: self-realization of man in
freedom and community with other people.
When considering the meaning ot free enterprises one
should not think of capital and profit only. Capital is a factor of production beside many other factors. Profit is not
an absolute standard but a kind of graduator for efficiency
and a reward for services.
The term 'employment' is ambivalent. For his own self-development man needs the opportunity to give his contribution to man's labour in freedom. Monotonous routine-work
is more and more done by machines. The work which is left
must be divided in as great a freedom as possible. This
seems to be a Utopian thought. But thinking in a Utopian
way has a certain significance for the direction in which we
go because it is an actual expression of the tension between
the real, the possible and the not yet possible. T o give an
example of this, a summary is given of Thomas More's Utopia. A valuable thought derived from it is the untying of
the bond between daily work and the supply of elementary
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necessities of life. And with that the worst compulsion in
the struggle for life disappears.
Technical development may work in a revolutionary way
for the developing countries. The mass media put us into
contact with them; the means we have to meet our material
wants can also be used in developing countries. In order to
prevent exploitation international cooperation is necessary
on a large scale. Starting-point for this international cooperation must be: How to use the resources of the earth in the
best way for all people, without any waste?
The idea of morality in our society should be developed
into a direction that is connected with the creation of conditions within which there is a chance of economic activities. This idea, then, is based on two main points: our common needs and our common manpower. Great divergencies
as regards questions about the foundations of ethics may go
hand in hand with a strong sense of unity as regards practical morality. The transition from the struggle for life to the
struggle for a life together with our fellow human beings is
a highly revolutionary one.
Marcuse's thoughts about encapsulating revolutionary possibilities are summarized and discussed. The writer of this
work regards the increasing prosperity of the labourers as a
good thing and so he does not agree with Marcuse in this
respect. Nor can this writer agree with Marcuse when the
latter notices the disappearance of higher culture and regards this as a phenomenon of encapsulation. Marcuse's
idea of a revolutionary elite university is completely dismissed.
Chapter 8 deals with democracy in relation to technology.
Technology is getting increasingly more social and political
significance. The comparatively autonomous nature of technology does not exclude control by man. We are all dependent on each other in forming human society. The necessity
of expert leadership first leads this writer to some thoughts
on technocracy, which proves to have serious and fundamental deficiencies. Technology must not become an end,
but a means, subordinate to man's ends. Humanity cannot
be divided into experts who know everything and laymen
who know nothing. Universal expertness does not exist. All
people are interested in development; all people must be
able to influence this development. It is only the arguments
that count. This leads this writer to democracy. The main
theoretical aspects of democracy are discussed according to
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Dahl. A logical, perfect system is not produced. The actual
realization of democracy is discussed according to Michels.
The elected leadership always tends to turn into oligarchy.
Democracy must ever be self-producing.
The complex human society makes it impossible for all relations between people to be really personal friendly relations. This is neither possible nor necessary.
Science is democratic in so far that only the arguments and
not the authority have influence on decisions. Technology
has influence on decisions because it realizes possibilities
that used to be Utopian. Increasing development and education of man has demonstrably democratizing consequences.
Democracy deals with the framing of man's ends and with
the ways along which these ends can be reached. Human society needs structures. Complete arbitrariness nullifies freedom. The great problems, connected with the realization of
the democratic idea, render it inevitable that here, too, man
goes the experimental way.
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S T E L L IN G E N

1 Bij het spreken over electronische reken- en informatie
verwerkende apparatuur veroorzaken antropomorfe uit
drukkingen als brein, geheugen, zelfcorrectie, autonome
keuze enz. grote en ernstige verwarring en misleiding van
niet ter zake kundigen. Zulk antropomorf spreken dient
men derhalve te vermijden.
2 Von Martin schrijft: ‘... in der Technik (und - idealtypisch - in ihren Tragern) lebt ja ein grundsatzlich unbeschrankter Machtwille: ist doch das Reich der Technik
das der unbegrenzten - durch keine Wertgesichtspunkte
eingeengten - Möglichkeiten’.
Deze uitspraak is materieel onjuist' en formeel, door de
toevoeging ‘ideaaltypisch’ een vicieuze cirkel.
(A van Martin: Ordnung und Freiheit. Frankfurt am
Main, 1956, p.254. Ned. vert. De spanning tussen orde en
•vrijheid, Utrecht-Antwerpen, 1962, p.208).
3 Reiner bepaalt de waarde als het verheugende (Erfreuliche), de onwaarde als het onaangename (Unerfreuliche).
Deze bepalingen maken de moeilijkheden rondom de om
schrijving van het begrip ‘waarde’ eerder groter dan klei
ner.
(H. Reiner: Die philosophische Ethik. Htidélberg, 1964,
p.217. Ned. vert. Wijsgerige Ethiek, Utrecht-Antwerpen,
1969, p.'276).
4 Het feit dat in de Katholieke Kerk het priesterlijk ambt
alleen toegankelijk is voor mannen, moet als een ana
chronisme beschouwd worden. De taakverdeling tussen
mannen en vrouwen in het ambt moet niet door juridi
sche maatregelen vastgelegd worden, doch spontaan uit
de eigen geaardheid voortkomen.
5 Von Weizsacker schrijft: ‘Die Welt der Technik und zumal die Welt der modernen Experimentierkunst ist nicht
der natürlich gegebene Lebensbereich des Menschen’.
Deze opvatting getuigt van een te statische visie op de
natuur van de mens.
(C.F. von Weizsacker: Zum Weltbild der Physik, Leipzig,

1943, p.50. Ned. vert. Het wereldbeeld in de fysica,
Utrecht-Antwerpen, 1959, p.47-48).
6 Schoeps is van mening dat Marx, bij zijn beschrijving
van de menselijke vervreemding en de weg waarlangs
deze ongedaan kan worden gemaakt, slechts geleid werd
door historische motieven en niet door ethische. Huma
nitaire en morele motieven worden door Schoeps be
schouwd als ‘kleinbürgerliche Sentimentalitat’. Deze op
vatting is zeer eenzijdig.
(H.J. Schoeps: Was ist der Mensch? Philosophische Anthropologie als Geistesgeschichte der neuesten Zeit, Göttingen, 1960, p.39 en 50-51. Ned. vert. Over de mens,
Utrecht-Antwerpen, 1966, p.33 en 46).
7 Het gebruik van het symbool ‘± ’ in de betekenis van
‘ongeveer’ komt niet overeen met het ondubbelzinnig ge
bruik in de wiskunde, en dient derhalve als verwarrend
vermeden te worden.
8 Leraren bij het voortgezet onderwijs die een universi
taire studie wensen te maken, moeten organisatorisch zo
veel als redelijk mogelijk is tegemoetgekomen worden.
Het instellen van avonduniversiteiten op enkele centrale
plaatsen in het land is daartoe zeer bevorderlijk.
9 Het verdient aanbeveling, de taakomv^ng van leraren
aan het voorbereidend wetenschappélijk^onderwijs zoda
nig te bepalen, dat deze leraren wetenschappelijke acti
viteit kunnen ontwikkelen.
10 De soortelijke massa van balsahout is groter dan de soor
telijke massa van water.
11 Democratisering van de samenleving wordt niet bevor
derd door het minachten van een beschaafde omgangswijze.
12 Bedrieglijke pseudowetenschappelijke termen behoren
uit de reclame te verdwijnen.
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