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'Techniek is aIleen 
v66r u als zij lDet u 
is ontwikkeld' 

Prof. s. J. Doonnan: 
'De kernvraag bij morele kwesties, ook over techniek, is: 

Wat voor soort mensen willen wij worden?' 

Ik wil aansluiten bi; de opmerking 
van professor Arnbak, dat het 

'tenlijk gaat over culture Ie 
empels. Als men culturele 

drempels wil onderzoeken is het 
wellicht verstandig eerst eens een 
blik te werpen in het geheugen van 
onze cultuur. De literatuur 
presenteert in zekere zin het 
geheugen van onze cultuur. Als men 
ziet naar de geschiedenis van de 
receptie van techniek en wetenschap 
in de laatste eeuwen - en ik denk in 
het bi;zonder aan de 1ge eeuw - dan 
vindt men een reeks van boeken (in 
de 20e eeuw worden het ook films, 
tegenwoordig noemen we het 
'science fiction') over de techniek en 
de rol van de techniek. Er worden 
tamelijk omineuze voorspellingen 
gedaan. 

dr. Frankenstein tot Distopia: 
'techniek zonder u' 
Ik hoef u niet te herinneren aan de 
inhoud van Mary Shelley's 
dr. Frankenstein. Iedereen heeft 
ongetwijfeld wel eens een intrigerende 
fllmversie daarvan gezien en men 
weet dat er sprake is van een mengsel 
bestaande uit een wetenschappeliik 
onderzoeker, een super-technicus en 
een volslagen malIoot, die dat 
vreemde monster creeert . Dat is nog 
het resultaat van een persoonlijke 
idiosyncrasie , zou men kunnen 
zeggen. In de 20e eeuw denk ik aan 
de film Melropole van Fritz Lang, 
waarin men ook een beeld ziet van 
cen door technische middelen 
gedomineerdc samenieving, waarbij 
mensen kunnen worden geexp/oiteerd 
door cen klcine bovenlaag en waar 
tcchniek in zijn (otale tegcndeel 

dreigt om te slaan. 
Vooral wil ik onder uw aandacht 
brengen - en zo u het niet gelezen 
heeft spoor ik aan het te lezen - dat 
prachtige boek van Aldous Huxley, te 
weten 'Brave New World'. Her is 
geschreven in 1932 en handelt over 
een staat ver in de toekomst. 
Wetenschappelijke, technische 
middelen zijn tot het uiterste 
aangewend om een stabiele 
gemeenschap te creeren, teneinde, 
nadat men veel sociale onrust en 
oorlogen heeft gehad , een situatie tot 
stand te brengen die in eerste plaats 
door de mensen zelf werd gewenst en 
die in de tweede plaats volstrekte 
stabiliteit voor het vervolg garandeert. 
Die staat is dan Discopia, zoals 
Huxley het kenschetst. Het is een van 
de meest pregnante en een van de 
meest pessimistische blikken die men 
kan hebben op datgene waar techniek 
- indien ongecontroleerd - ten langen 
leste toe zou kunnen leiden. In 
Distopia worden die technische 
mogelijkheden met name aangewend 
om mensen van de wieg tot het graf 
in een staat van bestendig geluk te 
houden en ervoor te zorgen dat zij 
niet in conflicten verwikkeld raken. 
Genetische manipulatie zorgt er voor 
dat er vrij perfecte exemplar en 
worden geproduceerd . un eicel kan 
96 identieke nakomelingen 
bewerkstelligen . Dat leidt tot zeer 
interessante manipulaties. 
Gedragstrainingen op uiterst jonge 
leeftijd zorgen ervoor dat de 
individuen a1 vroeg gelijk gericht 
gedrag gaan vertonen . Het 
belangrijkste is da r die mensen vanaf 
hun 16e jaar , als de meesr onrustige 
impulsen wakker worden , met de 

drug 'soma' geleid worden tot aan het 
graf toe . Die drug fixeert de mensen 
in een soon van adolescente droom. 
AIle sexuele fantasieen , aile 
onrustgevoelens , aile gevoelens van 
onbehagen worden gesublimeerd in 
behaaglijke dromen, zoals wij die 
aileen - zeker bij sommige 
zendgemachtigden - in de avonduren 
deelachtig kunnen worden als wij 
naar een verlicht glas kijken. 

'Brave New World': 
vrijwillig onderworpen aan techniek 
In die samen1eving is dankzij deze 
drug en dankzij perfecte 
stervensbegeleiding - ook al weer 
volIedig technisch geensceneerd en 
gemanipuleerd - een toe stand van 
illusoire , gedroomde perfectie tot 
stand gekomen , die de meeste 
mensen wensen. Maar zoals een 
filosoof ooit heeft gezegd: 'iedere 
samenleving bevat enkele 
ruziemakers' en zo komen ook in 
deze samenleving enkele individuen 
voor die tegen deze toestand in 
opstand komen. Er is een wilde in 
een natuurpark in Noord-Mexico, die 
in opstand komt. Het meest 
interessante dee! van het boek is 
eigenlijk tegen het eind, wanneer er 
een lang debat plaats vindt tussen die 
wilde en de dictator van die staat 
Distopia . De opstandeling protesteert 
regen het feit dat mensen in al hun 
denken en doen volledig 
gecontroleerd en volledig beheerst 
worden door de techniek . De dictator 
antwoord t daarop dat men deze 
west and desti jds zelf heeft gekol en . 
De burgers hebbcn zelf gekozen om 
in deze simatie van to ta le more le 
apathie te verkeren en om del e staat 
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te ervaren, waarin hun religieuze 
dromen, kunstzinnige dromen 
enzovoorts, allemaal precies van 
bovenaf gevormd zijn. Dat hebben zij 
zelf verkozen en de wilde is derhalve 
abnormaal. Hij is het enige 
abnormale exemplaar. En als zo'n 
abnormaal exemplaar aan de macht 
zou kunnen komen, zou men de 
ellende van voorheen terugkrijgen. 

'The Technological System': 
onbestuurbare ontwikkeling 
Het boek roept een belangrijke vraag 
op: Is het denkbaar dat mensen een 
techniek ontwikkelen die zich 
uiteindelijk tegen alle humaniteit 
keert? Het boek sluit aan bij een 
intuitie die men in de hele literatuur
receptie van wetenschap en techniek 
regelmatig tegenkomt, namelijk een 
buitengewoon zwarte kijk op datgene 
waartoe een technocratie lOU kunnen 
leiden als zij werkelijk in aBe 
perfectie en met een grote 
klakkeloosheid zou worden toegepast. 
'Techniek zonder u', zou men 
kunnen zeggen, heerst in zekere zin 
in Distopia. 

Dat is een intuitie die men terugvindt 
bij een hedendaagse auteur. Dat is de 
Franse cultuurfilosoof Jacques Ellul, 
die schrijft over de ontwikkeling en 
de bestuurbaarheid van de techniek. 
Hij heeft al in de vijftiger jaren een 
boek geschreven - het is onlangs door 
hem uitvoerig herzien en aan nieuwe 
ontwikkelingen binnen de 
informatietechniek aangepast - dat is 
vertaald in het Engels en 
merkwaardig genoeg in Amerika een 
grote 'bestseller' geworden. Het heet 
daar 'The Technological System'. In 
dat boek verdedigt Ellul enkele zeer 
barse thesen. 
Zijn eerste barse these is dat techniek 
zich volstrekt autonoom ontwikkelt. 
Het hele beeld dat wi; hebben, 
namelijk dat techniek iets is dat door 
individuele menselijke beslissers 
wordt gestuurd en waar wij nog 
invloed op kunnen uitoefenen als 
individuen, is een volstrekt 
achterhaaldc conceptie. Het is 
eigenlijk ongeveer hetzelfde als 
wanneer cen van onze lichaamscellen 
zou proberen zich cen bceld te 
vonnen van de besturing van het hele 
lichaam. We zijn allemaal een 
underded \'an het techmsche svstcem. 

Het technische systeem ontwikkelt 
zich autonoom en menselijke 
individuen moe ten zich daaraan 
aanpassen. Zij zullen zich daar ook 
aan aanpassen. Dat is de intuitie die 
door Ellul op grond van een analyse 
van de wijze waarop techniek zich 
ontwikkelt als een realiteit aan ons 
wordt voorgelegd. 

Jacques Ellul: 'Wij kunnen geen 
afstand meer nemen tot de techniek' 
De vraag die het boek van Huxley bij 
ons oproept, gaat eigenlijk nog veel 
dieper. Immers, in het boek wordt 
gesteld dat de situatie van Distopia 
een door de burgers van Distopia 
zelve gewenste situatie was. De vraag 
die zich dan onmiddellijk voordoet, is 
of wij argumenten zouden kunnen 
vinden om de burgers van Distopia 
alsnog te ontmoedigen om in hun 
merkwaardige staat voort te gaan. 
Kunnen wij de conceptie van een 
dergelijke blinde technische staat 
blokkeren met argumenten of kunnen 
wij dat niet? 

Ellul heeft daar ook een opmerking 
over. Hij stelt dat wij dat in feite niet 
meer kunnen, omdat onze 

1ge- en 20e-eeuwse 'science 
fiction': tamelijk omineuze 
voorspellingen (J'lJer de roi 
van de techniek 

denkbeelden reeds op vergaande wijze 
door diezelfde technische 
ontwikkeling gevormd worden. Er 
zijn volgens hem allerlei beperkingen 
opgelegd aan onze vermogens om 
deze situatie te doordenken en te 
doorvoelen, die het ons onmogelijk 
maken om nog intellectueel vrij te 
staan tegenover de technische 
ontwikkelingen. Zoals hij dar 
uitdrukt aan het eind van zijn boek: 
het probleem van de moderne mens is 
dat hij intellectueel en moreel niet 
meer over orientaties beschikt, die 
hem in staat stellen zulke argumenten 
te leveren. Dat is dan v,;at hij in 
antwoord op de vraag, gesteld in het 
bock van Huxley gezegd zou hebhen. 
Met andere woorden, m Elluls boek -
een veel gelezen studie -- klinkt een 
huitcngewoon zwartgalligc en 
pe~simistischc visie door op de 

ontwikkeling van de techniek. De 
vraag is of die blik terecht is. Is het 
terecht er zo over te denken? Ik denk 
dat men moet beginnen met de 
stellingen van Ellul serieus te nemen, 
voordat men ze verwerpt. Men kan 
de vraag ook anders stellen: Is er een 
mogelijkheid voor een wat meer 
optimistische visie op de ontwikkeling 
van de techniek? Er lopen natuurlijk 
zeer veel optimisten rond, maar hun 
aanbevelingen zijn - intellectueel 
gesproken - niet altijd even 
steekhoudend voor het probleem dat 
ik heb aangesneden. 

'onvoorzienbare en onomkeerbare 
gevolgen voorkomen': vreemd 
advies 

• Ik wi! een computeronderzoeker 
noemen: John McCarthy, een 
Amerikaan die aan de wieg heeft 
gestaan van de ontwikkeling van 
kunstmatige-intelligentie-onderzoek. 
Hij redeneert aldus: Er zijn grote 
problemen bij de implementatie van 
de automatisering, bij de 
implementatie van automaten in 
sociaal gevoelige roHen, maar wij 
kunnen misbruik en verkeerde 
handelingen heel goed voorkomen. 
Als wij maar twee belangrijke criteria 
toepassen. Dat is als eerste dat wij 
nooit iets moeten implementeren als 
het onvoorziene gevolgen heeft. De 
tweede aanbeveling is, dat wij nooit 
iets moe ten implementeren als het 
onomkeerbare gevolgen heeft. Als 
logicus stel ik dan dar de aanbevelin. 
om iets nier te doen als het "" 
onvoorzienbare gevolgen heeft, mij 
hoogst eigenaardig lijkt. Per definitie 
zijn dat namelijk gevolgen die men 
niet kan voorzien. Met andere 
woorden: de aanbeveling is Of om 
niets te doen, Of om de aanbeveling 
naast u neer te leggen. 

Van onomkeerbare gevolgen zijn er 
magistrale voorbeelden in de tweede 
helft van de 20e eeuw, dat wil zeggen 
van schijnhaar onomkeerhare 
gevolgcn bijvoorbeeld op ecologisch 
gebied. Het zijn gevolgen die allemaal 
pas achteraf werden geconstateerd. 
Een dcrgelijke aanbeveling is dus ook 
niet een aanheveling die direct veel 
hout snijdt. Het zijn aardige, 
optimistische aanbevelingen, maar ze 
zijn niet erg seneus, Ik vind het dll" 
nog niet zo'n serieus uptimisme, 
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het paradijs als eindbestemming, 
criterium voor de middeleeuwers 
De vraag is waarom mensen die 
orienta ties vroeger wel hadden. 
Waarom konden mensen vroeger weI 
teehnisehe ontwikkelingen 
beoordelen? Ik wijs dan op een 
periode, die weer zeer in de aandaeht 
is - ook weI tereeht - mede omdat er 
langzamerhand veel mooie studies 
over zijn gesehreven: de 
middeleeuwen. In de middeleeuwen 
konden intelleetuelen zieh wel 
degelijk over ontwikkelingen op 
teehniseh gebied - het waren er niet 
zoveel, maar ze waren er toeh - een 
oordeel vormen, tot een beoordeling 
komen. Dat staat los van de vraag of 
het een verstandige beoordeling was. 
~t gaat aIleen om de vraag of men 
.n beoordelen. Dat kon men. Dat 

kon men om de heel simpele reden 
dat men besehikte over een 
kosmologie, een visie op de wereld, 
en met name over een visie op de 
plaats van de mens in de wereld, die 
het mogelijk maakte ontwikkelingen 
zo te behandelen alsof het 
ingenieursproblemen waren, alsof het 
op ziehzelf teehnisehe problemen 
waren, die men zou kunnen oplossen. 
Waarom was dat het geval? Dat was 
het geval omdat men in de 
middeleeuwse kosmologie een zeer 
held ere notie had over wat de 
menselijke natuur voor iets is en ook 
een heel heldere norie had over wat 
de eindbestemming van mensen is. 
~ menselijke natuur was - zoals het 
_de 12e eeuw bloemrijk besehreven 
werd - die van de pelgrim, die op 
zoek is naar het paradijs. Dat geldt 
voor ieder mens. Ieder mens is in 

is de techniek4Utotwom en 
mott de mens ziph aanpassen? 

wezen op weg naar het paradijs. De 
eindbestemming van de mens is de 
verlossing, die is te vinden in dat 
paradijs. Daartoe leeft de mens in een 
wereld, die haar of hem alle tekens 
oplevert welke op die weg aanwijzen 
hoe die weg begaanbaar kan zijn. De 
wereld - ik noem bijvoorbecld het 
schitterende boek H erfstti; der 
Aliddeleeuwerl van .lohar! HUlzmga -
om de mens heen was een vvercld yol 
met tekens, die hem verder 

voorlichtte over de menselijke natuur, 
over de eindbestemming, en dus ook 
over de wijze waarop zij of hij moest 
oordelen over teehnische 
ontwikkelingen. De vraag hoe men 
een technisehe ontwikkeling moet 
beoordelen als men een no tie heeft 
van de menselijke natuur en van de 
menselijke eindbestemming, is verder 
een simpele vraag. Het is de vraag in 
welke mate de besehouwde 
ontwikkeling bijdraagt aan het 
realiseren van die menselijke natuur, 
respeetievelijk het bereiken van die 
eindbestemming. Het is een soort 
vergelijking - zo zou men bijna 
kunnen zeggen - die zich laat 
uitrekenen. Nogmaals, het gaat er 
niet om of de premissen juist of niet 
juist waren en of men goed 
oordeelde. Het gaat er aIleen om dat 
de mensen orientaties hadden en dat 
mensen tot een oordeel konden 
komen. 

natuurwetenschap en techniek 
vervingen 'waartoe?' door 'hoe?' 
Waarom hebben wij in onze tijd dan 
problemen met het beoordelen van 
teehnische ontwikkelingen? Waarom 
hebben wij dan geen orientaties, als 
het waar is wat Ellul zegt? WeI, dat 
danken wij inderdaad in zekere mate 
aan de opkomst van 
natuurwetenschap en techniek. Met 
name de 17e- en 18e-eeuwse 
natuurwetenschap heeft zich kunnen 
ontwikkelen dankzij de afbraak van 
de antieke kosmologie. Zonder 
afbraak van de antieke kosmologie, 
zonder afbraak bijvoorbeeld ook van 
het middeleeuwse wereldbeeld, zou 
de hele moderne ontwikkeling van 
natuurwetensehap en techniek 
onmogelijk geweest zijn. De moderne 
natuurwetensehappelijke onderzoeker 
vraagt namelijk niet meer waartoe 
deze fysische objecten bestaan, 
waartoe de mens bestaat, waartoe het 
uruversum bestaat, maar de moderne 
onderzoeker vraagt aIleen maar hoe 
bepaalde processen plaatsvinden, 
opdat men daardoor kan weten hoe 
men die processen kan toepassen en 
tot beheersing van die processen kan 
komen. 
Met andere woorden: in 'de 
wcrkelijkheid' die uit de nieuwe 
ontwikkelingen van natuurwetenschap 
en techniek al vanaf de 17 e en lSI..' 
eeuv; voortko!I1r, treft men geen 

menselijke natuur meer aan en men 
treft ook geen natuurlijke menselijke 
eindbestemmingen meer aan. Naast 
de natuurwetenschappelijke en 
technische traditie beschikt men over 
allerlei my then die ons nog informatie 
lijken te geven over wat dan wellicht 
de menselijke natuur zou zijn en wat 
wellicht de eindbestemming van de 
mens zou zijn. Er is echter een 
zodanige divergentie opgetreden in 
die my then en die my then zijn in 
zekere zin toch weI in een zodanige 
mate verdrongen door het 
natuurwetenschappelijke wereldbeeld, 
dat zij ons eigenlijk niet meer het 
soort orienta tie geven dat nodig is om 
tot een beoordeling van technische 
ontwikkelingen te komen. 

~ denatuur van de mens' 
'lJiel buiten het kader van de 
opkOtn£nde natuurwetenschap 

Integendeel, filosofen die sterk 
aanleunen tegen wetenschap en 
techniek in de 20e eeuw, hebben vaak 
een sterke neiging om te zeggen dat 
zinvoIle vragen slechts de vragen van 
natuurwetenschap en techniek zijn, 
en misschien ook nog de vragen van 
de sociale wetenschappen - mits ze 
maar voldoende naar het model van 
de natuurwetenschap worden gesteld 
- maar de vragen over moraliteit, 
over goed en kwaad, over mooi en 
lelijk, zijn geen zinvolle 
wetenschappelijke vragen. Die 
hebben niets met weten te maken. 
Die kunnen dus ook niets met 
debatten te maken hebben. Daarover 
kunnen wij niet argumenteren. Dat 
zijn kwesties van smaak. Daarover 
kunnen wij ons aIleen expressief 
uiten. Oat denken wii te doen 
bijvoorbeeld als wii stemmen of als 
we applaudiseren of honen. 

Kantiaanse visie: ook buiten de 
natuurwetenschap redelijke de batten 
Ik denk dar Ellul wei enig gelijk heeft 
wat onzc dcsorientatie op zich betreft 
als hij stelt dat het te maken heeft 
met de briljante carriere van 
wetenschap en techniek. 
De vraag is hoe wij v'an die 
desorientatie - van die l100d - een 
deugd kunnL'n maken, 
Sierkwaardlgerwi)ze heeh de I St'-
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eeuwse filosoof Kant dit al verdedigd 
en is er in de tweede helft van de 20e 
eeuw en met name in de laatste 10 tot 
15 jaar, wederom bij filosofen die 
sterk aanleunen tegen 
natuurwetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen, een 
interessante gedachtengang te 
bespeuren, die er toch naartoe gaat 
dat men iets bemoedigender tegen 
deze ontwikkelingen aan kan kijken. 
Kant - en met hem dus die laatste 
groep van filosofen - stelt de zaak als 
voigt. Het is eigen aan de menselijke 
realiteit om zich in verschillende 
praktijken te engageren. Dat doen u 
en ik als wij ons engageren in 
natuurwetenschappelijke, in 
technische, in esthetische, in morele 
en in allerlei alledaagse debatten. Wij 
zijn op allerlei manieren in overigens 
sterk verschillende praktijk 
geengageerd. Kant merkt terecht op 
dat de eenzijdige concentratie op 
natuurwetenschap en 
natuurwetenschappelijk theoretiseren, 
alsof dat de enige vorm is van redelijk 
kunnen zijn, een miskenning is van 
de varieteit van intellectuele functies 
die wij hebben, van de varieteit van 
manieren waarop de mensen redelijk 
kunnen zijn. De kern van zijn stelling 
is: a) wij zijn feitelijk geengageerd in 
allerlei verschillende soorten de batten 
en b) die debatten zijn zeer 
verschillend van aard en hebben 
derhalve hun eigen kenmerken van 
redelijkheid. Bijvoorbeeld in debatten 
over moraliteit is het inderdaad de 
kern van dergelijke argumenten dat 
wij over goed en kwaad moeten 
oordelen, zonder dat wij weten wat 
de menselijke natuur is en zonder dat 
wij weten wat de menselijke 
eindbestemming is. 

denken is pas humaan bij 
toetsing aan andere inzichten 
Kant geeft aan die constatering een 
zeer merkwaardige draai. Hij zegt dat 
het maar goed is ook dat wij niet 
weten war de menselijke natuur is en 
wat de menselijke eindbestemming is, 
want - en het is een 18e-eeuwer die 
dit zegt - zouden er mensen zijn die 
dit echt wisten, dan lOU dit bij die 
mensen onvermiidelijk leiden tot 

fanalismc. De heste voedingsbodem 
voor fanatisme. religicus fanatisme of 
wat dies meer I.ii. zou ziin cle 
wetenschap Jar men werkdiik de 

menselijke natuur onweerlegbaar kent 
en de menseIijke eindbestemming 
onweerlegbaar kent, want
argumenteert deze 18e-eeuwer - er 
zal dan een onbedwingbare behoefte 
zijn om deze gedachte zo nodig met 
geweld aan anderen op te leggen. Ik 
denk dat hij de plank niet ver mis 
slaat. 
Met andere woorden, de erkenning 
dat wij in morele debatten die 
wetenschap eigenlijk niet hebben, is 
op zich een heel vruchtbare 
erkenning. Het is een erkenning die 
ons dwingt tot twee zaken. De eerste 
is dat wij groot gewicht moeten 
hechten aan het feit dat wij 
zelfstandig kunnen denken. De 
tweede is dat wij er groot gewicht aan 
moe ten hechten dat andere mensen 
net zo zelfstandig denken als wij dat 
zelf behoren te doen. Dat voigt uit 
het feit dat wij tot de erkenning 
moe ten komen dat wij de menselijke 
natuur en de menseIijke 
eindbestemming niet kennen. 
Ten slotte zegt Kant iets dat de 20e
eeuwers hem nu nazeggen: Denken is 
niet een soort subjectief mijmeren, 
niet iets dat in het hoofd van een 
individu plaats vindt en dat 
mysterieus en ontoegankelijk is en 
aileen maar een soort luxueuze 
bezigheid is; denken is pas humaan 
ais het getoetst wordt in een 

natuurweUmschap en techni.ek 
vallen binnen het morele Wer 
van onze vi.sie op de mens 

argumentatieve praktijk, ofwel als er 
over de ideeen die men denkt te 
hebben vanaf het allereerste begin 
met anderen wordt gedebatteerd. 
Kan dat? Ik beweer dat dit zelfs al 
kan bij zoiets ais de Ring des 
Nibelungen, die onlangs in zijn geheel 
in Rotterdam werd opgevoerd. In een 
discussie nadien in Rotterdamse kring 
bleek dat er op allerlei niveaus 
gedebatteerd kon worden over mooi 
en lelijk. Die merkwaardige 1ge
eeuwse my the gaat overigens ook over 
de ontwikkeling van de techniek. 
Over deze merkwaardige voorstelling 
van het menselijk lot kan men op 
allerlei niveaus mooi- en 
leliikheidsappreciaties ontwikkden en 
\"erdiepen~ en aldus kunnen mensen 

zich meer beelden verschaffen over de 
menselijke realiteit dan aileen het 
beeld dat natuurwetenschap en 
techniek hun geven. 

Nietzsche: 'Wat voor mensen 
willen wij worden?' 
Kortom - en ik kom nu tot de 
conclusies - de kernvraag van het 
morele debat was vroeger uiteindelijk 
de vraag: 'Wat is de mens?'. Daar 
vloeide een gefundeerde ethiek uit 
voort. De kernvraag van onze morele 
problematiek - en die doet zich ook 
voor als wij over technische 
ontwikkelingen willen denken en 
argumenteren - is de vraag die 
Nietzsche al stelde: 'Wat voor mensen 
willen wij worden?'. Nietzsche zegt 
dat op het moment dat men zich • 
realiseert dat wij geen gegeven 
menselijke natuur hebben, moraliteit 
gekenmerkt is door de vraag: 'Welke 
soort van mensen willen wij eigenIijk 
worden?'. Daarover denken en 
argumenteren is een taak waaraan 
niemand zich kan onttrekken, althans 
als wij een cultuur voor ogen hebben 
waarin burgers zich actief engageren 
in morele kwesties over techniek en 
waarin men niet leeft in de morele 
apathie van Distopia, die figureerde 
aan het begin van mijn voordracht. 
De conclusie daarvan zou zijn een 
oproep aan u om u te realiseren dat 
op het beeld dat Van den 
Kroonenberg schetst over de 
universiteit op een punt enige 
aanvulling nodig is. • naast kennisontwikkeling en transfer 
ook breed leren argumenteren 
Het gaat niet aIleen om 
kennisontwikkeling gericht op 
toepassingen, niet aileen om 
kennisoverdracht (-transfer), maar 
ook, op aile niveaus van scholing 
- beginnend op de lagere school maar 
zeker ook op de middelbare school en 
op alles wat zich universiteit noemt ~ 
om een vorming die erop gericht is 
jonge mensen te laten onderkennen 
dat er een veelheid van verschillende 
levenspraktiiken is. Jonge mensen 
moet worden geleerd dat er een 
veelheid van beelden is die wij ons 
maken van de werkelijkheid en dat 
het wat dit betreft een heel beperkt 
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dringeh·,t!r op aan eerlijk-kritisch te zonder u?' yond ik prima. Ik geloof vernieuwing in de opzet van de 
zijn .. CosiJ~Laat ik beg.innen met overigens dat het met de aanvaarding jaarverga . g in de vorm van de 
wat IS het beste'V.ond: dat IS her van technische vooruitgang en con ntatie met de praktijk, die in 
verhaal van Door~'al'l>.Qat heeft mij vernieuwing bij het grootste deel van e middag is bedreven. Dat de 
als rechnicus althans het ~t onze bevolking best meevalt. Dat /" organisatie van dit deel van het 
geboeid. Dat doet natuurlijk ni'ets-.at kwam er ook bij Arnbak w~ Ook programma niet helemaal klopte is 
aan de inleidingen van Van den ·~·'W.l!t dit betreft yond ijYwat Doorman jammer, maar hij tilt daar niet zwaar 
Kroonenberg, Arnbak en Van Rood. zei~enlij~,.>M~t Doorman is aan. De aandacht voor het leren 
Ook de inleiding van prof. Van den Cosijnse $~vertuigd dat de omgaan met techniek, die er ook in 
Kroonenberg was interessant en gaf tec!lnft:K zich autol1OQ!11 ontwikkelt. het middagprogramma goed uitkwam, 
een uitstekend beeld hoe wetenschap.>/>Maar het is weI onze t:iak.~ is voor ir. Cosijnse de essentie 
onderwijs en praktijk verbond{~p./// verantwoording er voor te zor~~ geweest van de jaarvergadering 
moe ten en kunnen wordery'/ we er goed mee omgaan'. Positief -"'--1988. • 
Het thema TechnieJyv66r u of oordeelt dit HB-lid ook over de ~ 

/// 
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beeld is dat Marvin Minsky 
(Amerikaans computeronderzoeker) 
geeft van de menselijke realiteit als 
hij zegt dat een mens niets anders is 
dan 'a computer made out of meat', 
een computer gemaakt van vlees. Dat 
komt mij voor als een beeld van de 
menselijke realiteit waarmee wij 
weinig morele kwesties kunnen 
oplossen. Tenslotte gaat het erom dat 
jonge mensen leren deel te nemen in 
een veelheid van argumentatieve 
praktijken; immers, al die 
verschillende praktijken waarin wij 
toch al diep ge'involveerd zijn, hebben 

een eigen argumentatieve structuur 
met een eigen werkelijkheidsbeeld en 
met eigen no ties van redelijkheid. 
Dat alles moe ten jonge mensen zich 
eigen maken. 

enig optimisme aIs techniek met u 
en dus voor u wordt ontwikkeld 
De titel van dit congres was 
'Techniek v66r u of zonder u?'. Als 
techniek zich ontwikkelt zonder u 
- dat is in feite het beeld van Ellul -
dan denk ik dat de realisering van de 
pessimistische scenario's die wij in 
een niet onbelangrijk deel van de 

literaire receptie aantreffen, een zeetflJ' 
rede mogelijkheid is. Als techniek 
zich echter met U ontwikkelt, en dus 
dientengevolge vaar u - want dat is 
eigenlijk de enige vorm van techniek 
voor u, die ik ken, nl. dat het met u 
is ontwikkeld - dan denk ik dat het 
mogelijk is de toekomst met enig 
optimisme tegemoet te zien. 
Ik heb op zeer grote, zeer abstracte 
afstand over de techniek gesproken, 
maar dat komt door de organisatoren, 
die in een ongetwijfeld vreemde 
opweUing een filosoof in dit geeerd 
gezelschap hebben uitgenodigd. • 

techniek wordt in'·Gt:.Gguur en eventueel de betrokken opzichte van yro~ en geldt als I) 
gelllustreerd op het mome.nt dat de medewerker thuis opbellen. devies: yerg~et wat je weet en begin 
techniek zelfstandig verde;·gaitl·~r Automatisering met terminals wordt ognieil~. De specialistische kennis 
daarmee een nieuwe markt creeert~ "'" onder meer in de assemblage-afdelin~/van de medewerkers neemt echter 

tOegepast. Een van de interessantt(' steeds verder toe en het 
aspectenilie[van is dat .I}et"., -- veranderingsproces houdt mede in dat 
voorraadbeheei;~tegreerd is in de de ondernemer in zijn eigen 

toekomstbeeld 
De trend naar klein ere series, kortere 
levertijden en kleine voorraden heeft 
onder meer tot gevolg dat flexibele, 
oms tel bare machines nodig zijn. 
Nedap gebruikt dan ook 
computergestuurde 
bewerkingsmachin~sdie 24 uur per 
dag onbewaaktkunnen draaien en die 
bij storing automatisch waarschuwen 

fabriek ent:ieh"nier 'ill~.afspeelt op onderneming steeds minder baas en 
eenapatfkantoor. ....... ~. meer medemens wordt. 
Oak de opslag van gegevens, nod11r~ .. _ Bij dit nieuwe ondernemerschap zal 
biivoorbeeld bij een nabestelling, dus li1j--z~h echter steeds de vraag moeten 
een twcede serie, zijn niet meer in stellen-'wle-BCwat de weg van de 
iemands hoofd of in het archief onderneming b~paah. 
opgeslagen, maar in de machine zelf. 
Aldus verandert in [eite alles ten 

• 
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'werkplaatstechniek en organisatie'. Nijverheid en Handel bestuur: enthousiast over de 
Die specialisatieh~eft dus zeer goed En dan is er natuurlijk de gemengde structuur, overtuigd van 
doorgewerkt in zijntatriere. Hij Nederlandsche Maatschappij voor het nut van de platformfunctie van de 
werkt en denkt enthousiaStPlee aan Nijverheid en Handel. Indirect kent Maats)liappij. Hij formuleert zeer 
en over een herstructurering 'In-AF:zo- hij de Maatschappij al heel lang. 'Via gerieht enige mogelijkheden voor 
verband met onder meer de vormin,g· •... rni;n grootvader, die had het ~viteiten in die platformfunctie. 
van 'business units'. Dat spreekt hem 'owr~~ens altijd over Handel en //Dat is dan in de eerste plaats wat 
aan. Altijd al heeft deze van huisllit Nijvemei4.c in die volgorde.' Wat zijrt reeds in de aanhef is genoemd: niet 
technic us marktgericht gedacht. /Hij grootvader over..de Maatschappij // aIleen het onderwijs in tal en en 
vindt da,t marktgericht denken/ver vertelde wekte bi)"'E6sijnse het/' techniek stimu1eren, maar ook dat in 
de gehe~e lijn noodzakelijk, du ook vermoeden dat die vast 'W1"k/" economie. 
aan de Pfoduktiekant. / interessant moest zijn. Zij;r/ ~ Ais zovelen is ir. Cosijnse bezorgd 
'Het tapil~garenbedrijf heeft ~tijd al persoonlijke relatie met . .de ~er de kwaliteit van het onderwijs in 
heel dieht'bij de markt geze¢n', Maatschappij kent twef invalshoeken: ons d. Met diegenen die, net als 
aldus CosiWse. 'Er is een z,*r het bedrijfslidmaatslhap van zijn hij, einde en hebben gedaan in 
intensieve s\imenwerking rr/et onze onderneming en /tjn vroegere aIle vakken waatin)es werd 
klanten. Op\het gebied va/1 lidmaatschap v,ln de Ronde Tafel, ontvangen heeft hi; een negatief 
produktontwikkeling en ,jan waarvan me!feleden hem tot bezoek oordeel over het systeem van 
eollectieontwikkeling. wle maken een / 

dukt dat ei~ gevoeli~ is voor korte 
·ertijden. We",moetel, het hebben 

van onze produktont\\!1kkeling, onze 
kleinschaligheid, ' onz~ 
specialiteitenpolid~k; waarbij we 
voldoen aan alle'sdoften 
kleurenwensen, ordFrgroottes en 
dergelijke. En we q10eten op een 
optimale wijze geb~uik maken van 
onze logistieke fldibiliteit'. 

! 

! 
functies en hobl>ies 
Een gesprek met! ir. Cosijnse over 
mens maatschappelijk furtetioneren 
gaat over heel v~el van,dit soort 
gedachten. Weilaten het wat zijn 
dagelijks werk!betreft hierbij en 
stappen over qp de mens Cosijnse 
buiten zijn wQrk. Iemand van zijn 

1 0 en..instel~ng vervult ook qaarin 
cties:~s een 

bestuurslidrr~~iatssh~p van NIVE
Drenthe, vail een MTI-eu van d,e 
afdeling Emken van het i;Cie..J(ruis. 
Hij maakt "Ioorts deel uit van'pe .••.•. 
Noordelijke seleetiecommissie yoor de 
KoningWillem I-prijs. 

De hobbies van Cosijnse liggen in 
belangrijke mate in de sportieve s(eer: 
tennis, wandelen, bridge. Daar is ex 
in de laatste tijd een bijgekomen die 
tekenend voor hem is: het omgaan 
met en trainen van een Labrador, die 
n~g niet zo lang gel eden in het gezin 
Cosijnse zijn intrede deed. Aan het 
omgaan, met deze Jevenciige, je kunt 
haas! w~Tzeggen dominante hond 
hdeeft hI) veel plezier. Daarin word! 
wei ingesPeeld op de jachtinstincren 
van de hom!, maar dat hliif! hcpcrkt 
(()t apporteren met ten dummy. 

De kwaliteit van her eindprodukr moel 100% zijn. 

aan de bijeenkomsten van de vakkenpakketten gemeen, Hi; vindt 
,Maatschappij opwekten. Dat was dan dat de Maatschappii,-i5ok weer in 
btth.et toenmalige Departement haar platformfune1:1e - niet aIleen 
Zuid~)St-D~nte, waarvan hij vrij aandacj:umD;;t bested en aan het 
snel besmursIlcNt:rd. In 1978 is dar pt.m5epsonderwijs maar ook aan het 
Departement samengegaan met het/ algemeen voortgezet onderwijs, ..... ' 

Departement Noord-Dre~/ a.v.o.v.W.O. 
Zo ontstond hel hui9ige'Dep~ent Ten aanzien van de verhoudingen 
Drenthe, waarvanCosijnse na die '.,.... binnen de Maatsehappij heeft ir. 
fusie vO()fzitter werd. Dat " t~nse ook een wens; meer 
voorzitterschap heeft geleid tot zijn same~erking en gerichte aetie op 
lidmaatschap van het hoofdbestuur, het gebi~an ledenwerving van 
wen het Departement Drenthe aan de 'Haarlem' en~ 
beurt was daarvoor iemand aan te departementsbest~ gezamenli;k. 

--..::, 
Wl)Zen. 
Zij beleven van dar 
hoofdbestuurslidmaatschap wijkt niet 
af \'an dat van men kan wel zeggen 
aile andere lCJCll en oud·leJen van dl1 

leren omgaan met techniek 
If. Cosdnse heef! deelgenomen aan de 
receme iaarvergadering in Enschede. 
W'lJ \'ragen !Ijn oonied daaro\Tf en 


