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Nederland is weer bezig met het oorlogsverleden. Dan
hangen thema’s als verzoening en verontschuldiging in
de lucht. Wij, Duitsers die al lang in Nederland wonen,
zijn in Duitsland opgegroeid met collectieve schuld.
Ons is geleerd: wie over zijn schaduw springt, schuld
bekent en zijn excuses aanbiedt, laat innerlijke groot-
heid zien.
Maar in Nederland bied je je excuses pas aan als je echt
niet anders meer kunt, als voor iedereen zichtbaar is
dat je iets fout hebt gedaan en je dat dus ook knarsetan-
dend moet toegeven. Waarom doen Nederlanders zo
moeilijk over excuses aanbieden? Sich entschuldigen is
verantwoordelijkheid nemen voor je daden, je fouten
toegeven. Dat is zwaar en kan aanvoelen als een gang
door het stof. Maar sich entschuldigen is ook de ander
en de relatie met de ander boven het eigen gelijk zet-
ten. Een poging om de relatie met de ander te herstel-
len door diens pijn te erkennen. Zo ‘beweist man innere
Größe’.
Carolien Zimmermann en Axel Wicke
Ook een denktank insturen? denktank@trouw.nl
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Het is inderdaad zeer verdrietig dat
kerkgebouwen gesloten worden en
daarbij parochies gefuseerd. Zo’n
dertig katholieke hoogleraren ko-
men daartegen in verzet (Trouw, 19
april). Er wordt vaak de nadruk ge-
legd op een priestertekort. Een veel
groter probleem is echter het tekort
aan praktiserende gelovigen. Hierbij
helpt het niet dat 35 professoren zich
keren tegen het beleid van de bis-
schoppen.
Men kan weten dat geen enkele

bisschop of kerkbestuurder voor zijn
plezier mooie kerkgebouwen gaat
sluiten. Dit gebeurt slechts uit finan-
ciële noodzaak. Beter zou het werken
als deze professoren (en andere ka-
tholieken) wekelijks een uurtje zou-
den uittrekken om de mis bij te wo-
nen, jaarlijks royaal aan de Kerkba-
lans zouden schenken en hun verant-
woordelijkheid werkelijk in de prak-
tijk op zouden pakken door zitting te
nemen in kerkbesturen en mee de
handen uit de mouwen zouden ste-
ken.
Maar de schoen wringt bij de pro-

fessoren niet zozeer bij de logistieke
zaken. Het gaat hen meer om de re-
gels die bij de katholieke kerk horen
en om het behouden van hun vinger
in de pap om de liturgie naar eigen
goeddunken in de ‘eigen’ kerk in te
richten. De bisschoppen hebben ook
de taak om het katholieke geloof te
behouden en tegen te gaan dat iede-
re gemeenschap de liturgie en het ge-
loof op eigen houtje gaat invullen.
De professoren zullen met hun

aanmatigende manifest echt niet de
regels die bij de wereldwijde katho-
lieke kerk horen veranderen. Het po-
sitieve is dat wereldwijd het katholie-
ke geloof groeit.
Uiteindelijk moeten mensen toch

bij zichzelf te rade gaan of ze wel of
niet bij deze wereldkerk (met al haar
mooie kanten en ook haar gebreken)
willen horen.

Professoren,
komgewoon
naar demis
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Vooruitgang creëert altijd
weer eennieuwe achilleshiel
Met wetenschap en techniek proberen we ons leven permanent te
verbeteren. Toch zal een minder kwetsbaar bestaan een illusie blijven.

Mark Coeckelbergh
filosoof aan de Universiteit Twente

Mensen hebben altijd pogingen ge-
daan om met wetenschap en tech-
niek risico’s te verminderen en zich
daardoor minder kwetsbaar te ma-
ken. Deze pogingen slagen nooit he-
lemaal omdat ze telkens weer nieu-
we kwetsbaarheden creëren. Nieuwe
wapens bijvoorbeeld brengen altijd
weer nieuwe antiwapens voort, waar-
door een wedloop ontstaat die tot
nieuwe risico’s leidt. Ook financiële
systemen zijn bijzonder kwetsbaar:
er blijkt weinig nodig te zijn om het
vertrouwen waarop deze systemen
zijn gebouwd te laten instorten. He-
dendaagse financiële transacties zijn
volledig afhankelijk van altijd kwets-
bare computersystemen en netwer-
ken. Uiteindelijk worden oude risi-
co’s dus vervangen door nieuwe risi-
co’s. De moderne mens is dan ook
niet noodzakelijk minder, maar wel
ánders kwetsbaar.
Dit geldt ook voor nieuwe ontwik-

kelingen in de informatica, de bioge-
netica en de nanotechnologie, die be-
loven de mens door human enhance-
ment te kunnen veranderen in een
minder kwetsbaar wezen. De indruk
wordt gewekt dat we door informa-
tietechnologie kunnen ontsnappen
naar een risicoloze wereld, waar on-
ze geest verlost is van de lichamelij-
ke beperkingen en risico’s van ons
huidige bestaan. Het lijkt alsof de ge-
netica in staat zal zijn een nieuwe
mens te creëren die minder vatbaar
is voor enge ziektes. En de nanotech-
nologen beloven ons meer mogelijk-
heden om ziektes op te sporen en te
lijf te gaan als we ons lichaam maar
openstellen voor de kleinste techno-
logie.

Ook nu al gaan we steeds meer op in
de elektronische netwerken en infor-
matiestromen die ons bestaan vorm-
geven, maar dit heeft vooralsnog niet
geleid tot minder kwetsbaarheid. In
cyberspace worden biologische virus-
sen vervangen door computervirus-
sen. Criminele organisaties en over-
heden kunnen ons veel schade be-
rokkenen door onze groeiende af-
hankelijkheid van het internet uit te
buiten. Wat we op het internet doen
blijkt zichtbaar te zijn voor mensen
die we niet kennen en die zichzelf
onzichtbaar maken. Het sparen in

een oude sok is vervangen door
e-bankieren, dat kwetsbaarder blijkt
dan we dachten.
Het pesten in de ‘echte’ sociale om-

geving is vervangen door pesten via
sociale netwerken. Alle systemen die
van levensbelang zijn voor onze sa-
menleving en onze economie blijken
totaal afhankelijk van informatie-
technologie, denk maar aan water-
en energievoorziening of communi-
catie. In het begin van de 21ste eeuw
zijn we nog bang voor bommen,
maar in het licht van ontwikkelingen
in de informatica lijkt het erop dat
het meest afschrikwekkende nog
moet komen: cyberterrorisme. Hoe
meer we verweven raken met en in
het web, des te meer dit ook weer
nieuwe risico’s en kwetsbaarheden
genereert.
Hetzelfde staat te gebeuren met de

in het vooruitzicht gestelde geneti-
sche en nanotechnologische verbou-
wingen aan ons lichaam. We schui-
ven steeds meer op in de richting van
een soort ‘cyborg’: half mens, half
machine. De geneeskunde heeft onze
levensverwachting al verlengd en de
medische technologie biedt allerlei
apparaten aan die ons biologische li-
chaam herstellen en ‘updaten’. De
nieuwe mens is er al.
Maar die nieuwe mens is wel

kwetsbaar, wat blijkt uit de weten-
schappelijke en technologische kruk-
ken waarmee we steeds langer door
het leven strompelen, zoals medica-
tie en apparaten die ons doorlichten.
Deze zijn niet zonder risico: we wor-
den er afhankelijk van en als er iets
misgaat met de techniek, dan gaat er
ook iets mis met ons. Dit zijn nieuwe
risico’s, die te maken hebbenmet bij-
voorbeeld software en systeembe-
heer. We worden niet minder kwets-
baar, maar op een andere wijze
kwetsbaar. Een evolutie die niet
nieuw is maar onvermijdelijk lijkt
verbonden met de ontwikkeling van
techniek: steeds zijn er weer nieuwe
achilleshielen.
We willen dat wetenschap en tech-

niek ons leven verbetert, maar moe-
ten niet de illusie hebben dat het ons
minder kwetsbaar zal maken. Dat is
geen reden om op te houden met we-
tenschap en met het ontwikkelen
van techniek. Wel dienen we oog te
blijven houden voor de ethische en
sociale aspecten van al die ontwikke-
lingen. Het is belangrijk om na te
blijven denken over de nieuwe risi-
co’s die een bepaalde techniek moge-
lijk met zich meebrengt en met el-
kaar te bespreken welke soort kwets-
baarheden, of sterker nog welk soort
mens, we eigenlijk willen.

Robot in de keuken. Handig, maar hoe smaakt de pannekoek? FOTO EPA

Gaat er iets mis met
de techniek, dan
gaat het mis met ons


