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1 Inleiding  

Ethische uitdagingen van de nieuwe technologische golf  
 

Tsjalling Swierstra, Bart Walhout, Rinie van Est  

 

 

1.1 NBIC-convergentie en de nieuwe technologische g olf 

Van technologische revoluties kijken we niet meer op. De twintigste eeuw bracht ons 

informatietechnologie en biotechnologie, sleuteltechnologieën voor baanbrekende innovaties als de 

computer, internet of genetisch gemodificeerde planten. In de overgang naar de eenentwintigste 

eeuw kwamen daar nog twee belangrijke ontwikkelingen bij: nanotechnologie – het onderzoeken en 

ontwerpen van materialen op het allerkleinste niveau – en hersenwetenschappen. Ook op deze 

gebieden zullen technologische revoluties de wereld om ons heen drastisch veranderen. 

 

Maar daar zal het niet bij blijven als we de National Science Foundation (NSF, de Amerikaanse 

NWO) mogen geloven. In de eenentwintigste eeuw zullen we ook in staat zijn onszelf ingrijpend te 

veranderen. Eind 2001 kondigden Roco en Bainbridge, de organisatoren van de workshop 

Converging Technologies: Improving Human Performance, niet de zoveelste revolutie aan in 

wetenschap en technologie, maar een nieuw tijdperk, een nieuwe renaissance. De grenzen tussen 

nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en de cognitieve wetenschappen zullen 

verdwijnen en dat opent de weg naar een ongekend holistisch begrip van ons zelf: van de kleinste 

onderdelen in onze cellen tot de gedragingen van ons brein.  

 

De sprekers op de workshop noemen ‘nano, bio, info en cogno’ (kortweg NBIC) de ‘power tools’ 

van de eenentwintigste eeuw, die samen de controle bieden over de ‘building blocks’ van zowel de 

dode als levende natuur: atomen (nano), genen (bio), bits (info) en neuronen (cogno). En dat leidt 

tot hemelse vergezichten. Van infrarood licht zien en onze hersenen aansluiten op internet tot een 

wereld waarin zelfs de blinden weer kunnen zien, de doven weer kunnen horen en de lammen weer 

kunnen lopen (Roco & Bainbridge 2002).  

 

Imponerende toekomstbeelden dus, die niettemin ook gemengde gevoelens oproepen. Met de 

schijnbaar grenzeloze mogelijkheden rijst immers automatisch de vraag of er ook morele grenzen 

zullen worden overschreden. Of moeten we de ‘NBIC-renaissance’ met een flinke korrel zout 

nemen? Voor een deel wel misschien, maar wereldwijd heeft de NSF-workshop ertoe geleid dat de 

revolutionaire kracht van convergerende technologieën onderkend wordt door wetenschappers en 

beleidsmakers (zie kader 1.1). De Europese Commissie stelde zelfs een speciale High Level Expert 

Group aan: “Foresighting the New Technology Wave” (Nordmann 2004). In deze bundel gaan we 

op zoek naar ethische uitdagingen waar NBICconvergentie en de nieuwe technologische golf 

beleidsmakers mee zullen confronteren (zie kader op pp. 12-13). 
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Uitdagingen voor beleid en politiek  
 

Op korte of langere termijn zullen beleidsmakers en politici te maken krijgen met de uitdagingen van 

NBIC-convergentie. Wereldwijd wordt een grote hoeveelheid tijd, geld en energie besteed aan het 

bevorderen van deze convergentie. Daardoor vinden namelijk vaak interessante wetenschappelijke 

en technische vernieuwingen plaats. Vanuit innovatieoogpunt is daarom de vraag wat NBIC-

convergentie betekent voor de programmering van onderzoek en de manier waarop we ons 

innovatiesysteem inrichten voor de toekomst. Belangrijke vragen, waaraan we in deze bundel 

echter zullen voorbijgaan. Ons gaat het vooral om de ethische vragen die door deze nieuwe 

technologische golf worden opgeroepen.  

 

De grenzeloze mogelijkheden die NBIC-convergentie lijkt te bieden, vragen om een fundamentele 

reflectie op de vraag of beleid en regelgeving nog wel voldoen. Eind jaren negentig onderzocht de 

Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, beter bekend als de commissie-Franken, de wijze 

waarop ict onze grondrechten mogelijk zouden uitdagen. Daarbij stond vooral de invloed van 

internet centraal. De commissie keek in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Justitie hoe de Nederlandse grondwet ‘ICT-proof’ gemaakt kon worden, bijvoorbeeld als het gaat 

om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 

Binnen diverse ministeries groeit op dit moment het besef om ook naar de potentiële ethische 

consequenties van convergerende technologieën te kijken en tevens naar de invloed daarvan op 

een aantal grondrechten. Zo schreven onderzoeksinstituut TILT en het Telematica Instituut in 

opdracht van het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken een rapport over mogelijke 

toepassingen op het gebied van veiligheid (Teeuw et al. 2008). De auteurs concluderen onder 

andere dat door de inzet van nieuwe veiligheidstoepassingen opvattingen over persoonlijke vrijheid 

en verantwoordelijkheid zullen veranderen. Dat stelt beleidsmakers en politici voor de vraag of er 

ook nieuwe beleidskaders nodig zijn. In het recentelijk verschenen Actieplan Nanotechnologie 

(Tweede Kamer 2008) onderkent het kabinet dat deze vragen verder moeten worden verkend. 

Onder andere de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie die onlangs is aangesteld 

gaat hiermee aan de slag. 
  
 
Inzicht in de dynamiek van opkomende ethische vrage n  
 

Met deze bundel willen we de beleidsmatige en politieke discussie over de nieuwe technologische 

golf verder vooruit helpen. Ondanks de hooggespannen verwachtingen is nog grotendeels onzeker 

wat de wereldwijde inspanningen in NBIC-convergentie ons precies gaan brengen, en of dat 

inderdaad allemaal dingen zijn om dankbaar voor te zijn. In deze bundel richten we ons nadrukkelijk 

niet op het verkrijgen van een uitputtende lijst met maatschappelijke en ethische kwesties. Wel 

proberen we inzicht te krijgen in de dynamiek die door technologische convergentie mogelijk wordt 

losgemaakt en waardoor ethische vragen kunnen ontstaan. Doelstelling van deze bundel is om in 

deze vroege fase wetenschappers, beleidsmakers, politici en geïnteresseerde burgers 

denkgereedschap in handen te geven om naar de maatschappelijke betekenis van deze nieuwe 

technologische golf te kijken.  
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De radicale visies die in de NSF-workshop naar voren zijn gekomen, hebben vooral geleid tot een 

wereldwijde, felle, maar slechts in kleine kring gevoerde discussie over met name de aanvaard-

baarheid van human enhancement, ofwel mensverbetering. Voor dit thema is inmiddels reeds flink 

wat aandacht (zie o.a. Van Est et al. 2006, Zonneveld et al. 2008, Van Est et al. 2008) en daarom 

onderzoeken we in deze bundel of er mogelijk meer ethische vraagstukken door convergerende 

technologieën op het bordje van beleid en politiek zullen verschijnen. We zoomen daarbij in op vier 

terreinen waar de technologieën convergeren: brein-machine-interacties, ambient intelligence en 

persuasive technologies, moleculaire geneeskunde en synthetische biologie (zie kader 1.2). In de 

volgende paragraaf wordt het conceptuele denkraam waarmee we naar deze nieuwe 

technologische golf kijken nader toegelicht 

 
Kader 1.1. NBIC-convergentie: gedreven door informatietechnologie en mogelijk gemaakt door nanotechnologie  

 

Grote ontwikkelingen  

Informatietechnologie en biotechnologie zijn twee velden waarop zich de afgelopen jaren grote 

ontwikkelingen hebben voorgedaan. De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van de recente 

biotechnologie, het bestuderen van genen en eiwitten, is ondenkbaar zonder de grootschalige inzet 

van computers (de zogeheten bio-informatica). Alleen met behulp van hun rekenkracht is het 

mogelijk om statistische verbanden bloot te leggen tussen de miljarden basenparen van honderd-

duizenden donoren enerzijds, en hun ziekten en eigenschappen anderzijds. Daarnaast wordt ook 

nanotechnologie steeds belangrijker binnen de biotechnologie. Nanotechnologie richt zich op het 

bestuderen en manipuleren van de materie op atomaire en moleculaire schaal. Ook op het gebied 

van de cognitieve wetenschappen, die zich bezighouden met de vraag hoe onze hersenen werken 

en hoe wij kennis verwerven, is recentelijk sprake van een kwalitatieve sprong. Deze is vooral te 

danken aan het toegenomen gebruik van de MRI-scanner voor wetenschappelijk onderzoek. Deze 

beeldvormende techniek maakt het namelijk mogelijk in ‘real time’ te bestuderen wat zich in onze 

hersenen afspeelt. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de functie van en de interactie tussen 

verschillende hersendelen vast te stellen. Een deel van deze wetenschappelijke en technologische 

vooruitgang is mogelijk gemaakt doordat wetenschappers uit de vier genoemde disciplines steeds 

meer, en steeds nauwer, zijn gaan samenwerken. En er wordt veel verwacht van de verdergaande 

samenwerking van deze vier wetenschappelijke disciplines in de toekomst. In dit verband wordt wel 

gesproken over ‘convergerende technologieën’, of wordt simpelweg het acroniem NBIC (Nano, Bio, 

Info en Cogno) gebruikt. 

 

NBIC-convergentie gedreven door informatietechnologie  

 De rol van informatietechnologie (IT) in onze samenleving is lastig te begrijpen zonder het begrip 

convergentie (Van Est et al. 2006). Convergentie geeft aan hoe IT in steeds meer domeinen van 

onze samenleving is doorgedrongen. In de jaren tachtig bracht dat de industriële automatisering op 

gang. In de jaren negentig kwamen informatietechnologie en communicatietechnologie samen, 

getuige de afkorting ICT. Momenteel zijn we getuige van de snelle integratie van internet en mobie-

le telefonie. De IT-sector spreekt van digitale convergentie. Halverwege de jaren negentig brak, 

onder meer vanwege het Humaan Genoom Project, langzaam het besef door dat de 

informatietechnologie steeds meer convergeerde met de biologie. Onderzoeksinstituten zoals 

NASA begonnen deze convergentie als de volgende fase in de informatierevolutie te zien. 
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Nanotechnologie en trends in nieuwe materialen in het bijzonder werden daarbij beschouwd als een 

belangrijke motor van de digitale en biologische revolutie. 

 

Eind 2001 bracht de NSF-workshop deze ideeën onder de aandacht van een breder publiek. 

Daarbij brachten ze ook de mogelijke convergentie van IT en het brein onder de aandacht. Hierdoor 

werd duidelijk dat zowel de hersenwetenschappen als het terrein van de kunstmatige intelligentie 

sterk in opkomst waren. Als gevolg hiervan zijn steeds meer beleidsmakers zich gaan realiseren dat 

veel spannende en beloftevolle ontwikkelingen in wetenschap en technologie juist daar gebeuren 

waar onderzoekers uit de vier genoemde gebieden steeds intensiever met elkaar samenwerken. 

Zowel in Europa als in Amerika wordt de kracht van technologische convergentie dan ook bewust 

gestimuleerd. 

 

NBIC-technologieën komen samen op de nanoschaal  

Door de drijvende kracht van informatietechnologie kan NBIC-convergentie worden gezien als een 

volgende fase in de informatierevolutie. Maar het is de opkomst van de nanotechnologie die dit 

zichtbaar heeft gemaakt. Ook hierin heeft de NSF-workshop een belangrijke rol gespeeld. 

Nanotechnologie, het bestuderen en manipuleren van materie op het niveau van atomen en 

moleculen, draagt de belofte in zich om alles van de grond af aan te kunnen bouwen en ontwerpen. 

Dat idee werd in de workshop doorgetrokken naar de andere technologische sleutelgebieden 

biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschappen. Samen worden deze gezien 

als de power tools waarmee we in de eenentwintigste eeuw de overgang kunnen maken van een 

economie van olie en staal naar een economie gebaseerd op het bouwen met de building blocks: 

atomen (nanotech), genen (biotech), bits (infotech) en neuronen (neurotech). Samen beloven deze 

technologieën de beheersing van zowel de dode als de levende natuur, zoals onderstaande figuur 

laat zien. 
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1.2 Driewerf onzeker  

In hun essays over de vier voorbeeldgebieden van NBIC-convergentie staan de auteurs – en dus 

ook de beleidsmakers voor wie zij op ontdekkingstocht gaan – voor een drievoudige uitdaging. Ten 

eerste is er onzekerheid ten aanzien van de feiten: wat gaat er gebeuren? Vervolgens is er ook 

onzekerheid ten aanzien van de normen: als dit ons mogelijkerwijs te wachten staat, vinden we dat 

dan ook wenselijk? In deze paragraaf lopen we deze vormen van onzekerheid kort langs en laten 

we zien welke uitdagingen deze onzekerheden aan beleid en politiek stellen.  
 
Kader 1.2 Vier voorbeeldgebieden van NBIC-convergentie 

 

Brein-machine-interacties (hoofdstuk 2)  

Sterk tot de verbeelding spreekt de samenwerking van bio-, nano- en computerwetenschappers in 

het opzetten van experimenten met brein-computerinteracties. Het blijkt al (beperkt) mogelijk om 

met onze hersenen opdrachten naar een computer door te sturen, en andersom computers 

signalen direct naar onze hersenen te laten sturen. We kennen al het ‘bionisch oor’, het cochleaire 

implantaat. Binnenkort komt daar misschien het ‘bionisch oog’ bij, met behulp van een kunstmatig 

netvlies bijvoorbeeld, of door het rechtstreeks laten vergroeien van neuronen met elektroden. Met 

Deep Brain Stimulation, een soort pacemaker voor de hersenen, wordt al volop geëxperimenteerd. 

En over de toepassing van neuroprothesen, waarmee kunstmatige ledematen in beweging gezet 

kunnen worden door het meten van gedachten, wordt al serieus gediscussieerd. 

 

Ambient intelligence en persuasive technologies (hoofdstuk 3)  

Een tweede voorbeeld van convergentie wordt gevormd door experimenten met zogeheten 

‘ambient’ of ‘persuasive’ technologie. Hier zijn het vooral ICT’ers, nanotechnologen en 

cognitiewetenschappers die samenwerken. Computers zullen naar verwachting, mede dankzij 

nanotechnieken, zo klein en goedkoop worden dat ze onzichtbaar overal in onze omgeving – 

huishoudelijke apparaten, onze kleding, in het behang, ga maar door – kunnen worden 

geïntegreerd. Daar nemen ze ons allerlei taken uit handen. Dat kunnen zelfs taken zijn die we nu 

nog aan ons ‘geweten’ of ‘superego’ toebedelen, bijvoorbeeld veiliger autorijden, gezonder eten of 

stoppen met roken. Een voorbeeld van hoe ver dit kan gaan is het zogenoemde affective 

computing. Deze wetenschap beoogt dingen direct te laten reageren op onze emoties. De auto 

remt bijvoorbeeld spontaan af als hij waarneemt dat we onze ogen in een schrikreactie wijd 

opensperren. Dingen en mensen worden zo dankzij de convergerende technologieën steeds verder 

op elkaar afgestemd en raken steeds meer met elkaar verknoopt.  

 

Moleculaire geneeskunde (hoofdstuk 4)  

Nanotechnologen verwachten implantaten en protheses te verbeteren door deze ‘bio-compatibel’ te 

maken. Ze hopen ook onze lichaamsfuncties permanent te kunnen monitoren met behulp van 

superkleine, geïmplanteerde biosensoren (DNA/eiwit-chips, lab-in-a-cell, nanosensoren, molecular 

imaging). Daarmee geven ze een extra impuls aan al bestaande ontwikkelingen op het gebied van 

preventieve en voorspellende geneeskunde. Ziekte zal ons dan nooit meer overvallen. Dit zou een 

revolutie betekenen binnen de medische diagnostiek. Ook verwachten nanotechnologen met 

betrekking tot de therapie dat het binnen enkele jaren mogelijk zal zijn om medicijnen ‘slimmer’ toe 

te dienen, zodat we minder last zullen hebben van bijwerkingen (smart drug delivery systems).  
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Synthetische biologie (hoofdstuk 5)  

Een andere mogelijke convergentie van nanotechnologie en biotechnologie is de zogenaamde 

synthetische biologie: het in een laboratorium in elkaar knutselen van nieuwe levensvormen. 

Volgens synthetisch biologen zullen we ons binnen korte tijd niet meer hoeven te beperken tot het 

(passief) lezen van het genoom, maar zullen we dit genoom (actief) molecuul voor molecuul kunnen 

ontwerpen. Niet door zoals nu slechts bestaande genen van het ene organisme naar het andere 

over te brengen, maar door nieuwe levensvormen ‘van de grond af’ op te bouwen. 

  

 

Maar er is nog een derde vorm van onzekerheid. De grensoverschrijdende mogelijkheden van de 

nieuwe technologische golf dagen ons uit de symbolische categorieën te herzien, die ten grondslag 

liggen aan onze interpretatie van de feiten en waarmee we onze normen en waarden 

rechtvaardigen. De vraag is nu: op welke normatieve criteria kunnen we bij de beoordeling van de 

gevolgen van NBIC-convergentie vertrouwen? Bij deze laatste vorm van onzekerheid kijken we 

verder dan alleen de morele grenzen die in het geding zijn. De auteurs gaan op zoek naar de 

dynamiek die de ligging van deze grenzen steeds weer uitdaagt.  
 
 
Feitelijke onzekerheid  
 

De introductie van een nieuwe technologie gaat gepaard met verwachtingen en beloften. Die 

worden niet zelden door wetenschappers zelf naar voren gebracht. Optimistische verwachtingen 

hebben namelijk vaak een strategische functie. Met de ontwikkeling van een nieuwe technologie 

zijn steeds grotere investeringen gemoeid, zodat het voortdurend noodzakelijk is om financiële, 

politieke, beleidsmatige en publieke steun te mobiliseren voor de nieuw te ontwikkelen technologie. 

  

Zoals hierboven geschetst zijn die in het geval van de convergerende technologieën zeer 

hooggespannen: er wordt niet minder dan een renaissance in wetenschap en technologie verwacht. 

Enige scepsis ten aanzien van dit soort verwachtingen is op zijn plaats. Wanneer een 

wetenschappelijk gebied zich verder ontwikkelt, leert verder onderzoek meestal dat de wereld toch 

altijd weer ingewikkelder in elkaar zit dan aan het begin werd voorzien. Met als gevolg een 

stapsgewijze ontnuchtering. Vooral degenen die het wetenschappelijk bedrijf van wat grotere 

afstand gadeslaan, onderschatten regelmatig het onzekere karakter van wetenschaps- en 

technologieontwikkeling. Zij weten niet dat de meeste experimenten tot niets leiden, de meeste 

inzichten op de plank blijven liggen, de meeste artikelen zonder gevolgen blijven. De ontwikkeling 

van wetenschap en technologie lijkt namelijk meer op darwinistische selectie dan op een rationeel 

en doelmatig proces: tegenover elk succes staan talloze mislukkingen, en toevallige 

omgevingsfactoren blijken van cruciale invloed op dit slagen en falen.  

 

Kortom, ondanks alle partijen en stemmen die ons het tegendeel willen doen geloven, hebben we 

te maken met fundamentele onzekerheid over de technologische toekomst. Het is dus verstandig 

niet mee te gaan in de hype (en horror) waarmee de geboorte van tot de verbeelding sprekende 

technieken vaak gepaard gaat. Niettemin zijn er heel wat technologische ontwikkelingen die om 

ethische reflectie vragen, zoals de auteurs in hun essays zullen laten zien.  
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Normatieve onzekerheid  
 

Nieuwe technologieën kunnen ook aanleiding geven tot onzekerheid met betrekking tot onze 

huidige normen en waarden, dus met betrekking tot de criteria aan de hand waarvan we in het he-

den proberen te bepalen of de gevolgen van een toekomstige technologie wenselijk zijn of niet. 

Soms zijn die criteria duidelijk, oncontroversieel en stabiel. We mogen bijvoorbeeld aannemen dat 

iedereen het belangrijk vindt dat de nieuwe techniek onze veiligheid en gezondheid niet in gevaar 

brengt, het milieu niet belast en de welvaart verduurzaamt en vergroot. Maar soms zijn die criteria 

ook omstreden, of althans de toepassing ervan. Een bekend voorbeeld: menselijk leven is 

beschermwaardig, maar geldt dat ook voor een bevruchte eicel of een blastocyst?  

 

Bovendien kunnen onze vertrouwde normatieve kaders door opkomende technologieën gaan 

schuiven. Wanneer een nieuwe techniek nieuwe mogelijkheden schept, dringt zich soms de vraag 

op: mag alles wat kan? De discussie over prenatale genetische di gnostiek is hiervan een 

voorbeeld: hoe ver gaan we met genetische selectie van embryo’s? Maar ook de omgekeerde 

vraag kan zich voordoen: nu we het eenmaal kunnen, zijn we dan niet moreel verplicht het 

inderdaad te doen? In het zog van een nieuwe techniek komen dus vaak niet alleen nieuwe 

belangen en verlangens mee (het aanbod beïnvloedt immers de vraag), maar ook nieuwe 

verboden, rechten, plichten en verantwoordelijkheden.  

 

Daarnaast werpt een nieuwe techniek vaak vragen op over een rechtvaardige verdeling van de 

baten en kosten. Zijn grote investeringen gerechtvaardigd en wie heeft er precies voordeel bij? En 

soms zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische mogelijkheden ook van invloed op 

bestaande ideeën over wie we zijn en wat onze plaats is in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan de in-

vloed van de anticonceptiepil op onze normatieve ideeën over seks en sekse. In de nabije toekomst 

vinden we ongetwijfeld leven, vrijheid, zelfverwerkelijking, bezit, autonomie, rechtvaardigheid of 

niet-schaden nog steeds belangrijke waarden of beginselen. Maar hoe we deze algemene waarden 

en principes naar nieuwe technische en sociale praktijken toe zullen vertalen en interpreteren, ligt in 

de schoot van de toekomst verborgen.  

 
 
Onzekerheid en typen van beleidsproblemen  
 

De ontwikkeling van wetenschap en techniek volgt dus geen vastliggend parcours. We hebben altijd 

te maken met meerdere kruispunten en alternatieve routes. Het gaat om een onoverzichtelijk en 

deels ook stuurloos proces waarin ruimte is voor keuzes en toeval. Beleid dient daarom in zijn 

algemeenheid te bevorderen dat de betrokkenen – wetenschappers, technologen, bedrijven, 

beleidsmakers, politici en burgers – met elkaar overleggen over wat er gaande is, wat er mogelijk is, 

wat er maatschappelijk gesproken wenselijk is, en hoe we die doelen zo goed en zo kwaad als dat 

gaat kunnen realiseren. 

 

In de bestuurskunde is het gangbaar om beleidsproblemen te classificeren op grond van de vraag 

of er al dan niet sprake is van onzekerheid over respectievelijk feiten en waarden (Douglas & Wil-

davsky 1983: p. 5, Van de Graaf & Hoppe 1989: pp. 48-49).  

Dit levert vier typen van beleidsproblemen op, zoals afgebeeld in het schema op de volgende 

pagina:  
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Figuur 1.2. Typen van beleidsproblemen (Bron: Van de Graaf & Hoppe 1989: p.48) 

 
Bij grote feitelijke zekerheid en sterke overeenstemming over de normatieve keuzen is er sprake 

van zogenoemde ‘getemde’ problemen. Dit zijn problemen die oplosbaar zijn. Denk aan een nieuw 

medicijn, waarvan door middel van allerlei tests is bewezen dat het effectiever is dan andere 

bestaande medicijnen en dat de neveneffecten geringer zijn. Het is dan duidelijk dat zo’n nieuwe pil 

de voorkeur verdient boven bestaande medicijnen.  

 

Naarmate er meer feitelijke, dan wel normatieve onzekerheid een rol gaat spelen in het debat wordt 

de beleidsdiscussie complexer en het beleidsprobleem minder tembaar. Bij grote consensus over 

de ethische maatstaven, maar aanzienlijke feitelijke onzekerheid spreekt men van 

wetenschappelijke problemen, die afhankelijk van nieuwe wetenschappelijke kennis wel of niet tem-

baar zijn. De huidige discussie rondom de gezondheidsrisico’s van nanodeeltjes is daar een 

voorbeeld van. Iedereen is het erover eens dat nanodeeltjes alleen op de markt mogen komen 

indien ze veilig zijn. Er is echter (nog) te weinig toxicologische kennis aanwezig om daar (in 

bepaalde gevallen) met zekerheid uitspraken over te doen. Een dergelijke situatie is een 

voedingsbodem voor debat en politieke strijd. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor situaties waarin 

de beschikbare kennis naar verhouding zeker is, maar er weinig consensus bestaat over de 

ethische maatstaven. Dit is vaak het geval bij de invoering van medische innovaties, zoals embryo-

selectie. 

 

De problemen uit het vakje rechtsonder, voortkomend uit onenigheid over zowel de feiten als de 

normen, zijn het lastigst op te lossen. Ze worden ‘ongetemde’ (‘wicked’) politieke problemen ge-

noemd. Naarmate een probleem minder tembaar is, groeit de nood 

zaak van een open en politiek debat, en neemt de rol van wetenschappelijk experts af. Maar 

tegelijkertijd wordt het dan des te ingewikkelder zo’n debat op een constructieve manier te voeren, 

juist omdat zo veel onzeker of betwist is. 

  

De voorgaande twee paragrafen hebben laten zien dat discussie over convergerende 

technologieën in veel gevallen wordt bemoeilijkt door onzekerheid over wat er feitelijk gebeuren zal, 

en over hoe dat moet en zal worden geëvalueerd. Feiten staan niet vast en normen zullen worden 

betwist. De kans op ongetemde politieke problemen is aanzienlijk. Daarbij komt nu echter nog een 

derde vorm van onzekerheid: onzekerheid op het niveau van de symbolische categorieën.  
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Onzekerheid aangaande de symbolische orde  
 

Deze derde vorm van onzekerheid betreft de symbolische interpretatiekaders met behulp waarvan 

we onze werkelijkheid ordenen. Feiten, normen en waarden nemen we namelijk niet direct waar. 

Onze waarneming wordt bemiddeld door cultureel bepaalde concepten en classificatieschema’s. 

Deze schema’s tezamen vormen – met een begrip van de beroemde antropologe Mary Douglas – 

onze symbolische orde. Het is deze orde die bepaalt hoe wij onszelf, onze wereld en onze plek in 

die wereld begrijpen. 

  

Een belangrijk kenmerk van de symbolische orde is dat zij de werkelijkheid indeelt door grenzen te 

trekken. Zij brengt fundamentele onderscheidingen aan, bijvoorbeeld tussen leven en dood, man en 

vrouw, mens en ding, mens en dier, tussen organisch en anorganisch, geest en lichaam, binnen en 

buiten, tussen schuldig en onschuldig, lot en menselijke opzet, rationeel en irrationeel, natuur en 

kunstmatig, tussen krijgen en maken, gezond en ziek, actief en passief, tussen normaal en 

abnormaal, enzovoorts. 

 

In het dagelijks leven koersen we vol vertrouwen op het kompas van de vanzelfsprekende grenzen 

en onderscheidingen die samen onze symbolische orde vormen. Maar nieuwe technieken kunnen 

ons met onverwachte obstakels, mogelijkheden, vragen en onzekerheden confronteren, die deze 

symbolische orde aan het wankelen brengen. Deze gedachte is door filosoof Martijntje Smits, in het 

voetspoor van Douglas, uitgewerkt in haar boek Monsterbezwering. De culturele domesticatie van 

nieuwe technologie (2002). Technologie, aldus Smits (2002, pp. 28-29), schept soms monsters:  

 

“Een monster is immers een dubbelzinnig wezen, dat elementen in zich verenigt die niet te 

verenigen lijken. En daardoor, door zijn onbepaaldheid, vaak angst en onzekerheid oproept. Neem 

het monster van Frankenstein, dat menselijke trekken heeft, maar tegelijk die van een artefact, 

opgebouwd uit levenloze materialen. Zoiets geldt ook voor technologieën zoals klonen en 

xenotransplantatie, ook die lijken te spotten met de orde der dingen (...). Bij een kloon wordt een 

essentieel kenmerk van een artefact, namelijk zijn reproduceerbaarheid, overgebracht op een mens 

of op hogere diersoorten, die in onze diepgewortelde opvattingen juist gekenmerkt worden door hun 

uniciteit. En het in een mens getransplanteerde varkenshart is zelfs een driekoppig monster, want 

hierbij wordt niet alleen, zoals bij de transplantatie van menselijke organen, de grens tussen 

organisme en machine getart (want een als uniek en ondeelbaar opgevat lichaam wordt 

repareerbaar en vervangbaar gemaakt, zoals machines) evenals de grens tussen levend en dood 

weefsel (want delen van dode lichamen worden overgebracht in levende lichamen), maar ook nog 

eens de grens tussen mensen en dieren. Dergelijke grensoverschrijdingen vormen het verbindende 

kenmerk van controversiële technologieën.” 

 

Deze symbolische onderscheidingen zijn niet louter theoretisch of beschrijvend. Integendeel, ze 

bepalen in hoge mate welke handelingen we toelaatbaar, geboden of verboden achten. We kunnen 

niet nadenken en/of discussiëren over wat er moet gebeuren zonder dergelijke onderscheidingen 

en begrenzingen te hanteren. Dat wil zeggen: deze symbolische orde beïnvloedt niet alleen onze 

beschrijving van de feiten, maar ook onze normen en waarden. De grenzen gaan verschuiven. In 

die zin is deze derde vorm van onzekerheid de meest fundamentele. 
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Op zoek naar ultraontembare problemen  
 

In het geval van de convergerende technologieën is zodoende niet alleen veel feitelijk en normatief 

onzeker. De technowetenschappelijke grensoverschrijdingen roepen fundamentele vragen op over 

wat het betekent om mens te zijn in een hoog technologische cultuur, en over onze toekomstige 

relaties met onze medemensen, dieren, planten en dingen. De convergerende technologieën zetten 

dus tevens symbolische ordeningen op het spel. Analoog aan de bovengenoemde notie 

‘ontembaar’, zouden we in dat geval kunnen spreken van ‘ultraontembare’ problemen. In deze 

bundel gaan we op zoek naar dergelijke ultraontembare problemen die door de golf van nieuwe 

technologische mogelijkheden op ons pad zullen komen. Convergerende technologieën blijken 

namelijk een groot aantal van de symbolische grenzen van hun vanzelfsprekendheid te beroven.  
 
 

1.3 Opzet bundel  

In hun essays gaan de auteurs met deze drievoudige onzekerheid aan de slag. Op welke manieren 

wordt de bestaande symbolische orde door de convergerende technologieën uitgedaagd? Hoe 

werkt dit door in de pogingen deze nieuwe technologieën aan een normatief oordeel te 

onderwerpen? En op welke manier kan er wellicht een uitweg worden gevonden uit de geschetste 

problemen? Wat zijn mogelijke ethische oplossingen? En wat kan de bijdrage zijn van het beleid? 

Dit zijn de vragen die centraal staan in de volgende vier hoofdstukken, waarin steeds een andere 

vorm van convergentie aan bod komt. De antwoorden op deze vragen verschillen dan ook per 

toepassing.  

  

Achtereenvolgens komen in deze bundel vier vormen van technologische convergentie aan bod (zie 

ook kader 1.2): brein-machine-interacties, ambient intelligence en persuasive technologies, molecu-

laire geneeskunde, en synthetische biologie. Daarbij komen steeds minstens twee van de vier 

NBIC-sleuteltechnologieën samen. 

  

In hoofdstuk 2 gaat het om brein-machine-interacties: hersenen en computers worden op elkaar 

aangesloten. Daarbij spelen alle vier de technologieën een rol. Bij deze toepassing vervagen de 

grenzen tussen mens en machine, tussen schijn en werkelijkheid, tussen het ervaren en ontwerpen 

van de wereld, tussen binnen en buiten ons lichaam (in het geval van het op ons brein aangesloten 

exoskeleton). 

 

De zogeheten persuasive technologies – technieken die worden ontworpen om ons gedrag in een 

gewenste richting te sturen – komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Deze zijn gebaseerd op de wis-

selwerking tussen ICT en cognitieve wetenschappen en problematiseren de symbolische grens 

tussen mens en ding, tussen moreel appèl en moraliserende dwang, tussen conventioneel en 

moreel handelen, tussen ons geweten en onze technische omgeving.  

 

Hoofdstuk 4 betreft de moleculaire geneeskunde, waar biotechnologie, informatietechnologie en 

nanotechnologie elkaar ontmoeten. Nieuwe biosensoren die mogelijk worden gemaakt door na-

notechnologie, dragen op hun beurt bij aan het poreus maken van de grenzen tussen preventie, 

genezen en verbeteren. Elke nieuwe technologie construeert immers haar eigen beeld van het 

‘natuurlijke verloop’ van een ziekte, en verlegt daarmee de grens tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’. 
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Omdat de moleculaire geneeskunde zich op het meest fundamentele niveau van biologische 

processen richt, zal het aantal ‘zieke’ mensen toenemen. Ook vervagen hierbij de grenzen tussen 

binnen en buiten het laboratorium, tussen onderzoeker en patiënt, en tussen de 

verantwoordelijkheid van de eerste en de laatste. 

  

De synthetische biologie die kunstmatige genomen probeert te scheppen staat ten slotte centraal in 

hoofdstuk 5. Ook hier doet de invloed van informatietechnologie en nanotechnologie op de bio-

technologie zich gelden. De synthetische biologie problematiseert zulke fundamentele 

onderscheidingen als die tussen dood en levend, organisch en anorganisch, maken en groeien, 

natuurlijk en onnatuurlijk. 

  

In het slothoofdstuk stellen we de vraag of de convergerende technologieën in het algemeen ook 

bepaalde uitdagingen stellen aan onze symbolische orde en wat dit betekent voor beleid en politiek. 



Rathenau Instituut – TechnologyAssessment 21 

Literatuur  
 

Douglas, M. & A. Wildavsky (1983). Risk and culture. Berkeley. University of California Press. 

 

Graaf, H. van de & R. Hoppe (1989). Beleid en politiek: Een inleiding tot de  

beleidswetenschap en de beleidskunde. Muiderberg: Coutinho.  

 

Nordmann, A. (rapporteur) (2004). Converging Technologies – Shaping the Future of European 

Societies. Brussels, European Commission.  

 

Smits, M. (2002). Monsterbezwering. De culturele domesticatie van nieuwe technologie. 

Amsterdam: Boom.  

 

Teeuw, W.B. & A.H. Vedder (eds.) (2008). Security Applications for Converging Technologies. 

Impact on the constitutional state and the legal order. Boom Juridische uitgevers, Telematica 

Instituut, wodc, Tilburg University, Mesa + institute for nanotechnology. Online te raadplegen op: 

http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/converging-technologies.aspx? cp=44&cs=6796#project-

informatie  

 

Tweede Kamer (2008). Actieplan Nanotechnologie. Juni 2008. Kamerstuk 29 338, nr. 75.  

Zonneveld, L., H. Dijstelbloem & D. Ringoir (red.) (2008) Reshaping the human condition: Exploring 

human enhancement. Den Haag: Rathenau Instituut in samenwerking met het British Embassy 

Science and Innovation network en het Parliamentary Office of Science & Technology (post).  

 

Van Est, Q.C., C.E. Enzing & M.J. van Lieshout (2006). Welcome to the 21st century: heaven, hell, 

or down to earth? A historical, public debate and technological perspective on the convergence of 

nanotechnology, biotechnology, information technology and the cognitive sciences. In: Casert, R. & 

R. Deboelpaep (eds.) Technology assessment on converging technologies: final report (2006). 

Brussels, stoa; study 183. Online te raadplegen op: 

http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/stoa183_en.pdf  

 

Van Est, Q.C., P. Klaassen, M. Schuijff & M.J. Smits (2008). Future man – No future man. 

Connecting the technological, cultural and political dots of human enhancement. Den Haag: 

Rathenau Instituut.  


