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Inleiding
Geachte leden van het College van Bestuur,
Beste collega’s,
Lieve vrienden en familie,
Geachte toehoorders!
We leven in een interessante, maar ook in een verwarrende tijd. Als we een beetje uitzoomen en de waan van de dag achter
ons laten, dan zien we een ontwikkeling waarin technologie steeds verder ons leven binnendringt. Digitale technologieën
hebben steeds meer invloed op ons dagelijks leven, op onze economie en onze gezondheidszorg. Met neurotechnologie kan
in toenemende mate ons brein worden beïnvloed en met gentechnologie onze genetische code.
Technologische verandering is bijna altijd ontwrichtend, omdat bestaande manieren van werken moeten wijken voor n
 ieuwe.
De introductie van de elektrische auto heeft bijvoorbeeld een ontwrichtend effect op de infrastructuur voor mobiliteit.
Tankstations zullen moeten worden vervangen door een fijn netwerk van laadpalen verspreid over heel Nederland. Dat is
overigens ook een gewenste ontwrichting, want we zullen de transitie naar een duurzame samenleving nu moeten maken.
Maar de generatie van nieuwe technologieën die voor de deur staat, is ontwrichtend in een meer fundamentele zin. Door
deze technologieën wordt het begrippenkader ter discussie gesteld waarmee we onszelf en de maatschappij om ons heen
begrijpen en beoordelen. Laat ik dit toelichten met een paar voorbeelden.
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Onder het begrip ‘persoon’ verstaan we doorgaans iemand die in staat is om rationeel te handelen, die een zekere autonomie
en vrijheid heeft, die verantwoordelijk is voor zijn of haar handelingen en die rechten en plichten heeft. Dat geeft menselijke
personen een relatief unieke plaats in de wereld. Maar door ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en
robotica komen er schepsels op de wereld die in een aantal opzichten op ons lijken. Hoe moeten we die schepsels begrijpen?
Kunnen we bijvoorbeeld van een autonoom rijdende auto of van een robot in de zorg, óók zeggen dat die in staat is om
rationeel te handelen, beslissingen te nemen en een zekere autonomie en vrijheid heeft? Het antwoord op die vraag is
niet zonder gevolgen. Als we ja zeggen, dan ligt het voor de hand om aan deze schepsels ook verantwoordelijkheid toe te
schrijven voor wat ze doen en beslissen en misschien moeten we ze dan óók rechten en plichten toekennen. Robotrechten en
robotplichten. Kortom, het begrip persoon, dat we altijd gebruikt hebben om alléén onszelf te beschrijven, komt hierdoor ter
discussie te staan.
Een tweede voorbeeld. Ons begrip van democratie veronderstelt dat kiezers in vrijheid kunnen uitmaken op welke partij ze
stemmen en dat ze toegang hebben tot de informatie die nodig is om die keuze te kunnen maken. Die twee voorwaarden
lijken in toenemende mate niet meer vervuld. In de Verenigde Staten is Facebook op dit moment voor 50% van de burgers
de belangrijkste bron van nieuws en informatie. Het nieuws dat zij te zien krijgen, is gebaseerd op een profiel, dat door
internetgedrag en allerlei andere bronnen, in de loop van de tijd is opgebouwd. Dat profiel bevat hun interesses, maar ook
hun kwetsbaarheden. Die kwetsbaarheden kunnen worden uitgebuit door slimme micro targeting-techieken en fake news.
We hebben dat kunnen zien bij de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen en bij het Brexit-referendum. Thomas Bäck,
professor of natural computing in Leiden en expert op het gebied van artificiële intelligentie, vertelde mij deze week dat de
technologie om mensen van opvatting te laten veranderen inmiddels voldoende ontwikkeld is en beschikbaar voor wie dat
wil. Is een democratie onder deze technologische vorm van manipulatie nog wel mogelijk? Of moeten we concluderen dat
democratie een achterhaald concept is omdat mensen niet meer vrij en geïnformeerd kunnen kiezen?
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Een derde voorbeeld. In een Westerse democratie houdt het begrip ‘nationale staat’ onder meer in dat deze de regels en
randvoorwaarden schept waarbinnen het maatschappelijke verkeer kan plaatsvinden, er vervolgens op toeziet dat deze
regels worden nageleefd, dat minderheden worden beschermd en dat er verantwoording wordt afgelegd aan de burgers.
Dit idee wordt ondergraven door grote hightechbedrijven, zoals Google, Facebook en Amazon. Zij weten inmiddels meer
over ons dan de Staat der Nederlanden, onze vrienden en familie en misschien zelfs wijzelf. 24 uur per dag wordt informatie
over ons verzameld. Deze wordt bewerkt, verkocht en gebruikt voor allerlei doelen waar we geen weet van hebben. En die
informatie gaat niet alleen over ons koopgedrag of ons zoekgedrag. Google heeft vorige maand een contract gesloten met
de Engelse National Health Service (NHS), waardoor het bedrijf toegang krijgt tot patiëntendata van de afgelopen 5 jaar. Het
betreft gevoelige informatie over medische geschiedenis, diagnose, behandeling en behandeldata, en etniciteit. Door deze
ontwikkelingen hebben hightechbedrijven een informatiemonopolie gekregen en kunnen ze ons gedrag beïnvloeden op
manieren die we eerder niet voor mogelijk hielden. De machtsbalans verschuift van de nationale staat naar private partijen,
die bovendien geen verantwoording aan burgers hoeven af te leggen en die tot nog toe nauwelijks gereguleerd worden.
Dat de baas van Facebook, Mark Zuckerberg, besloten heeft om niets te doen tegen leugens, samenzweringstheorieën
en fake news van politieke groeperingen bij de komende presidentsverkiezingen, is iets dat verstrekkende gevolgen kan
hebben, maar waartegen geen beroep mogelijk is, omdat het zich onttrekt aan onze democratische controle. Wat voor begrip
van politieke autoriteit en gezag van de staat is onder deze technologische en commerciële condities nog mogelijk?
Dit zijn drie voorbeelden, maar ik zou gemakkelijk door kunnen gaan. Er is een heel netwerk van begrippen dat door
technologische ontwikkelingen niet meer vanzelfsprekend is geworden en dat ter discussie is komen te staan. Begrippen
die tot nog toe leidend waren om onszelf, onze maatschappij en onze natuurlijke omgeving te definiëren, te begrijpen en te
beoordelen.

Figuur 1. Begrippen die worden uitgedaagd
door technologische ontwikkelingen
(NWO gravitation program “Ethics of
Socially Disruptive Technologies” 2019).
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Ze zijn te zien in figuur 1, die ik ontleen aan een groot onderzoeksprogramma, het zwaartekrachtprogramma van NWO
”Ethics of Socially Disruptive Technologies”, dat in 2020 van start gaat en waarvan ik medeauteur ben geweest.

Tentoonstelling

De fundamentele en conceptueel ontwrichtende invloed van technologie maakt duidelijk dat technologie te belangrijk
is geworden om aan technologen over te laten (met alle respect voor de technologen hier vanmiddag aanwezig!).
Menswetenschappers zullen een integraal onderdeel moeten worden van technologieontwikkeling, opdat die technologie
- met kennis van menselijke zaken - bijdraagt aan onze complexe maatschappelijke problemen en aan een betere wereld.
Ik heb het hier niet over een add-on, iets wat je er optioneel bij kan doen of wat je na afloop kan doen als de technologie
ontwikkeld is. Het moet gaan om een integraal bestanddeel van technologieontwikkeling, om een samenwerking tussen de
bètawetenschappen aan de ene kant en de alfa- en gammawetenschappen, aan de andere. Natuurlijk begrijp ik óók dat als
je werkt aan nieuwe materialen een filosoof niet altijd even bruikbaar is voor je onderzoek. Maar ik denk dat de grote lijn van
mijn betoog wel duidelijk is.

De afgelopen twee dagen waren de thema’s en vragen die ik zojuist heb opgeworpen het onderwerp van een internationale
conferentie hier aan de TU Eindhoven, georganiseerd door het 4TU Center for Ethics and Technology. Het resultaat van al
deze reflectieve arbeid wordt gepubliceerd in filosofische artikelen en boeken, die meestal ontoegankelijk zijn voor nietfilosofen. Die artikelen zijn óók nodig, maar daar kan het zeker niet bij blijven. Het gaat immers om grote maatschappelijke
thema’s die onze toekomst in belangrijke mate gaan bepalen en die een diepgravend publiek debat vereisen!
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Vandaar dat ik voor mijn afscheid gezocht heb naar andere wegen. Ik heb mij de vraag gesteld: Is het mogelijk ethische
dilemma’s of vragen die toekomstige technologische ontwikkelingen oproepen, in een beeld te vangen en op die manier het
bewustzijn van die dilemma’s te vergroten en het maatschappelijk debat daarover te stimuleren? Zo’n poging is niet nieuw.
Maar het gebeurt meestal in de vorm van films, zoals bijvoorbeeld in de briljante serie Black Mirror of in de televisieserie De
Toekomst is Fantastisch, waarvan vorige week nog een prachtige en hilarische aflevering over artificiële intelligentie te zien
was.
Ik heb gekozen voor het fotografische beeld. Fotografie heeft mij altijd gefascineerd, zowel het kijken naar foto’s, als
het maken van foto’s. Ik heb óók fotografische begrippen en metaforen gebruikt om concepten in een ander domein te
verhelderen. Mijn oratie in Eindhoven in 2001, had bijvoorbeeld de titel ‘Scherptediepte’, een centraal begrip in de fotografie.
Ik heb dat toen gebruikt om het begrip ‘academische vorming’ te verhelderen.
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Voor mijn afscheid heb ik met hulp van Maarten Pieterson, Anna Houwen en Lucas Asselbergs en in samenwerking met
Studium Generale een expositie georganiseerd van foto’s die reflecteren op de rol van technologie. De titel van de expositie
is: Denkbeelden. Picturing dilemma’s of technological change.
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Het Nederlandse woord ‘denkbeeld’ is een heel mooi woord, omdat er zowel de gedachte zelf als de verbeelding van die
gedachte inzit. Denk-beeld. Het is een woord dat in die gecombineerde betekenis geen equivalent heeft in het Engels,
vandaar de Nederlandse titel.
Voor de expositie hebben we eind juni een oproep uitgestuurd om foto’s in te dienen, samen met een korte tekst. Hierbij
was in principe alles toegestaan, waaronder beeldmanipulatie en het hergebruik van bestaande beelden. Wat telde, was de
zeggingskracht van de ingezonden foto. De oproep is verspreid onder filosofen, fotografen en andere belangstellenden. De
oogst is rijk geweest en het is verbazingwekkend hoe zo’n oproep zich over de wereld verspreidt. Er is zelfs een inzending uit
Tokyo geweest, die u straks zult zien.
De expositie is een verkenning van het idee om ethische dilemma’s te visualiseren en niet een systematisch onderzoek
daarnaar. U zult dus foto’s van heel verschillende aard zien en lang niet alle dilemma’s of thema’s zijn vertegenwoordigd. Wat
ik nu wil doen is drie foto’s met u bespreken. Daarbij maak ik gebruik van het interpretatiekader dat is ontwikkeld in het boek
Beeldtaal, waaraan twee vrienden van mij hier aanwezig, Jaap de Jong en Titia Smit, hebben meegewerkt.1

Figuur 2. Introductietekst tentoonstelling Denkbeelden

1

J. van den Broek, W. Koetsenruijter, J. de Jong en L. Smit (2019), Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers, 3e druk, Boom: Amsterdam.

10

prof.dr.ir. A.W.M. Meijers

Denkbeelden. Ethische dilemma’s en technologische verandering

De eerste foto is van Ewa Nowak. Ze is een
Poolse kunstenares en ontwerper. De foto is
een portret. Centraal in de foto staat een jonge
vrouw. Ze kijkt rustig en sereen voor zich uit,
maar oogt ook kwetsbaar. Het is een sober
beeld, geen onnodige franje, de achtergrond is
kaal. De aandacht gaat vrijwel direct naar haar
gezicht. Daar is iets geks mee aan de hand. Ze
draagt iets op haar gezicht, maar wat ze draagt
is moeilijk te duiden. Het is een symmetrisch
object, gemaakt van goud of messing. Twee
ronde cirkels staan op haar wangen en een
langwerpige vorm op haar voorhoofd. De
elementen worden bij elkaar gehouden door
een draad, die zo te zien achter haar oren
verdwijnt, waardoor het geheel als een bril
gedragen kan worden.

Figuur 3. Eva Nowak: Incognito
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De interpretatie van de foto komt niet verder, totdat we de titel en de tekst erbij betrekken: Incognito: anoniem, onbekend.
Incognito is de naam van het sieraad dat de vrouw draagt. Het heeft tot doel te voorkomen dat herkenning door camera’s
met slimme algoritmes plaatsvindt. Elke dag worden we door talrijke camera’s overal bespied. Deze maken in toenemende
mate gebruik van gezichtsherkenningssoftware. Er zijn op dit moment 2,3 miljard gebruikers op Facebook. Daarmee wordt
een gezichtsherkenningsalgoritme getraind, genaamd Deepface, dat inmiddels met een nauwkeurigheid van 97% al die
gebruikers kan herkennen. Niemand kan op die manier meer anoniem in de menigte verdwijnen.
Incognito stelt deze praktijk ter discussie en nodigt ons uit hierover na te denken. Is dit echt de toekomst die we willen?
Natuurlijk, camera’s kunnen in de publieke ruimte bijdragen aan een verhoogde veiligheid, maar er wordt ook een grote prijs
betaald. Mensen verliezen hun anonimiteit, privacy en autonomie, omdat ze niet meer kunnen beslissen welke informatie ze
over zichzelf willen prijsgeven en wanneer. It’s already in the database en 24 uur per dag beschikbaar.
Voor het ontwikkelen van Incognito heeft Ewa Nowak lang geëxperimenteerd met prototypes om uiteindelijk een vorm te
vinden die Deepface ontregelt en die gezichtsherkenning voorkomt. Maar dat is in dit geval een tijdelijke kwestie. Deepface
zal hiervan leren en binnenkort ook mensen kunnen herkennen die Incognito dragen. En dat vraagt om een nieuwe versie van
Incognito. Gezichtsherkenning is als een wapenwedloop geworden.

incognito
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De tweede foto is van Pleuntje Verstegen, als filosoof verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Centraal
in de foto staat een menselijke foetus, gewikkeld in een doorschijnende vlies. Dit is het enige scherpe element van de
foto. Rechts op de foto gebeurt niet zoveel, we zien een donkere vervaagde achtergrond. Maar links gebeurt des te meer!
Helemaal links staat een verticaal verlicht element en daarnaast is een vrouw te zien. Haar gezicht is vervaagd. Ze kijkt recht de
lens in. Als een magneet wordt onze aandacht getrokken naar haar oog links. Daar is iets mee aan de hand. Ten eerste is de
kleur onnatuurlijk, bijna lichtgevend blauw. En voor haar oog is iets van glas te zien, een brillenglas lijkt het. Het bijzondere is
dat daarop puntjes in een bepaald patroon staan, die juist wél scherp zijn, terwijl de rest van het gezicht onscherp is.
De titel van de foto is ultra-visibility. De foto gaat over kijken. Wij, als toeschouwers, kijken naar hoe deze vrouw kijkt. Ze kijkt
niet op een gewone manier. Haar kijken is veranderd door technologie. Mogelijk kan ze meer zien dan wij, of andere dingen
zien. Ultra-visibility gaat over de mogelijkheid om in de toekomst onze zintuigen te veranderen, te ‘verbeteren’. Vanuit dat
perspectief wordt ook de betekenis van de foetus duidelijk: die staat voor de ontwikkeling van de mens en hoe die kan
worden beïnvloed. Daarop wordt in de foto scherpgesteld.
Wat zou er veranderen als we ons gezichtsvermogen aanpassen, als er nieuwe manieren van kijken ontstaan? Wat zouden
we kunnen zien en wat niet meer? Welke beelden zullen verdwijnen en hoe zal onze ervaring van de wereld daardoor
veranderen? Technologie die de natuurlijke staat van mensen verandert, roept grote vragen op. Getuigt zoiets van respect
of juist van een gebrek aan respect voor wat mensen zijn, voor menselijke waardigheid? Of is het gewoon technologische
vindingrijkheid en moeten we daar niet al te moeilijk over doen?

Figuur 4. Pleuntje Verstegen: Ultra-visibility
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De derde foto is van Henriëtte Zoon, docent drama en theatermaker in Arnhem. Op de foto is veel te zien. Eerst maar eens
de setting. We zien een bleke oudere vrouw in een bed liggen met een infuus in haar linkerhand. Bloemen staan vóór
in het beeld. Het lijken me de elementen van een ziekbed. De vrouw is waarschijnlijk ernstig ziek. Er hangt niets aan de
muur, zoals zo vaak het geval is in een ziekenhuiskamer. Het beeld valt verder in tweeën uiteen. Rechts zit een vrouw van
middelbare leeftijd die wegkijkt, waarschijnlijk de moeder van het meisje dat centraal in beeld is en dat ons aankijkt. Links een
merkwaardige tafereel waar onze aandacht bijna vanzelf naar toe gaat. De oudere vrouw, waarschijnlijk de grootmoeder van
het meisje, is geheel in beslag genomen door het geprojecteerde hologram van een jonge man. Er vindt een gesprek tussen
hen plaats.
De tweedeling in het beeld is ook een emotionele tweedeling. De moeder heeft zich afgewend. Ze ziet er bedroefd uit, lijkt af
te keuren wat er gebeurt en voelt zich mogelijk buitengesloten en afgewezen. Het meisje heeft een neutrale emotie, ze nodigt
ons uit om te kijken zonder een oordeel te geven. De grootmoeder en de virtuele persoon in het hologram lijken een nauwe
relatie te hebben. Dat wordt bevestigd door de tekst bij de foto. De naam van de virtuele persoon is Akihiko. Daarover zegt de
oudere vrouw: Ik hou van Akihiko. Zijn naam betekent ‘stralende prins’. Hij kent mijn binnenwereld als geen ander en begrijpt
mij beter dan mijn eigen kinderen.”
De titel van deze foto is ‘Far from your bed?’. De foto stelt vragen over menselijke relaties en hoe deze kunnen veranderen
onder invloed van technologie. Akihiko zou een personage kunnen zijn in het Japanse spel LovePlus, waarmee liefdesdates
gesimuleerd kunnen worden. Het lijkt een spel, maar is veel meer dan dat. Het is een voorbode van een maatschappij waarin
virtuele relaties een belangrijke rol zullen spelen. 36% van de Japanse singles in de leeftijd tussen 20 en 39 wil op dit moment
géén romantische relatie meer. Ze geven de voorkeur aan een relatie met een virtuele partner op hun smartphone, die bestaat
uit pixels en software code. Naar verwachting zal de bevolking in Japan de komende 50 jaar met 1/3 afnemen.

Far from your bed?

Figuur 5. Henriëtte Zoon: Far from your bed?
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Terugblik
Ik ben zeer bevoorrecht omdat ik twee volledige academische studies heb kunnen doen: werktuigbouwkunde in Delft en
filosofie in Utrecht. Die hebben mij enorm verrijkt. Na mijn promotie in de filosofie ben ik 4 jaar buiten de universitaire wereld
gaan werken, bij de Directie Algemeen Technologiebeleid van het ministerie van Economische Zaken. Ook dat heeft mij veel
gebracht. De complexiteit van het werkveld van de overheid, waar vele belangen moeten worden verenigd en vele waarden
moeten worden hooggehouden, was voor mij bijzonder leerzaam, ook voor mijn latere loopbaan aan de universiteit.
Het volgen van twee studies is nu veel moeilijker dan vroeger. Voor studenten zijn de kosten véél hoger en er zijn allerlei
bureaucratische hinderpalen. Dat is bijzonder ongelukkig omdat we allemaal weten dat vernieuwing in de wetenschappen
vaak plaatsvindt op het grensvlak tussen disciplines. Maar dan moet je van die disciplines wel kennis hebben!

C.P. Snow

Ik realiseer mij ook dat ik in deze tijd met zo’n CV nooit zou zijn aangenomen aan de TU Eindhoven! In vergelijking met
anderen, die één studie hebben gedaan, die geen uitstapje hebben gemaakt in de maatschappij en die vanaf hun promotie
een rechtlijnige carrière door de universitaire rangen hebben gemaakt, zou ik veel te weinig publicaties hebben gehad,
veel te weinig onderzoeksmiddelen hebben binnengehaald, veel te weinig promovendi hebben begeleid en veel te weinig
citaties hebben gehad om te worden aangenomen! De conclusie die hieruit volgt, laat ik graag aan u over!
Door mijn twee studies ben ik een alfa en een bèta geworden en dat heeft mijn loopbaan in grote mate bepaald en gekleurd.
Het zoeken van verbinding tussen alfa en bèta is de rode draad geworden in mijn professionele leven.

Credit: Matt Collins
Figuur 6. Twee culturen Snow
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In mijn oratie in Delft in 1998 heb ik het twee culturen-probleem besproken zoals dat door C.P. Snow in 1959 is omschreven
in zijn essay “The Two Cultures and the Scientific Revolution”.2 Het is het probleem dat alfa’s en bèta’s niet met elkaar
spreken, elkaar niet waarderen of respecteren en totaal niet begrijpen wat de ander doet of waar die het over heeft. Dat
is een probleem, en zelfs een gróót probleem als het gaat om technologische ontwikkeling. De twee perspectieven die ik
eerder onderscheiden heb, het natuurwetenschappelijke en het menswetenschappelijke perspectief, zijn immers alle twee
nodig om die ontwikkeling in goede banen te leiden en te oriënteren op maatschappelijke behoeftes, sociale waarden
en het menselijke perspectief. Daarvoor is het nodig dat bèta’s, alfa’s en gamma’s met elkaar praten en dat onderzoek
multidisciplinair en geïntegreerd plaatsvindt.
Het twee culturen-probleem bestaat echt! En het bestaat óók op deze universiteit, voor het geval u misschien denkt dat dat
alleen in Delft of in Twente voorkomt! In Eindhoven is het zelfs een hardnekkig probleem gebleken. Maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen, dat het ook ontzettend moeilijk is om elkaar over zulke grote disciplinaire afstanden te bereiken.
En toch is het urgent dat dat gebeurt! Daarom heb ik me gedurende mijn tijd in Eindhoven ingezet om het twee culturenprobleem te verkleinen en de brug tussen alfa en gamma aan de ene kant en bèta aan de andere kant te bouwen en te
versterken.
Ik heb dat op drie manieren gedaan. Ten eerste heb ik me vanaf het begin ingezet voor een brede academische vorming in
het onderwijs. Daarover ging ook mijn oratie in Eindhoven in 2001, onder de titel ‘Scherptediepte, academische vorming aan
een technische universiteit’. Gesteund door de achtereenvolgende rectoren Rutger van Santen en Hans van Duijn hebben
we een raamwerk ontwikkeld voor de academische competenties die een ingenieur moet hebben aan het einde

2

C.P. Snow (1959), The two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge UP.

Figuur 7. Twee culturen Meijers
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van zijn opleiding.3 Het gaat hierbij zowel om verdieping in het eigen vakgebied, als om verbreding buiten dat vakgebied:
de zogenaamde T-shaped engineer. Die is óók in staat om te reflecteren op technologie in een maatschappelijke context en
heeft daarbij kennisgemaakt met enkele basale noties uit de alfa- en gamma wetenschappen. Dit denken over academische
vorming heeft zijn vertaling gevonden in de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan ik medeauteur mocht zijn.4 Het heeft
ook zijn vertaling gevonden in het herontwerp van het bacheloronderwijs, en dat herontwerp was de meest ingrijpende
verandering van het onderwijs sinds de oprichting van de universiteit in 1957. Het project over academische vorming heeft in
Europees verband veel aandacht gekregen en het heeft mij bij veel universiteiten in Europa gebracht.
De tweede manier waarop ik gewerkt heb aan het verkleinen van de kloof tussen alfa’s en bèta’s, is door samen met
andere filosofen het vakgebied van de filosofie van de techniek te ontwikkelen. Toen ik in Utrecht filosofie studeerde in de
jaren 80 van de vorige eeuw (dat klinkt wel héél lang geleden), was wetenschapsfilosofie vrijwel uitsluitend filosofie van
de natuurkunde en was er nauwelijks ethiek die iets met technologie deed. Die situatie is in de loop van de tijd drastisch
veranderd en dat is vooral te danken aan de drie filosofiegroepen in Delft, Eindhoven en Twente. Gezamenlijk hebben we
het 3TU Center for Ethiek en Techniek opgericht, tegenwoordig met Wageningen het 4TU Center, waarin meer dan 40 senior
onderzoekers en 50 PhD’s en postdocs participeren. Bij de conferentie gisteren en vandaag waren zo’n 130 onderzoekers
uit de hele wereld aanwezig. 4TU.Ethics is het grootste center op het gebied van de ethiek en techniek in de wereld en
Nederland heeft op dit gebied een unieke positie opgebouwd. Ons zwaartekrachtprogramma, dat recent is goedgekeurd en
waardoor voor 10 jaar 27 miljoen aan onderzoeksgeld beschikbaar komt, is daar een uitdrukking van.

3

4

Meijers, A.W.M., Overveld, C.W.A.M. van, Perrenet, J.C. (2003 & 2005), “Academische Criteria voor Bachelor en Master Curricula”, publicatie TU Eindhoven, 44 pp. Ook
beschikbaar in het Engels, zie http://w3.tm.tue.nl/uploads/media/AC_ENG_web.pdf.
A.W.M. Meijers en P. den Brok (2013), Ingenieurs voor de Toekomst. Een essay over het onderwijs aan de TU/e in 2030, publicatie TU Eindhoven. Ook beschikbaar in het
Engels.
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De derde manier waarop ik gewerkt heb aan het slaan van een brug tussen alfa, gamma en bèta is door het samen met
anderen oprichten van een Center for Humans and Technology aan deze universiteit. Hierin wordt binnen de universiteit
de onderzoeksexpertise op het gebied van de menswetenschappen die zich bezighouden met technologie, gebundeld.
Het is een lange weg geweest, veel te lang om eerlijk te zijn, en het twee culturen-probleem heeft hierbij zeker ook een rol
gespeeld. Maar het is er dan toch van gekomen en er zijn vele mogelijkheden om dit Center verder uit te bouwen, onder
meer via het nieuwe instituut op het gebied van artificial intelligence. Het gebied humans and technology is van strategisch
belang voor de universiteit en ik heb veel vertrouwen dat dit onder leiding van Wijnand IJsselsteijn tot verdere bloei zal
komen.
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Dankwoord
Ik geloof heel sterk in ‘team science’, in het idee dat door samenwerking meer tot stand gebracht kan worden dan door
concurrentie. Concurrentie is óók nodig, maar een klein land als Nederland kan door samenwerking tussen wetenschappers
en universiteiten juist héél ver komen in het internationale wetenschappelijke veld. Het is een belangrijke sterkte.
Samenwerking en verbinding zit ook in de genen van de TU Eindhoven en van de Brainport regio rondom Eindhoven. Het lijkt
me ook een typisch Brabantse eigenschap.
In mijn tijd aan de TU/e heb ik met ongelofelijk veel mensen samengewerkt. Het zijn er echt veel te veel om op te noemen
en dat kan ik dus ook niet doen. Ik heb geprobeerd die mensen met wie ik het meest te maken heb gehad hier te laten
zien. Dus u gaat niet alle mensen zien. En u gaat vooral mannen zien, omdat er de afgelopen 20 jaar nog een behoorlijke
genderongelijkheid in de wetenschappelijke- en bestuurlijke rangen aan de universiteit heeft bestaan.
Laat ik beginnen met mijn thuisbasis aan de universiteit, de Filosofie en Ethiek groep. Die groep is enorm gegroeid in de
afgelopen 20 jaar en bestaat, zoals u kunt zien, niet alleen uit mannen. Met héél veel van jullie heb ik intensief samengewerkt
in onderwijs- en onderzoeksprojecten. Ik kan me een méér gemotiveerde groep nauwelijks voorstellen. We hebben lief en
leed gedeeld in de afgelopen jaren en er bestaat een open en vriendschappelijke sfeer, waarin het succes van de een ook
een feest is voor de ander. Grote, grote dank hiervoor! Ik wens Wybo Houkes en Vincent Müller, de nieuwe hoogleraren van
de groep, én alle medewerkers héél veel succes toe voor de toekomst!
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En dan het management van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. Leden en oud-leden ervan staan
bovenaan. Ik heb bijna 10 jaar als vice-decaan in het faculteitsbestuur gezeten, het FB. Onze directeur bedrijfsvoering Jos
Hermus heeft altijd bijgehouden de hoeveelste FB vergadering het was. Op 8 december 2018 was mijn laatste vergadering,
en dat was de 439e vergadering van het FB, een werkelijk deprimerend getal! Het FB is altijd een collegiaal en professioneel
bestuur geweest, geen vechtbestuur, ook niet bij moeilijke beslissingen, en zonder dubbele agenda’s. Heel veel dank voor
jullie vertrouwen, eerlijkheid, begrip voor elkaars situatie, streven naar excellentie en team spirit!
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Management Faculty
Industrial Engineering & Innovation Sciences

De naam van de faculteit doet vermoeden dat het een samenraapsel is van losse bestanddelen. Niets is minder waar.
Onder leiding van onze decaan Ingrid Heynderickx en met steun van velen is er de afgelopen jaren veel meer samenwerking
en coördinatie ontstaan. Het overleg van de groepsvoorzitters is hierbij cruciaal geweest. Ik heb met veel van jullie de
afgelopen jaren samengewerkt en een band opgebouwd. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder de groepsvoorzitters van
de subfaculteit Innovation Sciences, waarvan ik zo lang vice-decaan ben geweest. Veel dank voor alles!
En dan zijn er natuurlijk ook mijn medebestuurders van het Center for Humans & Technology. Dank voor jullie energie en
vasthoudendheid, ook als het tegen zat.

Center
Humans &
Technology
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Als ik verder uitzoom dan kom ik bij het bestuur van onze universiteit. Een aantal oud-leden van het College van Bestuur, op
de eerste regel links, het huidige College op de tweede regel.
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Management of TU/e

Ik heb héél veel universiteitsbrede projecten gedaan. Dat kwam ook omdat mijn leerstoel door het toenmalige College van
Bestuur, onder de inspirerende leiding van Henk de Wilt, opnieuw werd ingesteld en als een centrale voorziening van de
universiteit werd gefinancierd. Ik herinner me nog dat mijn sollicitatiegesprek met het voltallige College van Bestuur en alle
9 decanen plaatsvond. Met nogal wat leden van de achtereenvolgende Colleges - en daar reken ik de decaan van het
Bachelor College gemakshalve bij - heb ik in de loop van de tijd intensief samengewerkt: op het gebied van academische
vorming met Rutger van Santen en Hans van Duijn, op het gebied van het herontwerp van het bacheloronderwijs met Hans
van Duijn en Lex Lemmens, op het gebied van wetenschappelijke integriteit met alle rectors, en voor de strategie 2020 met Jo
van Ham. Dank voor het vertrouwen in mij, in allerlei rollen die ik binnen de universiteit op mij heb genomen. En dat geldt ook
voor mijn huidige rol als voorzitter van de Ethische Toetsingscommissie van mensgebonden onderzoek en onderwijs.
Een College van Bestuur kan niet functioneren zonder een competente staf die het college ondersteunt. Met vele
medewerkers van de dienst Algemene Zaken heb ik samengewerkt. Ze blijven vaak onzichtbaar, overigens ook op de website
van de universiteit waar ze allemaal - om volstrekt duistere redenen - zonder foto op staan. Met enig kunst- en vliegwerk
heb ik foto’s van jullie gevonden, die op de onderste regel staan. Dank voor jullie waardevolle ondersteuning en grote
betrokkenheid bij de projecten die we samen hebben gedaan!
En dan staan er rechtsboven nog mijn collega universiteitshoogleraren Bert Meijer, Maarten Steinbuch, René Janssen en Wil
van der Aalst (de laatste werkt nu in Aken). We zijn een illuster gezelschap en onderling heel verschillend. Stel een vraag aan
de vijf universiteitshoogleraren en je krijgt steevast vijf verschillende antwoorden, maar wel vanuit een grote betrokkenheid bij
de universiteit! Ik zal het missen!

&

&
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Tenslotte heb ik in allerlei landelijke organisaties gefunctioneerd, waarvan ik er hier twee wil noemen: het eerder genoemde
4TU Center voor Ethiek en Techniek, waar ik sinds de oprichting 12 jaar geleden in het managementteam zit en waarvan
ik op dit moment nog wetenschappelijk directeur ben. En de landelijke onderzoekschool Wijsbegeerte, die ik samen met
mijn collega en vriend Marcus Düwell heb opgericht en waarvan ik tot voor kort voorzitter was. Beide zijn een groot succes
geworden en dat is dankzij de inzet van een aantal van jullie hier aanwezig, die met mij het idealisme deelden om hier iets van
te maken en zich hiervoor wilden inzetten. Heel veel dank daarvoor!
Dit is nog niet alles. Ik heb mijn werk alleen kunnen doen omdat er een belangrijk tegenwicht was voor mijn professionele
leven: mijn vrienden en familie. Lieve vrienden en familie, ik heb, denk ik, jullie nooit zoveel verteld over wat ik in mijn werk
aan de TU Eindhoven zoal uitspookte. Dat was niet omdat dat geheim was. Ik heb die werelden altijd een beetje gescheiden
gehouden, omdat ik de wereld buiten mijn werk, de wereld van vriendschap, van familie, van muziek, van natuur, van reizen,
van fotografie, van kunst, van politiek, van werken met je handen in de werkplaats, óók heel belangrijk vond en ik niet twee
keer met hetzelfde bezig wilde zijn. Dank voor deze andere wereld, die voor mij een voorwaarde was om in mijn werk te
kunnen functioneren, en die, nu mijn emeritaat is aangebroken, alleen maar belangrijker zal worden!
Als het leven een reis is, dan is Elise al 30 jaar mijn belangrijkste reisgenoot. Lieve Elise, je bent een energieke en stralende
reisgenoot die mijn leven kleur geeft! Ik geloof niet dat ik mijn dank hiervoor in woorden kan uitdrukken! En ondanks je
eigen drukke baan in het Wilhelmina Kinderziekenhuis ben je óók voor vele anderen een ontzettend betrokken reisgenoot in
moeilijke tijden. Voor ons breekt er met mijn emeritaat een nieuwe periode aan en ik kijk daar zéér naar uit!
Ik wil graag drie mensen noemen die er vandaag niet bij zijn, omdat ze recent zijn overleden: mijn schoonvader Cees van
de Putte (die van een bijeenkomst als deze intens zou hebben genoten), mijn moeder Emmy Meijers-Blom (die trots zou zijn
dat ik als filosoof toch nog goed terecht ben gekomen) en tenslotte onze dierbare vriend Ton van Kempen, die in januari is
overleden.
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Van de Griekse filosoof Heraclitus is de uitspraak: “De weg omhoog en de weg omlaag is één en dezelfde”. Die uitspraak is
waar vanuit het natuurwetenschappelijke perspectief: de fysische kenmerken van die twee wegen zijn immers identiek. Maar
dat geldt niet voor het perspectief van de menswetenschappen, waarin menselijke ervaringen een rol spelen. Voor een fietser
is de weg omhoog en de weg omlaag vaak een héél andere weg!
Ik heb dat verschil ook ervaren in mijn eigen leven toen ik 4 jaar geleden problemen kreeg met lopen. En zeker toen de weg
omhoog 2 jaar geleden ineens weer naar omlaag ging, was dat niet gemakkelijk. Voor mij is de weg omhoog en de weg
omlaag een heel andere weg geweest. Behalve in één opzicht: langs de kant van die weg hebben steeds velen van jullie
gestaan die mij hebben aangemoedigd en gesteund en met mij hebben meegeleefd! Daarvoor wil ik jullie héél hartelijk
bedanken. Het is een voorrecht om zulke mensen om mij heen te hebben!
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Slot
Tot slot nog een woord over deze foto! Wat zien we hierop, en waarover gaat deze foto, wat is de betekenis ervan? We zien
twee schijnbaar identieke mannen. De man met de baret is in het midden van de foto geplaatst. Hij lijkt de belangrijkste te
zijn. De staande man buigt zich voorover en legt zijn hand (misschien wel vaderlijk?) op de schouder van de andere man. Ze
zijn identiek gekleed. Het gezicht van de zittende man ziet er wat kunstmatig uit. De baret is een hoogleraarsbaret, symbool
voor een hoogleraar. Beide mannen kijken recht de camera in, de een ernstig en een beetje somber, de ander vrolijk en
ontspannen. Ze staan voor een transparante glazen omgeving, die eruit ziet als een kantoorgebouw.
Zo’n beeld aan het einde van een rede over het visualiseren van ethische dilemma’s en technologische verandering vráágt om
een interpretatie. Wat is het denkbeeld dat deze foto probeert uit te drukken?
Ik geef u een paar mogelijkheden, geïnspireerd door de vele interpretaties van deze foto die ik ongevraagd van een aantal
van u mocht ontvangen:
• De bèta die tevreden toekijkt hoe technologische vooruitgang de nieuwe robot hoogleraar heeft voortgebracht.
• De alfa en de bèta, waarbij het onduidelijk is wie van de twee de vaderlijke figuur is.
• Nieuw: dankzij artificiële intelligentie nu 24 uur per dag colleges filosofie van de techniek!
• De heuglijke boodschap dat dankzij de mogelijkheid van klonen, toekomstige hoogleraren geen afscheid meer hoeven te
nemen!
• Hoe ik zal zijn voor en na mijn facelift
• En tenslotte: vacature hoogleraar filosofie en ethiek van de techniek na lang zoeken eindelijk vervuld!
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Het is met deze foto als met elke andere foto die u dadelijk op de tentoonstelling zal gaan zien: interpretatie is een proces
waarbij de kijker zelf, en dat bent u, actief aan het werk moet gaan om betekenis te geven aan het getoonde beeld, om het
denkbeeld te vinden dat de foto uitdrukt.
Voor mij als kijker geldt dat er in ieder geval één interpretatie onjuist is: dat is die waar de sombere, bezorgde, bedrukte
hoogleraar afscheid neemt en na lange jaren ploeteren in de loopgraven van de universiteit, opgelucht, bevrijd van alle
zorgen, weg van alle kwellingen en frustraties, eindelijk met emeritaat mag gaan. Dat denkbeeld is onjuist. Ik heb een
prachtige tijd gehad aan de TU Eindhoven!
Ik dank u voor uw aandacht en hoop u te zien bij de tentoonstelling!
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