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Wim Smit

Onveilige burger en bange politiek?
Van 9/11 tot Edward Snowden en verder

Als de aanslagen van 11 september 2001 ergens toe geleid hebben, is het 
een angstpsychose. Niet zozeer een angstpsychose onder burgers, waar po-
litici zo graag naar verwijzen, maar een onder politici zelf. Na elke aanslag 
doet zich een veiligheidskramp voor, die leidt tot een reeks nieuwe maatre-
gelen bovenop de al bestaande. Telkens opnieuw wordt gesteld dat nieuwe 
initiatieven nodig zijn omdat de oude niet voldoen. Maar de oude maatre-
gelen worden zelden heroverwogen en geëvalueerd op hun efficiëntie, laat 
staan op hun proportionaliteits- of ethisch gehalte.
In dit boek wordt de balans opgemaakt van het veiligheidsbeleid in Amerika 
en Europa sinds 9/11. Die evaluatie gebeurt in confrontatie met de burger- 
en mensenrechten. De vraag wordt gesteld of de inbreuken op die rechten 
onontkoombaar zijn en of ze eigenlijk in verhouding zijn tot het kwaad dat 
ze willen voorkomen. Centraal staat dus de spanning tussen de veiligheid en 
de rechten van de burger en de vraag in hoeverre ze werkelijk rivalen zijn.
Dit is een boek dat niet alleen de realiteit in kaart brengt en evalueert, maar 
ook inzichten biedt in de weerkerende, vaak eenzijdige en kortzichtige keu-
zes die gemaakt worden in tijden van terreur, en de verborgen logica die 
hierachter schuilt.
Wim Smit is doctor in de theologische ethiek, gespecialiseerd in terrorisme, 
veiligheidsbeleid en mensenrechten. Een thematiek waarover hij ook blogt.

Garant •  ISBN 978-90-441-3268-7 • 206 blz • € 24

 [
 A

d
ve

rt
en

ti
e 

]

Inleiding

Ton Vink

Hoop op een beter leven beweegt tienduizenden mensen om huis en haard te 
verlaten en een barre tocht te beginnen door tal van landen op weg naar een toe-
komst die – denken zij – altijd beter is dan de onveiligheid, armoede en uitzicht-
loosheid waarin ze verkeren. Volgens sommigen is hun hoop in veel gevallen 
vals. Ook drijft hoop op uitstel van de dood velen die een dodelijke ziekte hebben 
ertoe steeds nieuwe behandelingen te ondergaan, ook experimentele, nog onvol-
doende geteste behandelingen. Hun hoop wordt eveneens vaak vals genoemd. 

Maar wanneer is hoop vals? En is het erg om valse hoop te hebben? Is 
het beter geen hoop te hebben dan valse hoop? Over al die vragen gaat dit ar-
tikel, een voor F&P bewerkte versie van de afscheidsrede ‘Valse hoop’ van Bert 
Musschenga, nu dus emeritus-hoogleraar. Het eerste deel gaat over de definitie 
van hoop; het middenstuk bespreekt wat valse hoop is en wanneer dat moreel 
problematisch is. In het laatste deel richt Musschenga zich op valse hoop in de 
context van geneeskunde en medisch handelen.

Het is eerder ‘kosmische hoop’ die Marleen Schuijer motiveert tot haar bijdrage 
“De volgende sprong voor de mensheid? Ethische overwegingen bij de exploita-
tie van de ruimte.” De afgelopen jaren heeft de ruimtevaart letterlijk en figuurlijk 
een hoge vlucht genomen. De ambitie om kennis te vergaren is daarbij niet lan-
ger de enige drijfveer om de ruimte in te gaan. 

In haar artikel geeft Schuijer een overzicht van de ethische discussies rondom 
twee vraagstukken: wie heeft er recht op het gebruik van grondstoffen uit het 
heelal en waar heeft het heelal zelf recht op? In het eerste deel vergelijkt zij de 
internationale afspraken omtrent ruimte-exploitatie met de huidige ontwikke-
lingen op dit gebied. Vervolgens gaat zij in op de morele status van het heelal en 
zet zij de discussie over dit onderwerp af tegen het bestaande beleid voor plane-
taire bescherming. Tot slot presenteert zij een conclusie over het ontwikkelen 
van een ethiek voor de mens in het heelal.

Wanneer professionals binnen een organisatie te maken hebben met een moreel 
dilemma rijst de vraag hoe zij tot een goede afweging en keuze kunnen komen. 
Moreel beraad, opgevat als overleg tussen twee of meer betrokkenen over een 
morele kwestie, is erop gericht om op systematische wijze tot zo’n afweging te 
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komen, en krijgt in steeds meer organisaties vorm. Een relatief nieuwe benade-
ring hierbij, gericht op het omgaan met morele kwesties en dilemma’s, wordt 
aangeduid met de term ‘moresprudentie’.

Als het ons lukt om tot een vorm van morele jurisprudentie te komen, met 
dezelfde functie als in de rechtspraak, dan zou dat een wezenlijke stap vooruit 
betekenen bij het vormgeven van moreel beraad. Vandaar de bijdrage van Gerard 
Verstegen over “Moresprudentie als belofte”.

In “Waardengericht ontwerpen en toepassen van zorgtechnologie” gaan Marti-
ne Vonk & Steven Dorrestijn aan de hand van een concrete casus in op de tech-
nologische ontwikkelingen die gaande zijn binnen de zorg en die vragen om een 
waardengerichte benadering. Bij een zorginstelling in het Oosten van het land 
wilde het management een camerasysteem gaan gebruiken als hulp om inciden-
ten zoals vallen te signaleren. Bijzonder aan dit camerasysteem is dat mensen 
nooit herkenbaar in beeld komen. Het systeem is doelbewust privacy-vriendelijk 
ontworpen. 

Toch wilden bewoners en familie uiteindelijk niet meewerken aan een pilot, 
met name vanwege ethische bezwaren en gebrek aan vertrouwen in het systeem. 
Deze casus staat centraal in dit artikel.De auteurs besteden daarbij expliciete 
aandacht aan de vraag welke waarden en waardenconflicten er in deze casus 
spelen.

In haar Minima Philosophica: “How could you not know?” onderzoekt Annema-
rie Kalis de “Grenzen van begrip in Broadchurch en Making a murderer”. Want 
inderdaad: hoe kan dat, dat we dat niet wisten?

Er volgen nog een tweetal boekbesprekingen: Worden wij betere mensen? Essays 
over morele vooruitgang besproken door Patrick Delaere en Weg met de weten-
schap. Pleidooi voor de universiteit besproken door Floris van den Berg. De rubriek 
Signalementen besluit het formele deel van dit nummer van F&P.

--------------------

Het VFP-katern. Tenslotte biedt het VFP-katern de Vereniging voor Filosofische 
Praktijk (VFP) een podium om met de eigen leden en de buitenwereld te commu-
niceren, met bijdragen van Reinskje Talhout en Ronald Wolbink. Het VFP-katern 
heeft daarbij een eigen onafhankelijke redactie.


