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Inleiding  
 
 
 
 
 
  
 
In de autobiografische interviewbundel ‘Erinnerungen’ vertelt Hans Jo-

nas dat hij zich bij het verschijnen van ‘Das Prinzip Verantwortung’ realiseerde 
dat zijn opvattingen weinig aansluiting vonden bij de bestaande scholen in de 
academische filosofie, noch in Duitsland, waar het boek in 1979 voor het eerst 
werd uitgegeven, noch in Amerika, waar hij tot zijn emeritaat vijfentwintig jaar 
als hoogleraar algemene wijsbegeerte had lesgegeven. (E 325) Hij noemt vier 
reacties op zijn boek van collegafilosofen uit die periode. Stuk voor stuk lovend, 
maar tevens voorzien van duidelijke afwijzingen. Allereerst de reactie van 
Hannah Arendt, zijn levenslange vriendin. Medestudent in Marburg, niet alleen 
bij Heidegger, maar ook bij Bultmann, bij wie zij in het herfstsemester van 1924 
als enige joodse studenten het college over het Nieuwe Testament volgden. (E 
111) Beiden geëmigreerd toen Hitler aan de macht kwam, Arendt naar Parijs, 
Jonas naar Palestina. Na de Tweede Wereldoorlog allebei een academische car-
rière opgebouwd in de Verenigde Staten. Bijzonder aan hun vriendschap is dat 
zij in hoge mate dezelfde geschiedenis hebben meegemaakt, terwijl zij daar in 
hun filosofische verwerking en beschouwingen zulke uiteenlopende, welhaast 
tegengestelde opvattingen over ontwikkelden. Arendts verslagen over ‘Eich-
mann in Jerusalem’ leidden tot een breuk in de vriendschap, ook al werd het 
contact later weer hersteld.1 Arendt stelde dat de joodse bevolking in Europa 
tijdens de Nazi-onderdrukking te vaak lijdzaam haar vervolging onderging en 
daardoor feitelijk meewerkte aan haar eigen ondergang. Erger kon ze Hans 
Jonas, die in zijn studententijd actief Zionist was en in de Tweede Wereldoorlog 
als vrijwilliger meevocht tegen Hitler in de Jewish Brigade Group van het Britse 
leger, niet beledigen.2 We zullen later, in hoofdstuk zes van deze studie, zien 
dat Jonas zelf eerder in theologische termen antwoorden probeert te vinden op 
de vraag naar de betekenis van Auschwitz. Door haar provocatieve stijl en haar 
duidelijke politieke stellingname kreeg het werk van Arendt destijds veel meer 
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bekendheid dan dat van Jonas. Zij heeft niet meer meegemaakt wat voor een 
onvoorstelbaar succes hij zou boeken met ‘Das Prinzip Verantwortung’. Voor 
haar plotseling overlijden in 1975 had Jonas echter reeds enkele hoofdstukken 
van het boek aan haar laten lezen. Het wekt geen verbazing dat hij haar com-
mentaar in zijn ‘Erinnerungen’ als eerste noemt. “Soviel steht fest für mich, das 
ist das Buch, das der Herrgott mit dir im Sinn gehabt hat. Und es ist ja herrlich 
geschrieben”, oordeelt Arendt. (E 324) Vervolgens geeft Jonas echter een sa-
menvatting van haar kritiek waaruit direct blijkt dat er een kloof gaapt tussen 
haar en zijn ethische uitgangspunten. Volgens Arendt kan een verantwoor-
delijkheid voor het algemeen belang en dus ook voor de toekomst van de 
mensheid slechts gebaseerd worden op een sociaal contract. Daarom staat zij 
afwijzend tegenover zijn poging om verantwoordelijkheid voor de toekomst 
juist te laten voortkomen uit een vorm van orde in de natuur en uit de familie. 
Arendt en Jonas kijken voortdurend in tegengestelde richting.3 Zij is gericht op 
de politiek, hij op de natuurwetenschap. Zij vecht voor de vrijheid van het indi-
vidu, hij plaatst juist vraagtekens bij het gebruik van informed consent als legi-
timatie voor medische experimenten met patiënten. Voor haar is natality het 
bewijs dat alle mensen verschillend zijn, voor hem is mortality het bewijs dat 
niet alleen alle mensen, maar zelfs alle levende wezens in een bepaald opzicht 
ten diepste aan elkaar gelijk zijn.4 Arendt ziet de mens als zoön Politikon, Jonas 
als Zoön politikon.  

Als tweede noemt Jonas de reacties van Hans Georg Gadamer en Robert 
Spaemann. Gadamer, ook een leerling van Heidegger,  schreef hem in een brief 
dat ‘Das Prinzip Verantwortung’ naar zijn mening bijdroeg aan een herwaarde-
ring van Aristoteles. Spaemann, door Jonas aangeduid als “ein katholischer 
Philosoph mit klaren aristotelischen Neigungen” (E 325), zou lovende woorden 
gesproken hebben. Jonas geeft aan dat Aristoteles in zijn eigen gedachtenont-
wikkeling eigenlijk helemaal geen grote rol gespeeld heeft, maar dat hij zich 
sindsdien met welwillend onbegrip neerlegt bij zijn indeling in het neo-
aristotelianisme. Ongetwijfeld was hij op dat moment nog niet bekend met een 
artikel van Herbert Schnädelbach, onder de titel “Was ist Neo-Aristotelismus?”, 
waarin deze uitlegt dat met name de herwaardering van de deugdethiek model 
staat voor het neo-aristotelianisme. Jonas en Spaemann richten zich volgens 
Schnädelbach vooral op de verdediging van het teleologisch natuurbegrip van 
Aristoteles, waaraan zij morele betekenis toekennen. Dat is volgens hem een 
heel andere benadering, en daarom horen zij er niet bij.5 

Tot slot noemt Jonas de reactie van Jürgen Habermas. Tot zijn verrassing 
merkt hij dat hij door degenen die zich tot de Frankfurter Schule rekenen nu als 
conservatief bestempeld wordt. Daarbij moet men bedenken dat Jonas in New 
York doceerde aan de New School for Social Research, die in 1933 werd opge-
richt door Max Horkheimer als voortzetting van de Frankfurter Schule in exile. 
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Hoewel Habermas hem veel respect betuigt, verhindert hij niettemin persoon-
lijk dat Jonas de Adorno-prijs krijgt. In plaats daarvan adviseert hij dat Jonas 
wordt voorgedragen voor de Geschwister-Scholl-prijs. Bij een dineetje thuis legt 
hij hem uit: “Ja, das paßt. Mit dem konservativen Geist, den Sie vertreten.” (E 
326)  

In tegenstelling tot zijn ontvangst in de academische wereld krijgt Jonas 
in de publieke sfeer in Duitsland een ovationeel onthaal. In het voorwoord van 
‘Erinnerungen’ schrijft Rachel Salamander dat hij hier zelf nog het meest ver-
baasd over was.  

 
“Er wurde ein Medienstar, der jeder Konferenz über die Zukunft der Welt erst 
die eigentliche Attraktion verschaffte; man riß sich um Interviewtermine mit 
ihm, und keine katholische oder evangelische Akademie wollte ohne sein 
Erscheinen die Programme der achtziger Jahre bestreiten.” (E 11) 

 
Mede dankzij de vele aandacht bereikte de verkoop van het boek hoge 

oplagen, wat ondanks de veelgeroemde schrijfstijl opmerkelijk en ongebruike-
lijk is voor een fundamentele studie in de wijsgerige ethiek. Zelden is een filoso-
fisch werk zo gehyped en tegelijk zo weinig begrepen. Maar misschien is dat 
een voorbarige conclusie, laat ik haar daarom als vraag formuleren: wie zouden 
het boek beter begrepen hebben, de academici die zich ervan distantieerden, of 
de politici die zich ermee op de borst klopten?  

Dit onderzoek van de techniekethiek van Hans Jonas heeft mij veel tijd 
gekost. Pas nu ik mijn eigen interpretatie althans op hoofdlijnen rond heb, durf 
ik te beweren dat ‘Das Prinzip Verantwortung’ inderdaad een moeilijk boek is 
en dat de systematische samenhang in Jonas’ oeuvre ingewikkelder is dan zij in 
eerste instantie lijkt. Toen ik mijn onderzoek begon waren er, op de nodige 
recensies na, nog nauwelijks publicaties in academische tijdschriften over de 
techniekethiek van Hans Jonas voorhanden. Wat er te vinden was, bestond uit 
aarzelende opmerkingen van andere promovendi. Het werd geleidelijk aan 
duidelijk dat Jonas bij geen enkele bekende filosofische stroming in te delen 
was, maar er had ook nog geen filosoof van naam de uitgangspunten benoemd 
die Jonas tot leidsman van een nieuwe stroming hadden kunnen maken. Kort 
gezegd, er was nog geen sprake van een staande interpretatie waar een jonge 
onderzoeker zich aan op kon trekken of juist tegen af kon zetten. Dat maakte 
het lastig om deelvragen af te bakenen en het onderzoek daartoe te beperken. 

Een tweede moeilijkheid betrof de tekstuele vorm van Jonas’ filosofisch 
oeuvre. Hij presenteert zijn wijsgerige beschouwingen bij voorkeur in de vorm 
van het essay; als zelfstandige publicatie van ongeveer twintig pagina’s ver-
deeld over zes tot tien paragrafen, met een minimum aan voetnoten. De onder-
linge relatie tussen de verschillende essays wordt aan het begrip van de lezer 
overgelaten. In totaal zijn van zijn hand vier essaybundels in boekvorm ver-
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schenen. ‘Das Prinzip Verantwortung’ had op deze regel de uitzondering moe-
ten zijn, maar bij nadere beschouwing bestaat het eigenlijk nog steeds uit losse, 
eerder gepubiceerde essays, die op sommige plaatsen aan elkaar geschreven 
zijn. In de Duitse inleiding presenteert Jonas zijn boek nog als “»Tractatus tech-
nologico-ethicus«” (PV 9), maar in de inleiding van de Amerikaanse uitgave, 
vijf jaar later, heeft hij zijn ambitie al aanzienlijk afgezwakt: 

 
“my preoccupation with the impact of technology on the human condition 
grew apace with the growing and ever more obtrusive visibility of the phe-
nomenon itself. As my thoughts progressed, they found public expression in a 
lengthening series of articles, and since the early 1970s these were from the out-
set meant to become parts of the comprehensive statement I had in mind, which 
would crystallize the single explorations into a whole as systematic as I could 
make it. The present volume is that statement – still fragmentary, of course, 
when measured against the daunting demands of the case.” (IR xi) 

 
Het is een merkwaardige ironie dat het boek dat Jonas beroemd gemaakt 

heeft eigenlijk zijn slechtste werk is. De opbouw van de argumentatie is vaak 
verwarrend, bevat grote sprongen en roept diverse, grote vragen op die niet 
beantwoord worden. Of om hetzelfde op een positieve manier te zeggen, zijn 
laatste bundel met essays, die nog geen jaar voor zijn dood verschenen is onder 
de titel ‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’ en 
slechts zelden aandacht gekregen heeft, bevat uitsluitend juweeltjes. Mooie, 
afgeronde, diepzinnige beschouwingen met argumenten die je blijft onthouden.  

 
 

“Cosmic deontology” 

Welnu, Hans Jonas is in 1993 overleden, de technologische samenleving 
heeft zich sinds 1979 een stuk verder ontwikkeld, het stof is neergedaald, en 
inmiddels is die gezaghebbende interpretatie van zijn werk er wèl. Daarbij doel 
ik op het in 2006 in ‘The Hastings Center Report’ verschenen artikel van de 
hand van Lawrence Vogel, ‘Natural Law Judaism? The Genesis of Bioethics in 
Hans Jonas, Leo Strauss, and Leon Kass’.6 Voor het eerst slaagt een onderzoeker 
erin om met goede theoretische en biografische argumenten een stroming en 
een groep aan te wijzen en te zeggen: daar hoort Jonas bij. Opgemerkt mag 
worden dat het bewuste artikel vooral gericht is op Leon R. Kass, voorzitter van 
de politiek invloedrijke ‘President’s Council on Bioethics’ onder de regering van 
George W. Bush. Jonas en Strauss dienen slechts als vergelijkingsmateriaal, zij 
het als gunstig vergelijkingsmateriaal. In de ogen van Vogel gaat Kass veel te 
ver in zijn analyse van Genesis als morele grondslag voor een patriarchale sa-
menleving. Jonas verdedigt weliswaar eveneens een ethiek naar religieus voor-
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beeld: hij interpreteert de integriteit van de mens en de levende natuur naar het 
voorbeeld van de joods-christelijke scheppingsorde. Maar in tegenstelling tot 
Kass is Jonas volgens Vogel juist zeer terughoudend in het trekken van politie-
ke conclusies. Hun werk bevat echter enkele onmiskenbare parallellen en bei-
den getuigen van wederzijdse beïnvloeding.7 Kass publiceert in 1997 een artikel 
onder de omineuze titel ‘The Wisdom of Repugnance’8 dat in wezen hetzelfde 
argument presenteert als Jonas in zijn beschrijving van “The Heuristics of Fear” 
(IR 26), de heuristiek van de vrees, die ons doet beseffen wat voor ons het meest 
waardevol is via de spiegel van de angst voor het verlies. (PV 63)9  

Het artikel beschrijft verder de invloed van Strauss op Kass, maar gaat 
niet in op de verwachtschap tussen Strauss en Jonas. Toch wordt deze wel 
degelijk geïmpliceerd. Zowel Jonas als Strauss presenteren hun ethiek als een 
kritiek op het nihilisme van de moderne samenleving. De moderne wetenschap 
heeft een “ethisch vacuüm” (PV 57) achtergelaten dat het ons onmogelijk maakt 
grenzen te stellen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën terwijl tege-
lijkertijd onze macht over de natuur geweldig is toegenomen. Beiden stellen dat 
het geloof wel de mogelijkheid bood om grenzen aan te geven, maar dat wij nu 
op zoek moeten naar een rationeel, metafysisch alternatief. (PV 94)10 Zonder 
steun van de biografische informatie in de in 2003, ter gelegenheid van het 
honderdste geboortejaar van Hans Jonas uitgegeven bundel ‘Erinnerungen’ en 
het aanvullend brievenonderzoek van Christian Wiese in ‘Hans Jonas, 
»Zusammen Philosoph und Jude«’ zou de relatie Jonas – Strauss minder ge-
makkelijk te bewijzen zijn geweest, omdat Jonas, op één uitzondering na, ner-
gens in voetnoten naar het werk van Strauss verwijst. Jonas leerde Strauss ken-
nen als medelid van zijn Zionistische studentenvereniging en als medestudent 
filosofie aan de Universiteit van Berlijn en aan de “Hochschule für die Wissen-
schaft des Judentums”. (E 92) Jonas vertelt dat Strauss veel meer worstelde met 
het conflict tussen filosofie en geloof omdat hij uit een orthodox joodse familie 
stamde. Zijn eigen thuismilieu beschrijft hij als liberaal joods. Elders bestempelt 
hij zijn oude vriend zonder omhaal van woorden als een “conservatieve antire-
volutionair”. (E 262) Dat neemt niet weg dat Strauss hem op belangrijke mo-
menten geholpen heeft in de Verenigde Staten een academische carrière op te 
bouwen. Daarnaast noemt Jonas Strauss als degene die hem na zijn eerste voor-
dracht op het gebied van de techniekethiek, ‘About the Practical Uses of The-
ory’ (1958), opgenomen in de bundel ‘The Phenomenon of Life’, stimuleerde om 
met dit onderwerp verder te gaan. (E 314) Dat is toevallig juist de tekst die de 
enige expliciete referentie naar een werk van Strauss bevat. (PL 318) De essays 
waarin Jonas spreekt over de betekenis van de joodse traditie voor de westerse 
filosofie en ethiek, alsmede de relatie tot het denken van Leo Strauss komen aan 
de orde in hoofdstuk zes. Jonas wordt door Vogel in ultra-conservatief gezel-
schap gepositioneerd. In vergelijking met Kass en Strauss mogen wij hem, wel-
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licht tot zijn geruststelling, echter wel als het meest “links” beschouwen, meent 
Vogel. 

Vogel is zonder twijfel een echte Jonas-kenner. Hij zet zijn visie op de 
ethiek van Jonas uiteen in de inleiding van de door hem postuum uitgegeven 
bundel ‘Mortality and Morality; A Search for the Good after Auschwitz’. (1996) 
Deze bundel kan beschouwd worden als de Engelse vertaling van de bundel 
‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’, hoewel de 
selectie is aangepast met oudere teksten om Jonas’ belangrijkste theologische 
essays samen te brengen. Vogel is een van de weinige auteurs die bereid zijn 
om Jonas’ filosofie van de biologie, zijn teleologische herinterpretatie van de 
evolutieleer, serieus te nemen en als grondslag voor zijn ethiek te accepteren. 
De grote meerderheid van de moderne ethici beschouwt dit als een naturalistic 

fallacy en als voldoende reden om verder geen aandacht aan zijn werk te beste-
den. Dat is jammer, want alleen door te erkennen dat er sprake kan zijn van een 
orde in de levende natuur, dat deze orde voor mensen moreel betekenisvol kan 
zijn en dat wij zinvol kunnen spreken over een verantwoordelijkheid van de 
mens voor de levende natuur wordt het mogelijk de vraag te stellen wat deze 
verantwoordelijkheid dan inhoudt en welke implicaties dit heeft voor de tech-
niekethiek.  

Ik kan mij geheel vinden in Vogel’s analyse van Jonas’ filosofie van de 
biologie als kritiek op het moreel nihilisme van de moderne natuurwetenschap 
en van zijn ethiek als poging om een seculier verstaanbaar metafysisch equiva-
lent te bieden voor wat Jonas aanduidt als de scheppingsleer. (MM 20) Maar dat 
geldt niet voor zijn interpretatie en evaluatie van de praktische betekenis van 
‘Das Prinzip Verantwortung’. Vogel beschrijft Jonas’ verantwoordelijkheids-
ethiek als een “cosmic deontology” (MM 39), waarvan hij zich aan het slot van 
het betoog distantieert met een keuze voor een heel andere benadering van de 
milieuethiek. Dat is een nogal teleurstellend besluit na alle moeite die hij daar-
voor gedaan heeft om Jonas’ denken zo goed mogelijk te begrijpen en zo sterk 
mogelijk te verdedigen. 

Dat neemt niet weg dat het uiteindelijk onbegrip van Vogel herkenbaar is 
en dat de kwesties waar hij zich aan stoort ook als kritiekpunten in de reacties 
van andere auteurs naar voren komen. In hoofdstuk twee wordt de kritische 
receptie van ‘Das Prinzip Verantwortung’ in detail besproken. In deze inleiding 
wil ik direct de twee hoofdproblemen aanwijzen die door Vogel genoemd wor-
den, om vervolgens mijn eigen interpretatie, die verder in deze studie zal wor-
den uitgewerkt, hier tegenover te stellen. Het eerste probleem heeft betrekking 
op de toepassing van het principe van respect voor integriteit. Vogel formuleert 
het als volgt:  
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“One worries that in spite of Jonas’s critique of formalism, his commandment 
remains as formal as Kant’s categorical imperative, and so just as subject to con-
flicting contents.” (MM 40) 

 
Ook als we de integriteit van de mens en de levende natuur als een objec-

tieve waarde kunnen aanvaarden, blijft nog altijd onduidelijk wanneer er nu 
precies sprake is van een schending van integriteit. De heuristiek van de vrees 
is een van de instrumenten die door Jonas worden aangedragen om dreigende, 
onherstelbare schade op te sporen. De vrees moet echter meer gewicht hebben 
dan een “bloße Furchtphantasie” (PV 72) en vraagt derhalve om steun van 
objectieve argumenten. In het geval van controversiële technologieën verscher-
pen wetenschappelijke argumenten over het algemeen echter slechts de polari-
satie van de maatschappelijke discussie. Verder is het dringend nodig om aan te 
geven welke vormen van schade niet als een schending van integriteit aange-
merkt kunnen worden en in die zin niet als ernstig beschouwd hoeven te wor-
den. Anders zou het beroep op integriteit misbruikt kunnen worden als instru-
ment voor regelrechte intolerantie of als middel om elk vooruitgangsstreven te 
frustreren.  

Het tweede hoofdprobleem betreft Jonas’ keuze voor een metafysische 
fundering van zijn ethiek. Vogel stelt dit probleem direct aan de orde in de titel 
van een eerder door hem gepubliceerd artikel over Jonas’ ethiek, ‘Does Envi-
ronmental Ethics Need a Metaphysical Grounding?’, opgenomen in de speciale 
editie van het Hastings Center Report over ‘The Legacy of Hans Jonas’.11 Voor 
een goed begrip mag men hier lezen: “Does Environmental Ethics Really Need a 
Metaphysical Grounding?” Vogel drukt zijn twijfel uit aan de zin van Jonas’ 
terugkeer naar de metafysica als methode om het ethisch vacuüm op te heffen. 
Niet omdat hij het inhoudelijk met hem oneens is, maar omdat hij niet in de 
effectiviteit van Jonas’ nieuwe fundament voor de bio-ethiek gelooft. Zijn ver-
dediging van de compatibiliteit van scheppingsleer en evolutieleer levert een 
interessante theoretische exercitie op, maar zal niet helpen “to convert the 
unconverted” (MM 38).12 Sterker nog, Vogel is van mening dat een dergelijk 
nostalgisch compatibilisme de milieuethiek helemaal geen goed doet. Hij vreest 
dat Jonas onze verantwoordelijkheid voor de levende natuur afhankelijk wil 
maken van zijn theorie dat de evolutie van de mens zelf “an event of cosmic 
importance” (MM 38) zou zijn. Hij refereert hiermee aan het slotwoord van ‘The 
Phenomenon of Life’ / ‘Organismus und Freiheit’, waar Jonas schrijft: “Die 
Reflexion des Seins im Wissen könnte ein mehr als menschliches Geschehen 
sein: es mag ein Ereignis für das Sein selbst sein […]”  (PL 402). In plaats daar-
van stelt hij dat de milieuethiek onze verantwoordelijkheid voor de levende 
natuur ook moet kunnen uitleggen als we aannemen dat de natuur volstrekt 
onverschillig staat tegenover ons. En daarmee neemt hij afscheid van wat hij 
noemt “Jonas’s Kantian account of responsibility” (MM 39). 
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Vogels kritiekpunten zijn pijnlijk omdat ze nota bene in de inleiding van 
de postume uitgave van Jonas’ laatste bundel naar voren worden gebracht. Als 
hij gelijk heeft, zijn we echt klaar met de ethiek van Hans Jonas. Ik heb de 
opvatting van ‘Das Prinzip Verantwortung’ als voorbeeld van een ouderwetse, 
deontologische ethiek echter nooit overtuigend gevonden. De genoemde 
bezwaren liggen zo voor de hand dat het moeilijk voorstelbaar is dat Jonas deze 
zelf niet gezien zou hebben. Veel lezers verwachten een ethiek die grenzen trekt 
op grond van principiële argumenten, maar Jonas voldoet niet, of slechts in een 
enkel geval aan dit beeld. In de meeste essays vertelt hij een heel ander soort 
verhaal. Hij houdt zich meer bezig met de vragen: “Waar mogen wij op hopen, 
wat mogen wij verwachten, waar moeten wij naar streven?”,  dan met het trek-
ken van grenzen. Zelf omschrijft hij het doel van zijn verantwoordelijkheids-
ethiek als een wending van de blikrichting, als een erkenning van de prioriteit 
van conservatieve doelen boven progressieve doelen. (PV 249; 389)  

 
 
 

Negatieve teleologie 

In plaats van als een kosmische deontologie, wil ik de techniekethiek van 
Hans Jonas lezen als een negatieve teleologie. Tegenover Vogels interpretatie van 
zijn ethiek als een “Kantian account of responsibility” (MM 39) stel ik aan het 
slot van mijn onderzoek een “Hegelian account of responsibility”. De overgang 
van een kantiaanse naar een hegeliaanse interpretatie van Jonas’ ethiek mag 
verwondering wekken, omdat Jonas affiniteit lijkt te hebben met Kant, terwijl 
hij zich expliciet en met afgrijzen distantieert van Hegels (geschiedenis-) filoso-
fie. Jonas formuleert zijn “nieuwe categorische imperatief” (PV 36) dat de 
mensheid integer en wel moet voortbestaan, naar voorbeeld van Kant. Maar 
terugblikkend op Auschwitz roept hij uit: “Man komme mir hier nicht mit der 
List der Vernunft.” (PUMV 243) De titel van ‘Das Prinzip Verantwortung’ is 
aanvankelijk gekozen in kritische tegenstelling tot ‘Das Prinzip Hoffnung’ van 
Ernst Bloch. (IR 241) Jonas beschuldigt Bloch, en met hem ook Marx en Hegel, 
van een “teleologische Verflachung des Erbes” (PV 387). De titel van de Engelse 
editie ‘The Imperative of Responsibility’ drukt daarentegen juist weer instem-
ming met de onvoorwaardelijke geldingskracht van Kants ethiek uit.  

Niettemin is Jonas zowel in zijn ethiek als in zijn ontologie een teleolo-
gisch denker. Zijn verantwoordelijkheidsethiek gaat evident over gevolgen, en 
niet slechts over intenties. Het komt aan op de bescherming van een kwetsbaar 
levend wezen, niet op een zelfevaluatie van mijn zuivere plicht. En in zijn filo-
sofie van de biologie verdedigt hij een teleologisch natuurbegrip als de enige 
manier om het verschijnsel “leven” te kunnen begrijpen. Zijn voornaamste be-
zwaar tegen Bloch, Marx en Hegel betreft hun teleologische opvatting van de 
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geschiedenis, omdat die een vorm van determinisme impliceert. De goede of 
slechte afloop van de geschiedenis staat bij hen al van te voren vast. Het heden 
wordt ondergeschikt gemaakt aan de toekomst. Determinisme is echter onver-
enigbaar met echte verantwoordelijkheid, waarvan volgens Jonas alleen sprake 
kan zijn als de gevolgen echt afhankelijk zijn van vrij menselijk handelen. Daar-
om weert hij teleologische verklaringen uit het domein van de geschiedenis, en 
eigenlijk ook uit alle andere wetenschappen die de menselijke geest zouden 
kunnen verklaren, lees: relativeren. (PhE 170)  

Zoals ik in hoofdstuk vijf en hoofdstuk zeven zal laten zien is het niet 
nodig om het historisch ontwikkelingsdenken overboord te zetten om de vrij-
heid van het menselijk handelen te redden. Het is voldoende om elke utopie en 
elke definitie van het doel waarnaar wij noodzakelijk zouden moeten streven 
met een groot veto te treffen. Dat wil zeggen het is voldoende om de positieve 
teleologie tot een negatieve teleologie te beperken. Op die manier blijft het 
verleden “verstaanbaar” (PUMV 50) zonder dat de toekomst voorspelbaar 
wordt en het heden verdwijnt. Jonas heeft immers zelf ook een teleologisch 
geschiedenisbegrip nodig als hij wil beweren dat de technologische samenle-
ving een nieuwe fase in de ontwikkeling van de mensheid betekent. Hoe kan hij 
anders uitleggen dat de moderne techniek om een nieuwe ethiek vraagt:  

 
“Der endgültig entfesselte Prometheus, dem die Wissenschaft nie gekannte 
Kräfte und die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt, ruft nach einer Ethik, die 
durch freiwillige Zügel seine Macht davor zurückhält, dem Menschen zum 
Unheil zu werden. [...] Alles daran ist neuartig, dem Bisherigen unähnlich, der 
Art wie der Größenordnung nach: Was der Mensch heute tun kann und dann, 
in der unwiderstehlichen Ausübung dieses Könnens, weiterhin zu tun 
gezwungen ist, das hat nicht seinesgleichen in vergangener Erfahrung.” (PV 7) 

 
Verder hoop ik met betrekking tot Jonas’ filosofie van de biologie ook 

aannemelijk te kunnen maken dat een negatieve teleologie het meest adequate 
begrip oplevert van het idee van de integriteit van de mens en de levende 
natuur. Want ook op het terrein van de medische ethiek treft Jonas eenieder die 
mensen wil definiëren en selecteren met zijn veto. In het essay ‘Contemporary 
Problems in Ethics from a Jewish Perspective’ (1968), opgenomen in de bundel 
‘Philosophical Essays’, spreekt hij in de toelichting op zijn veroordeling van 
genetische manipulatie bij de mens duidelijk de oorspronkelijk religieuze moti-
vatie van zijn veto uit:  

 
“– we simply must not try to fixate man in any image of our own definition and 
thereby cut off the as yet unrevealed promises of the image of God.” (PhE 181)  
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Jonas tracht in zijn ethiek zijn persoonlijke joods religieuze morele over-
tuigingen in een strikt rationele vorm tot uitdrukking te brengen. Dat religieuze 
normen als voorbeeld functioneren betekent echter nog niet dat zijn ethiek 
noodzakelijk een deontologisch karakter zal hebben. Andersom kunnen we aan 
het slot van dit boek wel de evaluerende vraag stellen of zijn rationele ethiek 
nog dezelfde gebiedende kracht bezit als het religieus origineel, en zo ja, waar 
die kracht dan in schuilt. 

Door het wijsgerig systeem van Hans Jonas als een negatieve teleologie te 
beschouwen, kan ik oplossingen aandragen voor beide begripsproblemen waar 
Vogel over struikelde. In deze inleiding geef ik een schets van beide oplossin-
gen als samenvatting van de eindconclusies van het betoog dat in de komende 
hoofdstukken uitgewerkt wordt. Het eerste probleem betrof de vraag wanneer 
er nu precies sprake is van schending van de integriteit van de mens of de 
levende natuur. Zoals de lezer wellicht al direct begrijpt, zal een negatieve 
teleologie nooit positieve criteria opleveren om aan af te meten wanneer er 
sprake is van een ernstige schending. De heuristiek van de vrees heeft daar-
entegen wèl het vermogen om onderscheid te maken tussen werkelijk ernstige 
gevaren en loos alarm. Zij kan de gevraagde antwoorden geven, maar niet op 
deductieve wijze. Ik beschouw de heuristiek van de vrees als motor van het 
maatschappelijk debat over controversiële technologieën, niet als argument of 
instrument waarmee het debat beëindigd kan worden. Jonas geeft op verschil-
lende plaatsen aan dat een werkelijke schending van integriteit schokkend is 
voor de morele gemeenschap en haar voortbestaan op het spel zet. Dat is heel 
ernstig, want de morele gemeenschap draagt en schraagt “ein moralisches Uni-
versum in der physischen Welt”. (PV 34) Welnu, ik geloof niet dat ik Jonas 
onrecht doe door zijn redenering om te keren: wat werkelijk schokkend is voor 
de morele gemeenschap, is blijkbaar een schending van integriteit. Dat betekent 
dat de uiteindelijke uitkomst van het maatschappelijk debat over controversiële 
technologieën altijd juist is, behalve als de gemeenschap er volledig door ver-
scheurd wordt, desintegreert en ophoudt te bestaan. Door de maatstaf voor 
integriteit intersubjectief te maken wordt in Jonas’ ethiek het belang van de 
gemeenschap duidelijk. Naar het voorbeeld van Hegels beschrijving van die 

bürgerliche Gesellschaft wil ik de heuristiek van de vrees beschouwen als de Sitt-

lichkeit van de technologische samenleving. Het maatschappelijk debat dat 
wordt aangedreven door de heuristiek van de vrees speelt zich af in de econo-
mische werkelijkheid. Actiegroepen en wetenschappers op jacht naar financie-
ring voor hun onderzoek hebben een zeker eigenbelang bij het bangmaken van 
anderen. Maar hun eigenbelang staat niet op gespannen voet met het algemeen 
belang. Het publiek weet dit, voelt zich vrij om ook naar tegengeluiden te luis-
teren en vergelijkt het aanbod. Hier zien wij de vrije markt van vrees en beven.  

Het tweede probleem betrof Vogels vraag naar het nut van een metafysi-
sche fundering van de milieu-ethiek. Jonas heeft zich echter nooit specifiek op 
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de milieu-ethiek gericht, maar van meet af aan ook op medisch-ethische vraag-
stukken. Hij spreekt als pionier op algemene wijze over een “ethiek voor de 
technologische samenleving”. Dertig jaar later kunnen we zeggen dat zijn visie 
op integriteit in de eerste plaats een rol speelt in de bio-ethiek en dat zijn visie 
op duurzaamheid een heroriëntatie biedt voor de technologische samenleving 
als geheel. 

Het metafysisch betoog dat als een rode draad door Jonas’ oeuvre loopt, 
heeft betrekking op de klassieke kwestie: “Is het leven goed, ondanks het 
bestaan van het natuurlijk en menselijk kwaad?” De oorspronkelijke vindplaats 
van deze vraag is het bijbelboek Job. Thomas van Aquino smeedde het adagium 
“Ens et bonum convertuntur”. Leibniz is de eerste die de vraag van Job als 
“Theodicee” benoemt. Hegel stelt in het voorwoord van zijn rechtsfilosofie: 
“Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.” 
Dit is de traditie waar Jonas zich naar wendt als alternatief voor het rechtendis-
cours van de moderne ethiek. (PV 96) Het ultieme doel van deze metafysica is 
de mens te verzoenen met de eindigheid van het bestaan. Jonas duidt de ont-
dekking of herontdekking van een zin die het individueel eigenbelang over-
stijgt zonder het te beperken elders aan als “die Wiederherstellung der Katego-
rie des Heiligen”. (PV 57) Hij kan echter niet terugkeren naar de metafysica 
zonder een doorbraak te forceren in de ernstige bezwaren tegen het zalvend 
karakter van deze traditie, die menselijk lijden miskent door hemel of heilstaat 
als schijntroost aan te bieden. Zijn zoektocht naar verzoening culmineert in de 
confrontatie van zijn geloof in verantwoordelijkheid en in de goedheid van het 
leven met zijn persoonlijke ervaring van de jodenvervolging onder Hitler. In het 
essay ‘Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme’, opgenomen in 
de bundel ‘Philosophische Untersuchungen und metafysische Vermutungen’ 
legt hij Gods onmacht als voorwaarde voor het bestaan van echte verantwoor-
delijkheid uit en verantwoordelijkheid als een opgave aan de mens waarin echt 
iets op het spel staat.  

Het essay ‘Der Gottesbegriff nach Auschwitz’ vormt het sluitstuk van zijn 
metafysisch betoog, maar moet niettemin beschouwd worden als een uitzonde-
ring binnen zijn oeuvre, waarin de natuurwetenschap centraal staat en politiek 
en geschiedenis slechts indirect een rol spelen. Jonas besteedt vooral aandacht 
aan de vraag naar de zin van het natuurlijk kwaad van ziekte, lijden en dood. In 
zijn natuurfilosofie onderzoekt hij het verschijnsel “leven”, maar geeft hij tege-
lijk een verklaring voor de inherente sterfelijkheid van elk organisme. Hij wil de 
gehele levende natuur, waartoe in zijn lichamelijkheid ook de mens behoort, als 
een zinvolle orde begrijpen. Maar het feit dat elk individueel organisme streeft 
naar zelfbehoud betekent nog niet dat de gehele levende natuur ook een zinvol 
proces is. Tegenover de schoonheid van de soortenrijkdom staat de wreedheid 
van de voedselketen. Toch meent Jonas dat in de evolutie het leven zichzelf 
bevestigt, “Ja” zegt tegen zichzelf. In het essay ‘Last und Segen der Sterblich-
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keit’, opgenomen in de bundel ‘Philosophische Untersuchungen und metaphy-
sische Vermutungen’, trekt hij deze lijn door naar de mens, naar het individu, 
en naar zichzelf: op hoge leeftijd probeert hij zijn eigen sterfelijkheid te recht-
vaardigen. De dood geeft glans aan het leven van het individu. Dat doet niets af 
aan de ernst van een voortijdige dood door een ziekte of ongeval, maar hij heeft 
wel duidelijk gemaakt dat ziekte en dood geen schending van de menselijke 
integriteit betekenen.  

 
 

Wat is genoeg? 

Uiteindelijk is Jonas van mening dat alleen een metafysisch gefundeerde 
ethiek een discussie mogelijk maakt over de vraag: “Wat is genoeg?” Het een-
voudige voorbeeld waarmee hij deze vraag bij herhaling illustreert is de verlen-
ging van de gemiddelde menselijke levensduur. (PV 47) Wanneer is een gezond 
mens oud genoeg? Bij gemiddeld 80 jaar, 100 jaar, 120 jaar, 150 jaar, 200 jaar? 
Volgens de moderne, liberale, op rechten gebaseerde ethiek wordt de vrijheid 
van het individu slechts op twee manieren beperkt, namelijk door de vrijheid 
van andere mensen en door natuurlijke beperkingen. De moderne ethiek ont-
kent dat een patiënt recht kan hebben op bijvoorbeeld een donornier, hoe hard 
hij die ook nodig heeft. Maar als er morgen een goede kunstnier wordt uitge-
vonden, dan heeft opeens elke patiënt daar recht op. Als er nadien een groep 
patiënten om een bepaalde reden geen kunstnier krijgt, wordt dat als een 
schending van hun rechten beschouwd, terwijl het voordien niet als onrecht 
gold dat een veel grotere groep niet behandeld kon worden. Een metafysische 
ethiek, die zich kan verzoenen met de eindigheid van het bestaan, is veel beter 
in staat om in zulke situaties een gradatie van ernst aan te geven. Een schending 
van integriteit heeft de hoogste morele urgentie, maar nog niet elke vorm van 
ongelijke behandeling is meteen een schending van integriteit.  

De stand van de technologische ontwikkeling wordt door een liberale 
rechtenethiek als een externe factor behandeld. Zij staat neutraal tegenover de 
vooruitgang van wetenschap en techniek of zelfs hoopvol, vanuit het regulatief 
ideaal van een betere wereld voor allen. Op het terrein van veiligheid, gezond-
heid en het verminderen van armoede zijn de behoeften van de mensheid ech-
ter onuitputtelijk. Door de eisen van het individu kracht bij te zetten, op vrij-
heid van onderzoek enerzijds en op gelijke toegang tot de vruchten van weten-
schap en techniek anderzijds, vormt de liberale ethiek een belangrijke factor in 
wat Jonas beschrijft als de schijnbaar onstuitbare, apocalyptische dynamiek van 
de moderne techniek. (PV 54; 251) Juist waar de behoeften van de mensheid 
onuitputtelijk zijn is er echter dringend behoefte aan een ethiek die de vraag 
“Wat is genoeg?” inhoudelijk kan bespreken.  
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Het is vrijwel onmogelijk om de noodzaak van een nieuwe ethiek uit te 
leggen zonder deze in oppositie te stellen tegenover de oude, heersende ethiek. 
In Jonas’ betoog ligt een dergelijke tegenstelling tussen het principe van respect 
voor autonomie en respect voor integriteit wel besloten, maar hij werkt haar 
nauwelijks uit. Dat valt eigenlijk pas op wanneer we zijn betoog vergelijken met 
dat van geestverwante auteurs. Zo stelt Francis Fukuyama zowel in zijn boek 
‘Trust’, waarin hij de gemeenschapsmoraal als basis voor economisch succes 
behandelt, als in ‘Posthuman Society’, waarin hij een politieke analyse van de 
grondslagen van de medische ethiek geeft, onomwonden dat het onbeperkt 
najagen van de rechten van het individu een bedreiging vormt voor het voort-
bestaan van de morele gemeenschap.13 Jonas ontkent dit niet, maar benadrukt 
wel expliciet dat juist de verantwoordelijkheid voor het individu de gemeen-
schap moreel maakt. De dood van één kind dat sterft van de honger, of één 
enkele gerechtelijke dwaling is reeds schokkend voor de morele gemeenschap. 
(PV 241; TME 123) In die overtuiging toont hij zich eerder een geestverwant van 
Emmanuel Levinas. Fukuyama miskent deze spanning. Hij lijkt te eisen dat het 
individu zich ondergeschikt maakt aan de belangen van de gemeenschap en 
valt daarmee terug van moraliteit in loyaliteit. Aan de andere kant heeft Levi-
nas geen boodschap aan de integriteit van de levende natuur en evenmin een 
kritisch oog voor het grensoverschrijdend karakter van de technologische 
samenleving.14 Jonas zoekt dus een middenweg waarin het individu zich niet 
alleen met de gemeenschap, maar de gemeenschap zich ook met het individu 
moet verzoenen. Hij omschrijft de spanning die met deze positie is verbonden 
als  

 
“ein Grat zwischen zwei Abgründen, wo die Mittel den Zweck zerstören 
können. Diesen Grat müssen wir wandeln im ungewissen Licht unseres 
Wissens und in Achtung dessen, was der Mensch in Jahrtausenden der 
Kulturbemühung aus sich gemacht hat.” (PV 250) 

 
Jonas distantieert zich niet van de normatieve aandacht voor de rechten 

van het individu, maar hij benadrukt wel de meta-ethische tegenstelling tussen 
het symmetrische karakter van een rechtenethiek en het asymmetrische karak-
ter van zijn verantwoordelijkheidsethiek. Wanneer hij in ‘Das Prinzip Verant-
wortung’ stelt dat zijn ethiek bescherming moet bieden aan toekomstige gene-
raties geeft hij direct aan dat hij niet gelooft in het toekennen van rechten aan 
toekomstige generaties. Als argument noemt hij dat er geen sprake is van reci-
prociteit tussen de generaties in de tijd. (PV 84) De belangen van toekomstige 
generaties vormen geen standaardonderwerp voor de bio-ethiek, maar het ge-
brek aan symmetrie dat hier evident is, is wel kenmerkend voor de bio-ethiek in 
het algemeen. Of het nu gaat om de bescherming van oude mensen, kinderen, 
zieken, gehandicapten, gedomesticeerde dieren, zeldzame dier- of planten-
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soorten of ongerepte natuur. Het object dat bescherming nodig heeft is kwets-
baar en afhankelijk van een subject dat sterk en machtig is. Om deze reden is 
het moderne rechtendiscours voor de bio-ethiek altijd problematisch geweest. 
In tegenstelling tot het natuurrecht is het moderne idee van positieve rechten 
immers steeds gebaseerd op een politiek evenwicht tussen min of meer gelijk-
waardige partijen. Het contract is de neerslag van een wapenstilstand. De mo-
derne rechtsstaat is gebaseerd op vredesverdragen en een grondwet. Ook de 
emancipatiebewegingen die in de negentiende en twintigste eeuw bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van de rechtsstaat – socialisme, feminisme en 
minderhedenbewegingen – komen op voor hun rechten door het organiseren 
van hun politieke macht. Dit model loopt op haar grenzen in de bio-ethiek; het 
meest zichtbaar in het geval van de dierenethiek, waar politieke vertegenwoor-
digers zich met geen mogelijkheid meer kunnen legitimeren via de instemming 
van hun achterban.  

De algemene boodschap die Jonas te vertellen heeft, kan worden samen-
gevat in het principe primum non nocere, de middelen mogen niet ten koste gaan 
van het doel waar het eigenlijk om gaat, het voortbestaan van de morele 
gemeenschap. De term “duurzaamheid” bestond dertig jaar geleden nog niet en 
komt niet voor in het werk van Hans Jonas. Toch kunnen we veilig stellen dat 
dit is wat duurzaamheid volgens hem betekent: het voortbestaan van een 
morele gemeenschap. Duurzaamheid is niet een eigenschap van een extra zui-
nige automotor op biodiesel en met roetfilter. Hoezeer ook gewenst en noodza-
kelijk staat dergelijke milieutechnologie nog altijd in het teken van het over-
winnen van natuurlijke beperkingen. Het streven naar duurzame technologie 
bevat alle kenmerken van een utopisch ideaal. In werkelijkheid wordt een tech-
nologie pas duurzaam wanneer de gebruiker inziet dat het middel “goed 
genoeg” is voor het doel waar het uiteindelijk om gaat. Duurzaamheid is dus 
niet een eigenschap van bepaalde technologieën, maar de kwaliteit van een 
morele gemeenschap die antwoorden kan geven op de eindigheid van het 
bestaan, die bestand is tegen verlies en tegenslag doordat de leden van de 
gemeenschap elkaar weten uit te leggen wat ernstige of minder ernstige pro-
blemen zijn. Zij bestaat voort doordat zij verdeeld wordt door verschillende 
positieve idealen en verenigd door een negatieve consensus.  

 
 

Hoofdstukoverzicht 

In hoofdstuk één laat ik zien dat ook ‘Das Prinzip Verantwortung’ 
beschouwd moet worden als een essaybundel en vat ik de inhoud samen door 
de oorspronkelijke essays te bespreken waaruit het werk is samengesteld. 
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In hoofdstuk twee behandel ik drie kritische vragen die bij herhaling uit 
de secundaire literatuur naar voren komen en die klaarblijkelijk het begrip van 
en voor ‘Das Prinzip Verantwortung’ het meest in de weg staan. Dit zijn de 
vragen: “Waarom moet de mensheid eigenlijk eeuwig voortbestaan?”, “Hoe (in 
wat voor soort samenleving) moet de mens voortbestaan?” en “Is Jonas wel 
democratisch genoeg?” 

Het derde hoofdstuk gaat over de natuurfilosofie van Jonas. Om te 
beginnen geef ik een overzicht van een aantal belangrijke conclusies uit de 
theorie over de stofwisseling die hij in verschillende essays in de bundel ‘The 
Phenomenon of Life’ uiteenzet. Jonas beschrijft het eencellige organisme als 
minimale eenheid van zelfstandigheid en afhankelijkheid. Naarmate het orga-
nisme meer mogelijkheden krijgt om te voelen en bewegen, ontstaat een wereld 
van ruimte en tijd. Door een fenomenologische beschrijving van de evolutie 
ontwikkelt Jonas een soort immanente scheppingstheorie. Vervolgens kijken we 
wat de plaats is van het natuurfilosofisch argument dat in het derde en het 
begin van het vierde hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ behandeld 
wordt. We constateren dat hier slechts een zeer abstracte algemene waarde van 
de doelstrevende natuur verdedigd wordt die nog erg verafstaat van de prak-
tisch bruikbare techniekethiek die Jonas op het  oog heeft. 

In hoofdstuk vier tracht ik de centrale praktische imperatieven van Jonas’ 
ethische visie helder te krijgen door vanaf de andere kant, vanuit de door hem 
besproken medisch-ethische casussen te starten. We onderzoeken zijn beoorde-
ling van het gebruik van patiënten in medisch wetenschappelijk onderzoek, zijn 
kritiek op de herdefiniëring van de dood als hersendood, zijn verbod op het 
klonen van mensen en zijn genuanceerde visie op eugenetica. De gemeen-
schappelijke noemer in deze vier casussen vat ik samen als het verbod om een 
definitie te geven van de waarde van een mensenleven. We vinden dit verbod 
vervolgens letterlijk terug in het bij uitzondering expliciet aan een joods publiek 
geadresseerde essay ‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspec-
tive’, waarin Jonas het verbod om een beeld van de mens te maken of vast te 
leggen rechtstreeks afleidt uit het idee dat de mens naar Gods evenbeeld 
geschapen is. Tot slot wijs ik enkele passages in ‘Das Prinzip Verantwortung’ 
aan waar ditzelfde motief een rol speelt, met name in de utopiekritiek. 

De opgave voor het vijfde hoofdstuk is nu om de verbinding tussen de 
fundering en de toepassing van Jonas’ ethiek uit te leggen. Deze verbindende 
schakel wordt gevormd door het begrip verantwoordelijkheid. Het doel van 
verantwoordelijkheid is de continuïteit van verantwoordelijkheid en het object 
van verantwoordelijkheid is de integriteit van de mens en de levende natuur. 
Omdat verantwoordelijkheid bij Jonas uit de natuur voortkomt en de kwetsbare 
natuur betreft, spreken we van een teleologie, omdat zij buiten de kwetsbare 
integriteit van de natuur geen specifieke inhoud krijgt, spreken we van een 
negatieve teleologie. Het begrip integriteit is echter net zo onbegrensd als het 
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begrip verantwoordelijkheid. Er is een aanvullende procedure nodig om dit 
begrip normatief toepasbaar te maken. Ik laat zien dat Jonas hiertoe twee wegen 
aanwijst: de duurzaamheidstest en de heuristiek van de vrees. Geen van beiden 
levert echter afdoende inhoudelijke duidelijkheid. De deelnemers aan de dis-
cussie zullen zelf op de een of andere wijze moeten besluiten wanneer er nu wel 
of niet sprake is van een schending van integriteit. De heuristiek van de vrees 
voedt het maatschappelijk debat dat bij gebrek aan een extern criterium de 
vorm krijgt van een vrije markt van vrees en beven. 

In hoofdstuk zes kijken we naar de zogenaamde theologische essays van 
Jonas. Ik beschouw het metafysisch fundament van zijn ethiek als een seculier 
equivalent voor de scheppingsleer. Hiervoor lijkt bij hem niet alleen Thomas 
van Aquino, maar vooral ook diens joodse voorganger Maimonides model te 
staan. De negatieve teleologie van Hans Jonas vertoont een aantal onmisken-
bare overeenkomsten met de negatieve theologie van Maimonides. Mede op 
grond van het feit dat Jonas’ goede vriend Leo Strauss de belangrijkste Maimo-
nides-kenner van de twintigste eeuw is, concludeer ik dat deze overeenkomsten 
niet op toeval berusten, maar als een bewuste reprise begrepen moeten worden. 
Jonas keert terug naar de metafysische traditie, maar in het sluitstuk van zijn 
theodicee, zijn beschouwing over Auschwitz, zoekt hij een ander antwoord, en 
maakt hij van de theodicee een antropodicee. We zien met terugwerkende 
kracht dat het verzoeningsthema dat expliciet behandeld wordt in de theologi-
sche essays reeds als een rode draad aanwezig is in zijn natuurfilosofie. Tot slot 
onderzoek ik zijn eschatologie als alternatief voor het moderne vooruitgangs-
geloof. Jonas beschrijft hoe als resultaat van de geschiedenis een eeuwig heden 
tot stand komt. 

Het zevende en laatste hoofdstuk omvat de evaluatie van de kracht en 
zwakte van Jonas’ ethiek voor de technologische samenleving. Om te beginnen 
neem ik afstand van de naar mijn mening te eenzijdige, klagende en beschuldi-
gende houding van Jonas tegenover wat hij beschrijft als de autonome ontwik-
keling van de moderne wetenschap en techniek. Een ethicus hoort de argu-
menten van de tegenpartij ook serieus te nemen en het verwijt van “nihilisme” 
(PV 57) dat Jonas uit, past daar niet bij. Maar waarschuwen mag natuurlijk wel. 
Vervolgens leg ik zijn breuk met het vooruitgangsgeloof uit als nieuw ideaal 
van duurzaamheid en de vrije markt van vrees en beven als het forum waar de 
oude vraag naar het wezen van de mens opnieuw ter sprake gebracht wordt. 
De aandacht voor duurzaamheid is reeds avant la lettre, sinds de jaren vijftig 
van de vorige eeuw een opvallend kenmerk van de technologische samenle-
ving. Ik laat zien dat Jonas de ontdekking van onze verantwoordelijkheid voor 
de integriteit van de mens en de levende natuur, ondanks zijn afkeer van een 
(positieve) historische teleologie, toch als een nieuwe fase in de ontwikkeling 
van de (Westerse) geschiedenis begrijpt. Tot slot voeg ik toe dat het doorgeven 
van verantwoordelijkheid niet mogelijk is zonder verantwoordelijkheid los te 
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laten en dat het loslaten van verantwoordelijkheid niet mogelijk is zonder ver-
trouwen in de ander en in anderen. 
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Noten bij de inleiding  

 
1 Hannah Arendt (1963), ‘Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil’. 
2 Het verslag van Jonas’ oorlogsdeelname is te vinden in ‘Erinnerungen’, p.185-214. De 
briefwisseling met Arendt is onderzocht en beschreven door Christian Wiese in ‘Hans 
Jonas, »Zusammen Philosoph und Jude«’. (Wiese, 2003, p.95-114)  
3 Klaus Harms geeft een vergelijkende theologische interpretatie van het werk van Han-
nah Arendt en Hans Jonas. (Harms, 2003)  
4 “Natality” is een grondbegrip in Arendt’s ‘Vita Activa’ (1958); “Mortality” is een 
grondbegrip in Jonas’ eerste bundel ‘The Phenomenon of Life’ (1966) en keert later terug 
in het essay ‘Last und Segen der Sterblichkeit’. (PUMV)  
5 Schnädelbach (1986), p.49 
6 Vogel (2006) 
7 Kass vertelt over de betekenis die Jonas’ non-reductionistische filosofie van de biologie 
voor hem heeft gehad en over het ontstaan van hun vriendschap in het aan Jonas gewij-
de herdenkingsnummer van Hastings Center Report 25/7. (Kass, 1995) Jonas refereert in 
de voetnoten bij het essay ‘Biological Engineering – A Preview’, opgenomen in de bun-
del ‘Philosophical Essys’, zo veelvuldig aan het werk van Kass, met wie hij indertijd aan 
het Hastings Centre samenwerkte, dat deze evengoed als medeauteur opgevoerd had 
kunnen worden. In de Amerikaanse uitgave, van 1974, citeert hij een cynisch “waslijstje 
met nuttige toepassingen van menselijke klonen” (PhE 157) opgesteld door “Dr. Leon 
Kass”. Nadien is de relatie wellicht nog verder verbeterd, want in de Duitse vertaling 
van 1985 staat er: “mein Freund, Prof. Leon Kass in Chicago”. (TME 184) 
8 Kass (1997) 
9 De heuristiek van de vrees komt aan de orde in hoofdstuk vijf. Ter vergelijking be-
spreek ik daar ook ‘The Wisdom of Repugnance’. H.5, p.104 
10 Vogel verwijst voor Strauss’ analyse van de krisis van de moderne samenleving naar 
het essay ‘Progress or Return’, opgenomen in de postuum door Thomas Pangle uitgege-
ven bundel ‘The Rebirth of Classical Political Rationalism’. (Strauss, 1989) 
11 Vogel (1995) 
12 Zie ook Vogel (1995), p.38; het zelfde paginanummer is toeval. 
13 Met name in part IV van ‘Trust’, waarin hij spreekt over de Amerikaanse samenleving. 
Fukuyama (1996) en (2002) 
14 Lesch (1991), Levinas (1978), p.67 



 

   

Hoofdstuk 1. 

 

De samenstelling van  

‘Das Prinzip Verantwortung’ 
 
 
 
 
 
 
 
Bij grote filosofen kan men een zekere samenhang tussen vorm en inhoud 

van hun werk verwachten. Ook bij Hans Jonas gaan wij daarvan uit. Het kan 
geen toeval zijn dat hij steeds zo’n sterke voorkeur heeft gehad voor het publi-
ceren van zijn werk in de vorm van essays. Een essay is veel korter dan een 
boek, en daarom altijd slechts een deel van het hele verhaal. Een essay is een 
tikje literair, het biedt ruimte voor evocatie en suggestie. In een interview heeft 
Jonas wel eens gezegd, dat de drukte van het college geven hem geen tijd over 
liet om dikke boeken te schrijven.1 Maar een feit is dat hij ook na zijn emeritaat 
zijn voorkeur voor het essay behouden heeft. We mogen aannemen dat zijn 
voorkeur voor een korter verhaal voortsproot uit een afkeer van een lang, sys-
tematisch betoog. 

De nadelen van Jonas’ gewoonte zijn werk steeds in de vorm van essays 
te publiceren zijn echter ook duidelijk. Het versluiert het zicht op de grotere 
samenhang van zijn werk en het vervlakt de wijsgerig ethische discussie met 
tijdgenoten. De schrijver W.F. Hermans heeft eens opgemerkt dat het essay een 
literair excuus is om vrijelijk uit het hoofd te citeren zonder gebruik van voet-
noten. (Waar stond dat ook alweer…) Deze kritiek is zeker ook op Jonas van 
toepassing. Met het vorderen der leeftijd heeft hij steeds minder voetnoten 
nodig.2 Het maakt duidelijk dat Jonas zichzelf als primaire spreker beschouwt. 
Hij houdt zich niet bezig met kanttekeningen bij het werk van anderen, hij heeft 
zelf iets te zeggen. De losse essays zijn fragmenten van een omvangrijk wereld-
beeld, een visioen bijna. De systematisering daarvan wordt echter uiteindelijk 
aan de lezers overgelaten. 

Op Jonas’ onderzoek van de Gnostiek is deze beschouwing over de bete-
kenis van zijn voorkeur voor het essay nog niet van toepassing. Het tweedelig 
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werk ‘Gnosis und spätantiker Geist’ betreft eigenlijk Jonas’ (uit de hand gelo-
pen) dissertatie bij Rudolf Bultmann en Martin Heidegger. Hij begon dit onder-
zoek in 1925; het tweede deel werd pas in 1954 gepubliceerd. Dit religie-histo-
risch onderzoek staat los van zijn latere wijsgerig werk, aan de oppervlakte 
althans. De Tweede Wereldoorlog brengt een breuk in zijn leven en in zijn wijs-
gerige interesse teweeg.3 In 1950 verhuist hij naar Amerika en laat hij zijn Duit-
se onderzoek achter zich. 

In totaal publiceert hij in de tweede helft van zijn academische loopbaan 
twee maal drie verzamelbundels met “essays”. Het gaat steeds om teksten die 
eerder reeds als afzonderlijke voordracht, artikel of bijdrage gepubliceerd zijn; 
zowel in het Engels als in het Duits, soms vertaald, soms herbewerkt. In 1966 
verschijnt de bundel ‘The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Bio-
logy’, in 1973, met een beperkte wijziging in de samenstelling van essays, in het 
Duits vertaald onder de titel ‘Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer 
philosophischen Biologie’. In 1974 verschijnt ‘Philosophical Essays. From Anci-
ent Creed to Technological Man’, deze bundel is niet vertaald. Dan verschijnt in 
1979 ‘Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische 
Zivilisation’, dat in 1984, vertaald en tekstueel op veel plaatsen en soms ingrij-
pend herbewerkt, in het Engels verschijnt als ‘The Imperative of Responsibility. 
In Search of an Ethics for the Technological Age’. In 1985 verschijnt, alleen in 
het Duits, ‘Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips 
Verantwortung’. Deze bundel bevat alsnog de vertaling van drie belangrijke 
medisch-ethische essays uit ‘Philosophical Essays’. En tot slot verschijnt in 1992, 
een jaar voor zijn dood, ‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische 
Vermutungen’. Deze bundel bevat onder meer nog twee vertalingen uit ‘Philo-
sophical Essays’. Postuum is, onder de titel ‘Mortality and Morality. A Search 
for the Good after Auschwitz’, met een inleiding en onder redactie van Law-
rence Vogel, nog een bundel verschenen met vertalingen uit ‘Philosophische 
Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’ en enkele stukken uit eer-
dere bundels om een speciaal overzicht te genereren van de essays over joods-
theologische thema’s. Dankzij deze postume uitgave is uiteindelijk ongeveer 
dezelfde canon van Jonas’ essays in beide talen beschikbaar. 

De grote uitzondering in dit rijtje, het enige boek onder de bundels, is 
‘Das Prinzip Verantwortung’, c.q. ‘The Imperative of Responsibility’. Van de 
Duitse uitgave zijn meer dan 180.000 exemplaren verkocht.4 Een fantastische 
oplage voor een studie op het gebied van de metafysica. Dit is het hoofdwerk 
van Jonas’ wijsgerig ethische periode. Toch is ook dit boek samengesteld uit 
grotendeels al eerder gepubliceerde essays. Aan het slot van zowel de Duitse 
als de Engelse inleiding worden deze keurig vermeld. (PV 11; IR xi.) De oor-
spronkelijke teksten zijn bewerkt en soms in stukken geknipt, maar de over-
gangen zijn nog duidelijk terug te vinden. Aan de boodschap van de bronteks-
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ten is in elk geval niet duidelijk iets veranderd. Volgens de Duitse inleiding 
moet het boek een systematische en stapsgewijze argumentatie bieden. (PV 9-
10) Een werkelijke integratie heeft echter niet plaatsgevonden. Dat wordt snel 
duidelijk wanneer we de verschillende hoofdstukken van het boek vergelijken 
met de bronteksten. In losse vorm waren de oorspronkelijke essays eigenlijk 
veel duidelijker. Het betoog in ‘Das Prinzip Verantwortung’ is op verschillende 
momenten verwarrend. Dat blijkt althans uit de kritische receptie, die in het 
volgende hoofdstuk aan de orde komt. Als vakgenoten al moeite hebben om de 
argumentatie te volgen, hoe zal het die andere 179.000 lezers dan vergaan? Het 
is vooral de combinatie van de oude teksten die nieuwe vragen oproept. De 
afzonderlijke essays waaruit het boek is samengesteld behandelen verschillende 
aspecten van een ethiek voor de technologische samenleving die elk voor zich 
helder en overzichtelijk gepresenteerd worden. Desalniettemin is, ook achteraf 
gezien, ‘Das Prinzip Verantwortung’ het cruciale werk in Jonas’ oeuvre, omdat 
hij hierin, ook op de plekken waar hij de verschillende essays aan elkaar lijmt, 
bepaalde fundamentele argumenten, die hij elders slechts als suggestie presen-
teert, hardop uitspreekt. 

In plaats van een poging te wagen toch de grote lijn van het boek samen 
te vatten, zet ik de verschillende essays waaruit het boek is samengesteld op 
een rijtje. Daarna volgt telkens een aanduiding van de plaats waar het stuk in 
de tekst van ‘Das Prinzip Verantwortung’ is ingevoegd en een bespreking van 
de centrale boodschap. Na de bespreking van in totaal vijf afzonderlijke bron-
teksten kunnen we inventariseren welke vragen na de integratie van de teksten 
in ‘Das Prinzip Verantwortung’ al dan niet beantwoord zijn. 

 
 

Technology and Responsibility 

In 'Technology and Responsibility: Reflections on the New Tasks of 
Ethics’5 (dit is de brontekst voor het eerste hoofdstuk) maakt Jonas een onder-
scheid tussen antieke en moderne techniek. Het verschil legt hij in de schaal-
grootte van hun effecten: de antieke techniek had effect op het niveau van de 
stad, de polis; de moderne techniek heeft effecten op het globale milieu en op 
het niveau van de mensheid. Dit essay heeft primair een probleemstellend ka-
rakter. Volgens Jonas heeft de bestaande ethiek geen antwoord op de groot-
schalige en diepingrijpende effecten en neveneffecten van de moderne ethiek, 
en behoeft ze derhalve een aanvulling. Hij presenteert een dergelijke aanvulling 
in de vorm van een nieuwe imperatief: “Handel zo, dat de effecten van je han-
deling in overeenstemming zijn met het voortbestaan van echt menselijk leven 
op aarde”; anders geformuleerd: “Breng de voorwaarden voor het eeuwig 
voortbestaan van de mensheid op aarde niet in gevaar”. (PV 36) In dit essay 
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danwel hoofdstuk komt de vraag wat “echt” menselijk leven is echter nog niet 
aan de orde, evenmin als de funderingsvraag waarom het voortbestaan van de 
mensheid tot in de onafzienbare toekomst eigenlijk moreel geboden zou zijn. 
Wel geeft Jonas aan in welke richting hij een antwoord op deze laatste vraag 
zou zoeken. Om het door de ontwikkeling van de moderne techniek ontstane 
“ethische vacuüm” (PV 57) op te vullen, is naar zijn mening een 
“Wiederherstellung der Kategorie des Heiligen” (PV 57) nodig. 

Bij de probleemstelling van dit essay moeten twee opmerkingen gemaakt 
worden. Ten eerste dateert de tekst oorspronkelijk uit 1972. Sindsdien heeft de 
medische en de milieu-ethiek een brede ontwikkeling doorgemaakt.  Alleen al 
daarom was de opmerking dat de bestaande ethiek geen antwoorden had op de 
uitdaging van de moderne techniek destijds terecht. Ten tweede is een bijzon-
der kenmerk van dit essay de neutrale toon van de probleemstelling. Deze toon 
valt op bij vergelijking met een eerdere tekst van Jonas, namelijk het essay 
‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective’6, waarin veel 
meer de diagnose centraal staat, dat wil zeggen de vraag: “Hoe heeft het ethisch 
vacuüm kunnen ontstaan?” Daar stelt hij dat het waardenrelativisme voort-
vloeit uit de moderne natuur- en menswetenschappen, om vervolgens terug te 
keren naar het houvast van joodse religieuze morele uitgangspunten. In ‘Tech-
nology and Responsibility’ richt hij zich tot een veel breder publiek, laat het 
verleden buiten beschouwing en let alleen op de toekomst. Hij start met de con-
statering: “We zitten met nieuwe ethische kwesties”, en gaat dan zonder diepe 
analyse van de cultuurfilosofische oorzaken op zoek naar antwoorden. Alleen 
in de slotparagraaf wordt nog even aangestipt dat we het ethische vacuüm, 
alias het nihilisme, te danken hebben aan de moderne natuurwetenschap en de 
Aufklärung, die het idee van objectieve waarde en de categorie van het heilige 
geheel vernietigd zouden hebben. (PV 57) Niettemin wordt duidelijk dat Jonas 
in dit essay en uiteindelijk ook in het boek een positie kiest die weliswaar con-
servatief, maar niet regressief, niet anti-modern is. 

 
 

Responsibility Today 

In ‘Responsibility Today: The Ethics of an Endangered Future’7 ontwik-
kelt Jonas zijn “heuristiek van de vrees” en de daaraan verbonden beslisregel 
onheilsprognoses altijd zwaarder te laten wegen dan gunstige voorspellingen. 
De heuristiek van de vrees is een methode om te ontdekken waar werkelijk 
onze prioriteiten liggen. Bijvoorbeeld: pa en ma zijn altijd bezig met hun carri-
ère, maar als hun kind ziek wordt, weten ze meteen weer wat het belangrijkste 
is. In de spiegel van de bedreiging komen fundamentele waarden extra scherp 
in beeld. Bij politieke besluitvorming speelt echter naast de vraag naar de ernst 
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van een gevaar ook de meer wetenschappelijke vraag naar de waarschijnlijk-
heid een rol. Als antwoord op deze tweede vraag presenteert Jonas de voor-
rangsregel voor de onheilsprognose. Deze bekende regel wordt vaak aangeduid 
als het “voorzorgsprincipe”: als een bepaald soort ramp werkelijk onaanvaard-
baar is, kun je het risico niet nemen, hoe klein de kans op een dergelijke ramp 
ook is. (PV 72) Het gaat in feite om de invoering van een drempelwaarde in de 
omgang met risico’s: voor- en nadelen van een project, kansen en gevaren, mo-
gen best tegen elkaar worden afgewogen, maar niet meer als de gevolgen van 
een mislukking onherstelbaar en onverdraaglijk zouden zijn. Relevant is ui-
teraard ook Jonas’ impliciete claim, dat deze drempelwaarde bij diverse moder-
ne technologische ontwikkelingen inderdaad overschreden wordt of dreigt te 
worden. (PV 80) 

Dit essay is bij de samenstelling van ‘Das Prinzip Verantwortung’ in 
stukken geknipt en verdeeld over verschillende hoofdstukken. Het eerste 
gedeelte heeft een plekje gevonden aan het begin van het vijfde hoofdstuk, het 
tweede gedeelte als eerste deel van het tweede hoofdstuk. Het eind van het 
verhaal, waarin Jonas bij wijze van toepassing van de heuristiek van de vrees 
zijn “apocalyps van het teveel” (IR 202) schildert, is in ‘Das Prinzip Verant-
wortung’ weggelaten. In de Amerikaanse uitgave is dit inktzwarte doemscena-
rio echter wel weer opgenomen, en wel als spectaculair slot van het boek.8 

Enerzijds is de argumentatie in ‘Responsibility Today’ soms verwarrend, 
anderzijds komen in de heuristiek van de vrees en het voorzorgsprincipe de 
contouren te voorschijn van de “negatieve” benadering, die het meest authen-
tieke kenmerk van Jonas’ ethiek zal blijken te vormen. Wat we voorlopig vast 
moeten houden als kernpunt van ‘Responsibility Today’ is Jonas’ keuze voor 
het kwaad en het gevaar als oriëntatierichting voor een ethiek voor de techno-
logische samenleving en zijn afwijzing van een zoektocht naar het hoogste 
goede. 

 
 

The Concept of Responsibility 

‘The Concept of Responsibility: An Enquiry into the Foundations of an 
Ethics for our Age’9 is de brontekst voor het grootste gedeelte van het vierde 
hoofdstuk.10 In dit essay uit 1977 onderzoekt Jonas op fenomenologische wijze 
het begrip verantwoordelijkheid. Hij maakt een aantal onderscheidingen om 
zijn eigen opvatting van verantwoordelijkheid als niet reciprook, niet contrac-
tueel en niet juridisch uit te leggen. Met name legt hij er de nadruk op dat ver-
antwoordelijkheid niet louter als een kwestie van aansprakelijkheid begrepen 
kan worden. Aan een dergelijke retrospectieve verantwoordelijkheid gaat altijd 
een prospectieve, toekomstgerichte verantwoordelijkheid als zorgplicht vooraf. 
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Jonas beschrijft deze prospectieve verantwoordelijkheid als onbegrensd en on-
beperkt in ruimte en tijd. Verantwoordelijkheid is iets oneindigs, volgens Jonas, 
zij houdt nooit op. Je zult nooit kunnen zeggen: “Dit was mijn verant-
woordelijkheid niet”. Je hebt geen excuus om je achter te verschuilen. Verant-
woordelijkheid is bij Jonas niet op een tussen gelijkwaardige partners gesloten 
verdrag gebaseerd. (PV 178) Integendeel, verantwoordelijkheid is juist asymme-
trisch: de machtige is verantwoordelijk voor de machteloze of het machteloze. 
(PV 174) Verantwoordelijkheid is gericht op de toekomst, totaal en continu. 
Verder is het geen deugd waarin je kunt excelleren, het is geen gradueel begrip. 
Slechts in negatieve zin kent Jonas gradaties: heel erg onverantwoordelijk zijn is 
erger dan enigszins onverantwoordelijk zijn. (PV 176) Maar het omgekeerde 
geldt dus niet. Toch blijkt verschil in mate van verantwoordelijkheid wel moge-
lijk, maar dan niet afhankelijk van de intensiteit van een gevoel of een streven, 
maar afhankelijk van de omvang van het object van iemands verant-
woordelijkheid. Jonas laat zijn bewondering merken voor Churchill, Trotski, 
Lenin en Luxemburg die als staatslieden vrijwillig een grote verantwoordelijk-
heid op zich namen. (PV 181; 211)11 

De radicale openheid van Jonas’ verantwoordelijkheidsbegrip komt ook 
tot uitdrukking in de omschrijving van de inhoud of van het object waarvoor 
we verantwoordelijk moeten zijn. Volgens Jonas zijn we primair verantwoor-
delijk voor het behoud van verantwoordelijkheid. (PV 186) Deze circulaire 
omschrijving komt herhaaldelijk terug. Ouders moeten verantwoordelijkheid 
doorgeven aan hun kinderen, de staatsman moet ervoor waken dat ook toe-
komstige staatslieden de nodige speelruimte overhouden om hun verantwoor-
delijkheid uit te kunnen oefenen. (PV 199; 214) Net als bij de negatieve 
omschrijving van verantwoordelijkheid als “niet-onverantwoordelijk zijn” 
kunnen we deze circulaire formulering beschouwen als een manier om het 
onderwerp van verantwoordelijkheid, de concrete inhoud van de verplichting, 
niet nader te hoeven benoemen. 

En tenslotte legt Jonas er sterk de nadruk op dat het morele appèl van het 
behoeftige object zelf komt. (PV 234) Ik ben niet verantwoordelijk tegenover 
mijn geweten, God, de zedenwet of de samenleving, maar tegenover een levend 
wezen dat vanuit zijn vergankelijkheid een beroep doet op mijn vrije wil. Het 
paradigmatisch voorbeeld is de zuigeling die een onmiddellijk appèl op onze 
verantwoordelijke zorg doet. Volgens Jonas is hier sprake van een overgang 
van Sein naar Sollen. “Sieh hin und du weißt” (PV 235), stelt hij provocerend. 
Het voorbeeld van het kind moet aantonen dat het appèl niet van boven komt, 
maar uit de levende natuur zelf. In plaats van “verticaal” wil Jonas de ethiek 
“horizontaal” interpreteren. (PV 225) Niet de eeuwigheid maar de tijdelijkheid 
staat centraal. De zuigeling is bij uitstek kwetsbaar en van onze zorg afhanke-
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lijk. Vanwege deze kenmerken vormt het kind het paradigmatisch voorbeeld 
voor Jonas’ idee van verantwoordelijkheid. 

In het boek roept het voorbeeld van het kind verwarring op omdat de 
lezer zich afvraagt welke plaats dit argument nu inneemt in de fundering van 
Jonas’ ethiek. De officiële verdediging van het principe van verantwoordelijk-
heid is in het boek te vinden aan het begin van het vierde hoofdstuk en belang-
rijke bouwstenen worden gelegd aan het slot van het tweede hoofdstuk en in 
hoofdstuk drie. In het boek volgt de fenomenologische beschrijving dus op de 
rationele fundering. In de chronologie van de bronteksten is de volgorde echter 
precies andersom. In ‘Das Prinzip Verantwortung’ begint Jonas zijn onderzoek 
van de fundamenten van zijn ethiek na de bespreking van het voorzorgsprin-
cipe, met de constatering: 

 
“Daß wir aber überhaupt verantwortlich sind, […] wurde noch nicht gezeigt. 
Dieser Aufgabe […] wenden wir uns jetzt zu.” (PV 82-83) 

 
Chronologisch gezien werd deze aankondiging echter pas ingevoegd na 

de publicatie van ‘The Concept of Responsibility’. Daaruit lijkt te volgen dat 
Jonas het voorbeeld van de zuigeling inderdaad nooit als funderingsargument 
bedoeld heeft. We kunnen moeilijk geloven dat hij het fenomeen verantwoor-
delijkheid zou willen herleiden tot de instinctmatige zorg van ouders voor hun 
kroost. Daarmee zou hij zijn principe van verantwoordelijkheid prijsgeven aan 
het biologisch reductionisme waar hij zich juist tegen verzet. Dat doet hij dan 
ook niet. Hij stelt dat de verantwoordelijkheid voor het kind ook zou gelden als 
de natuur deze plicht niet met indrukwekkende instincten te hulp kwam. (PV 
235) Maar het bewijs daarvoor geeft hij dus pas later. ‘The Concept of Respon-
sibility’ geeft vooral antwoord op de vraag: “Wat is verantwoordelijkheid?” en 
nog niet op de vraag: “Op grond waarvan zijn wij verantwoordelijk voor…?” 
Daarnaast leert het archetypische voorbeeld van het kind ons volgens Jonas ook 
iets over de genese van verantwoordelijkheid. (PV 234) Door zelf als kind object 
van verantwoordelijkheid te zijn, kunnen we als volwassenen subject van ver-
antwoordelijkheid worden, en het fenomeen verantwoordelijkheid weer aan 
een volgende generatie doorgeven. (PV 185) 

 
 

Socio-Economic Knowledge and Ignorance of Goals 

Het essay ‘Socio-Economic Knowledge and Ignorance of Goals’12 kan be-
schouwd worden als voorstudie voor het derde hoofdstuk van ‘Das Prinzip 
Verantwortung’, inclusief het slot van het tweede en het eerste deel van het 
vierde hoofdstuk.13 In dit essay treffen we de conceptversie aan van een belang-
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rijk onderdeel van het funderingsargument van Jonas’ ethiek. Sterker nog, uit 
diverse tekstfragmenten blijkt dat we ons in dit essay op de conceptuele geboor-
tegrond van ‘Das Prinzip Verantwortung’ bevinden. Jonas geeft zulks ook aan 
in een voetnoot.14 De nieuwe categorische imperatief wordt hier voor het eerst 
geformuleerd (PhE 95), evenals de grotere evidentie van het kwaad (PhE 99) en 
het voorzorgsprincipe (PhE 103). We komen de voorbeelden van de hamer, de 
rechtbank, het lopen en de spijsvertering tegen (PhE 86) en er is een passage 
over automatisering waarin we de kern van de latere utopiekritiek herkennen 
(PhE 98). We moeten dus kijken waarom Jonas het nodig heeft gevonden na dit 
artikel nog ‘Das Prinzip Verantwortung’ te schrijven. In ‘Socio-Economic 
Knowledge and Ignorance of Goals’ formuleert Jonas een op prudentiële gron-
den reeds vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. 
Hij betoogt dat verantwoordelijkheid voor de toekomst een basisveronderstel-
ling is van economisch beleid (PhE 93 e.v.) en dat derhalve iedereen die instemt 
met een basicale economische rationaliteit zal waarschuwen tegen “courses too 
pregnant with extreme possibilities.” (PhE 103) In ieder geval is dit een tegen-
argument tegen het idee dat economie als waardenneutrale wetenschap opge-
vat moet worden. Jonas dreigt met een economische crisis als we geen rekening 
houden met ecologische en humanitaire factoren, maar het gaat hem niet slechts 
om economische stabiliteit, maar om die ecologische en humanitaire factoren 
zelf, dat wil zeggen om de integriteit van de mens en de levende natuur: 

 
“[W]e may not unreasonably assume that by avoiding the one-sided extremes 
of the goals that lead to functional self-contradiction, we shall also avoid the 
crippling distortion of man and keep at least the human potential intact. The 
chances for preserving the integrity of that potential may well coincide with the 
precepts of sober economic wisdom.” (PhE 99) 

 
Wat voegt ‘Das Prinzip Verantwortung’ hier nog aan toe? In ‘Socio-Eco-

nomic Knowledge and Ignorance of Goals’ luidde de formulering van zijn cate-
gorische imperatief: 

 
“«Act so that the effects of your action are not destructive of the possibility of 
economic life in the future,» or simply, «Do not compromise the conditions for 
an indefinite continuation of some viable economy.»” (PhE 95) 

 
In ‘Technology and Responsibility’, het latere eerste hoofdstuk van ‘Das 

Prinzip Verantwortung’, maakt hij daarvan: 
 

“«Act so that the effects of your action are not destructive of the future possi-
bility of [genuine human] life»; or simply: «Do not compromise the conditions 
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for an indefinite continuation of humanity on earth».” (PhE 13; vgl. IR 11; PV 
36) 

 
Deze herformulering vormt het uitgangspunt voor ‘Das Prinzip Verant-

wortung’ en verklaart waarom na het essay het boek nog nodig was. De vraag 
bleef immers nog mogelijk waarom er überhaupt een levenskrachtige economie 
zou moeten blijven bestaan. Dat maakt de probleemstelling echter wel meteen 
veel ingewikkelder. Als we kijken naar de belangrijkste verschillen tussen beide 
teksten, zien we dat Jonas in het essay het rijtje voorbeelden van “teleologie” 
oftewel doelstrevendheid - de hamer, de rechtbank, het lopen en de spijsverte-
ring - voortijdig afbreekt, terwijl hij de behandeling van deze voorbeelden in 
het derde hoofdstuk van het boek wel voltooit. De tegenspeler in het essay is de 
strenge econoom, die ontkent dat de economische wetenschap uit zichzelf uit-
spraken over economische doeleinden kan doen. Tegen hem zegt Jonas dat 
economie als wetenschap vergelijkbaar is met rechten en geneeskunde; vakge-
bieden die niet enkel een wetenschappelijk object hebben, maar ook, en zelfs 
primair, een praktijk vertegenwoordigen, met een inherente normativiteit, 
waartegen ook gezondigd kan worden. (PhE 93) In ‘Das Prinzip Verantwor-
tung’ trekt Jonas het argument een stuk verder door. Eerst tracht hij de beha-
viouristische gedragswetenschapper ervan te overtuigen dat het lopen een 
doelgerichte activiteit is. En tenslotte houdt hij ook een pleidooi voor erkenning 
van de doelgerichtheid van de spijsvertering. (PV 115-145) Niet alleen mensen, 
maar ook honden, ringwormen en amoeben zijn volgens hem doelstrevende 
wezens; op het niveau van de afzonderlijke organismen zou teleologie dus 
kenmerkend zijn voor de gehele levende natuur. 

In het derde hoofdstuk gaan we in op Jonas’ restauratie van een teleolo-
gisch natuurbegrip. Hier wil ik volstaan met de constatering dat de redenering 
in het essay helder is, terwijl de aanvulling in het boek vragen oproept. Naar 
analogie van het argument in ‘Socio-Economic Knowledge and Ignorance of 
Goals’ zou het fundament van ‘Das Prinzip Verantwortung’ de volgende vorm 
moeten hebben: “Net als economie en medicijnen is biologie niet enkel weten-
schap, maar ook een praktijk met een inherente normativiteit. Net zoals econo-
mie geen waardenvrije wetenschap is, zou biologie dus evenmin een waarden-
vrije wetenschap zijn.” Dat is op het eerste gezicht geen geldige, en op zijn 
minst een ver gezochte analogie. In het geval van economie, rechten of genees-
kunde lopen de interne doelgerichtheid en de externe normativiteit nog enigs-
zins parallel. Het doel van de medische wetenschap zowel als dat van de ge-
neeskunde is toch het bevorderen van de gezondheid. Het doel van de biolo-
gische wetenschap valt echter niet samen met het doel van de biologische na-
tuur, te meer daar het doel van de biologische natuur een open vraag is. De 
teleologie van de natuur staat voorlopig nog los van de ethiek van de mens. De 
metafysische omweg die Jonas in ‘Das Prinzip Verantwortung’ toevoegt aan de 
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prudentiële argumentatie in ‘Socio-Economic Knowledge and Ignorance of 
Goals’ maakt de redenering dus aanzienlijk ingewikkelder.  

 
 

Reflections on Technology, Progress and Utopia 

Het essay ‘Reflections on Technology, Progress and Utopia’15 tenslotte 
stemt overeen met het laatste deel van het boek, met de tweede helft van het 
vijfde en het zesde hoofdstuk.16 Deze tekst vormt de enige uitzondering op het 
feit dat ‘Das Prinzip Verantwortung’ is samengesteld uit eerder verschenen 
losse essays en voordrachten. In dit geval is de tekst van het boek namelijk naar 
alle waarschijnlijkheid het origineel, en het essay een bewerking daarvan. De 
Engelse vertaling is reeds een verkorte weergave van de Duitse tekst, en het 
essay is weer een verkorte weergave van de Engelse tekst. 

In dit opmerkelijke essay neemt Jonas radicaal afstand van het idee van 
maatschappelijke vooruitgang. Hij doet dat op twee manieren. Eerst betoogt hij 
dat het idee van vooruitgang zoals dat van toepassing is op de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek niet van toepassing is op de maatschappij. Per-
soonlijke vooruitgang in de zin van morele perfectie erkent hij wel, maar een 
equivalent daarvoor op het niveau van hele samenlevingen wijst hij af. (PV 287-
307) Dit is een duidelijke boodschap aan de westerse samenleving voor zover 
deze aan haar materiële welvaart ook een gevoel van morele superioriteit wil 
ontlenen. Ten tweede bestrijdt hij in dit essay de marxistische opvatting van de 
utopie, die gebaseerd is op het idee dat maatschappelijke vooruitgang niet 
alleen mogelijk is, maar zich zelfs als een noodzakelijk proces in de wereldge-
schiedenis voltrekt. Volgens Jonas zijn utopieën die een soort luilekkerland 
voorspiegelen, waarbij we moeten denken aan een opheffing van de vervreem-
ding van de arbeid door een hoge mate van automatisering, ten eerste niet te 
realiseren op grond van milieu-economische redenen, ten tweede bieden ze 
geen zicht op een zinvol menselijk bestaan en ten derde gaan ze mank aan een 
fundamenteel gebrek aan respect voor de eigen waarde van de geschiedenis. 

Bij de vergelijking van de Duitse met de Engelse tekst en met die van het 
essay valt op dat de drietrapskritiek op de marxistische utopie aanmerkelijk is 
ingekort. Verbazend genoeg zijn de wijsgerig meest interessante delen van de 
tekst (deel C.) het sterkste ingekort. Met name de discussie met Bloch is vrijwel 
verdwenen.17 En dat terwijl dit de enige passage in “Das Prinzip Verantwor-
tung” was waar Jonas rechtstreeks, met tekstverwijzingen en al, met iemand in 
discussie is. Een uitzonderlijke passage zelfs in zijn gehele oeuvre. Wat resteert 
zijn de prudentiële bezwaren tegen de utopie; de principiële zijn vrijwel com-
pleet geschrapt. Ze worden op het laatst alleen nog even gauw genoemd. De 
Engelse uitgave eindigt daardoor veel “platter” dan de Duitse. 
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Volgens Hans Achterhuis is Jonas’ discussie met Bloch “een, soms wat 
miezerig aandoende, detailkritiek op enkele vaak wel heel erg ondergeschikte 
punten van ‘Das Prinzip Hoffnung’”18 Dat biedt misschien een verklaring voor 
het inkorten van de tekst. Ook via de vertaling van de titel is de relatie tot Bloch 
afgezwakt. ‘Das Prinzip Verantwortung’ staat rechtstreeks in oppositie tot ‘Das 
Prinzip Hoffnung’, terwijl ‘The Imperative of Responsibility’ eerder aansluiting 
zoekt bij Kant.19 Het is jammer dat de uitgebreide Duitse versie is ingekort, niet 
alleen omdat de wijsgerig minst interessante argumenten nu de meeste ruimte 
krijgen, maar ook omdat de lezer hier eindelijk enkele aanwijzingen kreeg voor 
Hans Jonas’ opvatting van het goede leven. Hij laat het eschatologisch perspec-
tief van het vooruitgangsgeloof los en schetst in plaats daarvan een soort 
gelijkwaardigheid van verleden, heden en toekomst. Wat we volgens hem 
mogen hopen, is dat er ook in de toekomst altijd weer kunstenaars zullen zijn 
die de mensheid verrassen met nieuwe perspectieven. (PV 387)  

 
 

‘Das Prinzip Verantwortung’ in de context van het oeuvre 

Samenvattend zien we dat ook ‘Das Prinzip Verantwortung’ feitelijk als 
een bundel verzamelde essays beschouwd mag worden. De afzonderlijke 
essays waaruit het boek is samengesteld, zijn zelfstandig en hebben alle een 
duidelijke boodschap. Ondanks vele kleine wijzigingen in de tekst en een aantal 
toegevoegde passages zijn de essays bij de samenstelling van ‘Das Prinzip Ver-
antwortung’ niet ingrijpend gewijzigd. Tussen de losse essays en het boek 
bestaan slechts twee belangrijke verschilpunten. Ten eerste krijgt het boek in het 
derde hoofdstuk, zoals we hierboven gezien hebben, een metafysisch in plaats 
van een slechts prudentiëel fundament. Dat is een steen des aanstoots in de 
actuele ethische discussie en dat is dan ook wat het boek uitzonderlijk en 
befaamd maakt. Ten tweede bevat het boek een passage waarin het kapitalisme 
en het communisme worden vergeleken ten aanzien van hun vermogen om de 
crisis te bedwingen en verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties af te 
dwingen. (PV 256-279) Daarbij geeft Jonas blijk van een opmerkelijk gebrek aan 
vertrouwen in het vermogen van democratische regeringen om de ecologische 
crisis te bezweren. Dit veelbekritiseerde fragment, dat in vrijwel elk interview 
in de interviewbundel ‘Dem bösen Ende näher’ aan de orde wordt gesteld, is 
eigenlijk de enige plek waar hij zich uitspreekt over de praktische realisatie van 
zijn ethiek. Hij toont begrip voor de eventuele noodzaak van een tijdelijke eco-
tyrannie.  

Het is zonder twijfel verhelderend om ‘Das Prinzip Verantwortung’ in de 
context van het voorafgaande oeuvre te lezen. In de epiloog van ‘The Pheno-
menon of Life’ stelt Jonas dat zijn filosofie van de biologie impliciet reeds een 
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ethische theorie omvat. (PL 401) Met terugwerkende kracht wordt ‘The Pheno-
menon of Life’ als het ware als zoektocht naar een objectief fundament voor de 
ethiek gepresenteerd. (PL 403) In de inleiding van ‘Philosophical Essays’ refe-
reert Jonas opnieuw aan deze intentie. (PhE xvii) Deze bundel toont inderdaad 
zijn overgang naar de ethiek, maar juist de grondslagenvraag blijft nog buiten 
beschouwing. Wat wel nieuw is in ‘Philosophical Essays’ is Jonas’ expliciete 
aandacht voor de medische ethiek. We kunnen nu zien dat ‘Das Prinzip Ver-
antwortung’ voortbouwt aan een systeem dat reeds in de twee voorafgaande 
bundels in de steigers gezet is. Het lijkt alsof de latere bundel ‘Technik, Medizin 
und Ethik’ een vervolg op zijn hoofdwerk is. Deze bundel draagt immers de 
ondertitel “Zur Praxis des Prinzips Verantwortung”. Maar deze suggestie is 
misleidend. ‘Das Prinzip Verantwortung’ bevat wel herhaaldelijk de belofte van 
een “toegepast” vervolgdeel. (PV 10; 52; 215; 412, noot 26) Toch wordt in geen 
van de essays in ‘Technik, Medizin und Ethik’ gebruik gemaakt van of verwe-
zen naar de grondslagen die gelegd zijn in ‘Das Prinzip Verantwortung’. In de 
Engelse editie ‘The Imperative of Responsibility’ zijn opeens alle verwijzingen 
naar een toegepast vervolgdeel weggelaten (op één na)20. De meest gezichtsbe-
palende essays in ‘Technik, Medizin und Ethik’ zijn vertalingen uit ‘Philosophi-
cal Essays’. Verder zijn de bundels overigens compleet verschillend. Niettemin 
is van ‘Technik, Medizin und Ethik’ nooit een Engelse editie verschenen en van 
‘Philosophical Essays’ nooit een Duitse. Als we beide bundels toch als elkaars 
tegenhanger bestempelen, betekent dit dat het “toegepaste vervolgdeel” reeds 
geschreven was voordat ‘Das Prinzip Verantwortung’ geschreven werd. We 
zien dus dat ‘Das Prinzip Verantwortung’ beschouwd kan worden als theo-
retische brug tussen het natuurfilosofisch fundament en de medisch-ethische 
toepassing, en derhalve als sluitstuk van Jonas’ wijsgerig-ethisch systeem. Als 
we dit spoor volgen, ontdekken we een veel sterkere eenheid en samenhang in 
Jonas’ ethiek dan wanneer we ‘Das Prinzip Verantwortung’ afzonderlijk bestu-
deren.  
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Noten bij hoofdstuk 1. 

 
1 Ingo Herrmann (Hrsg.), (1991), p. 13, zie ook de autobiografische inleiding van de bun-
del ‘Philosophical Essays’. (PhE xvi) 
2 Bijvoorbeeld in de Duitse vertaling van het essay ‘Philosophical Reflexions on Experi-
ments with Human Subjects’, oorspronkelijk daterend uit 1969, in 1982 vertaald en in 
1985 opgenomen in de bundel ‘Technik, Medizin und Ethik’, zijn de veertien oorspron-
kelijke voetnoten weggelaten. Opvallend is ook het verschil tussen ‘The Phenomenon of 
Life’ (1967) en ‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’ 
(1991). De eerste bundel bevat redelijk veel voetnoten, de laatste maar heel weinig. 
3 Zie het uitgebreide interview door Ingo Hermann (1991), de persoonlijk getinte inlei-
ding bij de bundel ‘Philosophical Essays’ en uiteraard de bundel ‘Erinnerungen’. 
4 Rainer Vollmar van Suhrkamp Verlag / Insel Verlag, Frankfurt am Main was zo vrien-
delijk mij de volgende oplagecijfers toe te zenden: 
Das Prinzip Verantwortung (Insel + Suhrkamp) insg. 185.000 Ex.;  
Technik, Medizin und Ethik 35.000 Ex.;  
Das Prinzip Leben 10.000 Ex. 
5 In: Social Research 40/1 (1973): 31-54; alsmede reeds opgenomen in de bundel ‘Philo-
sophical Essays’, p.3-20. 
6 Opgenomen in ‘Philosophical Essays’, p.168-197. De oorspronkelijke voordracht dateert 
uit 1968. 
7 In: Social Research 43/1 (1976): 77-97. Oorspronkelijk als voordracht gepresenteerd op 
het Wunsch International Symposium on “Ethics in an Age of Pervasive Technology”, 
Haifa en Jeruzalem, 1974. 
8 De oorspronkelijke tekst is in het boek achtereenvolgens terug te vinden in H.5.I-II.; 
H.2.I-IV.5.; (IR: H.6.III.2). (PV 245-255; 61-92; n.v.t./ IR 136-142; 25-44; 202-203) 
9 In: H.T. Engelhardt and D. Callahan (eds.), Knowledge, Value, and Belief. The Hastings 
Center, Hastings-on-Hudson, NY, 1977: 169-198. 
10 Vanaf  PV 163. 
11 Het oorspronkelijke essay is veel bondiger. Churchill komt er wel in voor, Trotski, 
Lenin en Luxemburg niet. 
12 PhE H.4. De oorspronkelijke voordracht dateert uit 1968. (PhE 81) 
13 PV 92-162 
14 PhE 95; noot 7 
15 In: Social Research 48/3 (1981): 411-55 
16 Hoofdstuk 5.VI.2. tot 6.III.1. PV 289-389; IR 162-198; 200-202  
17 De paragrafen 6.II.C.1-3 zijn in de Engelse uitgave weggelaten. 
18 Achterhuis (1992b), p.168 
19 Met dank aan Sytse Strijbos die mij hierop attendeerde. 
20 Eén aankondiging van een toegepast vervolg is, wellicht per ongeluk, gespaard geble-
ven. (PV 52 = IR 21) 



 

   

Hoofdstuk 2. 

Kritische receptie 
 
 
 
 
 
 
 
Het is raadselachtig waarom zo veel Duitse academische filosofen iets 

over de ethiek van Jonas schrijven, terwijl reeds vanaf de eerste zin blijkt dat zij 
niet bereid zijn hem serieus te nemen.1 Zo komt er van een discussie over 
inhoudelijke meningsverschillen niets terecht. Maar ook de helaas kleinere 
groep welwillende interpretatoren kampt met begripsproblemen. De verwar-
rende opbouw van ‘Das Prinzip Verantwortung’ is wellicht mede debet aan het 
gerezen onbegrip. Het bieden van een verdedigende, samenhangende inter-
pretatie van de ethiek van Hans Jonas is een vereiste die als eerste vervuld moet 
worden. Daarmee geef ik meteen een methodische beperking aan die deze 
gehele studie betreft. Ik ga in feite alleen in discussie met auteurs die Jonas’ 
ethiek welgezind zijn. Pas als het voor iedereen redelijk duidelijk is waar Jonas 
voor staat, heeft het zin om de externe discussie met aanhangers van andere 
stromingen aan te gaan.  

Ik bespreek twee begripsproblemen die bij herhaling uit de kritische 
receptie naar voren komen. Daarbij blijf ik dicht bij de tekst en dicht bij de reac-
ties van de kritici. In latere hoofdstukken winnen we geleidelijk aan meer af-
stand tot het betoog. Ten eerste het bevreemdend karakter van Jonas’ centrale 
stelling “dat de mensheid moet voortbestaan” en ten tweede de onduidelijkheid 
omtrent de praktische betekenis van zijn ethiek. Vervolgens bespreek ik de 
vraag naar het democratisch gehalte van Jonas’ ethiek, waarachter zich de die-
perliggende vraag naar het nut van een terugkeer naar een metafysisch gefun-
deerde ethiek verschuilt. 

 
 

Waarom moet de mensheid voortbestaan? 

De nieuwe categorische imperatief die Jonas in het eerste hoofdstuk for-
muleert, luidt: “Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich 
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sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden”, of: “Gefährde 
nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Er-
den”. (PV 36) Hier noch elders noemt hij een termijn voor wat we onder het 
“permanent” of “onbeperkt” voortbestaan van de mensheid moeten verstaan. 
Het gaat op zijn minst om een tijdsduur voorbij de horizon van ons voorstel-
lingsvermogen. In eerste instantie poneert Jonas deze variaties van zijn nieuwe 
imperatief als “axioma’s” (PV 36). De eigenlijke fundering begint in het laatste 
deel van het tweede hoofdstuk. Daar benadrukt hij nog eens dat hij het bestaan 
van toekomstige generaties niet eenvoudigweg wil veronderstellen, om vervol-
gens te bepalen op welke bestaanscondities zij recht zouden hebben. Want dan 
zou men de wenselijkheid van het bestaan van deze toekomstige generaties 
afhankelijk kunnen maken van de vervulbaarheid van die bestaanscondities. 
Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “We hebben nog olie en gas voor veertig 
generaties en dan moet het maar eens afgelopen zijn.” In plaats daarvan stelt 
Jonas de plicht van de mens tot voortbestaan voorop, waar een secundaire 
plicht om voor menswaardige leefomstandigheden te zorgen uit volgt. De te 
funderen imperatief wordt dan: “Daß eine Menschheit sei”. (PV 90)  

Aan het slot van het tweede hoofdstuk schakelt Jonas echter over op de 
ultieme, ooit door Leibniz geïntroduceerde metafysische vraag: “Waarom is er 
beter iets dan niets?” (PV 97) De noodzaak van deze stap is op dat moment niet 
duidelijk. Deze vraag beantwoordt hij door te stellen: als er überhaupt maar een 
vorm van objectieve waarde bestaat, dan reeds is er beter iets dan niets. (PV 
100) Daarop volgt hoofdstuk drie waarin het betoog onderbroken wordt voor 
een uitgebreid pleidooi voor een teleologische opvatting van de levende natuur. 
Bij aanvang van het vierde hoofdstuk trekt hij dan de conclusie dat we de aan-
wezigheid van doelstrevendheid in het universum als beter dan haar afwezig-
heid kunnen beschouwen. (PV 154)  

Deze conclusie levert niet alleen geen dwingend bewijs voor zijn categori-
sche imperatief, ze sluit er überhaupt niet meer bij aan. Ook al zou 
doelstrevendheid objectief goed zijn, dan ware er wellicht inderdaad beter iets 
dan niets, maar daaruit volgt niet dat de mens er moet zijn en blijven. Deze 
kritiek wordt als hoofdpunt naar voren gebracht door Johannes Wendnagel en 
door Richard J. Bernstein. Zij stellen hier bijvoorbeeld tegenover dat de domi-
nante aanwezigheid van de mens ten koste gaat van de soortenrijkdom van de 
levende natuur. Vanuit een oogpunt van maximale doelstrevendheid in de 
vorm van soortenrijkdom zou het juist gewenst zijn dat de mens van de aard-
bodem verdwijnt.2 Jonas’ argument behoeft volgens hen op zijn minst nog een 
tussenstap die ook de voorlopige afloop van de evolutie als objectief goed zou 
moeten bevestigen.  

De tekst biedt echter wel degelijk aanknopingspunten voor een dergelijke 
tussenstap. Zo noemt Jonas enkele bladzijden later de mens “höchstes Ergebnis 
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der Zweckarbeit der Natur”. (PV 157) Een beeld van een gematigd antropocen-
trische theorie valt af te leiden uit de paragraaf waarin hij spreekt over de ex-
tensiteit van doelstrevendheid in de soortenrijkdom en de intensiteit van doel-
strevendheid in het subjectieve gevoelsleven. (PV 156-157) De mens wordt hier 
niet genoemd, maar het criterium “toenemende subjectiviteit” is duidelijk op de 
mens toegesneden. Jonas zou dus kunnen zeggen: de mens moet voortbestaan 
omdat hij, vanwege zijn subjectiviteit, het méést doelstrevend is. Wendnagel en 
Bernstein gaan aan deze voor de hand liggende mogelijke verdediging voorbij. 
Volgens hen is er domweg sprake van een ontbrekend argument. Niet onbe-
langrijk is dat deze losse citaten in feite verwijzen naar de boodschap van zijn 
natuurfilosofie. In de bundel ‘The Phenomenon of Life’ ontvouwt Jonas een 
gematigd antropocentrische visie op de verhouding van mens en natuur. Hierin 
verschijnt de mens, die zich van zijn vrijheid om zich doelen te stellen bewust 
geworden is, als voltooiing van de evolutie. In de inleiding van het eerste deel 
van de bundel schetst hij de trapsgewijze ontwikkeling van het organische, in 
het bijzonder het dierlijk leven als volgt: 

 
“[D]ie Mannigfaltigkeit des Lebens, besonders des tierischen, [stellt sich] als 
eine ansteigende Stufenfolge dar […] auf deren Skala Komplizierung der Form 
und Differenzierung der Funktion, Empfindlichkeit der Sinne und Intensität 
der Triebe, Beherrschung der Glieder und Vermögen des Handelns, Reflexion 
des Bewußtseins und Griff nach der Wahrheit ihren Platz haben.” (PL 16) 

 
Dit citaat laat zien dat de waardenhiërarchie die Wendnagel en Bernstein 

bij Jonas missen, wel degelijk in zijn werk aanwezig is. In de bundel ‘Technik, 
Medizin und Ethik’ presenteert Jonas de geschetste evolutionaire hiërarchie 
zelfs rechtstreeks als basis voor de verantwoordelijkheid van de mens voor de 
natuur. In het essay ‘Wertfreie Wissenschaft und Verantwortung: Selbstzensur 
der Forschung?’, gebaseerd op een voordracht uit 1983, schrijft hij, zij het in 
hypothetische, en niet in stellende vorm: 

 
“Wenn aber der Mensch berechtigt ist, in seinem Erkenntnisdrang und seinem 
Sittlichkeitsbemühen eine Kulmination [einer] naturimmanenten Tendenz zu 
sehen, und zwar nicht aus Eitelkeit, sondern nach Kriterien der erkannten 
Lebensstufen selbst, die er in der Natur als Wegstationen einer Entwicklung 
findet, dann sieht er sich damit unter eine Seinsverpflichtung gestellt, als 
Mandatur sozusagen eines Wollens der Natur.” (TME 85) 

 
Hier lijkt een fraaie aansluiting tussen verschillende delen van Jonas’ oeu-

vre plaats te vinden of te kunnen vinden. Het merkwaardige is echter, dat hij in 
de betreffende paragraaf in ‘Das Prinzip Verantwortung’ helemaal niet naar zijn 
eigen eerdere natuurfilosofie verwijst. Ook niet in een voetnoot, terwijl hij op 
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andere plaatsen zonder aarzelingen uit eigen werk citeert. (PV 144; 236; 291) Dit 
is een duidelijke aanwijzing dat Jonas zijn stelling dat de mensheid moet voort-
bestaan niet wil baseren op het schema van het zogenaamde teleologisch Gods-
bewijs, dat inhoudt dat een zinvolle orde direct zichtbaar is in de schoonheid en 
genialiteit en in dit geval in de trapsgewijze ontwikkeling van de natuur. Ik 
denk dan ook dat het betoog anders verloopt. Jonas geeft bij herhaling aan dat 
hij het schema van het zogenaamde ontologisch Godsbewijs uiteindelijk als de 
enige werkelijk overtuigende funderingsvorm voor de ethiek beschouwt, hoe 
moeilijk wij een dergelijk argument tegenwoordig ook kunnen accepteren. (PV 
91; 234) Hij zegt: uit het Sein van verantwoordelijkheid volgt ook het Sollen van 
verantwoordelijkheid. Deze redenering zullen we in hoofdstuk vijf verder uit-
werken.  

Ter verdediging van zijn stellingname “Daß eine Menschheit sei”, oftewel 
dat het voortbestaan van de mensheid geboden is, schakelt Jonas plotseling 
over op de vraag van Leibniz: “Waarom is er beter iets dan niets?” (PV 96) Hij 
geeft geen uitleg waarom hij juist Leibniz uitkiest als vertegenwoordiger van de 
metafysische traditie. Duidelijk is wel zijn herhaalde stellingname tegen Duns 
Scotus: de wereld is volgens Jonas niet slechts goed omdat zij door God gescha-
pen is, maar zij is door God geschapen omdat / opdat zij goed is. (PV 98) Jonas 
haalt de metafysica van stal om het objectief bestaan van waarde(n) aan te 
tonen. Men vraagt zich echter af of dit de meest efficiënte wijze is om aan te 
tonen dat de mensheid moet voortbestaan. Matthias Rath, overigens de eerste 
schrijver van een proefschrift over ‘Das Prinzip Verantwortung’, spreekt van 
een “dubbele ontologische omweg".3 Hij wijst de redenering van Jonas af. Niet 
alleen vanwege de vraag of het wel mogelijk is om na zo’n grote omweg ooit 
nog bij een praktische conclusie uit te komen, maar ook omdat Jonas volgens 
hem door de levende natuur rechtstreeks als drager van waarden aan te wijzen 
de rol van het geweten uitschakelt.4 Raths eerste kritische opmerking is duide-
lijk, de tweede niet direct. Jonas zal inderdaad moeten laten zien dat zijn theorie 
tot praktische conclusies kan leiden, maar er kan geen twijfel over bestaan dat 
zijn verantwoordelijkheidsbegrip voldoende ruimte laat voor een gewetens-
functie, ook al wordt deze in ‘Das Prinzip Verantwortung’ niet verder uitge-
werkt.  

 
 

Hoe moet de mensheid voortbestaan?  

Jonas' imperatief "dat de mensheid moet voortbestaan" lijkt erg algemeen 
gesteld. Is iedere wijze van voortbestaan goed genoeg? Is er niet een drempel 
waar beneden het leven voor de mensheid niet meer de moeite waard is? Kan 
Jonas iets zeggen over een betere of slechtere wijze van voortbestaan? Wil hij 
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überhaupt wel uitspraken doen over de inhoudelijke vraag "hoe" de mensheid 
moet voortbestaan? Hoewel Jonas zich herhaaldelijk verschuilt achter quasi-
biologische formuleringen van zijn imperatief “dat de menselijke soort moet 
voortbestaan”, blijkt toch telkens weer dat hij een zekere culturele invulling aan 
het menselijk bestaan wil geven, zonder welke dat bestaan niet waarlijk mense-
lijk zou zijn. Hij waarschuwt bijvoorbeeld voor een 'Brave New World' waarin 
de mensen, of een bepaald deel van de mensen, door drugs of genetische mani-
pulatie aangepast worden aan een ongezond leefmilieu in plaats van andersom. 
(PV 88-89) Toch zegt hij dat in deze crisistijd de vraag naar het bonum humanum 
naar de achtergrond gedrongen wordt door de eisen van een "Notstandsethik". 
(PV 250) De vraag blijft dus of Jonas nu een pleidooi wil houden voor het goede 
leven, of enkel voor het overleven.  

Een van de helderste critici van de toepassing van Jonas' verantwoorde-
lijkheidsethiek is Karl-Otto Apel, die van mening is dat Jonas te weinig aan-
dacht geeft aan de bestrijding van armoede en sociaal onrecht, met name in de 
Derde Wereld. Apel wijst erop dat Jonas' ethiek in beginsel een "sociaal-darwi-
nistische" oplossing van het milieuprobleem toestaat.5 Als de rijken alle 
levensbenodigdheden van de armen afpikken, waardoor de wereldbevolking 
met driekwart vermindert, zou je toch nog kunnen zeggen dat de mensheid 
voortbestaat. Jonas' imperatief geeft immers niet aan hoeveel procent van de 
mensheid moet voortbestaan en evenmin onder wat voor omstandigheden. 
Jonas stelt dat de mensheid moet voortbestaan al zou dat een tijdelijk of zelfs 
langdurig overwicht van ongeluk over geluk en van immoraliteit over morali-
teit vereisen. (PV 35) Volgens hem zijn er belangen of waarden in het geding die 
nog belangrijker of waardevoller zijn dan bepaalde rechtvaardigheidseisen. Dat 
betekent allerminst dat hij de bestrijding van onrechtvaardigheid niet belangrijk 
vindt, elders in ‘Das Prinzip Verantwortung’ doet hij namelijk heel andere uit-
spraken. Zo zegt hij dat elk moreel schandaal per definitie uit de weg geruimd 
moet worden, zelfs ongeacht de gevolgen (PV 302), en veroordeelt hij de hon-
gerdood van een kind als een misdaad tegen de mensheid. (PV 241) Deze uit-
spraken blijven haast onverzoend tegenover de door Apel gewraakte sociaal-
darwinistische overlevingsplicht staan. Op zijn minst is dus een vraag hoe Jonas 
omgaat met conflicten tussen de vereisten van individuele rechtvaardigheid en 
collectieve duurzaamheid. 

Het punt dat Apel eigenlijk aan de orde stelt, al gaat hij daar in zijn kri-
tiek niet dieper op in, is dat Jonas geen sociale ethiek ontvouwt. Jonas lijkt te 
vrezen dat van elke sociale ethiek een utopie gemaakt kan worden. Het heeft 
echter geen zin om zijn verantwoordelijkheidsethiek gladweg af te wijzen om-
dat zij geen recht zou doen aan eisen van individuele rechtvaardigheid, zoals 
Gertrude Hirsch Hadorn doet.6 Het is immers juist de pointe van Jonas’ stel-
lingname dat de ethische situatie van de technologische samenleving ge-



Hoofdstuk 2. Kritische receptie 

  43

kenmerkt wordt door een conflict tussen de eisen van individuele rechtvaar-
digheid en de vereisten van bescherming van de integriteit van de mens en de 
levende natuur. Een afgeleide vraag is of het gehele terrein van de medische en 
de milieu-ethiek gesubsumeerd kan worden onder een theorie van rechtvaar-
digheid.  

Omdat hij meent dat dat niet kan, kiest Jonas voor de in zijn opvatting 
bredere term “verantwoordelijkheid”. Deze discussie komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. De kritiek van Apel is aanmerkelijk subtieler dan de 
afwijzing van Hirsch Hadorn, die zich nota bene op Apel beroept. Apel stelt 
namelijk dat het streven naar sociale rechtvaardigheid volgens hem tot de kern 
behoort van het menselijk bestaan waarvan de duurzaamheid beschermd moet 
worden.7 Met andere woorden hij waarschuwt dat Jonas de integriteit van de 
mens dreigt op te offeren als hij te veel belang hecht aan het louter biologisch 
overleven. Dit dilemma wordt door Jonas in ieder geval gesignaleerd – of hij 
het ook weet op te lossen zal later moeten blijken: 

 
“Von der immer offenen Frage, was der Mensch sein soll, […] sind wir in der 
totalen Gefahr des welthistorischen Jetzt zurückgeworfen auf das erste […] 
Gebot, daß er sein soll – allerdings als Mensch. Dies »als« bringt das Wesen, 
soviel wir davon wissen oder ahnen, in den Imperativ des »daß« als den letzten 
Grund seiner Unbedingtheit mit hinein und muß seine Befolgung davor hüten, 
daß der Abgrund ihrer Opfer die ontologische Sanktionierung mitverschlinge – 
also die ontisch gerettete Existenz eine nicht mehr menschliche sein wird. Bei 
der Härte der Opfer, die nötig sein könnten, mag dies der prekärste Aspekt der 
Ethik des Überlebens werden, die uns jetzt auferlegt ist […]: ein Grat zwischen 
zwei Abgründen, wo die Mittel den Zweck zerstören können.” (PV 250) 

 
Bij de toepassing van zijn ethiek heeft Jonas naast het terrein van de 

milieu-ethiek vooral ook het terrein van de medische ethiek in gedachten. Op 
het laatste terrein vindt hij zichzelf competenter dan op het eerste, omdat het in 
de medische ethiek minder om ingewikkelde berekeningen van lange termijn 
effecten zou gaan en meer om het eeuwige “beeld van de mens”. (TME 11-12) 
Jonas verwijst op cruciale momenten steeds naar "het beeld" of "het idee" van de 
mens, maar hij vertelt nooit hoe dat beeld er uit ziet. Toch bevat dit beeld van 
de mens de sleutel voor het antwoord op de vraag, hoe de mens moet voort-
bestaan:  

 
"Erst die Idee des Menschen, indem sie uns sagt, warum Menschen sein sollen, 
sagt uns damit auch, wie sie sein sollen." (PV 91)  

 
De enige manier om een glimp op te vangen van het beeld van de mens is 

via de heuristiek van de vrees. Volgens Jonas ontdekken wij pas wat ware men-
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selijkheid is, wanneer zij bedreigd wordt. (PV 63) Wat de integriteit van de 
mens – en misschien ook wel die van de levende natuur – inhoudt, wordt pas 
duidelijk wanneer zij plotseling op het spel blijkt te staan. De heuristiek van de 
vrees kan dus antwoorden geven op de vraag "Hoe moeten we voortbestaan en 
hoe moeten we verantwoordelijk zijn?", zij het steeds in negatieve vorm, dat wil 
zeggen in de vorm van verboden en niet in de vorm van idealen.  

De negatieve vorm is geen bezwaar, maar als morele basis is angst niet 
toereikend. Angst is subjectief. Angst kan onredelijk en immoreel zijn. Wat kan 
dan de status en de functie van de heuristiek van de vrees zijn? Jonas noemt het 
zelf “gewiß nicht das letzte Wort in der Suche nach dem Guten [… ] doch ein 
hochnützliches erstes Wort”. (PV 64) Onderdeel van deze vraag is ook wat de 
relatie is met het metafysisch fundament. Jonas zegt immers dat het hetzelfde 
idee van de mens is dat ons zowel vertelt waarom de mens moet voortbestaan 
als hoe hij moet voortbestaan. Ik vermoed dat de heuristiek van de vrees slechts 
de functie heeft van een soort radar voor het opsporen van bedreigingen van de 
integriteit van de mens en de levende natuur, maar dat het oordeel over wat in 
een bepaalde situatie nu als schending van integriteit geldt, vervolgens alsnog 
onbevreesd verantwoord moet worden. De vraag wordt dan wat de criteria zijn 
die in de rationele verantwoording achteraf gebruikt worden. 

Meer informatie over de toepassing van Jonas’ ethiek kunnen we onge-
twijfeld halen uit de praktische casussen die aan de orde komen in de medisch-
ethische essays. In 'Against the Stream' en 'Biological Engineering; A Preview', 
beide opgenomen in de bundel 'Philosophical Essays' en heropgenomen in 
'Technik, Medizin und Ethik', doet Jonas hele concrete morele uitspraken over 
de hersendood en het klonen van mensen. Hoe kan hij zulke concrete uitspra-
ken afleiden uit zijn zeer algemeen gestelde imperatief, dat de mensheid moet 
voortbestaan? Deze kritische vraag wordt aan de orde gesteld door Hans Ach-
terhuis, die zelf het vermoeden uitspreekt, dat de verantwoordelijkheidsethiek 
in ‘Das Prinzip Verantwortung’ en de medische ethiek rondom de casussen 
geen systematische eenheid vormen.8 Op het eerste gezicht heeft Achterhuis 
gelijk. Jonas legt inderdaad geen expliciete relatie tussen fundament en toepas-
sing van zijn werk. Nergens in de medisch-ethische essays doet hij een beroep 
op bijvoorbeeld de heuristiek van de vrees. Maar dat kan ook komen door dat 
de medische casussen ouder zijn dan 'Responsibility Today', het essay waarin 
de heuristiek voor het eerst gepubliceerd werd, en dan 'Das Prinzip Verantwor-
tung'. Zowel 'Against the Stream' als 'Biological Engineering' bevatten een pas-
sage, waarin Jonas in de vorm van een griezelfantasie de vele handige en nut-
tige toepassingen van op voorraad gehouden orgaandonoren en menselijke 
klonen opsomt.9 Deze passages kunnen als krachtige voorbeelden van een heu-
ristiek van de vrees avant la lettre worden beschouwd.  
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Bij de toepassing van Jonas’ ethiek kunnen nog veel meer vragen gesteld 
worden, bijvoorbeeld: hoe gaat Jonas om met conflicten waarbij gekozen moet 
worden tussen twee kwaden (genetisch gemodificeerd voedsel kweken om een 
werelddeel van de honger te redden); hoe werkt de heuristiek van de vrees bij 
ver weg gelegen en dus niet persoonlijk bedreigende gevaren (het lijkt alsof 
Jonas een cirkelredenering voltrekt wanneer hij spreekt over een verplichte 
bereidheid om de nodige angst op te brengen voor de uitkomsten van futurolo-
gisch onderzoek) (PV 64); en hoe moet de toedeling van verantwoordelijkheid 
en de controle op de naleving  plaatsvinden? Maar deze vragen zijn van later 
orde. Het eerste probleem is dat we toch enig zicht moeten krijgen op wat Jonas 
onder het beeld van de mens verstaat en hoe hij dit beeld een concrete functie in 
de praktische morele argumentatie wil geven. In hoofdstuk vier zullen we zien 
dat uit de medisch-ethische essays nochtans een helder beeld naar voren komt 
van het principe van respect voor de menselijke integriteit dat in Jonas’ ethiek 
een centrale plaats inneemt. 

 
 

Is Jonas wel democratisch genoeg? 

In het vijfde hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ bespreekt Jonas 
de vraag welke maatschappijvorm nu beter in staat is om de toekomst te be-
schermen, de communistische of de kapitalistische. (PV 256) Hij plaatst zijn 
twijfels bij het politieke vermogen van de representatieve democratie om met 
name natuur en milieu voldoende te beschermen, of algemener gezegd om 
wanneer dat nodig is de toekomst te laten prevaleren boven de noden van het 
heden. Hij windt er geen doekjes om en laat ruimte voor de eventuele noodzaak 
van een ecodictatuur. (PV 262; 267; 269) Hoewel dit feit zijn verhaal wellicht 
reeds bij voorbaat onaanvaardbaar maakt, blijft het als filosofische stellingname 
toch gewaagd en verbazend. Diverse commentatoren hebben hun aarzelingen 
geuit met betrekking tot Jonas’ democratische gezindheid. In vrijwel elk inter-
view in de (Duitse) interviewbundel ‘Dem bösen Ende näher’ komt Jonas’ de-
mocratiekritiek aan de orde. Natalie Frogneux (2003) en Philippe Corcuff (1997) 
bespreken de kritiek op de conservatieve ecologie van met name Hans Jonas 
van linkse politici in Frankrijk. Richard Wolin (2003) plaatst Jonas in het gezel-
schap van een aantal andere leerlingen van Heidegger, die volgens hem alle-
maal even anti-democratisch zijn. Het behoeft geen toelichting dat Jonas heel 
veel mensen de stuipen op het lijf jaagt als hij doelen en grenzen zou willen 
stellen aan de ontwikkeling van de techniek op grond van een zelfbedacht 
“beeld van de mens” (PV 52) in plaats van via normale democratische procedu-
res. Maar het is nog maar de vraag of de betreffende vergelijking van commu-
nisme en kapitalisme als een stellingname tegen de democratie gelezen moet 
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worden. De gewraakte passage betreft feitelijk een onderzoek naar de rol van 
de “edele leugen” (PV 266) in de politiek. Zorgwekkend is in het algemeen de 
prominente rol die Jonas toekent aan “staatslieden” (PV 189), maar van een 
systematische kritiek op het functioneren van de representatieve democratie is 
geen sprake. Hij geeft toe dat hij het vermogen van de bevolking om de harde 
waarheid onder ogen te zien wellicht onderschat, maar noemt dit “die bessere 
Hoffnung in dunkler Zeit”. (PV 270) Zowel in het interview met Der Spiegel als 
in het interview met het Deutsche Zeitschrift für Philosophie, die beide plaats-
vonden na de val van de Berlijnse muur, erkent Jonas overigens ook dat hij 
geschokt en verrast is over de ernst van de milieuvervuiling in het voormalig 
Oostblok. (BEN 21; 36) Wat mij opvalt is dat Jonas geen oog heeft voor de con-
sensusproducerende rol van rampen in de politiek. In het interview met Der 
Spiegel wordt de vraag gesteld of de mensheid wellicht meer Tsjernobyls nodig 
heeft. Maar dat is geen opmerking van Jonas zelf maar een visie van de inter-
viewer. (BEN 11) Jonas waarschuwt wel dat de natuur zelf hard zal ingrijpen 
als de politiek het niet doet (PV 388), maar hij signaleert niet dat rampen en 
schandalen het democratisch draagvlak leveren dat nodig is voor efficiënte 
politieke besluitvorming. Francis Fukuyama legt in zijn boek ‘Posthuman Socie-
ty’ juist wel de nadruk op deze publieke route voor de realisatie van wetge-
ving.10  

De door Jonas behandelde praktische casussen geven mijns inziens wei-
nig aanleiding om te denken dat de door hem gezochte nieuwe maatstaf, zijn 
“beeld van de mens”, niet acceptabel zou zijn voor een grote meerderheid van 
de bevolking. Integendeel, hij zoekt zoals elke filosoof naar een redelijk principe 
waar ieder weldenkend mens mee in zou kunnen stemmen en dat dus ook een 
democratische legitimatie zou mogen verwachten. Eén van de weinige concrete 
voorbeelden die ik uit de tekst kan halen van een situatie waarin Jonas een 
eventuele ecodictator anders had laten beslissen, is de casus van de herdefinië-
ring van de dood als hersendood, die we in hoofdstuk vier zullen bespreken. 
Jonas heeft bij herhaling te kennen gegeven dat hij het betreurde dat de Vere-
nigde Staten met deze wetswijziging hebben ingestemd. 

De diepere zorg over het democratisch gehalte van Jonas’ ethiek ligt in 
het feit dat hij bewust terug wil keren naar een moreel vertoog dat door de mo-
derne, liberale ethiek juist in de ban gedaan is. Hij haalt de metafysica van stal 
om over het objectief goede te kunnen spreken, terwijl volgens de liberale 
ethiek sinds Kant eigenlijk alleen de goede wil op zichzelf als objectief goed kan 
gelden en vrijheid primair negatief als afwezigheid van overheidsbemoeienis 
moet worden opgevat. Laten we eens kijken wat Jonas nu precies voor stand-
punt inneemt. Volgens hem zou religieuze eerbied het meest wenselijke start-
punt vormen voor een ethiek voor de technologische beschaving. Maar juist de 
religie leidt in de technologische beschaving een kwijnend bestaan. Jonas wil 
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niet appelleren aan een geloof dat mensen al lang geleden kwijtgeraakt zijn. (PV 
58) In plaats daarvan wijst hij de metafysica aan als een rationeel alternatief 
voor religieuze openbaring. Hieruit volgt de opdracht die hij zichzelf in ‘Das 
Prinzip Verantwortung’ stelt: een alternatief te ontwikkelen voor een (joods-
christelijke) religieuze techniekethiek. In hoofdstuk zes, waarin we aandacht 
besteden aan de joodse achtergrond van Jonas’ ethiek, zullen we zien dat hem 
inderdaad van meet af aan een seculier equivalent voor een principe van res-
pect voor (de integriteit van) de schepping voor ogen gestaan heeft. In zijn theo-
logische essays zoekt hij naar een herinterpretatie van de scheppingsleer die 
verenigbaar zou kunnen zijn met de moderne kosmologie (the Big Bang) en met 
de moderne geschiedenis (Auschwitz). Wij moeten Jonas volstrekt serieus ne-
men in zijn voornemen: “Die Frage eines möglichen Seinsollens ist unabhängig von 

der Religion zu beantworten”. (PV 99) Wie aan deze missie voorbijgaat, miskent 
het hele project van zijn verantwoordelijkheidsethiek. Bijvoorbeeld Annemarie 
Gethmann-Siefert maakt het zichzelf veel te gemakkelijk door uit de theologi-
sche essays te concluderen dat Jonas zijn ethiek dus religieus zou funderen.11 
Jonas is van mening dat een metafysisch argument parallel kan lopen aan een 
religieus argument zonder daarmee zijn zelfstandigheid te verliezen. Metafy-
sische argumenten zijn speculatief, dat wil zeggen niet bewijsbaar, maar vol-
gens Jonas in tegenstelling tot religieuze argumenten wel controleerbaar, ze 
staan “dem Nachdenklichen zur Wahl”. (PUMV 140) Hij stelt zich enerzijds 
bescheiden, maar anderzijds ook zelfverzekerd op ten aanzien van de houd-
baarheid van zijn metafysica. 

Het probleem van de moderne ethiek is de verhouding tussen “zijn” en 
“behoren”, of anders gezegd, tussen “natuur” en “plicht”. Sinds Hume staat de 
wijsgerige ethiek sceptisch tegenover elke afleiding van waarden en normen uit 
feitelijke standen van zaken. Dit wordt gewoonlijk "de naturalistische drogre-
den" genoemd. De moderne mens is van zijn geloof afgevallen, wij zijn niet 
langer bereid en ook niet langer in staat de natuur of de kosmos als een morele 
orde te beschouwen. Theo de Boer zegt: “Wanneer de kloof tussen feiten en 
waarden eenmaal is ontdekt, kan zij niet meer overbrugd worden."12 De Boer's 
bezwaren zijn niet slechts epistemologisch, maar ook moreel van aard: we wan-
trouwen iedereen die "uit naam van de natuur" een ander zijn wil wil opleggen. 
Hij noemt dit het “metafysisch-morele complex”.13 Ontologie en natuurrecht 
zijn per definitie totaal en in potentie totalitair. Dat is reden voor de grootst 
mogelijke terughoudendheid. Jonas flirt herhaaldelijk met het overschrijden 
van het categorische onderscheid tussen "zijn" en "behoren". (PV 92; 153; 234) 
Maar doet hij dat ook werkelijk? Is zijn ethiek inderdaad uiteindelijk naturalis-
tisch? Het verbod op een naturalistische drogreden is niet zo eenvoudig toe te 
passen als het lijkt. Jonas verdedigt een teleologisch natuurbegrip en stelt ver-
volgens dat de levende natuur in haar algemeenheid een eigen integriteit bezit. 
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Zolang het begrip integriteit niet verder wordt uitgelegd, kunnen we niet zo-
maar zeggen of dit nu een ernstige drogredenering is of niet. In ‘Biological En-
gineering; A Preview’ brengt hij als argument tegen het klonen van mensen in 
stelling dat ieder kind recht heeft om als een onbeschreven blad aan zijn leven 
te beginnen. Is dat nu een naturalistisch argument of niet? In de medische 
ethiek is een beroep op naturalistische argumenten vrijwel onvermijdelijk.  

De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Jonas’ terug-
keer naar een metafysische ethiek betekent nog geen breuk met democratische 
besluitvormingsprocedures. Vooralsnog nemen wij aan dat zijn visies en ver-
halen geschikt en bedoeld zijn om meerderheden te overtuigen. In hoofdstuk 
vijf zullen we in detail zien dat Jonas überhaupt niet in conflict komt met de 
uitgangspunten van de liberale ethiek doordat hij geen enkele inhoudelijke 
bepaling van het idee van de integriteit van de mens en de levende natuur toe-
laat. Als object van onze verantwoordelijkheid is de levende natuur zo heilig 
dat hij haar op geen enkele wijze wil definiëren. Frappant genoeg is voor 
Lawrence Vogel juist deze terughoudendheid een reden om zich te distantiëren 
van het metafysisch fundament van Jonas’ ethiek. Hij is teleurgesteld over het 
feit dat Jonas’ imperatief uiteindelijk net zo formeel lijkt te blijven als Kants 
categorische imperatief. (MM 40) Wij hebben Vogels kritiek reeds in de inlei-
ding besproken. Zijn kritiek is relevant omdat hij als een echte Jonas-kenner 
beschouwd moet worden. Vogel vindt dus niet dat Jonas niet voldoende demo-
cratisch is, maar is juist teleurgesteld dat hij de grenzen van de liberale ethiek 
niet echt overschrijdt. Hij had gehoopt dat de omweg langs ontologie, natura-
lisme en metafysica meer substantiële argumenten zou opleveren.  

Laten wij de zaak eens van de andere kant bekijken. Waarom heeft de 
bestaande liberale ethiek volgens Jonas geen adequate oplossingen meer te bie-
den voor de nieuwe problemen van de technologische samenleving? Waarom 
zou een ouderwetse, quasi-religieuze, quasi-middeleeuwse ethiek een beter 
kader kunnen bieden voor het doordenken van de ethische aspecten van de 
modernste technologieën? Wat is de meerwaarde van het metafysisch funda-
ment van ‘Das Prinzip Verantwortung’ boven andere soorten fundamenten 
voor medische en milieu-ethiek? Wat is Jonas’ kritiek op andere ethische theo-
rieën?  

In het eerste hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ noemt Jonas 
drie onderwerpen waarop andere ethische theorieën tekort zouden schieten: de 
zorg voor toekomstige generaties, natuurbescherming en medische technologie. 
Om te beginnen legt hij de nadruk op het “Präsenzcharakter aller früheren 
Ethik als einer Ethik der Gleichzeitigen” (PV 39).  
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“Gewiß, die alten Vorschriften der »Nächsten«-Ethik - die Vorschriften der 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Ehrlichkeit, usw. - gelten immer noch, in ihrer 
intimen Unmittelbarkeit, für die nächste, täglige Sphäre menschlicher 
Wechselwirkung. Aber diese Sphäre ist überschattet von einem wachsenden 
Bereich kollektiven Tuns, in dem Täter, Tat und Wirkung nicht mehr dieselben 
sind wie in der Nahsphäre, und der durch die Enormität seiner Kräfte der Ethik 
eine neue, nie zuvor erträumte Dimension der Verantwortung aufzwingt.” (PV 
26) 

 
Niet alleen is de bestaande ethiek te weinig toekomstgericht, ook kan zij 

de natuur niet goed genoeg beschermen. De erkenning van een “sittliches 
Eigenrecht der Natur” (PV 29) vraagt volgens Jonas om een nieuwe poging de 
ethiek metafysisch te funderen. 

 
“Für eine solche Treuhänderrolle hat keine frühere Ethik (außerhalb der 
Religion) uns vorbereitet - und die herrschende wissenschaftliche Ansicht der 
Natur noch viel weniger. […] Und doch, ein stummer Appell um Schonung 
ihrer Integrität scheint von der bedrohten Fülle der Lebenswelt auszugehen. 
Sollen wir auf ihn hören, sollen wir seinen Anspruch als verbindlich, weil 
sanktioniert von der Natur der Dinge, anerkennen oder in ihm lediglich ein 
Sentiment unsererseits sehen, dem wir nachgeben mögen, wenn wir wollen und 
soweit wir’s uns leisten können?” (PV 29-30) 

 
En ten derde noemt Jonas drie voorbeelden van medische technologieën 

die stuk voor stuk ons beeld van wat een normaal mensenleven is op losse 
schroeven zetten. Het verlengen van de gemiddelde levensduur tot ver boven 
de honderd jaar; de ontwikkeling van psychofarmaca, (bekende voorbeelden 
zijn Prozac en Ritalin); en uiteraard ook het perspectief van genetische mani-
pulatie. (PV 47-53) 

 
“Irgendwo entlang der Linie wachsender sozialer Manipulierbarkeit um den 
Preis individueller Autonomie muß sich die Frage nach dem Wert, dem Der-
Mühe-Wertsein des ganzen menschlichen Unternehmens stellen. Ihre 
Beantwortung richtet sich nach dem Bilde des Menschen, dem wir uns 
verpflichtet fühlen. Wir müssen es neu überdenken im Lichte dessen, was wir 
heute mit ihm tun oder ihm antun können und nie zuvor tun könnten.” (PV 52) 
 

Volgens Jonas doen zich in de technologische samenleving dus situaties 
voor waarin strikt liberale overwegingen en democratische procedures tot on-
gewenste of onacceptabele uitkomsten kunnen leiden. Globaal beschouwd gaat 
het om situaties waarin volgens hem naast of tegenover het principe van res-
pect voor autonomie ook het principe van respect voor integriteit een rol zou 
moeten spelen. De mogelijke bedenkingen bij een terugkeer naar een metafysi-
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sche fundering van de ethiek hebben we geïnventariseerd. Het is duidelijk dat 
we ons eerst een beter beeld moeten vormen van wat Jonas zich voorstelt bij 
zijn “Bild des Menschen” voordat wij kunnen evalueren wat de verdiensten zijn 
van zijn verantwoordelijkheidsethiek. 
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Noten bij hoofdstuk 2.  

 
1 Zie Gethmann-Siefert (1993); V.d. Pforten (1994); Kuhlmann (1994); Bayertz (1995b); 
Krawietz (1995); Hirsch Hadorn (2000); Holz (2000). 
2 Wendnagel, (1990), p.24-28; Bernstein, (1995), p.18-19 
3 Rath (1987), p.82 
4 Rath (1987), p.83 
5 Apel (1986), p.18 
6 Hirsch Hadorn (2000), p.232-233 
7 Apel (1986), p.30 
8 Achterhuis (1992b), p.160 
9 PhE 137; 156-7, overeenkomend met TME 231-232; 184-186; Jonas verwijst voor het 
lijstje toepassingen van klonen naar Leon Kass. 
10 Fukuyama (2003), p.243 
11 Gethmann-Siefert (1993), p.194 
12 De Boer (1978), p.56 
13 De Boer (1989), p.78 



 

 

Hoofdstuk 3. 

Metabolisme en kwetsbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
Het natuurfilosofisch fundament van Jonas’ ethiek omvat drie stappen. 

Ten eerste een pleidooi voor een teleologische opvatting van de gehele levende 
natuur. Ten tweede een toekenning van objectieve waarde aan het teleologisch 
karakter van de gehele levende natuur. En ten derde de vertaling van deze 
objectieve waarde in een verantwoordelijkheid van de mens voor de gehele 
levende natuur en in het bijzonder voor zijn eigen voortbestaan. 

 
 

De terugkeer van de teleologie 

De fundamenten van Jonas’ ethiek worden eigenlijk al gelegd in ‘The 
Phenomenon of Life’. Toch is dit geen ethisch werk, maar een studie in de 
natuurfilosofie. De ondertitel luidt: “Toward a Philosophy of Biology”. Alleen 
in de epiloog krijgt het boek een ethische interpretatie mee. In deze bundel 
onderzoekt Jonas de grondslagen van de biologie op fenomenologische wijze. 
Vanuit dit perspectief meent hij zich in te kunnen leven in de eigen doelstre-
vendheid van de levende natuur. “Leben kann nur von Leben erkannt werden.” 
(PL 169) Het boek laat zich samenvatten als een stelselmatig pleidooi voor 
erkenning van teleologie in de natuur. Preciezer gezegd is het vooral een 
gevecht tegen diverse ontkenningen van het bestaan van teleologie in de 
natuur. De voornaamste tegenstanders zijn het cartesiaans dualisme en het 
materialistisch monisme, de gereduceerde versie van het cartesiaans dualisme 
waarbij alleen de res extensa nog overgebleven is.  

In navolging van de moderne anorganische natuurwetenschap be-
schouwt ook de moderne biologie het materialisme als haar uiteindelijke 
grondslag. Jonas weigert echter deze “Ontologie des Todes” (PL 41) als funda-
ment voor het begrip van de levende natuur te aanvaarden. In plaats daarvan 
stelt hij dat het materialisme gezien moet worden als een fase in een historische 



Hoofdstuk 3. Metabolisme en kwetsbaarheid 

53 

begripsontwikkeling. Primitief animisme of panvitalisme wordt opgevolgd 
door dualisme; naast levende bestaat er immers ook levenloze natuur. Dit dua-
lisme wordt opgevolgd door materialistisch monisme; er bestaat materie zonder 
geest, maar we geloven niet dat er ook geest zonder materie bestaat. Hoe 
nauwkeuriger de moderne natuurwetenschappen echter het verschijnsel “le-
ven” onderzoeken, hoe onbegrijpelijker het wordt. De beginsituatie is nu pre-
cies omgekeerd: voor het panvitalisme was de dood een anomalie, voor het 
panmechanicisme is het leven een raadsel. (PL 28) Toch brengt dit raadsel ons 
veel dichter bij “het verschijnsel leven” dan het oude vitalisme, zolang we het 
raadsel maar intact laten en niet overgaan tot de dogmatische conclusie dat alle 
menselijke doelstrevendheid dus een vorm van zelfbedrog moet zijn. (PL 42; 71) 
De historische ontwikkeling van het levensbegrip culmineert in de evolutieleer, 
en hier stuit het materialisme volgens Jonas dan ook, op dialectische wijze, op 
haar eigen grenzen. Het latente conflict tussen de natuurfilosofie en de weten-
schappelijke biologie wordt manifest bij de ontdekking van het DNA. Juist op 
het moment dat de materialistische verklaring compleet lijkt, herontdekken we 
hoe onvolledig dit antwoord op de vraag “Wat is leven?” is. (Bijvoorbeeld het 
feit dat wij, levenden, die vraag stellen, is niet verklaard.)  

 
“So geschah es, daß in dem Augenblick, da der Materialismus seinen vollen 
Sieg gewann, das eigentliche Mittel dieses Sieges, die »Evolution«, nach seiner 
inneren Konsequenz die Grenzen des Materialismus sprengte und die 
ontologische Frage neu aufwarf – als sie gerade entschieden schien. Und es 
stellt sich heraus, daß der Darwinismus, […] ein von Grund auf dialektisches 
Ereignis war.” (PL 101) 

 
De twaalf essays in ‘The Phenomenon of Life’ zijn geschreven tussen 1950 

en 1965. Juist enkele gezichtsbepalende essays, te weten ‘Philosophische Aspek-
te des Darwinismus’ en ‘Ist Gott ein Mathematiker’, dateren reeds uit 1951. Dat 
is twee jaar voordat de wetenschappers Francis Crick en James Watson in 1953 
de dubbele helix structuur als model voor het DNA publiceerden. Daarin ligt 
mogelijk een sleutel om de thematiek en benadering van de bundel te begrijpen. 
Jonas richt zich op grondslagenvragen die door de destijds actuele ontwikke-
ling van de natuurwetenschappen werden opgeworpen. Juist het feit dat hij in 
1951, in ‘Philosophische Aspekte des Darwinismus’, ingaat op een theoretisch 
model dat klaarblijkelijk nog een voorganger is van het DNA-model, de Keim-

Soma theorie van Weismann (PL 93)1, toont aan, dat hij betrokken is op en op de 
hoogte is van de actuele ontwikkelingen. Ook in ‘Ist Gott ein Mathematiker?’ 
vertrekt hij vanuit een grondslagenvraag die door de natuurkunde wordt op-
geworpen. Hier gebruikt hij de claim van een Britse astronoom en fysicus, Ja-
mes H. Jeans, over het in wezen wiskundig karakter van de gehele werkelijk-
heid, als inleiding voor zijn betoog. (PL 129) Het DNA-model van Crick en 
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Watson vormt feitelijk de sluitsteen voor de evolutietheorie. Het oor-
spronkelijke veldonderzoek van Charles Darwin is hiermee gereconstrueerd 
vanuit de biochemie. De speculatieve evolutieleer is nu pas echt gefundeerd in 
de moderne natuurwetenschap. 

Tegen deze achtergrond laat het tamelijk defensieve karakter van ‘The 
Phenomenon of Life’ zich beter verklaren. Het bestrijden van de evolutietheorie 
is immers één ding, het bieden van een geloofwaardig alternatief is een andere 
zaak. Jonas mag de hypothese bestrijden dat de gehele evolutie als een blind 
toevalsproces verklaard kan worden, maar daarmee roept hij tegelijk de vraag 
op welke krachten dan wel aan het werk zijn, als de evolutie géén blind toeval 
is geweest. Voor de opgave op deze, door hem zelf uitgelokte vraag een nieuw 
antwoord te geven, schrikt Jonas aanvankelijk nog terug. In de inleiding schrijft 
hij dat zijn “Philosophie des Organismus und des Lebens” nog “unfertig” is, dat 
hij haar “systematische Vorlage” nog niet aandurft, alhoewel een “abgeschlos-
sene Theorie” hem bij het werken aan de diverse essays wel voor ogen stond. 
(PL 21) De boodschap van ‘Philosophische Aspekte des Darwinismus’ laat zich 
inderdaad het best samenvatten als de waarschuwing dat we toch vooral niet 
lichtvaardig de conclusie moeten aanvaarden die de moderne biologie ons 
voorschotelt. Jonas geeft niet aan hoe we dan wèl op onze evolutionaire 
afkomst moeten terugblikken. 

Het essay ‘Ist Gott ein Mathematiker?’ eindigt in de laatste zin met “Nee” 
als duidelijk antwoord. (PL 171) Opnieuw lijkt Jonas zich dus tot een kritische 
invalshoek te beperken. Toch komt in dit en het erop volgende essay, ‘Bewe-
gung und Gefühl; Über die Tierseele’, een fenomenologisch alternatief wel 
degelijk te voorschijn. In de bundel staat deze theorie echter nog primair in 
dienst van de kritiek op de materialistische natuurwetenschap. Het alternatief 
voor de darwinistische evolutieleer dat Jonas ontwikkelt, beperkt zich niet tot 
louter een combinatie van toeval en mechanische natuurwetten, maar doet ook 
een beroep op een zekere bedoeling of teleologie als verklarende factor. De 
gehele levende natuur is immers gericht op “vrijheid”. (PL 157) De term “vrij-
heid” in Jonas’ natuurfilosofie moet in de eerste plaats begrepen worden als 
bewegingsvrijheid, gericht op zelfbezit. Deze teleologie werkt niet alleen in 
ieder afzonderlijk organisme, maar ook in de evolutie als geheel. Langs 
natuurwetenschappelijke weg kunnen we deze bedoeling niet meten, maar 
dankzij onze lichamelijke ervaring kunnen we haar toch begrijpen. Jonas prijst 
in de inleiding zijn nieuwe visie aan als een bijdrage aan de wetenschappelijke 
biologische theorievorming. Geheel terecht, omdat deze vlag de lading van de 
bundel het beste dekt. Maar zijn nieuwe visie heeft ook metafysische en moge-
lijk ethische implicaties. Daarover blijft hij hier terughoudend.  
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“Eine erneute, philosophische Lesung des biologischen Textes mag die innere 
Dimension – das uns am besten Bekannte – für das Verstehen organischer 
Dinge zurückgewinnen und so der psychophysischen Einheit des Lebens den 
Platz im theoretischen Ganzen wiederverschaffen, den es durch die Scheidung 
des Mentalen und Stofflichen seit Descartes verloren hat. Der Gewinn für das 
Verstehen des Organischen wird dann auch ein Gewinn für das Verstehen des 
Menschlichen sein.” (PL 9) 

 
Ik ga in op vier aspecten van Jonas’ alternatief. De rode draad is steeds 

het probleem van de verhouding van lichaam en geest: 
a) antropomorfisme; 
b) metabolisme als metafysisch grensverschijnsel; 
c) de evolutie van een wereld; 
d) objectieve vrijheid als objectieve waarde 
 
a) Jonas vindt de moleculaire biologie als grondslag voor de 

evolutietheorie in natuurfilosofisch opzicht zeer onbevredigend. Daarom wil hij 
een antropomorfe interpratatie van de biologie opnieuw rechtvaardigen. Dank-
zij onze lijfelijkheid beschikken we over een “betrouwbare bron” die ons in 
staat stelt het vrijheidsstreven te herkennen dat de evolutie motiveert. (PL 18; 
149; 170) Het verbod op antropomorfisme is volgens hem een dogma van het 
dualisme. Het had zijn nut in de strijd tegen een animistisch natuurbegrip. Door 
een mechanische verklaring principieel voorrang te geven (Occam’s scheermes), 
wordt pas duidelijk hoe ver de verklarende kracht van de natuurwetenschap 
kan reiken. Anders gezegd, je ontdekt pas hoe goed je kunt hinkelen als één 
schoen bij de schoenmaker is. Maar wanneer het mechanicisme eenmaal zijn 
troeven heeft uitgespeeld, moet het verbod weer in een vraag veranderen. (PL 
44; 65; 169) Hoe moeten we de levende natuur begrijpen? De materialist redu-
ceert op grond van een monistische continuïteitsclaim al het nieuwe tot het 
oude en het schijnbaar hogere tot het lagere. Jonas doet precies het omgekeerde 
wanneer hij stelt dat wij ons “vom Obersten, Reichsten über alles Untere belehren 

lassen müssen.” (PV 135-136) Als we werkelijk elke vorm van antropomorfie 
zouden wegzuiveren zou uiteindelijk elk natuurbegrip leeg blijven. We kunnen 
niet zonder. Als we vasthouden aan de overtuigingen, ten eerste, dat mensen 
uit vrije wil een arm kunnen bewegen of kunnen lopen of stilstaan, en ten 
tweede, dat er een zekere mate van continuïteit is in de evolutie, dan moet het 
vermogen om doelen te stellen dat we bij mensen erkennen, ook bij dieren reeds 
aanwezig zijn. Wellicht is het dan ook niet onmogelijk dat wij ons in meerdere 
of mindere mate kunnen inleven in hun belevingswereld. Als wij kunnen 
begrijpen wat een medemens bedoelt, waarom zouden we dan niet kunnen 
begrijpen wat een medelevend wezen bedoelt?  
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b) In ‘Ist Gott ein Mathematiker?’ bestudeert Jonas de relatie van geest 
en materie in het proces van de stofwisseling. Om het centrale verschijnsel van 
het metabolisme aanschouwelijk te maken, kunnen we de amoebe als voorbeeld 
nemen.2 Onder de microscoop is de amoebe tegelijk zichtbaar als biochemische 
eiwitstructuur en als vorm van dierlijk leven. Hij “eet” door rondzwervende 
lipiden en peptiden te verzwelgen en “beweegt zich voort” door zijn cyto-
plasma uit te stulpen en in te krimpen; andere eencelligen hebben veelal een 
soort zweepstaartje om zich voort te bewegen. Toch zijn we nog maar één ocu-
lair verwijderd van de losse moleculen. De stelling die Jonas aannemelijk wil 
maken, tevens een hoofdstelling van de hele bundel, luidt: “Metabolisme is 
reeds een eerste vorm van ‘vrijheid’ en van ‘teleologie’.” (PL 17; 45) Alle mole-
culen waaruit het organisme bestaat worden geleidelijk aan uitgewisseld met 
de omgeving, maar het organisme blijft bestaan. Er is iets wat hetzelfde blijft 
door de verandering heen. Het organisme bestaat uit moleculen, maar blijkbaar 
ook niet, het bestaat blijkbaar primair uit zichzelf. Het organisme is tegelijk 
afhankelijk en onafhankelijk van zijn moleculaire bestanddelen. Deze beperkte 
onafhankelijkheid beschouwt Jonas als een rudimentaire vorm van “vrijheid”. 
Tegenover het perspectief van de mathematische God (de moderne, anorgani-
sche natuurwetenschap), die de natuur slechts als res extensa beschouwt, wijst 
hij op de actieve zelfintegratie van het levende organisme:  

 
“Ganzheit ist hier selbstintegrierend in tätigem Vollzug: Form ist nicht 
Ergebnis, sondern Ursache der stofflichen Ansammlungen, in denen sie 
nacheinander besteht.” (PL 149)  

 
De stofwisseling van de amoebe is een strikt biochemisch proces. Tegelij-

kertijd staat dit biochemische proces onder invloed van een bepaald streven. 
Als de amoebe niet langer streeft naar zelfbehoud, dat wil zeggen als het orga-
nisme sterft, krijgt het biochemisch proces een ander verloop; dezelfde molecu-
len gaan zich onder inachtneming van dezelfde natuurwetten toch anders 
gedragen. Wanneer we zeggen dat het doel van het metabolisme “zelfbehoud” 
is, moet er een organisch “zelf” zijn dat er op uit is zich te behouden. Waar 
sprake is van teleologie, is dus ook sprake van een beginsel van subjectiviteit en 
innerlijkheid. (PL 45; PhE 197) Bij de amoebe valt hier nog weinig over te zeg-
gen, maar in de verschillende stadia van de evolutie wordt de subjectieve 
dimensie steeds duidelijker. 

 
c) Een belangrijke lijn in Jonas’ fenomenologische reconstructie van de 

evolutie is dat de “buitenwereld” zich parallel ontwikkelt aan de ”binnenwe-
reld”. In het metabolisme vertoont de vorm continuïteit terwijl de stof wisselt. 
Beter gezegd: de vorm vertoont continuïteit zolang de stof wisselt; als de stof-
wisseling stopt, wordt de vorm discontinu. De vorm heeft dus een zekere vrij-
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heid ten opzichte van de stof, maar is tegelijk volledig afhankelijk van de stof. 
Het organisme moet de zorg om zijn voortbestaan voortdurend volhouden. 
Deze afhankelijkheid echter creëert een openheid voor de omringende werke-
lijkheid en daarmee een wereld. Honger en dorst en voortplantingsdrift begifti-
gen het organisme met een belangstelling voor de wereld om hem heen. Jonas 
noemt dit “de transcendentie van het gebrek”. (PL 159) De omgevingswereld is 
niet de oorzaak van zijn belangstelling, maar het product ervan. De  omge-
vingswereld is de projectie van de belevingswereld die zich ontvouwt in de 
evolutie van met name het dierlijk leven. In ‘Bewegung und Gefühl; Über die 
Tierseele’ beschrijft hij hoe in de verschillende stadia van de evolutie de kloof 
tussen het organisme en zijn omgeving steeds groter wordt. (PL 188)  

Jonas herleidt de oorsprong van alle dierlijke beweging tot “jacht” en 
“vlucht”. (PL 186) Het dierlijk leven onderscheidt zich door een uitstel van de 
behoeftenbevrediging. Dit uitstel schept een kloof die door beweging, waarne-
ming en gevoel weer overbrugd moet worden. Beweging vindt plaats in ruimte 
en tijd. De ruimte, het onderscheid tussen hier en daar, wordt overbrugd door 
de waarneming; de tijd, het onderscheid tussen verlangen en succes, door wat 
Jonas aanduidt als “het gevoel” (intentionaliteit, anticipatie, herinnering, etc.). 
(PL 161; PUMV 28) De categorieën van ruimte en tijd zijn echter niet reeds bij 
voorbaat gegeven. In Jonas’ fenomenologische reconstructie van de subject-
object verhouding is de waarneming niet het product van de afstand, maar is 
afstand het product van de waarneming. En evenzo is het gevoel niet een pro-
duct van de tijdsduur, maar is de tijdsduur een product van het gevoel. (PL 162; 
190) Ruimte en tijd worden aldus geconstitueerd door waarneming en gevoel. 
In de essays ‘Der Adel des Sehens’ en ‘Homo Pictor: Von der Freiheit des Bil-
dens’ trekt Jonas de conclusies van dit kentheoretisch betoog door naar de 
mens. De frontale plaatsing van de ogen biedt het menselijk gezichtsvermogen 
een parallax, waardoor de dingen een ruimtelijke zelfstandigheid krijgen. Deze 
zelfstandigheid of objectiviteit wordt expliciet in de scheiding van vorm en stof 
in de afbeelding. De afbeelding getuigt van generalisatievermogen en herinne-
ring. Tevens getuigt zij van motorische sturing van de graverende hand door 
een concept. Daarom is homo pictor een combinatie van homo sapiens en homo 
faber. Uiteindelijk is objectiviteit aldus het correlaat van menselijk zelfbewust-
zijn.3 

 
d) Het stofwisselende organisme heeft een zelfstandigheid ten opzichte 

van de stof die het wisselt. Het heeft dus een zekere onafhankelijkheid, maar 
tegelijk is het volkomen afhankelijk. De overwinning van deze tegenstelling 
noemt Jonas “vrijheid”: het organisme overwint de kloof tussen vorm en stof 
door zijn afhankelijkheid te beheersen, door te slagen in de bevrediging van zijn 
behoeften. (PL 159-160) In de evolutie is volgens Jonas sprake van een toene-
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mende vrijheid naarmate het soort organisme grotere risico’s durft te nemen in 
het uitstellen van de behoeftenbevrediging. Het plantaardig leven heeft zich 
door de fotosynthese en haar verworteling in de aarde verzekerd van een conti-
nue voorziening van voedselstoffen. Het dierlijk leven offert deze verworven-
heden op voor een veel onzekerder bestaan. Is het dier nu zelfstandiger of min-
der zelfstandig dan de plant? Is hier sprake van een winst of een verlies? Dit 
dilemma komt aan de orde in ‘Bewegung und Gefühl’: 

 
“So betrachtet, zeigt die Pflanze im Vergleich mit dem Tier eher eine 
Überlegenheit als einen Mangel. […] Wir vermerken hier, daß Unabhängigkeit 
an sich nicht der letzte Lebenswert sein kann, da Leben ebenjener Modus 
stofflicher Existenz ist, in welchem das Sein sich der Abhängigkeit ausgesetzt 
hat (deren Primärform der Stoffwechsel selbst ist), um dafür eine Freiheit 
einzutauschen, die der Unabhängigkeit wandelloser Materie verschlossen ist.” 
(PL 189) 

 
Dit essay dateert uit 1953. Hier duikt een fundamenteel metafysisch pro-

bleem op, dat Jonas de rest van zijn leven zal blijven bezighouden, namelijk de 
vraag: “Waarom is vrijheid goed? Waarom is de aanwezigheid van vrijheid, of 
‘leven’, beter dan de afwezigheid van vrijheid?” Deze vraag vinden we terug 
als een cruciale stap in het betoog van ‘Das Prinzip Verantwortung’ (PV 97; 154) 
en deze vraag blijkt hem in zijn laatste essay, ‘Last und Segen der Sterblichkeit’, 
uit 1991, nog steeds te fascineren. (PUMV 87) 

Voortdurend hamert Jonas op de symmetrie van leven en dood, alsmede 
op de symmetrische ontwikkeling van leven en dood. De vrijheid van het orga-
nisme is steeds slechts tijdelijk; de behoeftigheid is kortstondig overbrugd. 
Iedere stap voorwaarts gaat gepaard met een groter risico. Hoe langer de 
behoeftenbevrediging wordt uitgesteld, hoe groter de kloof die door beweging 
en gevoel moet worden overbrugd. Waar Jonas de vrijheid wil aanwijzen, ver-
schijnen juist de moeite en angst in beeld. De kloof opent zich naar twee kanten: 
enerzijds neemt de vrijheid van het organisme toe, anderzijds neemt zijn angst 
haar te verliezen evenredig toe. (PL 193-194) Inwendig beschouwd neemt de 
waarde die het organisme aan zijn eigen voortbestaan hecht dus snel toe, maar 
uitwendig beschouwd lijkt de winst- en verliesrekening onverstoorbaar in 
evenwicht te blijven. Jonas ziet objectieve vrijheid in de levende natuur en zelfs 
een toename van objectieve vrijheid, maar de objectieve waarde van de gewon-
nen vrijheid trekt hij in twijfel vanwege de hoge prijs die ervoor betaald moet 
worden in de vorm van angst en moeite. Wat is er zo fijn voor een konijn als er 
ook vossen zijn? Waarom is er een voedselpiramide, waarom is er niet alleen 
maar gras? Hooguit ziet Jonas een objectieve intensivering van subjectieve doel-
strevendheid; de totale hoeveelheid “gevoelens” (PL 161; 190; PUMV 88), 
vreugde plus verdriet, neemt toe.  
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Desondanks blijft hij in de toename van objectieve vrijheid in de opeen-
volgende stadia van de evolutie een metafysische aanwijzing zien voor de stel-
ling dat het gerechtvaardigd zou zijn het bestaan van objectieve vrijheid ook als 
een objectieve waarde te bestempelen; hoe moeilijk deze ook te verdedigen is 
tegenover het individuele organisme, wiens vrijheid voortdurend gevaar loopt. 
Hoewel Jonas in ‘The Phenomenon of Life’ nog niet de overstap naar de ethiek 
wil maken, probeert hij in ‘Bewegung und Gefühl’ toch een antwoord te geven 
op de vraag wat nu het voordeel is van het dierlijk, boven het plantaardig 
leven: 

 
“Nicht Fortdauer als solche, sondern »Fortdauer von was?« ist hier die Frage. 
Das will heißen, daß solche »Mittel« des Überlebens wie Wahrnehmung und 
Gefühl nie nur als Mittel zu beurteilen sind, sondern auch als Qualitäten des zu 
erhaltenden Lebens selbst und deshalb als Aspekte des Zwecks der Erhaltung.” 
(PL 193) 

 
Jonas postuleert dus een omkering van de verhouding van doelen en 

middelen met betrekking tot het biologisch voortbestaan. (PL 306) Handen en 
voeten staan niet slechts in dienst van het maagdarmkanaal, maar andersom. 
De schoonheid van de bloem staat niet in dienst van de voortplanting, de 
voortplanting komt juist in dienst te staan van de schoonheid van de bloem. Dit 
antwoord is evenwel niet meer dan een herhaling van de vraag. Op de vraag: 
“Wat is de zin van vrijheid oftewel doelstrevendheid in de levende natuur?”, 
antwoordt Jonas immers: “Vrijheid is de zin van vrijheid.” Toch is dit wellicht 
zijn meest overtuigende antwoord. Ook Leon Kass noemt de beschreven omke-
ring in de waardering van doelen en middelen in het organisch leven een van 
de hoogtepunten van Jonas’ natuurfilosofie.4 In het veel latere essay ‘Last und 
Segen der Sterblichkeit’ trekt Jonas het argument door naar de mens:  

 
“Selbst der Krankeste unter uns, wenn er überhaupt noch leben will, will dies 
denkend und fühlend, nicht bloß verdauend. [...] Bewußtheit als solche 
proklamiert ihren eigenen höchsten Wert.” (PUMV 91) 

 
Uiteindelijk bevat ‘The Phenomenon of Life’ dus een fenomenologisch, 

natuurfilosofisch alternatief voor de darwinistische evolutieleer waarin de mo-
gelijkheid van een ontologische ethiek reeds ingebed ligt. Aanvankelijk lijkt 
Jonas slechts het ongelijk van het biochemisch DNA-reductionisme te willen 
bewijzen, maar al doende realiseert hij zich dat hij tegelijkertijd de fundamen-
ten legt voor een restauratie van een ethiek gebaseerd op een geordende natuur. 
We kunnen de ontwikkelingsgang in het denken van Hans Jonas teruglezen in 
de keuze van de titels voor verschillende publicaties van zijn natuurfilosofie. In 
de titel: ‘The Phenomenon of Life; towards a philosophy of biology’ (1966) komt 
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nog geen expliciet ethische term voor. Vervolgens verschijnt een artikel, later 
opgenomen in ‘Philosophical Essays’, onder de opnieuw neutrale titel: ‘Biologi-
cal Foundations of Individuality’. (1968) Ook hierin staat de verdediging van de 
aanwezigheid van teleologie in de natuur centraal - in de vorm van individua-
liteit en de toename van individualiteit -, zonder expliciete suggestie dat deze 
teleologie ook als fundering voor een ethiek zou kunnen worden aangewend. 
De Duitse uitgave van ‘The Phenomenon of Life’ krijgt echter een nieuwe titel, 
omdat deze “een betere aanduiding van het centrale thema van het boek” (PL 
12) zou geven: ‘Organismus und Freiheit; Ansätze zu einer philosophischen 
Biologie’. (1973)  In de term “vrijheid” komt nu van begin af aan de impliciete 
ethische lading van het boek naar voren. Een samenvatting uit 1983/84, later 
opgenomen in ‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermu-
tungen’ krijgt ronduit de titel: ‘Evolution und Freiheit’. Tenslotte is ‘Organis-
mus und Freiheit’ postuum heruitgegeven, opnieuw onder een nieuwe titel. 
Waarom voor een nieuwe titel gekozen is, is onduidelijk, maar als we de voor-
afgaande lijn doortrekken, kunnen we wel vaststellen, dat ook de nieuwe titel 
de ambivalentie behoudt van een descriptieve benadering die ook normatief 
kan worden opgevat. De bundel heet nu: ‘Das Prinzip Leben’. (1994) De pos-
tume Amerikaanse uitgave van ‘Philosophische Untersuchungen und metaphy-
sische Vermutungen‘, onder redactie van Lawrence Vogel, heeft in dit licht 
eveneens een passende titel gekregen: ‘Hans Jonas: Mortality and Morality‘ 
(1996) 

 
 

Van teleologie naar objectieve waarde 

Het verschil tussen de natuurfilosofische essays uit ‘The Phenomenon of 
Life’ en het derde hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ lijkt behoorlijk 
groot. Toch is de kern van het betoog hetzelfde. In beide gevallen bepleit Jonas 
een revisie van het natuurbegrip, bestaande uit een hernieuwde erkenning van 
het teleologisch karakter van de gehele levende natuur. Alleen doet hij in ‘Das 
Prinzip Verantwortung‘ veel meer moeite om ook de volhardende mechanicis-
ten en darwinisten te overtuigen. In ‘Ist Gott ein Mathematiker?’ poneert Jonas 
zonder aarzeling het stofwisselende organisme als tegenvoorbeeld van een 
strikt anorganisch wereldbeeld. (PL 149) Dat is echter een naïef argument om-
dat zijn tegenstanders in de discussie, bijvoorbeeld vanuit de cybernetica, de 
“selbst-zentrierte Individualität” (PL 149) van het levende organisme nu net in 
twijfel trekken. In ‘Das Prinzip Verantwortung’ gaat hij hier veel zorgvuldiger 
mee om. Hij erkent dat het in theorie mogelijk is om ogenschijnlijk doelgericht 
en bewust menselijk gedrag op dezelfde manier te beschrijven als dierlijk ge-
drag, namelijk als een constellatie van “aandriften” in plaats van als een samen-
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spel van “bedoelingen”. (PV 123 e.v.) Toch is dit voor Jonas niet de belangrijkste 
kwestie in dit hoofdstuk. Hij doet hier geen poging om het mechanicistisch 
reductionisme zorgvuldig te weerleggen, maar verwijst naar de conclusie van 
een eerder gepubliceerde tekst ‘On the Power or Impotence of Subjectivity’5. 
Het invoegen van de daar ontwikkelde argumentatie in het lopende betoog zou 
volgens hem te wijdlopig zijn. (PV 127) Hij verontschuldigt zich daarvoor en 
kondigt de afzonderlijke publicatie van een Duitse versie van het stuk aan, die 
twee jaar later inderdaad verschijnt onder de titel ‘Macht oder Ohnmacht der 
Subjektivität’. We kunnen ook hier spreken van een essay, alhoewel het een van 
de meest technisch-filosofische teksten uit Jonas’ oeuvre betreft. In de Ameri-
kaanse uitgave wordt de tekst toegevoegd als appendix. (IR 205-231) ‘On the 
Power or Impotence of Subjectivity’  biedt een afzonderlijke behandeling van 
wat Jonas aanduidt als het psychofysisch probleem: hoe kan een geestelijke 
bedoeling ingrijpen in de fysieke wereld, gegeven de wet van behoud van ener-
gie? Zit er nog ergens speelruimte in de natuurwetten, of is alle wilsvrijheid 
zelfbedrog? Jonas verdedigt een compatibilistische positie met als argumenten 
dat het epifenomenalisme, de materialistische verklaring van het bewustzijn als 
nutteloos toegiftverschijnsel, ten eerste absurd en ten tweede overbodig is. 
(MOS 17; 62) Ook een monistische, wetmatige natuur sluit volgens Jonas een 
vorm van interne keuzevrijheid niet uit. (MOS 70) Alvorens op zijn argumenten 
in te gaan, volgen we eerst het verloop van het betoog. 

Als het psychofysisch probleem oplosbaar is zonder in dualisme of re-
ductionistisch materialisme te vervallen, dan zou er ook in de dierenwereld 
sprake zijn van doelstrevend handelen. De psychische begrippen “nut” en 
“doel” hebben dan ook een fysische betekenis. Bijvoorbeeld het lopen van die-
ren zou men op dezelfde wijze als bij mensen kunnen verklaren onder verwij-
zing naar bedoelingen in plaats van alleen naar aandriften. Maar Jonas wil nog 
een stap verder, hij zou eigenlijk ook de groei en bloei van planten als bedoeling 
willen verklaren. Wiens bedoeling? Bij planten zouden we vanuit moderne 
opvattingen hooguit over een “stuwing tot groeien” willen spreken. De term 
“aandrift” lijkt al een centraal zenuwstelsel te vereisen, waarover planten niet 
beschikken. Toch zou Jonas aan elk levend organisme, ook aan organismen 
zonder bewustzijn, een vorm van doelstrevendheid willen toeschrijven. Zelfs 
afzonderlijke organen of lichaamscellen hebben volgens hem hun eigen bedoe-
ling. Provocerend stelt hij de vraag of het mogelijk is om te spreken over “het 
doel van de spijsvertering”. (PV 131) In feite proclameert hij een soort algemene 
doelstrevendheid van levende materie. Daartoe doet hij beroep op een conti-
nuïteitsbeginsel. (PV 135) Als we in het menselijk handelen doelstrevendheid 
erkennen en we beschouwen de mens als behorend tot de levende natuur, dan 
moet ergens in de evolutie de subjectiviteit ontstaan zijn. De vraag is waar? 
Volgens Jonas loopt er nergens een duidelijke scheidslijn en zou het leven dus 
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wellicht beginnen met het eerste samenkleven van organische moleculen. (PV 
144) En zelfs een dergelijk begin lijkt hem geen toeval, maar eerder uitkomst 
van een “Anliegen” of als een “geheime Richtungstendenz” die reeds aanwezig 
is in de onderliggende materie. (TME 85; PV 144; vgl. PUMV 246) 

Jonas ziet maar twee alternatieven voor het continuïteitsbeginsel. Name-
lijk de dualistische ingressiehypothese, waarbij de subjectiviteit op tijdstip (x) 
van buiten af in de materie plaatsneemt, of de emergentiehypothese, waarbij 
levensvormen van een hogere orde bovenop bestaande levensvormen zouden 
ontstaan, bijvoorbeeld een wereld van meercelligen bovenop een wereld van 
eencelligen. Een terugval in dualisme wijst hij af omdat dualisme onverenig-
baar is met onze moderne intuïtie dat er wel materie is zonder geest, maar geen 
geest zonder materie. (PV 132) De emergentietheorie wijst hij ook af, omdat bij 
nadere beschouwing de theorie toch weer in twee tegengestelde opties uiteen 
zou vallen. Volgens Jonas blijkt er ofwel sprake van een zekere continuïteit tus-
sen het lagere en het hogere niveau (als het hogere niveau causale macht over 
het lagere heeft), ofwel het hogere niveau wordt toch weer een epifenomeen 
van het lagere niveau (als het hogere niveau geen causale macht over het lagere 
niveau heeft). (PV 133-136) Verschillende critici vinden echter dat Jonas de 
emergentiehypothese te gemakkelijk afwijst. Frank Niggemeier laat zien dat het 
verschijnsel van emergente eigenschappen tenminste in wiskundige modellen 
aanwijsbaar is. Daarom vindt hij de aanname dat er ook in de natuur sprake 
kan zijn van emergente eigenschappen in complexe systemen minder proble-
matisch dan Jonas’ aanname van onzichtbare en onmeetbare “co-extensieve 
streefmomenten” in de materie op atomair of quantumniveau.6 Vittorio Hösle 
richt zijn pijlen vooral op Jonas’ oplossing van het psychofysisch probleem, 
maar zijn kritiek is tegelijk van toepassing op diens afwijzing van de emergen-
tiehypothese. Hösle wijst het radicale antideterminisme af dat ten grondslag ligt 
aan Jonas’ wens om de mogelijkheid van een wederzijdse interactie (continuï-
teit) tussen geest en materie open te houden. Volgens Hösle is een parallellisme 
tussen geest en lichaam denkbaar zonder dat het hogere, geestelijke niveau tot 
een epifenomeen van het lagere, lichamelijke niveau gereduceerd hoeft te wor-
den. De vrijheid of zelfstandigheid in de zin van zelfbepaling van het orga-
nisme of de psyche op het hogere niveau vereist volgens hem geen volstrekte 
onafhankelijkheid van het lagere niveau.7 Dat schept ruimte voor parallelle 
zijnssferen, van bijvoorbeeld geest en lichaam, en maakt de weg vrij voor de 
emergentiehypothese, die ook de mogelijkheid van een of meer parallelle zijns-
sferen veronderstelt. 

Het zou dus niet alleen mogelijk kunnen zijn dat de evolutie emergente 
eigenschappen tevoorschijn tovert, het lijkt zelfs waarschijnlijk dat als emer-
gentie zich eenmaal voordoet, zij zich vaker zal voordoen. Als paradigmatisch 
voorbeeld van een emergentiestap zou ik “het roofdier” noemen; elk roofdier is 
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zelf weer een prooi voor een nieuw roofdier of een nieuwe parasiet. Dit leidt tot 
de aanname van een meervoudig emergentiemodel. Jonas wil het cartesiaans 
dualisme en de daaruit voortvloeiende keuze tussen idealisme of materialisme 
bestrijden door de strikte scheidslijn tussen geest en materie uit te gummen, 
maar het lijkt mij aantrekkelijker het ontologisch dualisme niet te ontkennen, 
maar juist uit te breiden tot een ontologisch pluralisme. Wat maakt dit voor 
verschil voor het natuurfilosofisch, respectievelijk het ethisch betoog in ‘Das 
Prinzip Verantwortung’? Tot welke diepte in de bewuste en voorbewuste na-
tuur heeft het nog zin om over doelstrevendheid te spreken? Eindigt op dat 
niveau ook onze verantwoordelijkheid? Het emergentiemodel impliceert dat de 
nieuwe eigenschappen op het hogere niveau inderdaad nieuw zijn en dus niet 
bestaan op het lagere niveau. In een meervoudig emergentiemodel ligt het voor 
de hand dat complexe teleologische eigenschappen van boven naar beneden 
trapsgewijs telkens een complexiteitsniveau verliezen. Op atomair niveau 
maakt het dan geen verschil meer uit of we spreken over “krachten” of over 
“teleologie”. 

Het is niet zo dat Jonas’ ethiek staat of valt met zijn natuurfilosofie. De 
conclusie waar hij op uit is, is dat er doelstrevendheid gelegen is in de natuur 
zelf. Anders gezegd, dat doelstrevendheid niet beperkt is tot menselijk hande-
len en zelfs niet gebonden is aan bewustzijn. (PV 144-145) Op basis van een 
(meervoudig) emergentiemodel, zonder causale interactie en continuïteit, blijft 
dezelfde conclusie verdedigbaar. Het verschil is dat, afdalend in de voedsel-
piramide, de complexiteit van de aanwezige teleologie in het ene geval geleide-
lijk, in het andere geval trapsgewijs afneemt. Jonas geeft ook zelf toe dat het 
voor de objectieve aanwezigheid van doelstrevendheid niet uitmaakt of de 
overgang van anorganische naar organische moleculen louter toeval geweest 
zou zijn of niet. (PV 144) Zolang hij maar een alternatief vindt voor het reduc-
tionistisch materialisme, want die opvatting ontkent elke vorm van doelstre-
vendheid, zelfs bij mensen. Laten we verder gaan en kijken waarom Jonas het 
zo belangrijk vindt dat er sprake kan zijn van teleologie bij mensen, bij dieren 
en eventueel zelfs bij planten.  

Jonas wil bewijzen dat menselijke verantwoordelijkheid echt bestaat. Hij 
wil kunnen zeggen dat onze gevoelde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor 
de zorg voor een kind, geen zelfbedrog is, geen hormonale illusie, maar een 
werkelijke verplichting. In feite gaat het erom dat hij laat zien dat de concep-
tuele voorwaarden om van verantwoordelijkheid te kunnen spreken in de wer-
kelijkheid vervuld zijn. Daartoe moet hij ten eerste verdedigen dat de mens 
doelrationeel kan handelen, dat wil zeggen niet louter gestuurd wordt door 
dierlijke driften of geprogrammeerd is door zijn genen. Dat punt beschouwen 
we nu als afgehandeld. We distantiëren ons van het materialistisch uitgangs-
punt dat causaliteit slechts van beneden naar boven werkt.8 Lagere levensvor-
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men hebben lagere determinanten, hogere levensvormen hebben hogere deter-
minanten. Ten tweede moet de mens niet alleen in staat zijn om verantwoorde-
lijk te handelen, er moet ook een object zijn om voor te zorgen, een waardevol 
object waarvoor de mens verantwoordelijk is. Daartoe zal Jonas ergens iets aan 
moeten wijzen wat in zichzelf goed is, wat onafhankelijk van menselijk begeren 
een objectieve waarde heeft.  

In tegenstelling tot ‘The Phenomenon of Life’ maakt Jonas in ‘Das Prinzip 
Verantwortung’ wel de overstap van natuurfilosofie naar ethiek. Hij besteedt 
uitvoerig aandacht aan het gegeven dat hij hiermee een stap van “feiten” naar 
“waarden” maakt, een overgang van “Sein” naar “Sollen”, waarmee hij welbe-
wust een dogma van de moderne ethiek schendt. (PV 92; 153) Jonas noemt voor 
ieder levend organisme zelfbehoud een waarde. Voor ieder streven is succes 
goed en falen slecht. Op deze wijze verschijnt “waarde” in het universum als 
correlaat van het streven van individuele organismen. Op het niveau van indi-
viduele organismen wil hij echter niet over een goed op zich spreken, maar wel 
op het overkoepelende niveau. Jonas postuleert een “Zweck aller Zwecke”, 
namelijk het leven op zich. Het leven is de vorm waarin de doelstrevendheid 
vrij wordt. (PV 143) En hij postuleert een “Wert aller Werte” (PV 100), namelijk 
het vermogen waarde te koesteren. Tenslotte beroept hij zich op een intuïtieve 
zekerheid dat het bestaan van doelstrevendheid, als mogelijkheidsvoorwaarde 
voor het bestaan van waarde in het universum, goed is. (PV 154) Volgens Jonas 
is het leven van de doelstrevende natuur oneindig veel beter dan de indifferen-
tie van een levenloze natuur, of van het onvoorstelbare “niets”. (PV 156) Dat er 
waarde is, is zelf de hoogste waarde. 

Om zijn intuïtieve inzicht in de goedheid van doelstrevendheid te onder-
bouwen, voegt Jonas nog een logisch argument toe. Hij tracht de goedheid van 
de aanwezigheid van waarde boven de afwezigheid van waarde, van verschil 
boven indifferentie, te bewijzen door te stellen dat niemand de waarde van het 
bestaan van waarde kan ontkennen zonder haar tegelijk te bevestigen en dat 
niemand haar kan bevestigen zonder haar reeds te veronderstellen. (PV 155) 
Ook Hösle ziet in deze argumentatie een vorm van logische Letztbegründung.9 
Dit argument is om verschillende redenen minder bevredigend. Men kan zich 
afvragen of “bevestigen” en “ontkennen” wel vergelijkbaar is met respectieve-
lijk “waarderen” en “afwijzen”. Het negatief beoordelen van de waarde van 
waarde is wellicht logisch inconsistent, inzoverre het zelf een vorm van waar-
deren zou zijn, maar desondanks nog niet per sé ongeloofwaardig. Iemand lijkt 
te kunnen en mogen wensen dat hij geen wensend wezen was. Jonas noemt zelf 
het Nirwana uit de Indiase filosofie. Een afwijzing van het doelstrevende en 
waardegebonden bestaan is dus mogelijk, hoewel zij vreemd is aan de Westerse 
wijsgerige en theologische traditie.10 Indifferentie tegenover het bestaan van 
waarde is volgens Jonas niet mogelijk. (PV 155) Geen waarde hechten aan 
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waarde staat zijns inziens gelijk aan een ontkenning van de waarde van waar-
de. Dat is betwistbaar. Hij laat slechts een keuze open tussen het instemmend of 
afwijzend waarderen van het bestaan van waarde. Daarnaast bestaat echter ook 
de keuze tussen het wel of niet waarderen van het bestaan van waarde. Onver-
schilligheid is in feite de meest consequente vorm van een keuze voor het niets: 
de totale indifferentie. Misschien bedoelt Jonas dat levende organismen niet tot 
een dergelijke onverschilligheid in staat zijn.  

Afgezien van de vraag of het logische argument dwingend is, is een 
belangrijk bezwaar dat hier een abstractie plaatsvindt van alle inhoudelijke 
bepaaldheid van de door Jonas onderzochte verzameling natuurdoelen. Bete-
kent de goedheid van doelstrevendheid dat elk levend wezen een intrinsieke 
waarde krijgt toegeschreven en is die intrinsieke waarde voor elk levend wezen 
gelijk? Of krijgt geen enkel levend wezen in het bijzonder een intrinsieke 
waarde omdat het slechts om doelstrevendheid in het algemeen gaat? Hebben 
zeldzame dieren een hogere intrinsieke waarde? Hebben hogere diersoorten 
een hogere intrinsieke waarde? Zelf geeft hij als interpretatie dat uit de goed-
heid van doelstrevendheid een gebod tot, of de waarde van een “Maximierung 
von Zweckhaftigkeit” (PV 156) volgt, die gelegen zou zijn in de soortenrijkdom 
en de intensiteit van het subjectieve streven. (PV 156)  

 
 

Van objectieve waarde naar verantwoordelijkheid 

Ook als we instemmen met de volgens Jonas “evidente intuïtie” (PV 155) 
dat een doelstrevende natuur oneindig veel beter is dan een doelloze, blijft nog 
de vraag bestaan hoe de menselijke wil zich verhoudt tot de teleologie van de 
natuur. Ook de menselijke vrije wil is immers een product van de doelstre-
vendheid van de natuur. Sterker nog, hij lijkt zelfs het toppunt van doelstre-
vendheid. Is hij daarmee automatisch gesanctioneerd in al zijn grillen?  

 
“Obligatorische Kraft gewinnt dieses blind sich auswirkende Ja in der sehenden 
Freiheit des Menschen, die als höchstes Zweckergebnis der Natur nicht mehr 
einfach deren weiterer Vollstrecker ist, sondern mit der vom Wissen bezogenen 
Macht auch ihr Zerstörer werden kann. Er muß das Ja in sein Wollen 
übernehmen und das Nein zum Nichtsein seinem Können auferlegen.” (PV 
157)  

 
Het “Ja” van het Zijn tegen zichzelf, dat we uit de voortdurende wil tot 

worden van het evolutieproces lijken te kunnen aflezen, oefent “blind” haar 
invloed uit in flora en fauna. Al voor de mens er was, was “het leven” goed, 
maar de dieren wisten het nog niet. Waarom verandert de almachtige teleologie 
van de evolutie in een machteloze deontologie? Waarom doet het Zijn ter wille 
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van de mens vrijwillig afstand van zijn sturende invloed? Waarom heeft de 
natuur de mens zo vrij gemaakt, dat hij haar kan verstoren, dat hij zich tegen 
haar kan keren? Het is duidelijk dat Jonas hier voor de taak staat een immanent 
alternatief voor de leer van de zondeval te verzinnen. We moeten echter twee 
vragen onderscheiden. Ten eerste de vraag: “Waarom is de mens überhaupt 
vrij? Waarom heeft de scheppende teleologie het risico genomen een vrije mens 
voort te brengen?” En ten tweede de vraag: “Waarom is de vrije mens verant-
woordelijk? Waarom betekent de goedheid van doelstrevendheid voor de mens 
een gebod in plaats van louter een legitimatie?”  

In ‘Das Prinzip Verantwortung’ behandelt Jonas de vrije wil zelf als gege-
ven. Hij signaleert het eerste probleem wel, maar accepteert het tegelijkertijd:   

 
“Kein größeres Wagnis konnte »Die Natur« eingehen, als den Menschen 
entstehen zu lassen. […] Im Menschen hat die Natur sich selbst gestört und nur 
in seiner moralischen Begabung einen unsicheren Ausgleich für die erschütterte 
Sicherheit der Selbstregulierung offengelassen.” (PV 247-248) 

 
Deze voorstelling van de mens als kosmisch risico roept tal van vragen 

op: wat is eigenlijk natuurverstoring? Is klimaatverandering een vorm van 
natuurverstoring? Is een plastic zak in het bos een vorm van natuurverstoring? 
Hoe kan de natuur überhaupt zichzelf verstoren? Was de menselijke vrije wil 
met haar macht de natuur te verstoren een ongelukje van de scheppende teleo-
logie? Is de mogelijkheid van verstoring een noodzakelijke voorwaarde voor de 
mogelijkheid van verantwoordelijkheid? In ‘Das Prinzip Verantwortung’ gaat 
Jonas dit soort vragen wijselijk uit de weg. Niettemin zijn het relevante wijsge-
rige problemen die de veronderstellingen ter discussie stellen van het spreken 
van verplichtingen van de mens tegenover de natuur, ook al zijn dergelijke 
vragen niet zonder metafysische verbeelding te beantwoorden. In zijn theologi-
sche essays, die in hoofdstuk zes aan de orde zullen komen, waagt Jonas zich 
alsnog aan enkele van deze kwesties. 

In de als tweede genoemde vraag “Waarom is de vrije mens verantwoor-
delijk?” is de menselijke vrijheid reeds een gegeven. De vraag luidt slechts: 
waarom betekent de goedheid van doelstrevendheid niet dat de mens dus alles 
mag doen waar hij zin in heeft? Jonas accepteert de paradox dat de mens uit 
respect voor de vrije wil zijn vrije wil juist moet inperken. (PV 158) Daarom stelt 
hij de vraag: “wie es überhaupt vom Wollen zum Sollen kommt”. (PV 232) Op 
welk moment ontdekt de vrije mens zijn verantwoordelijkheid? Wanneer ont-
dekt hij dat hij voorzichtig moet zijn met de natuur? Het antwoord dat voor de 
hand ligt, luidt: op het moment dat hij tot het inzicht komt, dat hij de macht 
heeft om haar te beschadigen. En dit is de oplossing die Jonas uiteindelijk ook 
geeft. Daartoe geeft hij een herformulering van Kant’s dictum: “Du kannst, 
denn du sollst”. Volgens Jonas geldt heden ten dage juist het tegenovergestelde: 
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“Du sollst, denn du kannst”. (PV 230) Ook zegt hij: “Macht im Verein mit 
Vernunft führt an sich Verantwortung mit sich.” (PV 248) Deze formuleringen 
zijn niet direct bevredigend omdat de verantwoordelijkheid toch uit de waarde 
van het object en niet uit de macht van het subject voortvloeit. Hetzelfde pro-
bleem doet zich voor wanneer Jonas stelt: “Die Gefahr enthüllt das Nein zum 
Nichtsein als primäre Pflicht.” (PV 249) Verantwoordelijkheid veronderstelt 
zowel een machtig subject als een kwetsbaar object. Terecht merkt Jonas dan 
ook op: “Verantwortlich kann man nur für Veränderliches sein, für das von 
Verderbnis und Verfall bedrohte, kurz für Vergängliches in seiner Vergänglich-
keit.” (PV 226) We moeten ons de ontdekking van verantwoordelijkheid dus 
voorstellen als de gelijktijdige ontdekking van macht en kwetsbaarheid. De 
ontdekking van het gevaar en de zelfbewustwording van onze verantwoorde-
lijkheid zijn noch louter een empirische, noch louter een mentale kwestie; in 
deze ontdekkingen voltrekt zich een overgang naar een nieuwe realiteit.  

Het is nu nog te vroeg om hier dieper op in te gaan, maar in hoofdstuk 
zeven zullen we proberen uit te leggen dat de ethiek van Hans Jonas niet moet 
worden opgevat als fundering van een deontologische plicht, maar als 
terugblikkende beschrijving van de ontdekking van een teleologisch doel. We 
kunnen de erkenning van de nieuwe verantwoordelijkheid van de mens voor 
de levende natuur dan beschouwen als een kenmerk van de overgang van de 
moderniteit naar de technologische samenleving.11  

 

De plaats van de natuurfilosofie in ‘Das Prinzip Verantwortung’ 

Welnu, wat is de praktische betekenis van Jonas’ abstracte gebod, dat wij 
“Nee” moeten zeggen tegen het niet-zijn en in de eerste plaats tegen dat van 
onszelf? (PV 157; 232; 250) We hebben gezien hoe Jonas, ten eerste, een teleolo-
gische interpretatie van de natuur verdedigt, dat deze doelgerichtheid, ten 
tweede, als goed op zich beschouwd moet worden, en dat, ten derde, de mens 
niet slechts vrij, maar tevens verantwoordelijk is. Maar waarvoor worden we 
opeens allemaal verantwoordelijk als we het teleologisch karakter van de 
natuur als goed op zich accepteren? Waar stemmen we allemaal mee in als we 
instemmen met de waarde van waarde? Wat volgt hier uit?  

Zoals we in hoofdstuk twee besproken hebben, wezen Wendnagel en 
Bernstein erop dat Jonas met zijn natuurfilosofie nog geen antwoord geeft op de 
vraag: “Waarom moet de mensheid voortbestaan?” Uit de goedheid van doel-
strevendheid volgt nog niet dat echt menselijk leven op aarde permanent dient 
voort te bestaan, laat staan wat een goede samenleving is. De “goedheid van 
doelstrevendheid” blijft zeer abstract en de “waarde van het bestaan van waar-
de” is slechts formeel, dat wil zeggen inhoudsloos. Wat mag het nut van het 
natuurfilosofisch fundament zijn als het geen concrete normen oplevert? Blijk-
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baar is het derde hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ niet bedoeld als 
fundering van een normatieve morele hiërarchie, maar heeft dit gedeelte van 
het boek een andere functie in het geheel van het betoog. Dit is een begripspro-
bleem dat om opheldering vraagt.  
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Noten bij hoofdstuk 3.   

 
1 PL 93; Jonas neemt niet de moeite om naar een publicatie van deze Weismann te ver-
wijzen. 
2 Jonas bespreekt het voorbeeld van de amoebe in het essay ‘Biological Foundations of 
Individuality’. (PhE 199) In ‘The Phenomenon of Life’ gebruikt hij juist opvallend weinig 
voorbeelden; in plaats daarvan kiest hij steeds voor abstracte termen zoals “vorm en 
stof” en “organisme”. 
3 Vanuit deze kentheorie geeft Jonas tevens antwoord op het probleem van Hume, dat 
niet slechts de causa finalis, maar ook de causa efficiens als een antropomorfe projectie 
moet worden beschouwd. Echte empiristen erkennen het concept “oorzakelijkheid” niet. 
In het essay ‘Wahrnehmung, Kausalität und Teleologie” betoogt Jonas dat Hume’s pro-
bleem onvermijdelijk wordt als men eenmaal akkoord is gegaan met de cartesiaanse 
uitbanning van de teleologie uit de res extensa. (PL 64) Volgens Jonas kunnen wij basis-
begrippen zoals kracht en causaliteit slechts begrijpen vanuit onze lijfelijke ervaring; het 
zijn acta, geen data. (PL 61)  
4 Kass (1995), p.9 
5 In: Stuart F. Spicker and H. Tristam Engelhardt (eds.), Philosophical Dimensions of the 
Neuro-Medical Sciences, Reidel, Dordrecht/Boston, 1976, p. 143-161. 
6 Niggemeier (2002), p.106. Vergelijk PV 142 waar Jonas spreekt over “die Streuung 
keimhafter appetitiver Innerlichkeit durch zahllose Einzelelemente”. 
7 Hösle (1994), p.111; 123 
8 Dat betekent nog niet dat het omgekeerde wel het geval is. In een parallellistische ver-
klaring van het lichaam-geest probleem is geen sprake van “downward causality”. Kir-
schenmann (2008) 
9 Hösle (1994), p.121 
10 Het feit dat in India dus mogelijk een miljard andersdenkenden leven, lijkt mij een 
relevant wijsgerig tegenargument. 
11 H.7, p.171 



 

 

Hoofdstuk 4 

 

Het beeld van de mens 
 
 
 
 
 
 
 
Er is geen twijfel mogelijk over de vraag of Jonas’ verantwoordelijkheids-

ethiek wel een normatieve inhoud heeft. In het bijzonder in de medisch-ethische 
essays in ‘Philosophical Essays’ en ‘Technik, Medizin und Ethik’ geeft hij zon-
der omwegen inhoudelijke antwoorden op concrete problemen. Meer of minder 
verhuld rijst uit deze casestudies tegelijk een algemener beeld op van zijn ant-
woord op de vraag naar de zin van het menselijk bestaan. Het kost echter nog 
wel enige moeite om de normatieve oordelen in de verschillende, in hoge mate 
zelfstandige, medisch-ethische essays tot een gemeenschappelijk principe te 
herleiden. In dit hoofdstuk geef ik eerst een overzicht van de belangrijkste 
medisch-ethische casestudies. Daarna probeer ik het gemeenschappelijk prin-
cipe in deze verschillende toepassingen te benoemen en tenslotte wil ik onder-
zoeken of we dit principe ook in Jonas’ kritiek op de utopie en het vooruit-
gangsgeloof kunnen terugvinden. In het volgende hoofdstuk zullen we dan 
kijken hoe het fundament en de toepassing op elkaar aansluiten. 

 
 

Medische ethiek 

De bundel 'Technik, Medizin und Ethik' bevat elf losse, reeds eerder 
gepubliceerde of als voordracht gepresenteerde essays. De eerste vijf bevatten 
verduidelijkende herhalingen, toespitsingen (o.a. op de vrijheid van weten-
schappelijk onderzoek) en herformuleringen van het betoog in ‘Das Prinzip 
Verantwortung’. De laatste zes gaan over diverse vragen op het gebied van de 
medische ethiek. Hierin komen vier duidelijke casestudies naar voren: medi-
sche experimenten met patiënten, de herdefiniëring van de dood als hersen-
dood, eugenetica en klonen. 
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a) Het essay 'Philosophical Reflections on Experimenting with Human 
Subjects', oorspronkelijk gepubliceerd in 1968 als congresvoordracht1, markeert 
Jonas' entree op het gebied van de medische ethiek en vormt ongetwijfeld een 
hoogtepunt in zijn ethisch oeuvre. De kwestie waar eigenlijk het hele essay op 
berust, is een gedenkwaardige uitspraak die een medisch specialist (Henry K. 
Beecham) deed in het kader van een pleidooi voor wetgeving op het terrein van 
orgaandonatie: 
 
"Can society afford to discard the tissues and organs of the hopelessly uncon-
scious patient when they could be used to restore the otherwise hopelessly ill, 
but still salvageable, individual?" (PhE 114)2 

 
Jonas wil een helder antwoord geven op deze in zijn ogen onaanvaard-

bare vorm van nutsdenken. Het onderwerp “orgaandonatie” en de verplichtin-
gen ten aanzien van patiënten die door zwaar hersenletsel in een irreversibel 
coma verkeren, vormt oorspronkelijk het sluitstuk waar hij in zijn betoog stap 
voor stap naartoe werkt. Mede door de actuele omstandigheden van dat 
moment won dit onderwerp zodanig aan belang dat dit sluitstuk als afzonder-
lijk essay gepubliceerd werd, onder de titel ‘Against the Stream’. In het oor-
spronkelijke essay ‘Philosophical Reflections on Experimenting with Human 
Subjects’ zet hij zijn algemene uitgangspunten ten aanzien van de behandeling 
van patiënten die deelnemen aan, dan wel gebruikt worden voor medisch 
onderzoek uiteen. De casus orgaandonatie bespreken we onder b). 

Jonas bestrijdt de opvatting dat de samenleving, op grond van het sociaal 
contract waarop zij gebaseerd zou zijn, bepaalde offers van individuele burgers 
zou mogen verlangen in dienst van de vooruitgang van de medische weten-
schap. Redenerend vanuit een utilitaristisch principe van minimalisering van 
risico zou het voor de hand liggen om bij voorkeur met reeds ernstig zieke 
mensen te experimenteren: zij hebben immers het minste te verliezen, dus het 
kleinste risico. Dit is de rand van de morele afgrond waar de samenleving vol-
gens Jonas naar afdrijft. (vgl. PhE 140) Zijn boodschap is helder: 

 
"Here the profession must fight the tempting sophistry that the hopeless case is 
expendable (because in prospect already expended) and therefore especially 
usable; and generally the attitude that the poorer the chances of the patient the 
more justifiable his recruitment for experimentation (other than for his own 
benefit). The opposite is true." (PhE 126/TME 140) 

 
Ten aanzien van medische experimenten met patiënten velt Jonas het on-

dubbelzinnig deontologisch oordeel: "least and last of all the sick". (PhE 
123/TME 137) Gezonde mensen zijn voor de medische wetenschap echter nu net 
het minst interessant. Het effect van een bepaalde therapie kan slechts gemeten 
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worden bij mensen die daadwerkelijk de ziekte hebben waartegen de therapie 
gericht is. Volgens Jonas wordt de deelnemer in een medisch experiment vol-
strekt als een ding behandeld. Om toch te kunnen experimenteren, zal deze 
morele tekortkoming opgeheven moeten worden. Daarover merkt Jonas het 
volgende op: 

 
“Mere ‘consent’ (mostly amounting to no more than permission) does not right 
this reification. Only genuine authenticity of volunteering can possibly redeem 
the condition of ‘thinghood’ to which the subject submits.” (PhE 108) 

 
Oprecht vrijwilligerschap vereist een “authentieke identificatie” (PhE 

122/TME 134) met het onderzoeksdoel. Dat betekent voor Jonas, dat de vrijwil-
liger in ieder geval moet lijden aan de ziekte waarop de experimentele therapie 
gericht is. Het maakt hem verder overigens niet uit of er een reële kans op 
genezing bestaat. (PhE 127 e.v.)3  Ongetwijfeld zullen deze eisen de vooruitgang 
van de medische wetenschap serieus beperken, maar volgens Jonas is de morele 
prijs van het alternatief veel hoger. Niet slechts uit deontologische, maar ook uit 
prudentiële overwegingen, omdat het gebruiken van mensen als “dingen” de 
morele stoelpoten onder de maatschappelijke orde vandaan zaagt. Oprecht 
vrijwilligerschap daarentegen zou door het stellen van navolgenswaardige 
voorbeelden het morele gehalte van de samenleving juist ten goede komen. 
(PhE 123)  

Het kernwoord voor het kwaad in deze tekst is "reïficatie" of "verdingelij-
king" (PhE 108/TME 111) De juiste volgorde voor de selectie van kandidaten 
voor medische experimenten noemt Jonas "contra-utilistisch" (PhE 122/TME 
135): eerst mag de noblesse van de samenleving het goede voorbeeld geven door 
zich als vrijwilliger te melden, dan pas volgen de gevangenisboeven, die daar-
mee iets goed kunnen maken van wat zij de maatschappij misdaan hebben, en 
de armen, en pas daarna, als het echt niet anders kan, komen de zieken en 
gehandicapten aan de beurt. Alhoewel hij de naam van Kant nergens laat val-
len, lijkt deze casus duidelijk beslist te worden door de tweede versie van diens 
categorische imperatief: “Behandel een ander mens nooit slechts als middel, 
maar steeds ook als doel in zichzelf.”4 In plaats van naar Kant, verwijst Jonas 
zeer algemeen naar "onze 'Westelijke' culturele traditie" (PhE 107/TME 110). In 
een voetnoot voegt hij hier nog aan toe, als het ware zonder daar zelf een 
beroep op te doen: "religiously, no one is expendable absolutely: the 'image of 
God' is in all." (PhE 123)5  

 
b) De tekst 'Against the stream' (1970) maakte oorspronkelijk onderdeel 

uit van de hierboven behandelde congresvoordracht over medische experi-
menten met patiënten, maar werd later uitgebreid en zelfstandig gepubliceerd. 
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Dit “strijdschrift”, zoals Jonas het zelf noemt (TME 219), lokte veel reacties uit, 
omdat het een spaak stak in het wiel van de orgaantransplantatie, destijds nog 
een nieuw opkomende tak van de medische wetenschap. Een cruciale voor-
waarde voor de ontwikkeling van de transplantatiegeneeskunde was de be-
schikbaarheid van orgaandonoren. Veelal gaat het hierbij niet om mensen die 
een natuurlijke dood sterven. Bruikbare organen komen vaker van slachtoffers 
van een verkeersongeluk of van een misdaad, waarbij de hersenen zwaar be-
schadigd zijn. In Amerika ontstonden echter diverse rechtzaken waarbij mis-
dadigers stelden dat niet zij, maar de transplantatiechirurgen de dood van het 
slachtoffer hadden veroorzaakt.6 De medische wereld reageerde op deze juridi-
sche situatie met een voorstel tot het accepteren van “irreversibel coma” als een 
nieuwe definitie van de dood. Dit is het “Report of the Ad Hoc Committee of the 
Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death” waar Jonas 
zich in ‘Against the Stream’ rechtstreeks tegen richt. (PhE 132/TME 224) 

Wellicht juist door deze directe aanval is het een enigszins merkwaardig 
essay. Jonas spreekt zich namelijk überhaupt niet uit over orgaantransplantatie, 
maar uitsluitend over orgaandonatie. Vanzelfsprekend worden bij gebrek aan 
donoren de donororganen schaars, maar de lezer is toch nieuwsgierig naar een 
complete behandeling van het onderwerp. Het zal uit het betoog blijken dat een 
“Geen Bezwaar-systeem” voor het werven van orgaandonoren Jonas een gru-
wel zou zijn. Daarnaast is de vraag of een goed geïnformeerde wilsverklaring in 
een donorcodicil voldoet aan de vereiste van “genuine authenticity of voluntee-
ring” (PhE 108) die hij in het hierboven behandelde essay ‘Philosophical reflec-
tions on experiments with human subjects’ zelf formuleert. Een andere reden 
waarom de casus vrij zwak staat, ligt in het gegeven dat Jonas zijn argument 
geheel baseert op de vraag of het moment van overlijden al dan niet precies 
vastgesteld kan worden. De vraag naar de definitie van het tijdstip van overlij-
den is in moreel opzicht echter secundair ten opzicht van de vraag naar de aan-
vaardbaarheid van orgaandonatie. Uit het feit dat iemand volledig overleden is 
volgt immers nog steeds geen toestemming tot orgaandonatie (afgezien van het 
feit dat op de nier na diens organen dan ook al niet meer bruikbaar zijn voor 
transplantatie). Zowel het standpunt dat iemand ook bij leven (na zwaar her-
senletsel) reeds zou mogen doneren, als het standpunt dat iemand ook na zijn 
overlijden niet als donor gebruikt zou mogen worden, zijn moreel verdedig-
baar. De medische definitie van het moment van overlijden staat dus in beginsel 
los van het dispuut over de toelaatbaarheid van orgaandonatie. Het lijkt erop 
dat Jonas in ‘Against the Stream’ de argumentatie heeft gekozen die hem, onder 
de omstandigheden van dat moment, politiek-strategisch het meest doeltref-
fend leek.7 Dat neemt niet weg, dat hij zijn strijd, zoals hij in twee postscripta 
belijdt (TME 236-239), volledig verloren heeft.8 
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Over het gebruik van comapatiënten voor medische experimenten is Jo-
nas in het “moederartikel” ‘Philosophical reflections on experiments with hu-
man subjects’ reeds erg duidelijk: 

 
“Drafting the unconscious patient for nontherapeutic experiments is simply and 
unqualifiedly impermissible; progress or not, he must never be used, on the 
inflexible principle that utter helplessness demands utter protection.” (PhE 126) 

 
De kracht van dit argument dreigt echter verloren te gaan als het de voor-

standers van orgaandonatie lukt om de patiënt reeds in een vroeg stadium 
dood te verklaren. Jonas ziet zich gedwongen om zich tegen de nieuwe definitie 
te verzetten. Zijn argument tegen de hersendood luidt: 

 
"Since we do not know the exact borderline between life and death, nothing less than 
the maximal definition will do - brain death plus heart death plus any other 
indication that may be pertinent - before final violence is allowed to be done." 
(PhE 130; 138) 

 
Tactisch lijkt dit niet zo’n slim argument. De tegenstanders zeggen 

immers met de hoogste graad van deskundigheid dat zij nu net wel exact de 
grens tussen leven de dood kunnen vaststellen, namelijk bij de hersendood. Dat 
neemt niet weg, dat we juist dit argument moeten meenemen in onze zoektocht 
naar Jonas’ uitgangspunten. Het is niet zo, dat Jonas een romantisch onder-
scheid wil maken tussen een “natuurlijke” en een “technisch vastgestelde” 
dood. Hij pleit tegen het technisch vaststellen van de dood omdat iedere selectie 
van criteria tevens een uitspraak doet over het wezen van het menselijk leven. 
Zo komt in de definitie van de dood als hersendood volgens Jonas een typisch 
Cartesiaans mensbeeld tot uitdrukking. (TME 234; 240) Blijkbaar vindt hij dat 
mensbeeld te beperkt. Uiteindelijk gaat het hem echter om de bescherming van 
de zieken en zwakken. Jonas verzet zich tegen de hersendood om de allerzwak-
sten tegen utilitaristische exploitatie te beschermen. 

 
c) In ‘Biological Engineering: A Preview’, voor het eerste verschenen in 

‘Philosophical Essays’, in 1974, buigt Jonas zich over de gevaren van genetische 
manipulatie. Hij behandelt de onderwerpen eugenetica en klonen, echter met 
verschillende argumenten. We kijken eerst hoe hij oordeelt over eugenetica, de 
casus klonen komt aan de orde onder punt d). Jonas maakt onderscheid tussen 
negatieve en positieve eugenetica. Negatieve eugenetica betreft de strijd tegen 
erfelijke ziekten, positieve het bevorderen van specifieke genetische eigenschap-
pen. Ten aanzien van negatieve eugenetica is zijn oordeel verrassend ruimden-
kend, volgens Hanneke van den Boer-van den Berg zelfs veel te ruimdenkend.9 
Hij staat niet afwijzend tegenover prenatale screening op ernstige afwijkingen 
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en hij vindt het redelijk om, vanwege de maatschappelijke kosten en de kwali-
teit van het genenbestand, aan mensen met een erfelijke ziekte, als zij zelf hun 
overleven in feite te danken hebben aan de medische wetenschap, te vragen om 
af te zien van eigen kinderen. (PhE 147-150; TME 173-175) Deze ruimdenkend-
heid tegenover negatieve eugenetica is echter bovenal bedoeld om het contrast 
te verscherpen met zijn scherpe veroordeling van positieve eugenetica. Het 
wezenlijke verschil ligt in het feit dat positieve eugenetica zich een oordeel 
aanmatigt over genetische perfectie. Dit zou een wijsheid vereisen die wij echter 
niet bezitten, volgens Jonas. 

 
“Who is to judge the excellence of the specimens – of the semen and ovum 
donors, and by what standards? Let us remember that it is much easier to iden-
tify the undesirable than the desirable, the malum than the bonum. That diabetes, 
epilepsy, schizophrenia, hemophilia are undesirable, to afflicted and fellow 
men alike, is noncontroversial. But what is “better” – a cool head or a warm 
heart, high sensitivity or robustness, a placid or a rebellious temperament?” 
(PhE 152) 

 
Hier vinden we een voorbeeld van de argumentatie waarvan de heuris-

tiek van de vrees de algemene uitdrukking is: het slechte en bedreigende bezit 
een evidentie die aan het “beste” ontbreekt. Jonas verdedigt bewuste onwe-
tendheid over het hoogste menselijk goede als de beste garantie voor “de trans-
cendente waarde van de mens”. (PhE 165/TME 198) Wie toch een oordeel velt 
over de meest gewenste eigenschappen van toekomstige generaties, onder-
werpt de mensheid aan zijn eigen maatstaven. Genetische manipulatie brengt 
onvermijdelijk met zich mee, dat “nut” een maatstaf wordt voor het beoordelen 
van mensen. Positieve genetische manipulatie geschiedt nooit omwille van de 
toekomstige schepselen zelf, maar altijd ten behoeve van een nuttig doel van 
hun scheppers. Schepselen die intrinsieke waarde hebben worden door de wil-
lekeurigheid van het ontwerp gereduceerd tot objecten van instrumentele 
waarde. (PhE 145; 165-166/TME 169; 197-199) 

 
d) Jonas spreekt niet over het klonen van dieren, maar richt zich uitslui-

tend op het kopiëren van voortreffelijke mensen, ongeacht de technische en 
maatschappelijke onwaarschijnlijkheid van dit soort science fiction. (PhE 
157/TME 186) Verder noemt hij het feit dat experimenten per definitie soms 
mislukken wel, maar gebruikt hij dit niet als doorslaggevend argument om de 
casus van tafel te vegen. Het is opvallend dat hij aan zo’n zwaar argument maar 
zo’n kleine rol toebedeelt: het gaat immers om mensen en die mag je niet opzet-
telijk laten mislukken. (PhE 144; 163/TME 167; 193) Zowel uit het feit dat Jonas 
niet de meest realistische casus kiest, als uit het feit dat hij geen interesse toont 
voor de respectievelijke kracht van zijn verschillende argumenten, blijkt dat hij 
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geen toegepast ethicus is. Hij stopt niet als de casus beslist is, hij is er überhaupt 
niet op uit een casus te beslissen. Hij gebruikt de casus eerder als onderzoeks-
materiaal op grond waarvan hij een fundamenteel oordeel kan ontwikkelen. Hij 
wil de kern van de zaak blootleggen. Het gaat er niet alleen om waarom klonen 
niet mag, hij wil ook duidelijk maken waarom het ten diepste een foute wens is. 
Voor ons is dit geen bezwaar, komt het zelfs goed uit omdat wij op dit moment 
Jonas’ medische ethiek bestuderen juist met als doel uit de “toepassingen” zijn 
principiële uitgangspunten te reconstrueren.  

Hetzelfde argument waarmee positieve eugenetica veroordeeld werd, 
kan tevens als bezwaar tegen het klonen van mensen aangevoerd worden. 
Namelijk: waar haal je een maatstaf vandaan om te beoordelen wat “beter” is. 
Een voorgeselecteerd kind is geen doel op zich meer, maar een soort speelgoed 
voor de ouders. In tegenstelling tot de positieve eugenetici, die de menselijke 
soort, getuige hun wens haar te verbeteren, blijkbaar niet goed genoeg vinden, 
betonen de kloonouder(s) in wezen echter toch eerbied aan de menselijke soort. 
Zij kiezen hun favoriete modellen immers uit de bestaande voorraad menselijke 
exemplaren. (PhE 165/TME 198) Toch lijkt hun voorkeur voor een specifiek 
voorbeeld, een Rembrandt, een Carl Lewis of een Maria Callas, onrecht te doen 
aan de intrinsieke waarde van het kind als uniek en nieuw mens.  

Waarom is het voor een kloon van een beroemdheid niet juist een voor-
deel met wat extra talent te mogen starten? Ten aanzien van positieve eugene-
tica zegt Jonas, dat niemand voldoende wijsheid bezit om te kunnen uitmaken 
wat werkelijk in het genetisch voordeel van toekomstige generaties zou zijn. Dit 
argument is echter niet eenvoudig over te plaatsen naar de casus klonen, omdat 
het hier om een enkel individu gaat. Een bovengemiddeld talent op welk 
gebied dan ook lijkt al gauw in het voordeel van een kloonkind. Maar we kun-
nen uiteraard niet allemaal bovengemiddeld zijn. Jonas wil geen talentenjacht. 
Hij houdt een uitvoerig pleidooi voor het fundamentele recht van ieder kind op 
een brandschoon nieuw leven, onbevlekt door prenatale intenties en interven-
ties. Het kloonkind zou in dit opzicht in zijn recht worden aangetast, omdat het 
voorbeeld van zijn oudere tweelingbroer of –zus onherroepelijk een bepaalde 
rol zou gaan spelen in zijn levensplan. (N. B. hierin schuilt het relevante ver-
schil met gelijktijdige, eeneiige tweelingen.) Zo verwacht Jonas dat de ouders 
van een Rubenstein-kloon wel een piano voor hun kind zullen kopen. (PhE 
162/TME 203) 

 
“The trial of life has been cheated of its enticing (also frightening) openness. 
[The cloned individual] is antecendently robbed of the freedom which only 
under the protection of ignorance can thrive.” (PhE 162) 

 
Omwille van de authenticiteit van het individu proclameert Jonas een 

“recht op niet-weten”. Zonder geheim geen ontdekking en zonder droom geen 
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vervulling. Ieder mens heeft het recht om een verrassing voor zichzelf te zijn. 
(PhE 163/TME 194) Dit psychologisch-antropologisch argument is dus niet spe-
cifiek voor de techniek van het klonen, maar zou ook voor een krachtige, voor-
spellende genetica gelden. Hiertegen maakt H. Tristam Engelhardt bezwaar. Hij 
stelt dat uit gebruikersonderzoek rond het human genome project blijkt dat de 
meeste mensen, in tegenstelling tot het recht op onwetendheid dat Jonas hen 
wil toekennen, juist graag meer informatie over hun genetische risico’s willen, 
om daar preventief rekening mee te kunnen houden.10 Dat bewijst echter nog 
niet dat Jonas een volstrekt minderheidsstandpunt belijdt. We zouden zijn 
“recht op niet-weten” kunnen parafraseren met het spreekwoord “van het con-
cert des levens heeft niemand een programma”, waar we dan aan toe moeten 
voegen:  “en wil ook niemand een programma, ook al zou dat uitgeprint kun-
nen worden”. De leden van de gebruikersgroep van het human genome project, 
waar Engelhardt aan refereert, willen graag weten wat zij kunnen doen om niet 
(vroeg) dood te gaan, maar ze willen waarschijnlijk toch liever niet weten waar-
aan en hoe ze wel dood gaan. De vraag wordt dan waar de grens ligt waar ver-
standige preventie verandert in zinledige voorwetenschap. Een richtlijn van de 
preventieve geneeskunde is dat het geen zin heeft om te testen op risico’s die je 
niet kunt bestrijden of vermijden. Van de subtiele dilemma’s die zich hier in de 
praktijk voordoen staat Jonas’ visie op het klonen van mensen echter mijlenver 
verwijderd. 

Een tweede bezwaar tegen de casus is mogelijk op grond van het feit dat 
Jonas een genetisch determinisme veronderstelt. Onder andere omdat slechts 
gedeelten van het genetisch materiaal tot expressie komen, zullen waarschijnlijk 
ook ouder en kloon aanzienlijk van elkaar verschillen. De vraag of de theorie 
van het genetisch determinisme wel klopt, maakt volgens Jonas echter uitein-
delijk geen verschil uit voor het morele argument, omdat onjuiste verwachtin-
gen ten aanzien van klonen net zo veel kwade invloed kunnen uitoefenen. (PhE 
161/TME 191) Hier heeft Jonas mijns inziens niet helemaal gelijk. Stel, dat gene-
tische determinisme een onjuiste theorie is, en de kloonouder(s) zijn daarvan op 
de hoogte en hebben hun keuze voor een kloonkind dan ook helemaal niet op 
een talentenselectiemotief gebaseerd, maar op een andere reden (bijvoorbeeld 
een oplossing voor onvruchtbaarheid), dan kan men de ouder(s) toch niet ver-
antwoordelijk stellen voor de onjuiste verwachtingen ten aanzien van het 
kloonkind die mogelijk gekoesterd worden door anderen die ten onrechte wel 
in genetisch determinisme geloven?11  
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Idolatrie 

Als we terugkijken naar deze vier casussen, ontdekken we gemakkelijk 
twee gemeenschappelijke uitgangspunten. Ten eerste, het meest op de voor-
grond tredend in de casus medische experimenten met patiënten, het principe 
van respect voor de individuele persoon. Ten tweede, het duidelijkste in het 
geval van klonen, Jonas’ verdediging van de onbekendheid van de menselijke 
essentie als waarborg voor de intrinsieke waarde van ieder individu. Het eerste 
principe is een gemeenschappelijke overtuiging binnen de gehele Westerse 
traditie, het tweede vertegenwoordigt de specifieke inbreng van Jonas. Om 
precies te zijn lijkt het tweede principe, het axioma van onwetendheid omtrent 
het summum bonum, te functioneren als ondersteuning of verklaring voor eerste 
principe, dat meestal als in zichzelf reeds evident wordt beschouwd. Het bena-
drukt de onherleidbaarheid of onachterhaalbaarheid van het individu. Hiermee 
schaart Jonas zich aan de zijde van Kant en Levinas. 

Als we deze praktische uitgangspunten vergelijken met het principe van 
doelstrevendheid als goed op zich, waarop hij zijn ethiek fundeert, dan zien we 
nog geen duidelijk verband. De vraag is waar Jonas het axioma van onwetend-
heid omtrent het hoogste goede vandaan haalt dat blijkbaar zo’n belangrijke rol 
speelt in zijn toegepaste ethiek. Het in de begindagen van zijn belangstelling 
voor de toegepaste ethiek geschreven essay ‘Contemporary Problems in Ethics 
from a Jewish Perspective’, opgenomen in ‘Philosophical Essays’ onthult een 
belangrijke inspiratiebron. In deze voordracht uit 1968 voor de “Central Confe-
rence of American Rabbis” (PhE 168) doet Jonas onbeschroomd een moreel 
beroep op religieuze autoriteit. Het resultaat is een verrassend helder, alhoewel 
inhoudelijk weinig origineel betoog: 

 
“Reason triumphant through science has destroyed the faith in revelation, wit-
hout, however, replacing revelation in the office of guiding our ultimate 
choices. [...] This situation is reflected in the failure of contemporary philosophy 
to offer an ethical theory, i.e., to validate ethical norms as part of our universe of 
knowledge." (PhE 168) 

 
Onomwonden stelt Jonas de diagnose van het ethische “vacuum” (PhE 

168) dat het huidige tijdsgewricht kenmerkt. “Darwinisme, historicisme en psy-
choanalyse” (PhE 170) hebben ons ontzag voor de mens en ons geloof in abso-
lute waarden radicaal ondermijnd. Met dit essay maakt Jonas zijn debuut op het 
podium van de ethiek. Reeds bijna tien jaar daarvoor, in ‘The Practical Uses of 
Theory’, opgenomen in ‘The Phenomenon of Life’, verwoordt hij zijn bezorgd-
heid over de opkomst van de ‘science-based technology’. Daar komt echter 
geen enkel expliciet moreel oordeel aan te pas. In ‘Contemporary Problems’ ligt 
dat anders. Het is een aanklacht tegen de moderne ethiek, van pragmatische tot 
existentialisme: 
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“To me it is amazing that none of the contemporary schools in ethical theory 
comes to grips with the awesome problem posed by the combination of this 
anarchy of human choosing with the apocalyptic power of contemporary man – 
the combination of near-omnipotence with near-emptiness. The question must 
be asked: Can we afford the happy-go-lucky contingency of subjective ends and 
preferences when (to put it in Jewish language) the whole future of the divine 
creation, the very survival of the image of God have come to be placed in our 
fickle hands?” (PhE 176) 

 
Op zoek naar een alternatief, inventariseert Jonas “what counsel we can 

take from the perennial Jewish stance in the pressing dilemma of our time.” 
(PhE 178) Het idee van de schepping roept eerbied op voor de natuur en in het 
bijzonder voor de mens: “for he alone is said to be created ‘in the image of 
God’.” (PhE 180) Met opvallend gemak tovert Jonas deze mysterieuze bood-
schap om in een toepasbaar concept.12 Hier vinden we het religieus geformu-
leerde origineel van het verbod op genetische manipulatie dat hij vijf jaar later 
uitwerkt in ‘Biological Engineering’: 

 
“Quite apart from the terrible danger of error and shortsightedness inherent in 
our fallibility, quite apart, that is, from considerations of prudence - we simply 
must not try to fixate man in any image of our own definition and thereby cut 
off the as yet unrevealed promises of the image of God. We have not been 
authorized, so Jewish piety would say, to be makers of a new image, nor can we 
claim the wisdom and knowledge to arrogate that role." (PhE 181) 

 
In ‘Biological Engineering’ gebruikt hij exact dezelfde argumenten, echter 

ontdaan van hun religieuze context. Daar zegt hij, zoals reeds geciteerd: “Who 
is to judge the excellence of the specimens […] and by what standards?” En hij 
vervolgt: “The pretense to such knowledge alone should be sufficient ground to 
disqualify the pretender.” (PhE 152) Hier klinkt het religieuze taboe bijna hoor-
baar door. Jonas doet in ‘Biological Engineering’ wel pogingen om een seculier 
biologisch argument tegen genetische selectie te formuleren, maar ook hier is de 
vraag of hij zijn argument nu uit de evolutieleer haalt of het er juist in legt. Let 
op hoe hij zijn uitspraak “we simply must not try to fixate man in any image of 
our own definition” hier vervangt door een verwijzing naar Nietzsche’s 
omschrijving van de mens als “unfixed animal”: 

 
“It was the biological and metaphysical strength of human evolution that it 
somehow avoided the shortrange advantages of specialization, the blind alley 
of so many evolutionary lines […]. That man is nonspecialized –the “unfixed 
animal,” as Nietzsche said– constitutes an essential virtue of his being.” (PhE 
153; TME 177) 
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We zien dus dat Jonas zich in zijn medische ethiek rechtstreeks beroept 

op de joods-christelijke opvatting van de mens als geschapen naar Gods beeld.13 
Zoals reeds opgemerkt zijn de morele implicaties van de kwalificatie van de 
mens als “evenbeeld Gods” voor hem volkomen duidelijk, op zijn minst op 
hoofdlijnen. Hij geeft onomwonden aan wat volgens hem de essentie is: 

 
“The reader can easily draw the connection from the idea of the image of God 
to the principle of respect for the person, his freedom, and his dignity. The 
protest should always be against turning men into things.” (PhE 181) 

 
Jonas geeft verder geen uitleg bij zijn interpretatie, maar wat in ieder 

geval opvalt, is dat hij niet enkel refereert aan Genesis 1, vers 27: “God schiep 
de mens als het evenbeeld van zichzelf. Hij schiep de mens: man en vrouw.”14 
Hij verwijst ook naar verschillende andere belangrijke symbolen uit de eerste 
bijbelboeken. Zo spreekt hij meestal niet uitsluitend over het “Imago Dei”, maar 
over “de belofte van het Imago Dei”, waarmee hij verwijst naar het verbond dat 
God sloot met Noach (Genesis 9), Abraham (Genesis 15; 17) en Mozes (Exodus 
19; 34), en waardoor de aandacht verschuift van de vraag welke menselijke 
eigenschappen het “Imago Dei” zouden weerspiegelen naar de vraag wat voor 
relatie en wat voor eschatologie uit deze belofte zouden voortvloeien. Het 
belangrijkste element in Jonas’ interpretatie van het “Imago Dei” is echter zijn 
afkeer van het “fixeren van het beeld” van de mens door een zelfbedachte defi-
nitie, waarmee hij verwijst naar het idolatrieverbod uit de tien geboden en het 
verhaal van het gouden kalf. (Exodus 20; 32) In hoofdstuk zes gaan we dieper in 
op de religieuze achtergrond van Jonas’ ethiek en op de mogelijke verwant-
schap van zijn denken met de negatieve theologie, waarin het idolatrieverbod 
een centrale plaats inneemt. Nu onderzoeken we verder slechts welke rol het 
idee dat de mens geschapen is naar Gods beeld speelt in ‘Das Prinzip Verant-
wortung’. 

 
 

Utopie en perfectie 

In ‘Das Prinzip Verantwortung’ vinden we zowel de term als de strek-
king terug van het idee dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Bij herhaling 
verwijst Jonas naar het “Begriff des Menschen” (PV 8; 63), naar het 
“Menschenbild” of het “Bild des Menschen” (PV 8; 52-53; 63) en naar het “Idee 
des Menschen” (PV 91). In het Engels respectievelijk: “the concept of man” (IR 
x), “the image of man” (IR 20-21; 26), “the normative conception of man” (IR 26) 
en “the idea of Man” (IR 43). Het gaat hier steeds om “het wezen van de mens”, 
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maar Jonas legt nergens uit wat hij daaronder verstaat. In zijn herformulering 
van de kantiaanse categorische imperatief gaat het om “der Permanenz echten 
menschlichen Lebens auf Erden.” (PV 36) (IR 11: “genuine human life”) En met 
betrekking tot het bestaansrecht van toekomstige generaties spreekt hij over 
“ihre Pflicht zu wirklichem Menschentum.” (PV 89) (IR 42: “their duty to be 
truly human.”) Jonas maakt hier onderscheid tussen echt en onecht menselijk 
leven, maar hij noemt geen enkel criterium.  

Uit de bespreking in de vorige paragraaf van ‘Contemporary Problems in 
Ethics from a Jewish Perspective’ is duidelijk geworden, dat Jonas met de term 
“het beeld van de mens” een analogie beoogt met de religieuze notie van de 
mens als geschapen naar Gods evenbeeld. Dit wordt bevestigd door drie passa-
ges in ‘Das Prinzip Verantwortung’ waarin bij uitzondering de religieuze ver-
wijzing wel expliciet behouden is. De eerste passage komt na tweehonderdvijf-
tig pagina’s waarin Jonas zich steeds gedistantieerd heeft van religieuze verwij-
zingen voor de lezer als een grote verrassing: 

 
“Aber worauf es jetzt ankommt, ist nicht, ein bestimmtes Menschenbild zu 
perpetuieren oder herbeizuführen, sondern zu allererst den Horizont der 
Möglichkeit offenzuhalten, der im Fall des Menschen mit der Existenz der Art als 
solche gegeben ist und – wie wir dem Versprechen der »imago Dei« glauben 
müssen – der menschlichen Essenz immer neu ihre Chance bieten wird.” (PV 
250)  

 
Weliswaar komt dit citaat uit het vijfde hoofdstuk, maar oorspronkelijk 

komt het uit het begin van ‘Responsibility Today’, dezelfde tekst waarin de 
heuristiek van de vrees en het ontologisch gebod “dat de mensheid moet 
bestaan” (PV 91) voor het eerst het licht zagen. Chronologisch gezien is dit het 
tweede van de vijf essays waaruit ‘Das Prinzip Verantwortung’ is samenge-
steld. Dit betekent overigens ook, dat Jonas de term “beeld van de mens” alleen 
in de oudste twee essays van ‘Das Prinzip Verantwortung’ gebruikt en later niet 
meer, behalve in de inleiding. Het is niet helemaal duidelijk waarom. In latere 
teksten spreekt hij gewoon over “de mens”, “mensen” of “de mensheid”. 

De tweede en derde passage komen alleen in de Duitse uitgave voor, bei-
de in het laatste gedeelte van het boek. De tweede lijkt eigenlijk niet meer dan 
een losse opmerking tussendoor. In de paragraaf ‘Verbesserung der 
Bedingungen ohne Köder der Utopie’ (PV 385) schrijft Jonas dat ook in een vrije 
maatschappij de mens op dwaalsporen terecht kan raken. Vrijheid heft de men-
selijke ambivalentie niet op. De dwaalwegen van de vrije mens zijn moeilijker te 
voorspellen (dan die van de onvrije mens), aldus Jonas: “aber sie werden da 
sein und nicht aufhören, die imago Dei zu bedrohen.” (PV 386) De derde pas-
sage is echter ondubbelzinnig. Het betreft de religieuze oproep in de (Duitse) 
slotparagraaf, getiteld: “Um die Hütung des »Ebenbildes«”. (PV 392) (De Engel-
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se uitgave heeft, zoals reeds eerder opgemerkt, een ander slot gekregen, het 
oorspronkelijke slot van ‘Responsibility Today’: apocalyptisch, maar minder 
religieus. (IR 202-203)) 

 
“Die Hütung des Erbes in seinem »ebenbildlichen« Ansinnen, also negativ auch 
Behütung vor Degradation, ist Sache jeden Augenblicks; keine Pause darin zu 
verstatten die beste Garantie der Dauer: sie ist, wenn nicht die Zusicherung, 
gewiß die Vorbedingung  auch künftiger Integrität des »Ebenbildes«. (PV 393) 

 
Achteraf beschouwd moeten we constateren dat Jonas door zijn gebruik 

van “het beeld van de mens” als belangrijke ethische term de nodige verwar-
ring sticht. Ten eerste omdat hij een religieuze term uit haar context licht zonder 
de nieuwe betekenis nauwkeurig uit te leggen. Uit de citaten blijkt dat hij in 
feite aan de oude betekenis wil vasthouden. Maar door de religieuze achter-
grond weg te laten, dreigt de term zowel haar fundament als haar inhoudelijke 
betekenis te verliezen. Wanneer Jonas zegt, dat uiteindelijk een “ontologische(r) 
Imperativ aus der Idee des Menschen” (PV 91) de basis vormt voor het verbod 
op technologieën met risico’s van mondiale omvang, moet hij dus zowel de 
geldigheid van ontologische argumenten in het algemeen, als de specifieke 
inhoud van dìt ontologische “idee van de mens” uitleggen. Anders geformu-
leerd, niet alleen de geldigheid van een ethisch beroep op “de natuurlijke orde”, 
maar ook de specifieke interpretatie van deze orde moet uitgelegd en verde-
digd worden. De eerste taak pakt hij met beide handen aan – het ontologisch 
fundament lijkt de voornaamste inzet van ‘Das Prinzip Verantwortung’ –, maar 
de tweede lijkt hij te verwaarlozen. (Dat is dan ook de interpretatievraag waar 
wij ons nu mee bezig houden.) 

In het verlengde hiervan ligt de tweede bron van verwarring. Uit de me-
dische essays kwam naar voren dat Jonas de menselijke essentie nu net als on-
kenbaar wil beschouwen. In ‘Contemporary Problems’ gebruikt hij de religi-
euze opvatting van de mens als geschapen naar Gods beeld inderdaad juist als 
grondslag voor het verbod het wezen van de mens te definiëren. (PhE 181) In 
een religieuze context is het aannemelijk dat het idolatrieverbod ten aanzien 
van God, via welke exacte theologische formulering dan ook, overerft op de 
mens, die immers naar zijn evenbeeld geschapen is. Als het beeld van God on-
kenbaar is, is het beeld van de mens evenzeer onkenbaar. Maar buiten de religi-
euze context valt deze vanzelfsprekendheid weg. In een meer humanistische 
context kan iedereen zijn eigen invulling geven aan het beeld van de mens. 
Kortom, de term “beeld van de mens” is misleidend omdat hij een bepaalde 
inhoud suggereert, terwijl Jonas juist bedoelt dat dit beeld boven iedere inhou-
delijke bepaling verheven is. Het begrip “integriteit”, dat hij in het laatste citaat 
hierboven zelf gebruikt, biedt als gangbare ethische term wellicht nog het mees-
te houvast bij de interpretatie van zijn ethiek. De term “integriteit” is in beginsel 
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nog even vaag en oningevuld als de term “beeld van de mens” en kan dus 
geenszins als een concretisering worden opgevat. We vinden hem tevens terug 
in de vierde formulering van zijn categorische imperatief: “Schließe in deine 
gegenwärtige Wahl die zukunftige Integrität des Menschen als Mit-Gegenstand 
deines Wollens ein.” (PV 36) Niet alleen met betrekking tot de mens (zie ook 
TME 12), maar ook met betrekking tot de levende natuur gebruikt Jonas expli-
ciet de term “integriteit”: “ein stummer Appell um Schonung ihrer Integrität 
scheint von der bedrohten Fülle der Lebenswelt auszugehen.” (PV 29; zie ook 
PV 246) Waarom gebruikt Jonas nog de religieus beladen term “beeld van de 
mens”? In een seculier betoog verdient de term “integriteit” de voorkeur. Wel-
licht wil hij bewust de indirect religieuze connotaties van deze laatste term een 
rol laten spelen in de toepassing van zijn ethiek. Niettemin zal hij die rol dan 
moeten uitleggen en verdedigen. Met Jonas kunnen we in ieder geval al wel 
inzien dat de integriteit van het individu, die centraal stond in de medisch-
ethische essays, uiteindelijk gefundeerd moet worden in een beeld van de inte-
griteit van “de mens” in het algemeen. 

Laten we nu nagaan of de verwijzingen naar “het beeld van de mens” in 
‘Das Prinzip Verantwortung’ aansluiten bij het gebruik van de term in de medi-
sche essays. Slechts op twee plaatsen in ‘Das Prinzip Verantwortung’ past Jonas 
zijn ethiek op min of meer concrete technische ontwikkelingen toe. Ten eerste in 
de paragraaf over “Der Mensch als Objekt der Technik” (PV 47) in hoofdstuk 
één en ten tweede in de utopiekritiek in hoofdstuk vijf en zes. In hoofdstuk één 
geeft Jonas drie korte voorbeelden om te laten zien dat de moderne techniek 
vragen aan de orde stelt die niet meer vanuit een traditionele, meer op recht-
vaardigheidseisen gerichte ethiek beoordeeld kunnen worden, maar een beroep 
doen op ons “beeld van de mens”. (PV 52) In dit kader noemt hij de mogelijk-
heid van langdurige levensverlenging, psychofarmacologische gedragsbeïn-
vloeding door middel van medicijnen (zoals Prozac of Ritalin) en genetische 
manipulatie. Met betrekking tot genetische manipulatie refereert hij letterlijk 
aan het idolatrieverbod door te vragen: “Wer werden die »Bild«-Macher sein, 
nach welchen Vorbildern, und auf Grund welchen Wissens?” (PV 53)  

De kritiek op de utopie en het vooruitgangsdenken, in het laatste deel 
van ‘Das Prinzip Verantwortung’, heeft op het eerste gezicht weinig samenhang 
met de overige hoofdstukken. Slechts weinig critici hebben aandacht besteed 
aan dit deel van het boek.15 Maar als we ‘Das Prinzip Verantwortung’ lezen als 
een verdediging van een principe van respect voor de integriteit van de mens 
wordt deze samenhang veel duidelijker. Jonas is geen tegenstander van voor-
uitgang, maar hij verwerpt de positieve, of melioristische opvatting van voor-
uitgang. Hij geeft wel direct toe dat het wegnemen van slechte omstandighe-
den, zoals despotisme of economische uitbuiting, waar een demoraliserende 
invloed op de samenleving vanuit kan gaan, als een vorm van vooruitgang 
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beschouwd mag worden. (PV 301) Maar het streven naar het verbeteren van de 
maatschappij gaat veel verder dan het bestrijden van slechte omstandigheden. 
Het streven naar verbetering veronderstelt een ideaalbeeld van de beste samen-
leving, het bestrijden van onrecht niet.  

We herkennen dezelfde argumentatie als in de casus eugenetica. Nega-
tieve eugenetica is acceptabel, positieve niet, omdat daardoor het beeld van de 
mens aan een bepaalde definitie onderworpen wordt. En zoals genetische 
recombinatie als het toppunt van positieve eugenetica wordt opgevoerd, zo 
vormt de utopie voor Jonas de overtreffende trap van het vooruitgangsgeloof. 
We zien ook dat hij in beide gevallen de behoefte voelt om reeds ruimschoots 
doorslaggevende common sense argumenten aan te vullen met veel minder 
overtuigende deontologische argumenten. Eerst verwerpt hij de materiële haal-
baarheid van het utopische project binnen de grenzen van het milieu (PV 327), 
vervolgens trekt hij op antropologische gronden de wenselijkheid van het uto-
pische “luilekkerland” in twijfel (PV 342) en tenslotte keert hij zich op metafysi-
sche gronden tegen de utopie wegens haar misprijzen van de geschiedenis. (PV 
376) Jonas stelt dat de eerstgenoemde pragmatische argumenten weliswaar 
reeds afdoende bezwaren opleveren, maar dat daarnaast een antropologisch-
filosofische kritiek gewenst is om een vrijwillig afscheid van het utopie-ideaal te 
bewerkstelligen. Ook hier vinden we, onverwacht maar onmiskenbaar, een 
letterlijke verwijzing naar het idolatrieverbod. Jonas wil laten zien dat de utopie 
“ein falscher Gott, ein unrichtiger Gegenstand der Hoffnung” is. (PV 326) 

Met name in de derde trap van het argument vinden we, zoals te ver-
wachten was, het argument terug dat voor Jonas de essentie uitmaakt. Hier 
verzet hij zich heftig tegen een teleologische opvatting van de geschiedenis, die 
in ieder geval aan de Marxistische utopie ten grondslag ligt en die hij ook aan 
Ernst Bloch toeschrijft. (PV 376) Een teleologische verklaring van de geschiede-
nis brengt met zich mee dat het lijden van vroegere en wellicht zelfs van hui-
dige generaties gerechtvaardigd zou kunnen worden alsof het historisch nood-
zakelijk zou zijn (geweest) in dienst van de ontwikkeling van de mensheid. 
Zinloze dingen dreigen een zin te krijgen die ze wellicht helemaal niet hebben, 
zinvolle dingen dreigen hun individuele zin te verliezen. Daarom citeert Jonas 
met instemming Ranke contra Hegel: “Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott.” 
(PV 202, noot 14; 387) Iedere definitie van het doel van de geschiedenis tast de 
integriteit van de ontwikkeling van de mens aan en gaat ten koste van de eigen 
waarde van individuele mensenlevens, in het heden en met terugwerkende 
kracht in het verleden. (PV 381; 387) Teleologie in de geschiedenis is een beledi-
ging voor het beeld van de mens als geschapen naar Gods evenbeeld. Jonas is 
ervan overtuigd, 
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“daß der »eigentliche Mensch« seit je da war – in seinen Höhen und Tiefen, in 
seiner Größe und seiner Erbärmlichkeit, seinem Glück und seiner Qual, seiner 
Rechtfertigung und seiner Schuld – kurz, in aller von ihm unzertrennlichen 
Zweideutigkeit. (PV 382) 

 
Jonas vindt dat de mens geen afgodsbeelden van zichzelf mag maken. In 

het streven naar medische perfectie en in utopische ontwerpen van de ideale 
samenleving liggen dergelijke afgodsbeelden besloten. Uiteindelijk gaat dit 
soort grootse doelstellingen altijd ten koste van individuele mensenlevens, of 
het nu gaat om comapatiënten of intellectuelen. Jonas’ utopiekritiek komt in het 
laatste hoofdstuk opnieuw aan de orde. Het betoog van dit hoofdstuk is echter 
voltooid: we hebben gezien dat Jonas’ “beeld van de mens” als geschapen naar 
Gods evenbeeld breed naar voren komt als het centrale beginsel van de toe-
passing van zijn ethiek.  
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Noten bij hoofdstuk 4.  

 
1 Conference of the American Academy of Arts and Sciences on the Ethical Aspects of 
Experimentation on Human Subjects, September 26-28, 1968, Boston, Massachusetts. 
(PhE 105) 
2 Om te herinneren aan de chronologie citeer ik uit de oorspronkelijke, Engelse publica-
ties. 
3 Volgens Arthur Schafer neemt Jonas aanvankelijk een uitermate strikt standpunt in, dat 
medisch onderzoek in hoge mate zou verlammen, maar zwakt hij dit vervolgens zoda-
nig af, dat hij weer dicht bij de bestaande praktijk uitkomt. De algemene regel, dat de 
kwaliteit van de toestemming in overeenstemming moet zijn met de mate van risico, 
noemt hij echter waardevol. Schafer (1983), p.76-79.  
4 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Akademie-Ausgabe Bd. IV, 
1911, p.429. 
5 In de Duitse vertaling zijn alle voetnoten weggelaten. 
6 Dowie (1990), p.176 e.v. 
7 Inderdaad heeft het lang geduurd voordat nieuwe wetgeving in alle staten van Noord-
Amerika aanvaard was. In het bijzonder in de staat New York werden wetswijzigingen 
met betrekking tot de hersendood lang tegengehouden. Of Jonas iets te maken heeft 
gehad met de “machtige katholieke en orthodox-joodse lobby’s” die door Dowie (p.190) 
als tegenstanders naar voren geschoven worden, is mij niet bekend; wel was Jonas een 
van de mede-oprichters van het Hastings Center. 
8 In een afzonderlijk artikel bespreek ik vanuit techniekdynamisch perspectief de tactie-
ken van verschillende medisch-ethische benaderingen van de vraag naar de aanvaard-
baarheid van orgaantransplantatie. Als een effectief protest het hoogste doel was ge-
weest, had Jonas beter gebruik kunnen maken van een utilistisch argument, door aan-
dacht te vragen voor de in die dagen nog zeer lage succespercentages van met name 
harttransplantaties. Zie Van der Valk (1997a). 
9 Van den Boer-van den Berg (1997), p.215-216 
10 Engelhardt (2003), noot 4 
11 Van der Valk (1997b) 
12 Johannes S. Reinders geeft een overzicht van de hedendaagse interpretaties en inter-
pretatiemoeilijkheden van het Imago Dei als basisconcept in de christelijke ethiek. (Rein-
ders, 1997). Opvallend genoeg toont geen van de door Reinders besproken posities enige 
verwantschap met de opvatting van Jonas. Jonas gebruikt geen referenties. Het is daar-
om niet te zeggen of de verschillen voortvloeien uit een verschil tussen joodse en christe-
lijke interpretaties van het Imago Dei of uit het feit dat Jonas zich op deze plek in het 
essay vooral over genetische manipulatie uitspreekt, terwijl Reinders zich richt op de 
morele status van ernstig gehandicapt ongeboren en pasgeboren leven. 
13 Jan Boersema citeert in zijn boek ‘Thora en Stoa over mens en natuur’ (Boersema 
(1997), p.67) een commentaar bij een recente, geannoteerde vertaling van Genesis, dat we 
als recente officiële versie van het concept van de mens als geschapen naar Gods beeld 
en gelijkenis (Genesis 1: 27) kunnen beschouwen: "Taken in sum total then, the two pa-
rallel terms [image] and [resemblance] describe man in his spiritual resemblance to his 
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Creator: his endowment with intellectual perception that gives him preeminence over 
the animals, that guides him consciously in the exercise of his free-choice, his moral 
sense of right and wrong, and finally that gives man his fundamental distinction of ap-
proximating some spiritual resemblance to his Creator." Genesis / A New Translation with 

a Commentary anthologized from Talmudic, Midrashic and Rabbinic Sources. Translation and 
Commentary by Rabbi Meir Zlotowitz, Overviews by Rabbi Nosson Sherman, Mesorah 
Publications, 1977. 
14 Groot nieuws Bijbel. NBG, 1983. 
15 Mij bekende uitzonderingen: Apel (1986), Gronke (1994) en Hottois (1996). 



 

   

 

Hoofdstuk 5. 

 

Negatieve teleologie 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben in de vorige hoofdstukken de natuurfilosofische fundering en 

de toepassing van Jonas’ ethiek op het terrein van de geneeskunde besproken. 
We hebben gezien dat deze twee delen nog niet op elkaar aansluiten. Er mist 
nog een deel van de redenering. Ik wil dit middenstuk nu invullen door een 
analyse van Jonas’ opvatting van het begrip verantwoordelijkheid. Voor zover 
de redenering in ‘Das Prinzip Verantwortung’ geen uitsluitsel geeft over de 
toepassing of zelfs de toepasbaarheid van zijn idee van verantwoordelijkheid, 
zoek ik een aanvullende interpretatie. Het doel blijft uiteraard een zo sterk 
mogelijke verdediging van zijn ethiek. Om te beginnen kijken we opnieuw naar 
de eerste twee kritische hoofdvragen uit hoofdstuk twee: “Waarom moet de 
mensheid voortbestaan?” en “Hoe moet de mensheid voortbestaan?”. Ik zal 
uitleggen dat we het ethisch systeem van Hans Jonas kunnen benoemen als een 
negatieve teleologie, dat wil zeggen als een vorm van consequentialisme zonder 
invulling van het idee van het goede leven. Daarna zullen we de tussenbalans 
opmaken met betrekking tot de vraag wat de meerwaarde is van een metafysi-
sche verantwoordelijkheidsethiek voor de technologische samenleving. 

 
 

Verantwoordelijkheid als goed op zich 

De eerste hoofdvraag luidde: “Waarom moet de mensheid voortbe-
staan?” In hoofdstuk drie hebben we gezien dat Jonas aannemelijk maakt dat 
doelstrevendheid als objectief goed beschouwd kan worden. Daaruit volgt ech-
ter nog niet dat er ook een mensheid zou moeten zijn en blijven. Toch was dit 
wat hij oorspronkelijk wilde bewijzen: “Daß eine Menschheit sei.” (PV 90) De 
redenering is dus nog niet voltooid. De argumentatie vraagt hier om ophel-
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dering. Weliswaar spreekt Jonas, zoals we bij de bespreking van zijn natuur-
filosofisch fundament reeds hebben opgemerkt, ook over een “Maximierung 
von Zweckhaftigkeit”. (PV 156) Het “Ja” van het zijn tegen zichzelf (PV 155) 
neemt toe in de soortenrijkdom en in de intensiteit van het subjectieve streven. 
We zouden daaruit kunnen afleiden dat de mens het topje van de evolutionaire 
piramide vormt, omdat hij het meest rijke intentionele leven lijkt te hebben. Dat 
zou een (indirecte) vorm van antropocentrisme zijn. Maar in ‘Das Prinzip Ver-
antwortung’ staat dit niet. In zijn natuurfilosofie sluit Jonas aan bij de aristoteli-
sche opvatting van de gelaagde opbouw van de levende natuur, waarin plant-
aardig, dierlijk en menselijk leven een toenemende vrijheid tonen. (TME 85) 
Maar hij neemt deze schijnbaar teleologische ontwikkeling in de evolutie niet 
over als grondslag voor  zijn ethiek. In ieder geval niet als directe rechtvaardi-
ging van een vorm van antropocentrisme. 

Jonas’ principe van doelstrevendheid biedt een zeer algemene grondslag 
om aan de gehele levende natuur een zekere integriteit toe te kennen. Alles wat 
doelstrevend is, is beter dan het niet-zijn, waartoe Jonas de levenloze materie 
lijkt te rekenen. Dat is echter juist een vorm van ecocentrisme. Hoewel we een 
principe van respect voor de integriteit van de levende natuur zeker als kern 
van Jonas’ ethiek moeten beschouwen, volgt hier nog niet uit waarom in het 
bijzonder de mensheid moet voortbestaan. Integendeel, uit dit principe zou 
evenzeer kunnen volgen dat de menselijke soort niet extra beschermd hoeft te 
worden zolang mensen niet zeldzaam zijn. Sterker nog, zo luidde althans het 
eerder genoemde argument van Wendnagel en Bernstein1, misschien moet de 
menselijke soort juist in zekere mate worden teruggedrongen, aangezien de 
menselijke doelstrevendheid ten koste gaat van de doelstrevendheid van tal 
van bedreigde diersoorten. Op grond van een algemeen principe van doelstre-
vendheid kan Jonas geen hiërarchie aanbrengen tussen de levende soorten. Als 
hij toch specifiek wil bepleiten dat de mensheid moet voortbestaan, moet hij 
uitleggen wat de voorrang van de mens ten opzichte van andere diersoorten 
bepaalt en hoe ver die voorrang reikt. Aan deze kwestie wijdt Jonas de para-
grafen “Primär ist Verantwortung von Menschen für Menschen”, en “Existenz 
der Menschheit: das »Erste Gebot«”. (PV 184-187) Hier schrijft hij: 

 
“Das Urbild aller Verantwortung ist die von Menschen für Menschen. Dieser 
Primat der Subjekt-Objekt-Verwandtschaft im Verantwortungsverhältnis liegt 
unwidersprechlich in der Natur der Sache.” (PV 184) 

  
Elk verantwoordelijk subject is zelf in ieder geval als kind ook object van 

verantwoordelijkheid geweest. (PV 185) Als speciaal natuurlijk kenmerk van de 
mens noemt Jonas zijn vermogen tot verantwoordelijkheid, dat net zo onmid-
dellijk bij hem hoort als zijn talige vermogens. (PV 185) Aan zijn vermogen tot 
verantwoordelijkheid ontleent de mens nog niet eens zozeer het recht, als wel 
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de plicht om voort te bestaan. Ik citeer de Engelse uitgave, die identiek is aan de 
brontekst van ‘The Concept of Responsibility’: 

 
“It is the ever-transcendent possibility, obligatory in itself, which must be kept 
open by the continued existence. To preserve this possibility is a cosmic respon-
sibility – hence the duty for mankind to exist. Put epigrammatically: the possi-
bility of there being responsibility in the world, which is bound to the existence 
of men, is of all objects of responsibility the first.” (IR 99) 

 
De (door mij) onderstreepte zinsneden staan in de Engelse teksten van 

1977 en 1985, maar niet in de Duitse tekst van 1979. (PV 186) Misschien omdat 
deze fragmenten tot verwarring kunnen leiden. (Maar waarom in 1985 dan 
weer wel?) Het lijkt mij dat in: “hence the duty for mankind to exist”, de klem-
toon op “mankind”, en niet op “exist” moet liggen. Er moeten mensen zijn, 
opdat er verantwoordelijkheid kan zijn. Kortom: het gaat helemaal niet om 
mensen, het gaat om verantwoordelijkheid. De prioriteit van de menselijke 
eigenschap “verantwoordelijkheid” wordt door andere passages bevestigd. De 
mensen zijn slechts “mere candidates for a moral order.” (IR 10; PV 34) Het zijn 
slechts “Verkörperungen” (PV 91) van het “Idee” (PV 91) van de  mens als ver-
antwoordelijk wezen.  

Jonas noemt de mogelijkheid van verantwoordelijkheid, een woord dat 
zelfs gecursiveerd wordt om de heiligheid van dit idee uit te drukken, “obliga-
tory in itself” en hij benoemt, zonder daar verder bij stil te staan, de mogelijk-
heidsvoorwaarde(n) voor het bestaan van verantwoordelijkheid tot eerste object 
van verantwoordelijkheid. Hier vindt een cruciale omschakeling plaats. Jonas 
doet helemaal geen beroep (meer) op enig principe van doelstrevendheid, maar 
behandelt verantwoordelijkheid als een zelf-evident principe. Op zijn minst 
zouden wij wensen dat hij daarbij een relatie zou leggen met de conclusie van 
het natuurfilosofisch betoog. Bovenstaand fragment komt uit hoofdstuk 4.III, 
terwijl het idee van doelstrevendheid als goed op zich gepresenteerd wordt in 
hoofdstuk 4.I. Deze hortende opbouw van de argumentatie is zonder twijfel het 
gevolg van het feit dat Jonas, zoals we in het eerste hoofdstuk hebben bespro-
ken, bij de samenstelling van ‘Das Prinzip Verantwortung’ zo veel mogelijk 
gebruik heeft willen maken van de bestaande tekst van reeds eerder gepubli-
ceerde essays. Het is niet vreemd dat in hoofdstuk 4.III het principe van doel-
strevendheid helemaal niet meer ter sprake komt, want de tekst van 4.III stamt 
uit het essay ‘The Concept of Responsibility’ (1977) en is dus ouder dan de tekst 
van 4.I, de conclusie van het natuurfilosofisch argument, die bij uitzondering 
wel nieuw toegevoegd is en dus pas later, met de publicatie van ‘Das Prinzip 
Verantwortung’ (1979) verschenen is. 

De eerste en meest voor de hand liggende verklaring van de relatie tus-
sen doelstrevendheid en verantwoordelijkheid is, dat verantwoordelijkheid 
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volgens Jonas het toppunt van doelstrevendheid zou zijn en dat daarom uit de 
goedheid van doelstrevendheid ook en in de eerste plaats de goedheid van 
verantwoordelijkheid zou volgen. In dat geval zou hij dus toch nog de evolu-
tionaire hiërarchie van toenemende vrijheid uit ‘Organismus und Freiheit’ bin-
nensluizen in zijn ethiek. We hebben echter reeds bij herhaling opgemerkt dat 
hij deze link in de tekst nergens legt. Een andere verklaring is, dat Jonas de 
goedheid van verantwoordelijkheid inderdaad als zelf-evident beschouwt en 
dat het natuurfilosofisch betoog “slechts” als functie heeft om een sceptische of 
nihilistische ontkenning van het bestaan van verantwoordelijkheid überhaupt 
te weerleggen. Laten wij dit vermoeden verder onderzoeken. 

Het essay ‘Zur ontologischen Grundlegung einer Zukunftsethik’ (1985), 
opgenomen in de bundel ‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische 
Vermutungen’, is de enige tekst waarin Jonas, achteraf, expliciet en nauwkeurig 
het betoog van ‘Das Prinzip Verantwortung’ verdedigt. Uit deze tekst komt 
heel duidelijk naar voren hoe hij zijn betoog bedoeld heeft. Hij vergelijkt zijn 
argument met het “ontologisch Godsbewijs”. (PUMV 138-139) Hij maakt deze 
vergelijking overigens ook reeds, maar minder uitvoerig, in ‘Das Prinzip 
Verantwortung’ en in een interview met het ‘Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie’. (PV 91, 234; BEN 32) Het “ontologisch Godsbewijs” luidt: “Uit het 
idee van God volgt dat hij ook bestaat.”2 Dit middeleeuwse argument van 
Anselmus van Canterbury is voor moderne mensen bijna niet meer te begrijpen. 
De vraag is wat überhaupt de bedoeling van het argument is. Volgens John 
Hick gaat het Anselmus niet om een bekering van atheïsten, maar om een oefe-
ning ter verdieping van het geloof.3 Het zogenaamde “teleologisch” Godsbewijs 
is veel herkenbaarder. Het luidt: “Uit de schoonheid en ingeniositeit van de 
schepping volgt dat God bestaat.”4 Jonas baseert zijn ethiek niet op de rechten 
van toekomstige generaties, maar op de waarde van het idee van de mensheid. 
Hij kiest voor een conceptuele analyse van het idee van verantwoordelijkheid. 
Zijn stelling luidt: “Uit het idee van verantwoordelijkheid volgt dat verant-
woordelijkheid ook moet bestaan”. (PUMV 139)  

 
“Was wir im Vorigen versucht haben, war die metaphysische Deduktion einer 
bestimmten Verantwortungspflicht, nämlich der für die Zukunft des Menschen, 
aus dem Phänomen der Verantwortung selbst – ein scheinbar zirkuläres »onto-
logisches Argument«, die Herausziehung einer Existenzsetzung aus dem 
formalen Wesen: aus Verantwortungsfähigkeit Verantwortungspflicht zur 
Erhaltung von Verantwortungsfähigkeit überhaupt, wobei letztere selbst das 
ursprüngliche Erfahrungsdatum ist.” (PUMV 138-139) 

 
Deze opzet van het argument nodigt uit tot de genoemde andere inter-

pretatie van het betoog. Uit het bestaan van verantwoordelijkheid volgt, vol-
gens Jonas, een plicht tot behoud van verantwoordelijkheid. Als dat zo is, hoeft 
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hij slechts de premisse te bewijzen, dat verantwoordelijkheid inderdaad echt 
bestaat, dat menselijke verantwoordelijkheid geen illusie is. En dat is precies de 
opdracht waaraan hij in het natuurfilosofische deel van ‘Das Prinzip Verant-
wortung’ voldoet. Voor de interpretatie van het fundament van Jonas’ ethiek 
betekent dit dat we zijn betoog over doelstrevendheid niet moeten zien als fun-
dering voor een normatieve morele hiërarchie, maar slechts als meta-ethisch 
bewijs voor de objectiviteit van verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we het 
natuurfilosofische gedeelte van ‘Das Prinzip Verantwortung’ enigszins degra-
deren tot een zijstap in het betoog, zij het geen onbelangrijke. Verantwoorde-
lijkheid bestaat alleen als het subject van verantwoordelijkheid werkelijk han-
delingsvrijheid heeft en als er een object van verantwoordelijkheid bestaat dat 
werkelijk waardevol is.  

 
 

Het kernargument 

We kunnen de redenering van Jonas nu als volgt samenvatten:   
a)  De mens bestaat en verantwoordelijkheid bestaat;  
b) Het behoud van de mogelijkheid van verantwoordelijkheid is het eer-

ste object van verantwoordelijkheid;  
c) Het bestaan van echt menselijk leven op aarde is een mogelijkheids-

voorwaarde voor het bestaan van verantwoordelijkheid;  
d) Dus: De mens moet voortbestaan, en wel op een wijze die in overeen-

stemming is met het voortbestaan van verantwoordelijkheid.  
De minst duidelijke stap in deze redenering is b). Waarom is verantwoor-

delijkheid zelf een object van verantwoordelijkheid, het allerbelangrijkste zelfs? 
Waarom moeten er ook in de toekomst verantwoordelijke mensen zijn? In ‘Das 
Prinzip Verantwortung’ beschouwt Jonas de waarde van verantwoordelijkheid 
en van de mens zelf klaarblijkelijk nog als onproblematisch. Dat niet slechts wij 
in deze tijd verantwoordelijkheid hebben, maar dat er ook in de toekomst ver-
antwoordelijke wezens zouden moeten zijn, wordt gepresenteerd als een van-
zelfsprekend gebod: “daß es sie weiter geben soll.” (PV 187) Toch is dit een 
serieuze stap die om een nadere argumentatie vraagt. In ‘Zur ontologischen 
Grundlegung einer Zukunftsethik’ erkent Jonas wèl dat de prioriteit van toe-
komstige verantwoordelijkheid in twijfel getrokken kan worden. En dus dat zij 
verdedigd zou moeten worden. Maar de natuurfilosofische onderbouwing laat 
hij hier verder buiten beschouwing. Slechts terzijde noemt hij de mogelijkheid 
om te twijfelen aan het bestaan van objectieve waarde nog als tegenargument. 
(PUMV 139) Hier presenteert Jonas een redenering die de mens zonder omwe-
gen tot voorzitter van de schepping benoemt:  
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“Der Mensch ist das einzige uns bekannte Wesen, das Verantwortung haben 
kann. […] Ebenso unmittelbar wie ihre Wesenhaftigkeit erkennen wir in dieser 
ontologischen Auszeichnung des Menschen, der Verantwortung fähig zu sein, 
intuitiv einen Wert, dessen Erscheinen in der Welt die schon vorher an 
Lebenswerten reiche Landschaft des Seins nicht einfach um einen weiteren Wert 
vermehrt, sondern alles Bisherige mit einem es generisch Transzendierenden 
übertrifft. Es stellt eine qualitative Steigerung der Werthaltigkeit des Seins 
überhaupt dar”. (PUMV 137) 

 
(Menselijke) verantwoordelijkheid zou intuïtief een kwaliteitssprong in 

de waardevolheid van het zijn inhouden. Zoals Jonas zelf ook letterlijk toegeeft, 
is het maar een “unbewiesene, axiomatische Voraussetzung”. (PUMV 139) Het 
is in feite slechts een herhaling van de stelling die bewezen had moeten wor-
den. Op cruciale momenten doet Jonas een beroep op intuïtie, oftewel op onze 
welwillendheid het argument nu maar te accepteren. Dat deed hij ook reeds in 
‘Das Prinzip Verantwortung’, toen hij doelstrevendheid intuïtief objectief goed 
noemde. (PV 154) Niettemin moeten we deze cruciale intuïties lezen als 
eindconclusies van een uitgebreid betoog. De intuïtie heeft een context.  

In hoofdstuk vier van ‘Das Prinzip Verantwortung’ ontvouwt Jonas een 
fenomenologische analyse van concept en verschijnsel verantwoordelijkheid. Ik 
wil laten zien dat hij in dit deel van het boek verantwoordelijkheid als een au-
tonoom en zelf-reflexief principe beschrijft, alhoewel hij zelf deze woorden niet 
gebruikt. Als de imperatief van verantwoordelijkheid inderdaad autonoom en 
zelf-reflexief is, dan vormt verantwoordelijkheid zowel haar eigen object als 
haar eigen grondslag. Dan kan Jonas met recht zeggen dat wij primair verant-
woordelijk zijn voor het behoud van verantwoordelijkheid, louter op grond van 
het feitelijk gegeven dat wij het vermogen om verantwoordelijk te handelen 
bezitten. Om te beginnen doorbreekt hij in hoofdstuk vier, vanaf paragraaf 4.II, 
de gebruikelijke, juridische opvatting van verantwoordelijkheid als aansprake-
lijkheid voor gevolgen door bij verschillende definities van verantwoordelijk-
heid te laten zien dat er altijd een ondefinieerbare verantwoordelijkheid aan 
vooraf gaat. Aan formele of contractuele verantwoordelijkheid gaat een sub-
stantiële of natuurlijke verantwoordelijkheid vooraf, retrospectieve verant-
woordelijkheid of “aansprakelijkheid” veronderstelt een voorafgaande prospec-
tieve verantwoordelijkheid, symmetrische verantwoordelijkheid veronderstelt 
steeds al een asymmetrische verantwoordelijkheid. (PV 172) Vervolgens be-
schrijft hij de verantwoordelijkheid van ouders en die van politici ("de staats-
man“) als paradigmatische voorbeelden van verantwoordelijkheid. (PV 184) 
Kenmerkende overeenkomstige aspecten in deze verschillende voorbeelden 
blijken “totaliteit”, “continuïteit” en “toekomst” te zijn. (PV 189; 196; 197) Ver-
antwoordelijkheid is allesomvattend, permanent en toekomstgericht. Er is niets 
wat er niet bijhoort, er is nooit even pauze en we moeten rekening houden met 
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de verstverwijderde consequenties in de verre toekomst. Het gaat er nu niet om 
in hoeverre deze morele verplichting te veel gevraagd, supererogatoir is, het 
gaat er om dat zij nergens ophoudt en nooit ophoudt. Zij is onbegrensd, maar 
ook onbegrensbaar. Ongedefinieerd, maar ook ondefinieerbaar. We kunnen er 
niet de vinger achter krijgen, het is een onherleidbare verplichting. Van onze 
gegeven verantwoordelijkheid kunnen wij ons niet distantiëren.  

Verantwoordelijkheid valt niet af te bakenen, hooguit laat het verschijnsel 
zich fenomenologisch benaderen. Jonas’ fenomenologische analyse laat zien dat 
iedere poging om verantwoordelijkheid te definiëren in strijd is met de essentie 
van verantwoordelijkheid. Als we iets willen met de verantwoordelijkheids-
ethiek van Hans Jonas dan zullen we ons best moeten doen om zijn opvatting 
van verantwoordelijkheid te begrijpen. Ik probeer in mijn eigen woorden aan te 
geven wat hij bedoelt. Verantwoordelijkheid houdt voor Jonas een algemene 
plicht in die als volgt zou kunnen luiden: “Wees voorbereid op het onvoor-
ziene!”, of: “Houd rekening met nog onbekende risico’s!”, of: “Blijf ontvanke-
lijk!” Wie verantwoordelijk is, moet denken aan wat hij nog niet weet. Verant-
woordelijkheid is een plicht met een open einde. Dat maakt deze plicht zo 
onvatbaar. Je bent er nooit klaar mee. Elke definitie, elke volledigheid pretende-
rende invulling van verantwoordelijkheid is onverantwoordelijk en dus verbo-
den. Op grond van het principe van verantwoordelijkheid zelf is geen enkele 
inperking daarvan toegestaan. Hier zien we het autonome karakter van het 
principe van verantwoordelijkheid. Elke specificatie van verantwoordelijkheid 
is een keuze voor ”ein[en] falsche[n] Gott” (PV 326), een vorm van heteronomie. 
Het is geen middel voor een bepaald doel. Verantwoordelijkheid volgt niet uit 
iets anders, maar alleen uit zichzelf.  

We kunnen en moeten wel degelijk deelverantwoordelijkheden aan ver-
schillende instanties toewijzen, contracten afsluiten en personen aansprakelijk 
stellen; dit zijn allemaal serieuze verantwoordelijkheden, maar de “echte” ver-
antwoordelijkheid laat zich niet formuleren, zij blijft altijd boven het contract 
hangen. De echte verantwoordelijkheid wordt niet afgesproken, maar betreft 
mede de afspraak zelf. Ik kan uitstekend verantwoordelijkheid delegeren, maar 
ik blijf zelf verantwoordelijk voor de controle van de persoon aan wie ik mijn 
verantwoordelijkheid gedelegeerd heb. Op mijn beurt ben ik zelf eigenlijk ook 
slechts rentmeester of leenman van een verantwoordelijkheid die aan mij 
gedelegeerd is, door de gemeenschap waarin ik woon en werk, en door de 
wereldgemeenschap, en volgens Jonas uiteindelijk ook door de onbenoembare 
teleologie van de levende natuur.  

Verantwoordelijkheid is bij Jonas een prospectieve zorgplicht voor een 
kwetsbaar, integer object. In deze “prospectiviteit” ontdekken we het zelf-
reflexieve karakter van verantwoordelijkheid. De zelf-reflexiviteit van verant-
woordelijkheid houdt in dat ik niet alleen verantwoordelijk ben voor dit inte-
gere object, maar ook voor mijn zorg voor dit object. Als voorbeeld noem ik het 
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nabestaandenpensioen. Ik moet niet alleen voor levensonderhoud voor mijn 
kinderen zorgen, maar ik moet ook zorgen dat zij verzorgd zijn als ik niet meer 
voor hen zou kunnen zorgen. In plaats van een duale relatie tussen een subject 
en een object van verantwoordelijkheid die tot elkaar veroordeeld zijn, ontstaat 
het beeld van een keten, waarin verantwoordelijkheid niet alleen van generatie 
op generatie, maar ook door tijdgenoten binnen een samenleving aan elkaar 
wordt doorgegeven. Wij worden ingeschakeld in een reeds bestaande keten van 
verantwoordelijkheid. Wij ontvangen een verantwoordelijkheid die wij zelf ook 
weer doorgeven. De mogelijkheid om verantwoordelijkheid te delegeren bete-
kent tegelijk de mogelijkheid om vertrouwen te schenken aan een andere per-
soon of instantie. De blijvende verantwoordelijkheid van de aangewezen per-
soon om te controleren of de door haar gedelegeerde verantwoordelijkheid wel 
wordt nagekomen, maakt het geschonken vertrouwen niet ongedaan. Anders-
om zal ook de staatsman, of iedere andere opdrachtnemer, met trots verant-
woording afleggen over het in hem gestelde vertrouwen. Dit beeld van een 
keten van verantwoordelijkheid, die tegelijk een keten van vertrouwen is, biedt 
ruimte voor een sociale ethiek. Hans Lenk benadrukt dat Jonas steeds voorbij-
gaat aan het vraagstuk van de verantwoordelijkheidstoewijzing aan specifieke 
personen of instanties.5 We zien dat zijn verantwoordelijkheidsopvatting bij 
nadere interpretatie dus wel aanknopingspunten daartoe bevat, maar Lenk 
heeft gelijk dat hij deze niet uitwerkt. Jonas noemt slechts ouders en staatsman 
en in ‘Technik, Medizin und Ethik’ “artsen” (TME 146) als subjecten van ver-
antwoordelijkheid.  

Als het principe of de imperatief van verantwoordelijkheid waarop Jonas 
zijn ethiek baseert inderdaad autonoom en zelf-reflexief is, dan volgt daaruit 
rechtstreeks de bovengenoemde premisse b) dat zorg voor het behoud van de 
mogelijkheid van verantwoordelijkheid onze eerste verantwoordelijkheid is en 
dat verantwoordelijkheid altijd moet blijven bestaan. De keten van verant-
woordelijkheid loopt door tot in de verre toekomst. De balans opmakend lijkt 
deze redenering bevredigend. Toch blijft het raar om van huidige generaties 
offers te vragen voor nazaten over meer dan honderdduizend jaar. Misschien 
moeten we het anders zien. Jonas kijkt helemaal niet naar de toekomst, althans 
hij heeft geen enkel ingevuld beeld van de toekomst en wil dat ook per sé niet 
geven. Zijn ethiek is in ieder geval anti-utopisch. Een utopie is een zuivere toe-
komstethiek die een bepaalde beschrijving van de meest wenselijke toekomst 
tot definitie van onze verantwoordelijkheid maakt. Ook Jonas’ verantwoorde-
lijkheidsethiek is een toekomstethiek, zij het niet in positieve, maar in negatieve 
vorm. Niet progressief, maar conservatief: 

 
“Aus der Gefährdung geboren, dringt [die neue Pflicht] notwendig zu allererst 
auf eine Ethik der Erhaltung, der Bewahrung, der Verhütung und nicht des 
Fortschritts und der Vervollkommnung”. (PV 249) 
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Eigenlijk staat niet de werkelijke toekomst, maar de continuering van de 

integriteit van de mens en de levende natuur voorop. En dat heeft consequen-
ties voor onze technologische toekomstplannen. Jonas zegt dus niet dat er over 
honderdduizend jaar nog steeds verantwoordelijke mensen moeten bestaan die 
hun kinderen op tijd naar school sturen. Hij zegt slechts dat de heden gegeven 
mogelijkheidsvoorwaarden voor het bestaan van verantwoordelijkheid 
onschendbaar zijn en geen enkele voorzienbare aantasting door menselijk han-
delen toelaten. 

Voordat we dit punt kunnen afsluiten, moeten we nog een ogenblik stil-
staan bij premisse c) van het bovengenoemde syllogisme: “Het bestaan van echt 
menselijk leven op aarde is een mogelijkheidsvoorwaarde voor het bestaan van 
verantwoordelijkheid.” Ook dit is een uitspraak die Jonas zonder toelichting 
doet, maar die wel aarzelingen oproept. Waarom zou de mens het enige wezen 
zijn dat tot verantwoordelijkheid in staat is? Waarom kent Jonas aan dieren wel 
bewustzijn en subjectiviteit toe, maar reserveert hij de eigenschap verantwoor-
delijkheid blijkbaar toch speciaal voor mensen, hoe verantwoordelijk hogere 
diersoorten ook voor hun kroost zorgen? In tegenstelling tot het cartesiaans 
dualisme benadrukt Jonas de continuïteit tussen mens en dier om zodoende 
van boven naar beneden teleologie terug te brengen in de gehele levende 
natuur. Nu het er echter om gaat de speciale meerwaarde te formuleren die 
aannemelijk maakt waarom het overleven van de mens een gebod is, moet hij 
juist de discontinuïteit uitleggen. Laten we kijken hoe hij deze onvermijdelijke 
tegenstrijdigheid wil verklaren. Jonas schrijft:  

 
“Nur beim Menschen ist die Macht durch Wissen und Willkür vom Ganzen 
emanzipiert und kann ihm und sich selbst verhängnisvoll werden.” (PV 232)  

 
Op het eerste gezicht maakt deze uitspraak het probleem alleen maar 

groter. Betekent dit dat Jonas aan de (hogere) diersoorten niet slechts elke gra-
duele vorm van verantwoordelijkheid, maar ook elke graduele vorm van “Wis-
sen und Willkür” ontzegt? Valt hij daarmee niet compleet terug in een cartesi-
aanse tegenstelling tussen mens en dier? Het tweede deel van de geciteerde zin 
biedt wellicht uitkomst: de macht van de mens is (gradueel) zoveel groter 
geworden dat zij een bedreiging is geworden voor de gehele natuur en voor 
haar eigen voortbestaan. Er is volgens Jonas sprake van een “Störung des symbio-

tischen Gleichgewichts durch den Menschen”. (PV 247) De mens zou in tegenstel-
ling tot andere diersoorten niet langer volledig onderworpen zijn aan de wet-
matigheden van ecologie en evolutie.  
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“Kein größeres Wagnis konnte »die Natur« eingehen, als den Menschen 
entstehen zu lassen, und jede aristotelische Vorstellung von der sich selbst 
dienenden und zum Ganzen integrierenden Teleologie der Gesamtnatur 
(Physis) ist durch dies […] widerlegt.” (PV 247)  

 
De eerste regel van dit citaat hebben we reeds eerder aangehaald in het 

derde hoofdstuk6, waar het ging om de vraag waarom de teleologie van de 
natuur, die Jonas als in zich zinvol beschouwt, voor de mens een plicht tot zelf-
beperking van zijn macht inhoudt, in plaats van juist een legitimatie om te doen 
en laten wat hij wil –  de mens is zelf toch ook een teleologisch wezen? Het gaat 
zowel daar als hier om de vraag waarom de mens een uitzonderingspositie 
inneemt temidden van de dierenwereld. Waarom draagt hij als enige wezen 
verplichtingen tegenover de natuur en waarom is hij als eerste uitverkoren tot 
voortbestaan?  

Door verantwoordelijkheid als algemene eigenschap goed en behoudens-
waardig te noemen, plaatst Jonas niet alleen de mens die verantwoordelijk kan 
handelen, maar ook de mens die onverantwoordelijk kan handelen op een voet-
stuk. Hij rekent de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en ook de demo-
cratische vrijheid tot de grootste verworvenheden van de mens, maar tegelijk 
tot de gevaarlijkste. De hoogste waarden zijn inherent verbonden aan het hoog-
ste risico. In de bundel ‘Technik, Medizin und Ethik’ wijdt hij maar liefst drie 
essays aan de vraag naar de noodzaak van een “Selbstzensur der Forschung”. 
(TME 76) Hij erkent dat de maatregelen waarom een verantwoordelijkheids-
ethiek vraagt op gespannen voet kunnen komen te staan met enkele kernele-
menten van de beschaving die nu juist gered diende te worden: 

 
“Bei der Härte der Opfer, die nötig sein könnten, mag dies der prekärste Aspekt 
der Ethik des Überlebens werden […]: ein Grat zwischen zwei Abgründen, wo 
die Mittel den Zweck zerstören können. Diesen Grat müssen wir wandeln im 
ungewissen Licht unseres Wissens und in Achtung dessen, was der Mensch in 
Jahrtausenden der Kulturbemühung aus sich gemacht hat.” (PV 250) 

 
Uiteindelijk is de uitzonderingspositie van de mens bij Jonas niet geba-

seerd op empirische waarnemingen, maar vloeit zij voort uit het begrip verant-
woordelijkheid zelf, dat een asymmetrische verhouding tussen een machtig 
subject en een afhankelijk object veronderstelt. Uit het idee van verantwoorde-
lijkheid volgen in de eerste plaats de veronderstellingen van het begrip verant-
woordelijkheid zelf. Wie gelooft dat het bestaan van verantwoordelijkheid in de 
wereld objectief goed is, accepteert tevens de gekoppelde veronderstellingen 
dat verantwoordelijk handelen een plicht is, dat het object kwetsbaar en afhan-
kelijk is en het subject machtig, en dat het subject de vrijheid heeft om het goede 
te doen, maar ook het kwade. Wie het woord verantwoordelijkheid wil gebrui-
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ken, moet ook geloven dat het verkeerd kan aflopen. Door te waarschuwen dat 
het met de ontwikkeling van de moderne techniek wel eens (helemaal) ver-
keerd kan aflopen, bevestigt Jonas de veronderstelde menselijke almacht en de 
veronderstelde uitzonderingspositie van de mens ten opzichte van de natuur. 
Hierdoor wordt een beeld geschapen dat los staat van de empirie. De uitzonde-
ringspositie van de mens volgt als een formele conclusie uit een volkomen ver-
algemeniseerd idee van verantwoordelijkheid. 

 
 

Het object van verantwoordelijkheid: integriteit? 

Het gebod dat wij verantwoordelijkheid moeten doorgeven aan volgende 
generaties is louter formeel. “Hoe de mens moet voortbestaan”, hoe een verant-
woordelijke samenleving eruitziet, waar men op dient te letten bij het doorge-
ven van verantwoordelijkheid aan toekomstige generaties, welke technologi-
sche ontwikkelingen derhalve uit den boze zijn, is nog lang niet duidelijk. “Erst 
die Idee des Menschen, indem sie uns sagt, warum Menschen sein sollen, sagt 
uns damit auch, wie sie sein sollen.” (PV 91) We hebben nu geleerd dat we ons 
onder “die Idee des Menschen” een beeld van de mens als verantwoordelijk 
wezen mogen voorstellen. In dezelfde paragraaf geeft Jonas ook een negatieve 
formulering van het geboden “Sosein” van de mens: 

 
“[K]ein Sosein künftiger Abkömmlinge der Menschenart [ist zulässig], das dem 
Grunde zuwiderläuft, warum das Dasein einer Menschheit überhaupt gefordert 
ist.” (PV 89-90) 

 
Jonas geeft zijn opvatting van verantwoordelijkheid geen concrete 

inhoud door middel van een politieke of sociale ethiek. Van een uitgewerkte 
bioethiek kan evenmin gesproken worden. Hij geeft, waar het onvermijdelijk is, 
slechts bovengenoemde procedurele aanwijzingen: mensen moeten voortbe-
staan op een wijze die in overeenstemming is met het behoud van verantwoor-
delijkheid. Wanneer de mens aan Jonas vraagt: “Wat moet ik doen?”, ant-
woordt hij met de plechtigheid van een Zen-monnik: “In jedem Zweck erklärt 
sich das Sein für sich selbst und gegen das Nichts.” (PV 155) Voor de mens in 
zijn “sehenden Freiheit” (PV 157) volgt hieruit: “Er muß das Ja in sein Wollen 
übernehmen und das Nein zum Nichtsein seinem Können auferlegen.” (PV 
157) Wat schieten we daar mee op? Ook het slotwoord van de Duitse uitgave is 
in dit opzicht niet verhelderend. Jonas doet hier een laatste, definitieve poging 
om het object van onze verplichting nog eens krachtig onder woorden te bren-
gen: 
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“Die Hütung des Erbes in seinem »ebenbildlichen« Ansinnen, also negativ auch 
Behütung vor Degradation, ist Sache jeden Augenblicks; keine Pause darin zu 
verstatten die beste Garantie der Dauer: sie ist, wenn nicht die Zusicherung, 
gewiß die Vorbedingung auch künftiger Integrität des »Ebenbildes«. Seine 
Integrität aber ist nichts anderes als das Offensein für den immer 
ungeheuerlichen und zu Demut stimmenden Anspruch an seinen immer 
unzulänglichen Träger.” (PV 393) 

 
Hij suggereert veel, maar hij zegt weinig. We hebben dit citaat in hoofd-

stuk vier reeds gedeeltelijk aangehaald in ons onderzoek van zijn gebruik van 
het begrip integriteit. Hoe meer aanhalingstekens en cursief hij gebruikt, hoe 
minder hij blijkbaar in staat is om concreet aan te wijzen wat hij bedoelt. Het 
onderwerp is zo »Heilig« (PV 393), dat hij er geen woorden voor heeft. Toch 
hebben we gezien dat hij op diverse plaatsen wel inhoudelijke normatieve uit-
spraken doet. De vraag blijft of we deze kunnen verbinden met, laat staan aflei-
den uit het gebod dat de (technologische) samenleving nu en in de toekomst 
ingericht moet zijn op het voortbestaan van verantwoordelijkheid. In het laatste 
hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ waarin Jonas zijn utopiekritiek 
uitwerkt, spreekt hij over “schone energie” (PV 337), “zinvolle arbeid” (PV 357) 
en spreekt hij lovend over beroemde kunstenaars uit voorbije eeuwen (PV 380). 
Dat zijn inhoudsrijke concepten; waar haalt hij die inhoud vandaan? In ‘Tech-
nik, Medizin und Ethik’ neemt hij een standpunt in in verschillende medische 
casussen, waarvan we er in het vorige hoofdstuk vier besproken hebben: het 
gebruik van patiënten als proefpersonen in medische experimenten, de definitie 
van de dood als hersendood, genetische manipulatie en het klonen van mensen. 
We gingen op zoek naar de gemeenschappelijke noemer in de beoordeling van 
deze casussen en kwamen tot het inzicht dat het religieuze beeld van de mens 
als geschapen naar Gods evenbeeld een centraal motief vormt in Jonas’ ethiek. 
Ook in ‘Das Prinzip Verantwortung’ troffen we dit motief bij herhaling aan.7 
Tevens hebben we geconstateerd dat hij de “integriteit van de mens” gebruikt 
als seculier equivalent van het “evenbeeld zijn”. (TME 12)  

Op welke wijze is het concept “integriteit” bij Jonas gerelateerd aan het 
concept “verantwoordelijkheid”? Volgt uit het gebod dat verantwoordelijkheid 
moet voortbestaan een respect voor de integriteit van de mens en de levende 
natuur? Of volgt uit het gebod tot respect voor de integriteit van de mens en de 
levende natuur dat verantwoordelijkheid moet voortbestaan? Jonas zegt ner-
gens letterlijk dat wij verantwoordelijk zijn voor het behoud en de bescherming 
van de integriteit van de mens (en de levende natuur). Dat zou echter ook niets 
verhelderen zolang hij niet uitlegt wat hij onder “integriteit” verstaat. Verant-
woordelijkheid en integriteit zijn complementaire termen voor dezelfde relatie, 
respectievelijk bezien vanuit de subjectpool en vanuit de objectpool. Het object 
van verantwoordelijkheid bezit integriteit; het subject dat integriteit moet be-
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hoeden, of waaraan integriteit is blootgesteld, heeft verantwoordelijkheid. Als 
archetype van verantwoordelijkheid voert Jonas de zuigeling op, waarvan hij 
de afhankelijke zelfstandigheid omschrijft als een “teleologische[s] Verspre-
chen” en als “ein Hängen des hilflosen Seins über dem Nichtsein”. (PV 240) 
Volgt hieruit dat tenminste jonge kinderen object van onze verantwoordelijk-
heid zijn? Ongetwijfeld is dat het geval, maar Jonas noemt “het kind” hier 
slechts als “archetype”, dat wil zeggen als voorbeeld van een veel grotere, maar 
niet nader omschreven klasse van objecten van verantwoordelijkheid. In het 
fenomenologisch onderzoek in het vierde hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verant-
wortung’ (vanaf paragraaf 4.II), waar deze citaten uit komen, staat niet de vraag 
“waarvoor zijn wij verantwoordelijk?”, maar de vraag “wat is verantwoorde-
lijkheid?” centraal. Het antwoord op die laatste vraag zal weliswaar ook prakti-
sche implicaties hebben, maar tot dusver merken we dat deze vrij algemeen blij-
ven.  

De termen verantwoordelijkheid en integriteit zijn complementair en 
hebben ook een structurele verwantschap. Op dezelfde wijze waarop het 
onverantwoordelijk is om verantwoordelijkheid te definiëren, is elke beschrij-
ving van wat integriteit nu precies inhoudt een schending van integriteit. Strikt 
genomen levert de term integriteit dus geen nadere aanduiding voor de inhoud 
van verantwoordelijkheid op. We weten nog altijd niet hóe de mens moet 
voortbestaan, waarvóór wij nu verantwoordelijk moeten zijn of wannéér er 
sprake is van een schending van integriteit. De termen integriteit en verant-
woordelijkheid geven slechts als complementaire termen de grondstructuur 
van de autonome moraal van Hans Jonas aan. Het gewonnen inzicht leert ons 
echter dat wij op de toepassingsvraag eigenlijk ook geen concreet antwoord 
meer hoeven te verwachten. Wij zeiden reeds: verantwoordelijkheid is geen 
middel voor een bepaald doel. Elk concreet doel zou tot een inhoudelijke bepa-
ling  van verantwoordelijkheid leiden en daarmee onrecht doen aan het idee 
van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid volgt niet uit een doel en 
andersom volgt uit verantwoordelijkheid evenmin een bepaald doel (behalve 
dan het voortbestaan of het instandhouden van verantwoordelijkheid zelf). Een 
autonome ethiek is blijkbaar onvermijdelijk slechts formeel. Het object van een 
ondefinieerbare verantwoordelijkheid is niet te definiëren. Iedere definitie sluit 
iets uit en is daardoor in strijd met de essentie van verantwoordelijkheid. Elke 
gradatie is een degradatie. Elke prioriteit zou een schandaal zijn. Betekent dat, 
dat het object van Jonas’ ethiek volstrekt onbenoembaar is? Inderdaad. Jonas zal 
zich moeten verdedigen tegen het verwijt van formalisme dat ook aan de ethiek 
van Kant gemaakt wordt.8   
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Negatieve teleologie 

De gelijkenis tussen de ethiek van Jonas en die van Kant is onmiskenbaar. 
De tekst bevat diverse aanwijzingen dat de ethiek van Kant voor Jonas inder-
daad het grote voorbeeld vormde. Hij geeft letterlijk aan dat hij een nog catego-
rischer imperatief dan die van Kant ambieert te formuleren. (PV 91-92) Waar 
Kant zegt: “Behandel ieder mens als doel op zich”9, zegt Jonas: “Behandel de 
mensheid als doel op zich.” (PV 90) En waar Kant zegt: “Handel zo, alsof de 
regel van jouw handelen als algemene wet zou kunnen gelden”10, zegt Jonas: 
“»Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der 
Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden«”. (PV 36) Het lijkt alsof 
Jonas de kantiaanse categorische imperatief uitbreidt in de tijd. Qua vorm en 
inhoud zien we grote overeenkomsten, maar de grondslagen van beide theo-
rieën lijken welhaast tegengesteld. De ethiek van Kant wordt een deontologie 
genoemd omdat het goede in deze theorie bestaat uit de overeenstemming van 
de wil met de morele wet; de intentie telt zwaarder dan het resultaat. De ethiek 
van Jonas daarentegen noemen we een teleologie omdat het uiteindelijk gaat 
om de gevolgen, dat wil zeggen om de bescherming van het kwetsbare object 
van verantwoordelijkheid. De begrippelijke tegenstelling deontologie-teleologie 
is echter geen zuivere tegenstelling en daarom niet verhelderend voor het ver-
gelijken van Jonas en Kant. Immers, omdat de integriteit van het object en de 
verantwoordelijkheid van het subject inhoudelijk nooit helemaal definieerbaar 
zijn, zijn de gevolgen ook niet volledig benoembaar, en dus speelt de goede wil, 
als “intentie tot verantwoordelijk handelen”, ook bij Jonas een grote rol, bijvoor-
beeld in de veronderstelde “waakzaamheid” (“Offensein”, PV 393) die een we-
zenlijk moment vormt in het uitoefenen van verantwoordelijkheid. Andersom 
is het onvermijdelijk dat Kant wel degelijk een blik op de gevolgen werpt bij het 
voltrekken van zijn universaliseringstest.11 In beider ethiek is dus uiteindelijk 
sprake van een gemengd stelsel. 

Jonas ziet de levende natuur als een zinvolle orde, maar wat deze zin-
volle orde precies betekent, kan en mag volgens hem niet worden geëxplici-
teerd. Wij moeten de integriteit van de levende natuur beschermen. Op grond 
van wat wij nu geleerd hebben, kunnen wij de gehele metafysica van Hans Jo-
nas, dat wil zeggen zijn combinatie van ethiek, ontologie en natuurfilosofie, 
benoemen als een “negatieve teleologie”. In de ethiek is “teleologie” de gebrui-
kelijke aanduiding voor een gevolgenethiek. Echter een ethische theorie is niet 
zozeer teleologisch omdat de gevolgen tellen, maar de gevolgen tellen omdat zij 
teleologisch is.12 Slechts een wezen dat een eigen belang heeft, dat in aristote-
lische zin een eigen telos nastreeft, kan geschaad worden in de realisatie van 
zijn streefdoel. Daarom is de term (negatieve) teleologie zowel van toepassing 
op Jonas’ natuurfilosofie als op zijn ethiek. Jonas gaat een stap verder dan Kant 
als hij erop wijst dat we niet alleen onze medemens, maar elk levend wezen 
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onrecht aandoen door het slechts als ding te behandelen. We weten dat een 
levend wezen meer is dan een ding, maar wat dat “meer” nu precies inhoudt, 
kunnen we niet zeggen. Als we het toch proberen, zijn we dit levende wezen 
alsnog aan het verdingelijken. Wij herkennen de andersheid van ander leven. 
Jonas zegt, zoals we in hoofdstuk drie met betrekking tot het belang van onze 
lijfelijkheid voor ons kennen van de natuur besproken hebben: “Leben kann nur 
von Leben erkannt werden.” (PL 169) Onze kennis van de andersheid van an-
der leven wordt expliciet wanneer wij de kwetsbaarheid ervan en onze ver-
antwoordelijkheid ervoor ontdekken. Wij zien in pure vorm de andersheid van 
ander leven wanneer wij het als doel op zich herkennen, niet als doel voor ons, 
maar als doel voor zichzelf. De positieve inhoud van Jonas’ negatieve teleologie 
bestaat uit eerbied voor het leven. Het verbod op het definiëren van leven 
vormt het negatieve moment van zijn ethiek.  

Deze combinatie van een (positief) gebod tot respect voor de individuele 
persoon met een (negatief) verbod op het fixeren van de menselijke essentie 
zagen wij specifiek met betrekking tot de mens reeds in hoofdstuk vier, als 
gemeenschappelijke noemer van de door Jonas besproken casussen op het ter-
rein van de medische ethiek.13 Daar hebben wij reeds gesteld dat het verbod op 
het definiëren van een beeld van de mens eigenlijk als ondersteuning of ver-
klaring van het gebod tot respect voor de individuele persoon beschouwd moet 
worden. Als bron voor het verbod op het fixeren van de menselijke essentie 
verwees hij in het essay ‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Per-
spective’ rechtstreeks naar het idolatrieverbod uit de Hebreeuwse bijbel. Het 
idolatrieverbod is het eerste verbod op heteronomie: elk gesneden beeld is bij 
voorbaat een afgod. Hoewel het lijkt alsof het funderen van de moraal in een 
goddelijk gebod direct als een vorm van heteronomie bestempeld kan worden, 
laat een strenge toepassing van het idolatrieverbod zien dat de joodse, transcen-
dente God wel degelijk als de eerste vertegenwoordiging van het inzicht in de 
autonomie van de moraal beschouwd kan worden. Ook Kant formuleert zijn 
categorische imperatief primair in negatieve vorm, namelijk als afwijzing van 
elke externe doelstelling voor moreel handelen. Het idee van de plicht is vol-
gens hem onverenigbaar met elke hypothetische norm: moraliteit is geen mid-
del om iets te bereiken.14 Moreel handelen is volgens Kant een zuiver rationeel 
doel op zich. Waar het mij om gaat is dat de negatieve teleologie van Hans 
Jonas net als het Hebreeuwse idolatrieverbod en Kants categorische imperatief 
primair bestaat uit een verbod op heteronomie. (In het volgende hoofdstuk 
zullen we ook de joods-arabische, middeleeuwse filosoof Maimonides tegen-
komen als een belangrijke wijsgerige verdediger van het idolatrieverbod als 
grondslag voor ethiek en theologie.)  
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De duurzaamheidstest 

Net als Kant probeert Jonas langs procedurele weg invulling te geven aan 
een formeel principe. In ‘Das Prinzip Verantwortung’ wijst Jonas op twee plaat-
sen belangrijke procedures aan om tot een toepassing van zijn ethiek te komen. 
Ten eerste de toekomstverantwoordelijkheid van de staatsman (PV 214), dit is 
de duurzaamheidstest; ten tweede de heuristiek van de vrees (PV 63), die wij in 
de volgende paragraaf zullen behandelen. Jonas’ advies aan de staatsman, laten 
we liever zeggen aan de regering, is heel eenvoudig: de regering moet iets te 
regeren overlaten aan de volgende regering. (PV 214) Een regering mag geen 
projecten in gang zetten die zo totalitair zijn, dat een volgende regering niets 
meer te kiezen heeft en haar verantwoordelijkheid niet meer naar behoren kan 
uitoefenen. Dit advies is des te interessanter daar Jonas zich hier expliciet ver-
dedigt tegen het verwijt van formalisme, al geeft hij tegelijk toe dat het om een 
ogenschijnlijk leeg, “uit onwetendheid afgeleid weten” gaat: 

 
“Kurz, eine Verantwortung der Staatskunst ist, darauf zu achten, daß künftige 
Staatskunst möglich bleibt. Niemand kan sagen, daß dieser Grundsatz – ein 
dem Nichtwissen abgewonnenes Wissen – inhaltsleer ist und nicht durchaus 
der absichtsvollen Verletzung fähig, was ja eines der Kriterien für die 
Nichttrivialität eines Prinzips ist.” (PV 214-215) 

 
Vlak na dit citaat vinden we nog een tweede formulering van zijn advies 

aan de staatsman, waarna hij zich opnieuw verdedigt tegen het verwijt van 
formalisme. Niet alleen vergelijkt hij zijn eigen principe gunstig met de toepas-
sing van Kants categorische  imperatief, die hij (overeenkomstig de kritiek van 
Hegel) opvat als een louter formeel verbod op morele zelftegenspraak, ook kon-
digt hij een uitgebreide praktische toepassing aan die de bruikbaarheid van zijn 
gebod tot (duurzaam) behoud van de voorwaarden voor verantwoordelijkheid 
zal aantonen. Beide punten zijn relevant: 

 
“Im übrigen wird uns, generalisiert, dies Prinzip der Verantwortung für die 
Erhaltung der eigenen Voraussetzung (dessen formale Ähnlichkeit mit dem 
Selbsteinstimmigkeitsprinzip des Kategorischen Imperativs, wegen der hier 
allesbedeutenden Zukunftsperspektive, nur scheinbar ist) im konkreten 
Zusammenhang ökonomischer, ökologischer, technologischer, biologischer, 
psychologischer (usw.) »Politik« noch ausgiebig, besonders im kasuistischen 
Teil, beschäftigen.“ (PV 215) 

 
In tegenstelling tot Kant is bij Jonas de concrete toekomst in het geding. 

Zijn ethiek heeft een lange-termijnperspectief dat bij Kant ontbreekt. Jonas ver-
vangt diens categorische imperatief, die hij opvat als een principe van “Selbst-
einstimmigkeit der sich Gesetze des Handelns gebenden Vernunft” (PV 92) 



De negatieve teleologie van Hans Jonas  

104  

door zijn eigen “Prinzip der Verantwortung für die Erhaltung der eigenen Voraus-

setzung”. (PV 215) Hij vervangt de universaliseerbaarheidstest door een duur-
zaamheidstest. De vraag is letterlijk of dit een “substantieel” verschil uitmaakt. 
In het eerste hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ beweert Jonas dat 
Kants categorische imperatief slechts een ethiek voor gelijktijdigen is. (PV 35) 
Daarover valt te twisten.15 In ieder geval kunnen in Jonas’ versie van de catego-
rische imperatief, dankzij haar teleologische grondslag, “gevolgen” alle aan-
dacht krijgen die ze verdienen en is er enige speelruimte voor strategisch han-
delen. Kan de duurzaamheidstest duidelijke antwoorden geven op moeilijke 
vragen over toekomstige technologische ontwikkelingen? Jonas denkt van wel, 
hij kondigt aan dat hij daarvan in zijn volgende boek diverse voorbeelden zal 
geven. Zoals we in hoofdstuk één reeds opgemerkt hebben, is het “casuïstische 
deel” er in de beloofde vorm nooit gekomen. De bundel ‘Technik, Medizin und 
Ethik; zur Praxis des Prinzips Verantwortung’ (1985) maakt bovenstaande be-
lofte bij lange na niet waar. Dat heeft Jonas zich wellicht zelf ook gerealiseerd, 
want in de Engelse vertaling is de geciteerde passage weggelaten.16 De desbe-
treffende paragraaf in ‘The Imperative of Responsibility’ (1984) keert terug naar 
de originele tekst van ‘The Concept of Responsibility’ (1977), waarin hij geen 
poging doet om de duurzaamheidstest toe te passen, maar slechts verwijst naar 
de heuristiek van de vrees, die wij hierna zullen bespreken. 

Welke technische projecten of welke handelingen van de staatsman zijn 
nu werkelijk in strijd met de eis van duurzaamheid? In het eerste hoofdstuk van 
‘Das Prinzip Verantwortung’ noemt hij het verdubbelen van de gemiddelde 
menselijke levensduur, gedragscontrolerende psychofarmaca en genetische 
manipulatie als voorbeelden van ongewenste technologische ontwikkelingen. 
(PV 47) De dreiging die van deze ontwikkelingen uitgaat, lijkt de afgelopen 
vijfentwintig jaar niet kleiner, maar ook niet groter te zijn geworden. In de 
inleiding van ‘Technik, Medizin und Ethik’ noemt hij het gevaar van een “ato-
maren Holocaust”. (TME 10) Daarmee hebben we ongetwijfeld een helder 
voorbeeld van ongewenst politiek handelen te pakken. Verbazend genoeg 
wordt dit voorbeeld door Jonas echter juist gerelativeerd. Hij geeft aan minstens 
zo bang te zijn voor de geleidelijk toenemende afhankelijkheid van ogenschijn-
lijk nuttige technologieën, bijvoorbeeld voor bepaalde soorten kunstmest die op 
den duur tot ernstige uitputting van grondstofreserves zouden kunnen leiden 
op een moment dat we geen alternatief meer over hebben. (TME 49) Ook aan 
het slot van ‘The Imperative of Responsibility’ duikt deze waarschuwing op, 
onder de veelzeggende titel “the apocalyps of the ‘too much’”. (Dit citaat is, 
zoals uitgelegd in hoofdstuk één, slechts in de Engelse uitgave te vinden.) 

 
“My main fear rather relates to the apocalypse threatening from the nature of 
the unintended dynamics of technical civilization as such, inherent in its struc-
ture, whereto it drifts willy-nilly and with exponential acceleration: the apoca-
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lypse of the ‘too much’, with exhaustion, pollution, desolation of the planet. 
Here the credible extrapolations are frightening and the calculable time spans 
shrink at a frenzied pace. Here averting the disaster asks for a revocation of the 
whole life-style, even of the very principle of the advanced industrial societies, 
[…] Therefore, with all respect for the threat of sudden destruction by the atom 
bomb, I put the threat of the slow incremental opposite, overpopulation and all 
the other ‘too much’, in the forefront of my fears.” (IR 202) 

 
De termen “credible extrapolations” en “calculable time spans” verwijzen 

hoogstwaarschijnlijk naar de discussie rond het rapport van de “Club van 
Rome”, dat in dezelfde periode verscheen als het essay ‘Responsibility Today’ 
(1974/1976), de brontekst waarin de heuristiek van de vrees en de apocalyps 
van het teveel voor het eerst beschreven worden.17 Weliswaar is men vandaag 
de dag van mening dat de extrapolaties van de Club van Rome ernstig overdre-
ven waren, maar de gevaren van uitputting van grondstoffenreserves, erosie, 
vervuiling en verwoesting wijzen tenminste een helder toepassingsgebied voor 
de duurzaamheidstest aan. Ook in de Duitse uitgave van ‘Das Prinzip Verant-
wortung’ worden deze onderwerpen (op andere plekken) duidelijk genoemd. 
(PV 252; 332) Hier is het geciteerde principe van een “Verantwortung für die 
Erhaltung der eigenen Voraussetzung” ongetwijfeld van toepassing: milieube-
scherming is een voorwaarde voor ons eigen voortbestaan, althans een econo-
mische voorwaarde voor het behoud van de levensstandaard van de rijke lan-
den.  

De duurzaamheidstest is dus in ieder geval van toepassing op, laten we 
zeggen, de economische kant van de milieu-ethiek. Hoe zit het echter met die 
andere bekende onderwerpen van de milieu-ethiek: dierenrechten (bio-indu-
strie, dierproeven), natuurbescherming, zeldzame diersoorten? Het is wel dui-
delijk dat Jonas zich verantwoordelijk voelt voor de integriteit van de mens en 
de levende natuur, maar de vraag is of de duurzaamheidstest een adequate 
operationalisering biedt van het principe van respect voor integriteit. Is het 
voortbestaan van verantwoordelijkheid als Erhaltung der eigenen Voraussetzung 
hier ook maar enigermate in het geding? De onderwerpen “dierenrechten” en 
“natuurschoon” komen bij Jonas nergens aan de orde, maar het onderwerp 
“soortenrijkdom” wordt bij herhaling genoemd. Enerzijds werpt Jonas enkele 
malen tentatief de vraag op naar een “sittliches Eigenrecht der Natur?” (PV 29), 
anderzijds postuleert hij een “Solidarität des Interesses mit der organischen 
Welt” (PV 245) en een “Durchbrechung der Anthropozentrik”. (TME 46) We 
vinden telkens dezelfde redenering: volgens Jonas heeft de verscheidenheid 
van het leven een eigen recht, op zijn minst een recht op respect voor haar inte-
griteit, maar we hoeven dit eigen recht niet dieper uit te spitten omdat er op dit 
moment sprake is van een grote lotsverbondenheid van mens en dier. Een te-
genstelling tussen ecocentrisme of antropocentrisme zou niet aan de orde zijn, 
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omdat beiden met uitsterven worden bedreigd. Een overleven van de mens ten 
koste van de dierenwereld is volgens Jonas ten eerste nauwelijks voorstelbaar 
en zou ten tweede een “karikatuur van het beeld van de mens” maken. Daarom 
kan volgens hem de zorg voor de natuur gesubsumeerd worden onder de 
plicht van de mens tot voortbestaan: 

 
“Da beides sich jedoch, ohne eine Karikatur des Menschenbildes, in der Tat 
nicht trennen läßt, da vielmehr im Entscheidenden, nämlich der Alternative 
»Erhaltung oder Zerstörung«, das Interesse des Menschen mit dem des übrigen 
Lebens als seiner Weltheimat im sublimsten Sinn zusammenfällt, so können wir 
die beiden Pflichten unter dem Leitbegriff der Pflicht zum Menschen als eine 
behandeln, ohne darum in anthropozentrische Verengung zu fallen.” (PV 245) 

 
Door slechts het alternatief “Erhaltung oder Zerstörung” te presenteren, 

geeft Jonas een schromelijke versimpeling van de talrijke dilemma’s die zich 
met betrekking tot de bescherming van zeldzame diersoorten voordoen. En als 
we het argument van de karikaturisering van het beeld van de mens serieus 
nemen – waar op zich wel reden toe bestaat -, dan zou dat een enorme uitbrei-
ding inhouden van de levensvisie die in het beeld van de mens besloten ligt, het-
geen Jonas’ negatieve teleologie onbedoeld het karakter van een hoge hoed zou 
geven. We hoeven hier nu niet verder op in te gaan, omdat de vraag slechts was 
of de duurzaamheidstest, de categorische plicht tot behoud van de voorwaar-
den voor verantwoordelijkheid, duidelijke antwoorden op moeilijke vragen kan 
geven. De duurzaamheidstest heeft in ieder geval niet genoeg onderscheidings-
vermogen om belangenconflicten tussen mens en dier te verhelderen en moge-
lijk op te lossen.  

 
 

De heuristiek van de vrees 

De tweede procedurele weg waarlangs Jonas inhoudelijke oordelen tracht 
af te leiden uit zijn formele principe dat de mens als verantwoordelijk wezen 
moet voortbestaan, is de heuristiek van de vrees. Volgens hem vertelt ons 
gevoel, onze angst zelfs, ons haarfijn wat een schending van integriteit is. Het 
instrument om deze gevoelens te articuleren is de heuristiek van de vrees. (PV 
7-8; 63-64; 391-392) In dit “kompas van het gevaar” (PV 7) wordt de negatieve 
morele oriëntatie expliciet, die kenmerkend is voor het principe van integriteit: 
het bedreigende is duidelijker dan het bedreigde. 

 
“Und wir brauchen die Bedrohung des Menschenbildes –und durchaus 
spezifische Arten der Bedrohung– um uns im Erschrecken davor eines wahren 
Menschenbildes zu versichern.” (PV 63) 
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Het probleem voor de toepassing van Jonas’ ethiek is dat we een inhou-

delijk beeld van verantwoordelijkheid nodig hebben om te kunnen bepalen 
welke wijze van voortbestaan van de mens al dan niet in strijd is met het voort-
bestaan van verantwoordelijkheid. Het autonome principe van verantwoorde-
lijkheid verbiedt echter elke inhoudelijke definitie van verantwoordelijkheid. 
Toch kan dit geen groot probleem zijn, want Jonas gaat er duidelijk vanuit dat 
mensen, als wezens met het vermogen tot verantwoordelijk handelen, heel 
goed weten wat verantwoordelijk is, ook al kunnen zij er geen sluitende inhou-
delijke definitie van geven. Sterker nog, het inzicht dat verantwoordelijkheden 
nooit definitief vastgelegd kunnen en mogen worden, getuigt juist van kennis 
van verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor onze kennis van de integriteit 
van een bepaald levend wezen. Het inzicht dat we integriteit nooit volledig 
kunnen beschrijven, getuigt juist van kennis van integriteit. De weg die Jonas 
openlaat om uitspraken te doen over de wijze waarop de mens als verantwoor-
delijk wezen moet voortbestaan, is de via negativa: we kunnen wel luid en dui-
delijk zeggen wat onverantwoordelijk is. Hij noemt de onderkenning van het 
malum “unendlich leichter” (PV 63) dan die van het bonum en “viel weniger 
Meinungsverschiedenheiten ausgesetzt”. (PV 63)  

In tegenstelling tot de duurzaamheidstest, waarvan het formele karakter 
zoals we gezien hebben onophefbaar is, heeft de heuristiek van de vrees wel 
een inhoudelijke mening te bieden, een overvloed aan inhoudelijke meningen 
zelfs. De heuristiek van de vrees vormt een instrument waarmee ook subtielere 
zaken verwoord kunnen worden, zoals bijvoorbeeld dierenrechten, respect 
voor de integriteit van patiënten of zinvolle arbeid. Echter, ook Jonas realiseert 
zich dat “vrees” niet het laatste woord kan zijn: 

 
“– obwohl also die Heuristik der Furcht gewiß nicht das letzte Wort in der 
Suche nach dem Guten ist, so ist sie doch ein hochnützliches erstes Wort und 
sollte zum vollen ihrer Leistung genutzt werden in einem Gebiet, wo uns so 
wenige Worte ungesucht gewährt werden.” (PV 64) 

 
In hoofdstuk twee hebben we reeds aangegeven dat de vraag naar de sta-

tus van de heuristiek van de vrees een belangrijk punt in de kritische receptie 
van Jonas’ ethiek vormt. Als de heuristiek van de vrees een betrouwbaar moreel 
kompas biedt, waar is het metafysisch fundament dan nog voor nodig; als ze 
niet betrouwbaar is, wat hebben we er dan aan? Bij zijn bespreking van de 
“voorrang voor de onheilsprognose” (PV 70) die als beslisregel volgt op de 
heuristiek van de vrees, doet Jonas de uitspraak dat “bloße Furchtphantasien” 
(PV 72) niet meetellen. Om zijn betoog te redden zou hij omgekeerd juist moe-
ten beweren dat “oprechte” vrees nooit zomaar fantasie is. Om de status van de 
heuristiek van de vrees duidelijk te maken kunnen we een onderscheid maken 
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tussen de “context of discovery” en de “context of justification”. De taak van de 
heuristiek van de vrees is de inhoud op het spoor te komen die uit het ondefi-
nieerbare “Idee des Menschen” nooit valt af te leiden. Langs literaire weg of 
door middel van een extrapolerende technology assessment suggereert de heu-
ristiek van de vrees bedreigingen in de toekomst. (PV 62-68) Maar de bevesti-
ging van de ernst van de gevaren zal steeds moeten geschieden door een recht-
streeks beroep op het principe van integriteit. Toch moeten we deze twee fasen, 
de opsporingsprocedure en de uiteindelijke beoordeling, niet te veel uit elkaar 
trekken, want los van elkaar zijn beide stappen machteloos, blijft de heuristiek 
subjectief en integriteit een leeg begrip.  

In de casus klonen vinden we beide fasen aanwijsbaar terug. Jonas begint 
zijn beoordeling van het eventuele klonen van mensen met een lijstje mogelijke 
toepassingen. (TME 185) Dit lijstje heeft zeker een “alarmerend effect”. Niet 
omdat het direct de perversiteit van de nieuwe technologie bewijst, maar omdat 
het de mogelijke toepassing voorstelbaar maakt. Dat is al uitdagend genoeg. 
Het werkt als een startschot voor de ethische discussie. Jonas presenteert dit 
lijstje, dat hij overigens citeert uit een artikel van Leon R. Kass (TME 202), nog 
niet als een voorbeeld van de heuristiek van de vrees, maar dat kan komen 
doordat het essay ‘Biological Engineering: a preview’ ouder is dan de tekst 
‘Responsibility Today’, waarin de term “heuristiek van de vrees” voor het eerst 
gelanceerd wordt. In een afzonderlijke stap probeert Jonas vervolgens uit te 
leggen waarom het produceren van ongelijktijdige eeneiige tweelingen eigenlijk 
verkeerd is. Hij stelt dat de integriteit van het kloonkind wordt aangetast door-
dat het verloop van zijn leven beïnvloed wordt door voorspellingen op grond 
van een bepaalde vermeende voorwetenschap.18 De Rubenstein-kloon krijgt een 
piano voor zijn verjaardag. (TME 203) De vraag of genetisch determinisme bij 
een bepaalde kloontechniek terecht is of niet, is niet van doorslaggevend belang 
volgens Jonas, omdat onterechte verwachtingen precies evenveel schade aan 
kunnen richten. (Wanneer geven de ouders toe dat het kind toch geen piano 
kan spelen?)  

We zien aan dit voorbeeld eigenlijk meteen dat de heuristiek van de vrees 
weliswaar een effectief instrument is, maar dat het erop volgende beroep op het 
principe van respect voor de integriteit van het kloonkind geen einde aan de 
discussie maakt. Jonas proclameert op grond van het principe van integriteit 
een fundamenteel recht van ieder mens om met een schone lei aan zijn leven te 
beginnen. Maar hoe zit het dan met andere vormen van determinisme? Het 
gewone kind van twee beroemde schilders zal ongetwijfeld ook wel eens een 
penseel in handen gestopt krijgen. Waarom zijn deze verwachtingen niet ver-
derfelijk en die van de adoptiefouders van de Rubenstein-kloon wel? En als 
Rubenstein nu een auto-ongeluk had gehad, zouden de adoptiefouders diens 
echte kind dan wel achter de piano mogen zetten? Zo ja, dan gaat het Jonas dus 
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niet om de brandschone lei, maar stoort hem blijkbaar vooral de technische 
ingreep. Kortom, we zijn nog lang niet uitgepraat. 

Het is van belang om bij de interpretatie van de heuristiek van de vrees 
het onderscheid tussen context of discovery en context of justification vast te 
houden. Lawrence Vogel vergelijkt de positie van Leon Kass met die van Hans 
Jonas.19 Kass beschouwt zichzelf als volgeling van Jonas.20 Maar zoals we 
hierboven vermeldden verwijst Jonas zelf ook met instemming naar het werk 
van zijn leerling. Hoewel beide ethici zich met hun opvattingen in de joodse 
traditie plaatsen, wijst Vogel erop dat er fundamentele verschillen zijn. Terwijl 
Jonas zich beperkt tot een rationele ethiek die zich verdraagt met overtuigingen 
uit de joodse traditie, geeft Kass een specifieke invulling aan de ethiek door het 
patriarchaat, zoals beschreven in het oude testament, als grondslag voor het 
idee van verantwoordelijkheid aan te wijzen.21 In 1997 publiceert Kass een arti-
kel onder de veelzeggende titel ‘The Wisdom of Repugnance’.22 In deze term 
herkennen we moeiteloos de overeenkomst met Jonas’ heuristiek van de vrees. 
Het belangrijke verschil is echter dat Kass aan repugnance een vorm van morele 
zelf-evidentie toeschrijft, terwijl Jonas de noodzaak erkent om te blijven toetsen 
of de gevoelde vrees wel terecht is. In ‘The Wisdom of Repugnance’ behandelt 
Kass de casus van het klonen van mensen door diverse gronden te (onder-)zoe-
ken die een onderbuikgevoel van afschuw kunnen verklaren. Hij doet daaren-
tegen geen moeite om argumenten aan te dragen die dit gevoel van afschuw 
zouden kunnen relativeren of wegnemen. Als voorzitter van een belangrijke 
regeringscommissie over bioethiek vindt Kass het niet belangrijk om onpartij-
dig te blijven. Wat hem op bittere verwijten van collega-ethici kwam te staan, 
die hem voor “Irrationalist in chief” uitmaakten.23  
 

 

De teleologische wending 

Jonas was een pionier die nog nauwelijks onderscheid maakte tussen de 
verschillende mogelijke toepassingsgebieden van een “ethiek voor de technolo-
gische samenleving”. Na zijn tijd heeft de toegepaste ethiek zich ontfermd over 
talrijke hoofd- en deelonderwerpen: van milieu-ethiek (milieuvervuiling, na-
tuur- en landschapsbescherming, zeldzame diersoorten, dierenrechten) en me-
dische ethiek (experimentele geneeskunde, waaronder het testen van medi-
cijnen, euthanasie, orgaandonatie, genetica) tot automatiseringsvraagstukken 
(ergonomie, met inbegrip van de vraag naar zinvolle arbeid, artificiële intelli-
gentie, privacy). Elke tak van industrie heeft inmiddels haar eigen speciale 
ethiek. Jonas heeft deze ontwikkelingen nog niet kunnen voorzien. Hij spreekt 
over de “beginnende Umweltethik” (TME 48) en over “der beginnenden Wis-
senschaft der Umweltforschung (Ökologie)” (PV 26). De perspectiefwisseling 
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van een vijandelijke, te overwinnen natuur naar de kwetsbare biosfeer van het 
ruimteschip aarde (PV 26; 330) lijkt in Jonas’ betoog belangrijker dan de feite-
lijke omvang van het gevaar. Zowel in ‘Das Prinzip Verantwortung’ als in 
‘Technik, Medizin und Ethik’ distantieert hij zich als filosoof van het “Rätsel-
spiel der Zahlen”. (TME 12) “Der Philosoph hat da nichts zu sagen und nur zu 
hören.” (PV 330) Misschien heeft Jonas te snel geconcludeerd dat er werkelijk 
sprake was van een “Verletzlichkeit der Natur” (PV 26). Terecht merkt hij zelf 
op: “(Für sich kennt die Natur keine Katastrophen).” (PV 330) De ecologische 
wetenschap heeft sindsdien de toepassing van de milieuethiek eerder ingewik-
kelder dan eenvoudiger gemaakt. Onder andere hebben wij geleerd dat het 
soortbegrip te contingent is om een bruikbaar uitgangspunt voor bescherm-
waardigheid van biologische populaties te vormen en dat op elk toekomstig 
bouwterrein wel een bedreigde diersoort te vinden is. Voorts is in de discussie 
over klimaatverandering gebleken dat kleine inschattingsverschillen in dyna-
mische modellen tot welhaast tegengestelde voorspellingen kunnen leiden: tot 
een algemene temperatuurstijging op aarde of juist tot een nieuwe ijstijd.  

 Voor de toepassing van zijn ethiek doet Jonas, als extra hulpmiddel bij de 
duurzaamheidstest of de heuristiek van de vrees, een beroep op een vorm van 
morele science-fiction, die hij in de Duitse editie aanduidt als een “ver-
gleichende Futurologie”. (PV 63)  

 
“Possibilities discerned by scientifically schooled imagination take the place of 
familiar experience in distant anticipation, which has become a moral duty. 
And among them is for the first time, as a realistic danger of progress, the 
quenching of future spontaneity in a world of behavioral automata. The point is 
that the changed scale and content of human action have put the whole human 
enterprise at its mercy.” (IR 118) 

 
Moeten wij werkelijk vrezen voor “the quenching of future spontaneity in 

a world of behavioral automata”? In het kader van de vraag naar de toepas-
baarheid van Jonas’ verantwoordelijkheidsethiek vormt het feit dat het hem 
blijkbaar moeite kost een paar simpele, overtuigende voorbeelden te geven van 
wat zijn ethiek verbiedt zeker een struikelblok. Als er empirisch meer serieuze, 
ernstige voorbeelden voorhanden waren, zou zijn gelijk veel vanzelfsprekender 
zijn. Nu lijkt het soms alsof hij het, bij gebrek aan draken, tegen molens op-
neemt. Op de vraag welke concrete technische onderwerpen nu op een soort 
ethische checklist van ongewenste ontwikkelingen geplaatst zouden moeten 
worden, noemt hij in een interview met de redactie van het tijdschrift 
‘Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium’ (1981), opgenomen in de 
bundel ‘Technik, Medizin und Ethik’, slechts “het klonen van mensen” en “het 
verdubbelen van de gemiddelde menselijke levensduur”. (TME 311) Ook heft 
hij ergens in een voetnoot waarschuwend de vinger dat wij nog maar moeten 
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afwachten of zich bij de “erste, geschlechtslose Retortenmensch” (PV 405) über-
haupt verantwoordelijkheidsgevoelens zullen ontwikkelen. De reageerbuis-
babies van tegenwoordig betalen inmiddels echter braaf hun belastingen. Waar 
Jonas die “geslachtsloosheid” vandaan haalt, is een raadsel en dit mag als een 
“bloße Furchtphantasie” gekwalificeerd worden. Toch kennen wij inmiddels 
het voorbeeld van de “DES-dochters”, die niet geslachtsloos, maar wel on-
vruchtbaar zijn geworden door de gevolgen van een experimentele technologie 
op het gebied van de voortplanting. Het is niet moeilijk om voorbeelden te ver-
zinnen van technologische projecten die de integriteit van de mens of de leven-
de natuur ernstig zouden schaden, maar er vallen verrassend weinig van dat 
soort voorbeelden in de praktijk aan te wijzen.  

Om het praktisch gehalte van Jonas’ techniekethiek te redden, moeten we 
in feite aannemen dat er in de huidige technologische samenleving reeds een 
vorm van anticiperende zelfcensuur werkzaam is, waardoor allerlei kwalijke 
uitvindingen niet uitgevonden, althans niet gerealiseerd worden. Als pragma-
tisch bewijs uit het ongerijmde wil ik aanvoeren dat de effectiviteit van de heu-
ristiek van de vrees juist blijkt uit de afwezigheid van overtuigende voorbeel-
den van ongewenste technologieën in de praktijk. Sterke staaltjes, zoals het 
gekloonde schaap Dolly en de oude moeders van professor Antinori, worden 
breed uitgemeten in de media. Maar we zien hier slechts de mislukte reclame-
offensieven van experimentele technologieën die het lange traject van prototype 
naar de vrije markt niet succesvol zullen afleggen. De heuristiek van de vrees 
doet haar werk, zelfs waar Jonas meent een bewijs van het tegendeel te zien. Hij 
doet zich voor als een waarschuwende profeet met een deontologische bood-
schap24, maar in werkelijkheid is zijn verantwoordelijkheidsethiek een teleolo-
gie. Als het de gevolgen zijn die tellen, dan kan en zal men de gevolgen zelf 
voelen. De voorspellingen uit het rapport van de ‘Club van Rome’ zijn nooit 
uitgekomen. De olie is nog steeds niet op. Is dat nu dankzij of ondanks de Club 
van Rome? Was de heuristiek van de vrees hier effectief of overbodig? Als Jonas 
gelijk heeft dat de meeste mensen een prospectief verantwoordelijkheidsgevoel 
bezitten, dan kan hij het waarschuwen gerust aan anderen overlaten en mogen 
wij erop vertrouwen dat een terechte waarschuwing op den duur altijd verstaan 
zal worden.  

Vittorio Hösle draagt zijn essaybundel ‘Philosophie der ökologischen 
Krise’ op aan “Hans Jonas, dem weisen Menschen, dem besorgten Mahner, dem 
großen Denker, ohne den es immer noch keine praktisch verantwortliche Philo-
sophie der ökologischen Krise gäbe”.25 De techniekethiek van Hans Jonas is één 
grote waarschuwing, die zich niet laat vertalen in praktisch beleid. Dat is ener-
zijds wat haar stekelig maakt, anderzijds is het een punt van kritiek. De vraag 
naar criteria moet uiteindelijk toch een antwoord krijgen. Dit is van cruciaal 
belang voor het onderzoek van zijn ethiek.  
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De heuristiek van de vrees heeft de vorm van een waarschuwing, maar is 
zelf geen waarschuwing. De heuristiek belichaamt geen norm, het is slechts de 
beschrijving van een procedure. Dat is de belangrijkste conclusie waarmee ik 
dit hoofdstuk wil besluiten. We kunnen de heuristiek van de vrees in ieder 
geval begrijpen als een “democratisch” proces. Dat is nog geen bewijs van de 
juistheid van elke uitkomst van de “brede maatschappelijke discussie”, maar 
het betekent wel dat de heuristiek van de vrees niet reeds bij voorbaat op 
gespannen voet staat met liberale voorkeuren. Iedereen is oordeelsbevoegd. Net 
zoals verantwoordelijkheid een algemene menselijke eigenschap is, kan ieder-
een meedenken over integriteit. We laten het niet over aan een priesterklasse 
van wetenschappelijke experts om te bepalen hoe onze toekomst eruit zal gaan 
zien. De heuristiek van de vrees is op de wijze waarop Jonas haar beschrijft niet 
slechts een machtsmiddel waarmee een conservatieve bioethische commissie 
aan de bel kan trekken, maar een procedure waarin diverse partijen een rol 
spelen, zowel experts, pro en contra, als gewone burgers, pro en contra. Om te 
beginnen moet, zoals we hierboven reeds hebben besproken, “scientifically 
schooled imagination” het brede publiek informeren over mogelijke toekom-
stige gevaren. Daarna is de beurt aan de bevolking. Indien men verdeeld rea-
geert, is er sprake van een controverse. In de “tweede fase” van de heuristiek 
van de vrees moeten op vrees gebaseerde oordelen verdedigd worden (en 
mogen zij aangevallen worden) door een rechtstreekse uitleg en interpretatie 
van de integriteit van het bedreigde object. De deskundigen brengen een diffe-
rentiatieproces op gang door de werkelijk gevaarlijke aspecten van controver-
siële nieuwe technologieën te specificeren en te onderscheiden van minder 
gevaarlijke toepassingen. Maar het blijft een openbaar debat. De deskundige 
(zowel pro als contra) zoekt de instemming van het grote publiek.  

De vraag naar criteria voor terechte of onterechte vrees wordt uiteraard 
nog niet opgelost door de heuristiek van de vrees als een democratisch proces 
te beschrijven waarin experts en bedrijven het grote publiek met meer of min-
der gekleurde voorlichting en reclamespotjes mogen proberen te overtuigen 
van hun goede zaak. Want dan wordt de nieuwe vraag: welke expert moeten 
wij nu geloven? Wetenschappelijke argumenten zijn juist vanwege hun univer-
saliteitspretentie redelijk te toetsen op hun uitlegbaarheid.26 Toch kan de patiënt 
de dokter niet op zijn vakkennis beoordelen; als hij dat wel kan, heeft hij geen 
dokter nodig. Ook al kan de dokter zijn diagnose heel helder uitleggen, de pati-
ent weet dat hij niet weet of de dokter misschien ergens niet aan gedacht heeft. 
Een second opinion kan dan uitkomst bieden (ook al zou een voortdurende twij-
fel tot een oneindige keten van opinions kunnen leiden). Elders heb ik betoogd 
dat een leek weliswaar per definitie de vakkennis van de expert niet kan beoor-
delen, maar dat een soort burgerjury wel degelijk in staat geacht mag worden 
om in een discussie waarin diverse wetenschappers op elkaars argumenten 
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reageren, uit te maken wie er het meeste gelijk heeft.27 Een dergelijke praktische 
uitwerking van de toepassing van het precautionary principle lijkt echter niet het 
culminatiepunt van Jonas’ betoog. Voor een vergelijkende beoordeling van 
wetenschappelijke standpunten heeft hij geen teleologische wending in de me-
tafysica nodig. Hij is niet – ongeacht de uitkomst – op zoek naar een nette pro-
cedure, hij heeft een substantiële inzet. Voor hem staat er “ein Unendliches […], 
ein Absolutum” (PV 74) op het spel. 

Tegen het eind van ‘Das Prinzip Verantwortung’ maakt Jonas onder-
scheid tussen “kluge Vorsicht” en “innere Wünschbarkeit”: 
 
“d[ie] Ethik der Verantwortung, die heute, nach mehreren Jahrhunderten 
postbaconischer, prometheischer Euphorie (der auch der Marxismus 
entstammt), dem galoppierenden Vorwärts die Zügel anlegen muß. Insofern 
andernfalls und wenig später die Natur es auf ihre schrecklich härtere Weise 
tun würde, wäre dies nicht mehr als kluge Vorsicht, gepaart mit schlichtem 
Anstand gegen unsere Nachkommen. Indem aber außer der Erreichbarkeit und 
Gefahrlosigkeit sogar die innere Wünschbarkeit des Zieles [der Utopie] 
bestritten wurde, […] wäre wenigstens im Negativen ihre Grundlegung schon 
gelungen und der Blick auf das Positive hingelenkt.” (PV 388-389) 

 
Hij pleit voor een wending van de blikrichting. Naast en tegenover de 

waarde van respect voor de autonomie van het individu en de algemene noden 
van de samenleving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welvaart wil 
hij de waarde van integriteit meer gewicht geven. “Furcht und Zittern […] sind 
wieder zu lernen” (PV 392), schrijft hij. Het woord “wieder” is hier enigszins 
misleidend, het gaat om een nieuwe vorm van herkenning en erkenning van het 
goede dat er al is, maar dat verloren kan gaan. Of om het met een echte jaren 
zeventig term te zeggen: het gaat om een bewustwordingsproces van wat wij te 
verliezen hebben. In het volgende hoofstuk laten wij zien dat Jonas’ terugkeer 
naar de teleologie oude metafysische vragen oproept, waarop hij vanuit onze 
tijd en vanuit zijn ervaringen nieuwe antwoorden geeft. In het slothoofdstuk 
kunnen wij vervolgens evalueren of zijn integriteitsbegrip ons in staat stelt om 
het hedendaags maatschappelijk debat over controversiële technologieën beter 
te begrijpen en er met meer intelligentie in deel te nemen.  
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Noten bij hoofdstuk vijf  

 
1 Zie H.2, p.38. 
2 Hick (1967) 
3 Hick (1967), p.540 
4 Alston (1967) 
5 Lenk (1987) 
6 Zie H.3, p.63. 
7 Zie H.4, p.77. 
8 Het verwijt van formalisme is het centrale punt in de kritiek van Hegel op de ethiek 
van Kant. Met name in de ‘Grundlinien der Philosophie des Rechts’ (§ 135) wijst hij erop 
dat het geweten leeg is, in de zin dat het geen eigen morele criteria bevat. (1986), p.252. 
Hegel acht het geweten wel cruciaal voor de mogelijkheid om mensen morele aanspra-
kelijkheid toe te kennen.  
9 De tweede formulering van de categorische imperatief in de ‘Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten’. (1911), p.429.  
10 De eerste formulering van de categorische imperatief. Kant (1911), p.421. 
11 Dit punt volgt rechtstreeks uit Hegels kritiek op de “leegheid” van Kants principe van 
universaliseerbaarheid. Charles Taylor bespreekt als concreet voorbeeld dat Kant de 
waarde van eigendom niet kan rechtvaardigen zonder een beroep te doen op de heer-
sende opvattingen binnen de lokale gemeenschap. Taylor (1975), p.371.  
12 Paul van Tongeren maakt onderscheid tussen klassieke en moderne teleologische 
ethiek door te wijzen op het verschil in motivatietheorie. Het eudaimonisme van Aristo-
teles is gericht op de vorming van het eigen streven, de oefening van de deugd. Het 
utilisme van Bentham en Mill heeft de verbinding met de innerlijke motivatie volgens 
Van Tongeren opgeofferd in de keuze voor universele nutsmaximalisering of verdelende 
rechtvaardigheid en heeft daarom, evenals de kantiaanse ethiek, geen duidelijk ant-
woord meer op de vraag “Why be moral?” Van Tongeren (1991), p.152. Als we dit on-
derscheid toepassen op Jonas zien we echter dat zijn teleologische ethiek zowel klassiek 
als modern is, aangezien zijn principe van verantwoordelijkheid voor de integriteit van 
de mens en de levende natuur wortelt in sterke verantwoordelijkheidsgevoelens (PV 165; 
235), terwijl het tegelijkertijd om een universalistische ethiek gaat waarin de toekomst 
van de gehele mensheid wordt meegedacht.  
13 Zie H.4, p.74. 
14 Kant (1911), p.414-421 
15 Enerzijds krijgt Jonas op dit punt bijval van Apel (1986), die in zijn Diskursethik juist 
tracht het Kantiaanse erfgoed te bewaren. Anderzijds schetst Jonas zelf in ‘Warum wir 
heute eine Ethik der Selbstbeschränkung brauchen’, een tekst uit 1984 die niet in de 
centrale bundelingen van zijn werk is opgenomen, hoe vanuit de tweede formulering 
van Kants categorische imperatief toch ook over een verantwoordelijkheid voor de toe-
komst van de mensheid gesproken zou kunnen worden. Jonas (1984b), p.77.  
16 Enkel de formulering van het principe van “preserving [our] own preconditions” (IR 
118) is in IR toegevoegd in vergelijking met de brontekst van ‘The Concept of Responsi-
bility’. 
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17 Zie H.1, noot 8. 
18 H.4, p.72 
19 Vogel (2006) 
20 Kass (1995), p.4 
21 Vogel (2006), p.36 
22 Kass (1997) 
23 Mooney (2001) 
24 In ‘Erinnerungen’ geeft Jonas aan dat de profeten uit het oude testament, met name 
Jesaja en Jeremia, voor hem persoonlijk de kern van de boodschap van het Jodendom 
vormen. (E 67; 339) 
25 Hösle (1991) 
26 Bruno Latour werkt dit gegeven in ‘Science in Action’ uit door een systematische twij-
felaar alle wetenschappelijke zwarte dozen die hem als feiten worden voorgeschoteld te 
laten openen, wat uitdraait op een soort terugtocht in de geschiedenis van de moderne 
natuurwetenschap. Latour (1987).  
27 Een voorbeeld dat dicht in de buurt van een wetenschappelijke burgerjury kwam, was 
het parlementair onderzoek naar de gevolgen van de verandering van het klimaat en het 
broeikaseffect door de Commissie Van Middelkoop in 1995. Zie Van der Valk (1996). 



 

   

Hoofdstuk 6. 

 

Een seculier equivalent voor de scheppingsleer 
 
 
 
 
 
 

 
In ‘Das Prinzip Verantwortung’ stelt Jonas expliciet dat zijn metafysisch 

fundament voor een ethiek voor de technologische samenleving een alternatief 
moet bieden voor een religieuze fundering. (PV 57-58) Weliswaar zou de religie 
volgens hem in veel gevallen antwoorden kunnen geven op morele vragen 
waar de moderne techniek ons voor stelt, maar steeds minder mensen laten zich 
leiden door een religie, terwijl zuiver rationele, metafysische argumenten, zoals 
hij het formuleert, op bestelling onderzocht kunnen worden. (PV 94) De inzet 
voor ‘Das Prinzip Verantwortung’ is derhalve een strikt seculier betoog, maar 
tegelijk lezen we dat Jonas een soort heimwee voelt naar de zeggingskracht van 
de religie. Opvallend genoeg omvat zijn oeuvre naast ‘Das Prinzip Verantwor-
tung’ een aantal essays waarin hij zich vrijelijk bedient van religieuze metafo-
ren, waarin hij zich soms expliciet tot een joods publiek richt en waarin hij ver-
schillende theologische onderwerpen bespreekt. De vraag is hoe deze theologi-
sche essays zich verhouden tot zijn verantwoordelijkheidsethiek en zijn natuur-
filosofie. Staan zij er los van of voegen zij er iets aan toe? En als zij er toch iets 
belangrijks aan toevoegen, moeten we dan niet concluderen dat we ‘Das Prinzip 
Verantwortung’ als onderdeel van een omvattende religieuze ethiek zouden 
moeten beschouwen? Tot Jonas’ theologische essays reken ik de volgende zes 
teksten:  
− ‘Unsterblichkeit und heutige Existenz’ (1963), opgenomen in ‘The 

Phenomenon of Life’;  
− ‘Jewish and Christian Elements in Philosophy: Their Share in the Emer-

gence of the Modern Mind’ (1967) en 
− ‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective’ (1968), opge-

nomen in ‘Philosophical Essays’;  
− ‘Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme’ (1984) en  
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− ‘Materie, Geist und Schöpfung. Kosmologischer Befund und kosmogoni-
sche Vermutung’ (1988), opgenomen in ‘Philosophische Untersuchungen 
und metaphysische Vermutungen’  

− ‘The Outcry of Mute Things’ (1993), opgenomen in ‘Mortality and Mora-
lity’. 

In dit hoofdstuk wil ik laten zien dat we Jonas’ terugkeer naar de metafy-
sica mogen beschouwen als een terugkeer naar de uitgangspunten van het 
theologisch rationalisme, dat ervan uitgaat dat ook geloofsopvattingen uitein-
delijk onderworpen zijn aan redelijke argumenten. Deze visie op de verhouding 
van filosofie en theologie was kenmerkend voor het denken van de scholastiek. 
Een belangrijke auteur uit deze periode is de joods-Arabische wijsgeer Maimo-
nides (1135-1204), die niet alleen bekend is als icoon van het joods rationalisme, 
maar ook als een van de eerste representanten van de negatieve theologie. Ik 
wil een aantal opvallende overeenkomsten laten zien tussen de negatieve 
teleologie van Hans Jonas en de negatieve theologie van Maimonides, niet 
alleen wat de vorm betreft, maar ook qua ambitie en strekking. Vervolgens 
kijken we naar de samenhang van de besproken teksten met de rest van het 
oeuvre. Een kenmerkend aspect van de theologische essays is het verzoenings-
thema, dat Jonas expliciet aan de orde stelt in zijn theodicee. Terugblikkend her-
kennen we dit thema duidelijk terug in zijn natuurfilosofie en zijn ethiek.  

 
 

Het laatste woord: creation 

Jonas’ laatste tekst is zijn dankwoord bij de uitreiking van de Nonino-
prijs in Udine, in 1993. Het dankwoord heeft geen titel. Het is opgenomen in de 
postume bundel ‘Mortality and Morality’ waar het van redacteur Lawrence 
Vogel de titel meekrijgt: “The Outcry of Mute Things”. (MM 198-202)1 Het is 
een bijzonder stuk. In de paar bladzijden van het dankwoord, in een kort be-
toog komen nog even alle belangrijke conclusies van zijn ethiek naar voren. 
Jonas vertelt hoe hij nog één keer de oceaan oversteekt voor een publiek optre-
den, alhoewel hij aanvoelt dat het slecht voor zijn gezondheid is. Kort na zijn 
terugkeer naar New York overlijdt hij.2 Als verklaring waarom hij toch naar 
Udine is gekomen, verhaalt hij hoe hij als vrijwilliger in de Joodse brigade van 
het Britse achtste leger in 1945 in Italië tegen Hitler-Duitsland optrok. Onder-
weg kregen de bevrijders vele verhalen van joodse vluchtelingen te horen. Zo 
ook het verhaal van twee vrouwen, die in Udine een anonieme schuilplaats 
zochten, waar ze veilig zouden zijn, omdat niemand hen daar kende. De verras-
sing, en de reden dat Jonas het verhaal zo ontroerend vindt, is dat de onder-
duiksters van diverse kanten hulp kregen, waaruit bleek dat zij niet zo anoniem 
waren als ze meenden, en tevens dat zij in Udine inderdaad veilig waren. Na 
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deze inleiding spreekt hij een paar woorden over racisme en het belang van de 
mensenrechten, het onderwerp waarover hem verzocht was te spreken. Ook op 
hoge leeftijd moet hij zijn toehoorders nog flink verbaasd hebben. Hij deelt 
zonder omhaal van veel woorden mee dat er altijd onenigheid tussen rassen zal 
blijven bestaan, met name wanneer er sprake is van minderheden. (MM 200) Hij 
stelt dat het gedachtengoed van de Verlichting geen remedie tegen intolerantie 
heeft opgeleverd, en dat wie raciale diversiteit toejuicht, tolerantie als een soort 
test moet beschouwen: 

 
“To my already professed belief –even paradoxical wish– that we will never be 
spared the test, I now add my anti-utopian disbelief that we shall ever pass it 
with flying colors. Yet we surely can do better, and most surely must do better, 
than we have in the past.” (MM 200) 

 
Hier zet Jonas eigenlijk in twee zinnen zijn complete mensbeeld neer. 

Nuchter, haast pessimistisch, maar niet helemaal pessimistisch. Hij heeft wel 
degelijk nog zoveel vertrouwen in het menselijk verstand, of in de menselijke 
aanspreekbaarheid of in het menselijke verantwoordelijkheidsgevoel, dat hij 
denkt dat het zinvol is om te blijven pleiten voor tolerantie. Maar hij gelooft niet 
dat er ooit een rechtsorde gerealiseerd zal worden die alle wrijving tussen raci-
ale meerderheden en minderheden op zal heffen. Hij beschouwt tolerantie als 
een ultieme deugd en hij is een fan van culturele diversiteit, ook al weet hij dat 
intolerantie steeds weer de kop opsteekt en verschrikkelijke vormen kan aan-
nemen. Dat hij desondanks kiest voor culturele diversiteit is waarlijk een bea-
ming van de menselijke ambiguïteit. Opvallend is dat hij met deze aanvaarding 
(van het verleden) in politiek opzicht in feite is uitgepraat. Hij gelooft niet dat 
de mens zal veranderen en hij gelooft niet dat de samenleving wezenlijk zal 
veranderen, dus wat zou hij er verder nog over zeggen? Hij geeft toe dat hij 
over de jodenvervolging voor en tijdens WO II niks origineels te melden heeft 
en hij heeft daar ook geen behoefte aan: 

  
“I need not say another word about this blot on humankind; nor have I any-
thing new to say about the lesson we must draw from this experience, which 
more than ever before called into question man’s title to the image of God: 
namely, to marshal all the forces of moral education and unbending political 
watchfulness against this scarcely ever dormant beast lurking in our fallible 
condition.” (MM 201) 

 
Na deze toch wel enigszins berustende verklaring, verrast hij zijn toe-

hoorders opnieuw door een hereniging van de rassen en volkeren op een ander 
niveau te verkondigen, namelijk in de collectieve bedreiging van deze planeet. 
Uit de ecologische crisis verrijst een nieuwe solidariteit van de gehele mens-
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heid, of op zijn minst een nieuwe noodzaak tot solidariteit. (MM 201) Wat het 
slot van de tekst vooral bijzonder maakt, is dat hij het gevaar van de plundering 
van deze planeet als een soort religieuze openbaring presenteert, een evangelie 
van de ecologische crisis. Maar dan in omgekeerde, negatieve vorm: uit het 
gevaar blijkt waar het eigenlijk om gaat. Enerzijds lijkt hij zijn laatste publieke 
woorden zorgvuldig te hebben gekozen om een maximaal dramatisch effect te 
bereiken, anderzijds lijkt hij ook te hebben geweten dat dit, na zeventig jaar 
filosoferen, zijn laatste kans was om precies te zeggen wat hij bedoelde: 
 
 “It was once  religion which told us that we all are sinners, because of original 
sin. It is now the ecology of our planet which pronounces us all to be sinners 
because of the excessive exploits of human inventiveness. It was once religion 
which  threatened us with a last judgement at the end of days. It is now our 
tortured planet which predicts the arrival of such a day without any heavenly 
intervention. The latest revelation – from no Mount Sinai, from no Mount of the 
Sermon, from no Bo (tree of Buddha) – is the outcry of mute things themselves 
that we must heed by curbing our powers over creation, lest we perish together 
on the wasteland of what was creation.” (MM 201-202) 

 
Jonas presenteert de ecologische crisis niet alleen als bedreiging van het 

milieu, maar bovendien als bedreiging van de schepping. De grote vraag is wat 
dat toevoegt. Wordt de ecologische crisis daar ernstiger van? Zal de bereidheid 
om natuur en milieu te beschermen erdoor toenemen? En voor wie is de verge-
lijking van de ecologische crisis met de boodschap van de erfzonde bedoeld? 
Wat heeft het voor zin om zulke woorden te richten tot de oren van ongelovi-
gen? Voor we een poging doen om antwoorden op deze vragen te vinden, die-
nen we in ogenschouw te nemen dat de religieuze verwijzing naar de schep-
pingsleer in Jonas’ ethisch oeuvre systematisch aanwezig is. 

 
 

Apologie of substituut? 

Zowel Lawrence Vogel als Christian Wiese betogen dat Jonas uiteindelijk 
een seculier alternatief voor de scheppingsleer tracht te formuleren.3 Jonas refe-
reert aan “the doctrine of creation” (PhE 179), maar brengt de tekst van Genesis 
nergens rechtstreeks ter sprake. Een uitzondering vinden we in het postuum 
uitgegeven essay ‘Wie können wir unsere Pflicht gegen die Nachwelt und die 
Erde unabhängig vom Glauben begründen?’, waarin Jonas een inleiding geeft 
op het argument dat hij in ‘Das Prinzip Verantwortung’ ontwikkelt. Hij ver-
gelijkt zijn verdediging van de integriteit van de mens en de levende natuur 
hier van meet af aan onomwonden met een verdediging van de scheppings-
leer.4 Als de kern van het scheppingsidee ziet Jonas niet zozeer de oorzakelijke 
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akt van het scheppen en onderscheiden van de wereld door God in zeven da-
gen, alswel de goedkeuring die God aan het eind van elke scheppingsdag over 
het geschapene uitspreekt. Ik wil hier de drie voornaamste plaatsen in zijn werk 
langslopen waar hij de verhouding van zijn ethiek tot de joods-christelijke 
scheppingsleer uitlegt. Dit zijn achtereenvolgens de epiloog van de bundel ‘The 
Phenomenon of Life’, het essay ‘Contemporary Problems in Ethics from a Je-
wish Perspective’ en enkele opmerkingen over de opzet van het betoog in het 
eerste en het tweede hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’. 

In de epiloog van de bundel ‘The Phenomenon of Life’ (ik citeer de 
Duitse tekst uit ‘Organismus und Freiheit’) kan Jonas zich eindelijk hardop 
uitspreken over de zinrijke lading van de voorafgaande verzameling quasi-
neutrale fenomenologische essays over natuurfilosofie en over de plaats van de 
mens in de natuur. Weliswaar begeven de laatste drie essays van de bundel, die 
slechts indirecte raakvlakken met de natuurfilosofie hebben (‘The Practical Uses 
of Theory’, ‘Gnosticism and Modern Nihilism’ en ‘Immortality and the Modern 
Temper’), zich reeds op ethisch terrein, maar in de rest van het boek gaat hij 
nergens in op de vraag wat de door hem bepleite teleologische opvatting van de 
levende natuur nu mogelijk voor ethische betekenis heeft. Kort, maar krachtig 
geeft hij in de epiloog, mogelijk zonder zich daar reeds van bewust te zijn, het 
programma aan voor de ethische theorie die later in ‘Das Prinzip Verantwor-
tung’ haar definitieve gestalte zal krijgen:  

 
“Ontologie als Grundlage der Ethik war der ursprüngliche Standpunkt der 
Philosophie. Die Scheidung der beiden, welche die Scheidung des »objektiven« 
und des »subjektiven« Reiches ist, ist das moderne Schicksal. Ihre Wieder-
vereinigung kann, wenn überhaupt, nur von der »objektiven« Seite her 
bewerkstelligt werden; das heißt: durch eine Revision der Idee der Natur. Und 
es ist die werdende viel mehr als die bleibende Natur, die eine derartige 
Aussicht bietet. Aus der inneren Richtung ihrer totalen Evolution läßt sich 
vielleicht eine Bestimmung des Menschen ermitteln, gemäß der die Person im 
Akte der Selbsterfüllung zugleich ein Anliegen der ursprünglichen Substanz 
verwirklichen würde. Von daher würde sich ein Prinzip der Ethik ergeben, das 
letztlich weder in der Autonomie des Selbst noch in den Bedürfnissen der 
Gesellschaft begründet wäre, sondern in einer objektiven Zuteilung seitens der 
Natur des Ganzen (was die Theologie als ordo creationis zu bezeichnen pflegte) – 
von solcher Art, daß noch der Letzte einer sterbenden Menschheit ihr in seiner 
letzten Einsamkeit die Treue halten könnte.” (PL 402)  

 
Eerst verwoordt Jonas hier zijn ultieme metafysische speculatie over de 

mens als einddoel van de evolutie en als middelpunt van het heelal: als “Anlie-
gen der ursprünglichen Substanz” en vervolgens presenteert hij dit uitgangs-
punt als analogon voor “was die Theologie als ordo creationis zu bezeichnen 
pflegte”. Hij heeft in de fundering van zijn ethiek dus van meet af aan een secu-
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lier, filosofisch equivalent voor de scheppingsleer gezien. In de inleiding van de 
bundel ‘Philosophical Essays’ komt hij terug op de epiloog van ‘The Pheno-
menon of Life’ om de overgang van zijn natuurfilosofische studies naar zijn 
nieuwe belangstelling voor de ethiek toe te lichten. (PhE xvii) 

De epiloog van ‘The Phenomenon of Life’ blijft nog zeer abstract en alge-
meen, maar in het essay ‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Per-
spective’ laat Jonas, als contrast met het vacuüm van de bestaande liberale 
ethiek (PhE 168), zien wat voor een duidelijke antwoorden de scheppingsleer te 
bieden heeft op de problemen van de moderne tijd: eerbied voor de natuur en 
voor de mens. (PhE 179-181) We hebben dit essay reeds uitvoerig besproken in 
hoofdstuk vier.5 Ik wijs hier alleen nog op een passage waarin Jonas uitlegt dat 
het gewenst is een hedendaags, desnoods onherkenbaar equivalent van de 
scheppingsleer te formuleren om haar betekenis te redden. Eerst vat hij de in-
houd van de scheppingsleer samen in enkele “bijbelse proposities” en direct 
daarop kondigt hij een apologetisch programma aan, waarvan we achteraf 
mogen constateren dat hij het inderdaad heeft uitgevoerd en waargemaakt: 

 
“the biblical propositions that God created the heaven and the earth, that he 
saw that his creation was good, that he created man in his image, that it has 
been made known to man what is good, that the word is written in our heart. 
These propositions, i.e., what through the symbolism of their literal meaning 
they suggest about reality, are of course in no way 'refuted' by anything science 
has found out about the world and ourselves. No discovery about these laws 
and functions of matter logically affects the possibility that these very laws and 
functions may subserve a spiritual, creative will. [...] [S]ome equivalent of their 
meaning, however remote of the literalness of their statement, must be pre-
served if we are still to be Jews and, beyond that special concern of ours, if there 
is still to be an answer to the moral quest of man." (PhE 177) 

 
Op het moment dat Jonas dit schreef, wist hij al waar hij op doelde. Hij 

had reeds een “remote equivalent” van de scheppingsleer voor ogen. Dat had 
hij namelijk twee jaar daarvoor geformuleerd in de hierboven besproken epi-
loog van ‘The Phenomenon of Life’. Het essay ‘Contemporary Problems in 
Ethics’ is, zoals reeds eerder vermeld, uitzonderlijk in zijn exclusieve gericht-
heid op een joods publiek, het werd gepresenteerd op een conferentie van rab-
bijnen. Hoewel Jonas overtuigd is van de ethische waarde van de joods-christe-
lijke scheppingsleer, laat hij toch ook meteen weten dat de “bijbelse proposities” 
op de een of andere manier vertaald moeten worden. Met de zelfgekozen 
opdracht een apologie te schrijven, identificeert hij zich met het joodse geloof, 
maar distantieert hij zich er tegelijkertijd van. Deze ambiguïteit maakt duidelijk 
dat we beter over een “seculier equivalent” dan over een “apologie” kunnen 
spreken. 
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De plaats waar Jonas zijn seculier equivalent voor de scheppingsleer uit-
werkt is zonder twijfel ‘Das Prinzip Verantwortung’. De cruciale laatste para-
graaf van het eerste hoofdstuk, waarin hij de noodzaak, of op zijn minst de 
wenselijkheid van een “Wiederherstellung der Kategorie des Heiligen” (PV 57) 
uitspreekt, verwijst bijna letterlijk naar de tekst van ‘Contemporary Problems in 
Ethics’, waar hij spreekt over de “recovery of a sense of awe and mystery” (PhE 
177). (Ook in chronologisch opzicht volgt de brontekst voor het eerste hoofd-
stuk kort na het essay ‘Contemporary Problems’.) In ‘Das Prinzip Verantwor-
tung’ stelt hij vervolgens dat de ethiek op eigen kracht de taak zal moeten over-
nemen van een religie die praktisch verdwenen is. (PV 57-58) Bij aanvang van 
het feitelijke funderingsargument van ‘Das Prinzip Verantwortung’, dat begint 
in H.2.5., formuleert hij nogmaals zijn missie een seculier equivalent te formule-
ren:  

 
“Es wurde schon zu verstehen gegeben, daß religiöser Glaube hier schon Ant-
worten hat, die die Philosophie erst suchen muß, und zwar mit unsicherer 
Aussicht auf Erfolg. (Zum Beispiel läßt sich aus der »Schöpfungsordnung« 
entnehmen, daß nach dem Willen Gottes Menschen in seinem Ebenbilde da sein 
sollen und daß die ganze Ordnung in ihrer Unverletzlichkeit sein soll.) Der 
Glaube kann also sehr wohl der Ethik die Grundlage liefern, ist aber selber 
nicht auf Bestellung da, und an den abwesenden oder diskreditierten läßt sich 
selbst mit dem stärksten Argument der Benötigung nicht appellieren. Die 
Metaphysik dagegen war von jeher ein Geschäft der Vernunft, und diese läßt 
sich auf Anforderung bemühen.” (PV 94) 

 
 

De status van het metafysische argument 

We zien dat Jonas zelf systematisch twijfel zaait over het religieuze karak-
ter van zijn ethiek. Sterker nog, zijn gehele hoofdwerk ‘Das Prinzip Ver-
antwortung’ staat in het teken van de vraag of wat hij omschrijft als “de schep-
pingsleer” onafhankelijk van een geloof verdedigbaar is of niet. De wijze waar-
op hij in de hierboven besproken citaten de scheppingsorde als voorbeeld 
noemt voor het gezochte fundament voor zijn ethiek is niet slechts een quasi-
simplistische uitleg aan de lezer van wat hij zo ongeveer bedoelt. Het gaat wer-
kelijk om zijn persoonlijke vraag of wij met recht en rede van de levende natuur 
en het menselijk leven kunnen zeggen “dat het goed is”. Als het antwoord “ja” 
is, dan is dat volgens hem de reden dat wij zuinig moeten zijn op het voortbe-
staan van de mens en op de rijkdom van de natuur. Maar hij twijfelt zeer of het 
wel mogelijk is om op deze de totaliteit van het leven omvattende vraag met 
recht en rede een bevestigend antwoord te geven. Hij denkt dat een bevestigend 
antwoord misschien alleen door een religie gegeven kan worden. Deze twijfel 
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spreekt hij uit in het eerste hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’, direct 
na de introductie van zijn nieuwe categorische imperatief “Gefährde nicht die 
Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden.” (PV 
36) 

 
“Aber der neue Imperativ sagt eben, […] daß wir aber nicht das Recht haben, 
das Nichtsein künftiger Generationen wegen des Seins der jetzigen zu wählen 
oder auch nur zu wagen. Warum wir dieses Recht nicht haben, warum wir im 
Gegenteil eine Verplichtung gegenüber dem haben, was noch garnicht ist und 
»an sich« auch nicht zu sein braucht, jedenfalls als nicht existent keinen 
Anspruch auf Existenz hat, ist theoretisch garnicht leicht und vielleicht ohne 
Religion überhaupt nicht zu begründen. Unser Imperativ nimmt es zunächst 
ohne Begründung als Axiom.” (PV 36) 

 
Zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben besproken, lijkt de toepas-

sing van Jonas’ nieuwe, naar de toekomst toe uitgebreide categorische impera-
tief geen kleiner probleem dan de fundering ervan. De vraag wanneer de inte-
griteit van een bepaald levend wezen of een bepaalde soort nu werkelijk in het 
geding is, is misschien nog wel moeilijker te beantwoorden dan de vraag of dat 
levend wezen of die soort überhaupt wel een te respecteren integriteit bezit. In 
Jonas’ oeuvre zien we echter dat de funderingsvraag aanmerkelijk meer aan-
dacht krijgt dan de toepassingsvraag. We kunnen zelfs zo ver gaan de vraag 
naar de grondslag van de integriteit van levende wezens als de rode draad in 
zijn denken aan te wijzen – van de natuurfilosofische overpeinzingen die hij als 
soldaat vanuit zijn schuttersputje aan zijn vrouw schreef tot aan het essay ‘The 
Burden and Blessing of Mortality’ dat hij op 19 maart 1991 als voordracht pre-
senteerde in het koninklijk paleis op de Dam voor onder anderen onze koningin 
Beatrix. Hoe groot de twijfel is die aan het funderingsvoornemen in ‘Das Prin-
zip Verantwortung’ ten grondslag ligt, blijkt uit twee eerdere passages waarin 
hij het probleem en zelfs de later gekozen oplossingrichting reeds omschrijft. De 
eerste passage komt uit het theologische essay ‘Unsterblichkeit und heutige 
Existenz’, daterend uit 1963 en opgenomen in de bundel ‘The Phenomenon of 
Life’: 

 
“es gibt keine Notwendigkeit, daß überhaupt eine Welt sei. Warum Etwas ist anstatt 
Nichts – diese unbeantwortbare Frage der Metaphysik sollte davor schützen, 
Dasein schlechthin als Axiom zu unterstellen und dann seine Endlichkeit als 
angefallenen Makel oder als Kürzung seines Rechts. [...] Daß es hier das absolut 
Unzulässige gibt, nämlich daß der Mensch sich selbst zerstöre (z.B. durch Ruin 
der Biosphäre), ist der bloßen Immanenz weltlicher Tatsachen nicht zu 
entnehmen. Keine unbedingte Pflicht, daß es den Menschen geben soll, ist 
begründbar aus dem kosmischen Werdezufall, daß es ihn gibt.” (PL 395-396) 

 



De negatieve teleologie van Hans Jonas  

124  

Jonas zegt hier met grote stelligheid dat een ethiek voor toekomstige 
generaties überhaupt niet fundeerbaar is zonder beroep te doen op een trans-
cendente instantie. Want, zegt hij, als we met betrekking tot het heden al geen 
antwoord kunnen geven op de ultieme vraag van Leibniz: “Waarom is er iets 
en niet veeleer niets?”, dan kunnen we dat voor de toekomst evenmin. In dit 
essay geeft hij als reden om toch voor de toekomst te zorgen onze verantwoor-
delijkheid voor het Goddelijk avontuur op aarde, waarvan de goede of slechte 
afloop in onze handen is gelegd. (PL 396) Dat is een religieus antwoord: noch 
het doel van dit avontuur, noch de plicht van de mens om daaraan mee te wer-
ken zijn inzichtelijk voor ongelovigen. Is de geciteerde passage nu in strijd met 
‘Das Prinzip Verantwortung’? Nou en of. Jonas zegt in 1963 nog dat de vraag 
van Leibniz niet beantwoordbaar is, maar in 1979 zien we hem toch een poging 
daartoe wagen. Bij het schrijven van ‘Das Prinzip Verantwortung’ is hij blijk-
baar overmoedig geworden, of van gedachten veranderd.  

Laten we even stilstaan bij de transcendente plicht die Jonas in ‘Unster-
blichkeit und heutige Existenz’ in tegenstelling tot een immanente plicht wèl 
voorstelbaar acht. Theologische studies zijn vaak genoeg volkomen onbegrijpe-
lijk voor buitenstaanders. Geldt dat ook voor de “theologische” essays van 
Hans Jonas? Hoe (on-)toegankelijk is zijn argumentatie voor de common sense? 
En in hoeverre verschilt het religieuze antwoord uit ‘Unsterblichkeit und heu-
tige Existenz’ nu werkelijk van het universalistische antwoord uit ‘Das Prinzip 
Verantwortung’? We kunnen deze vragen niet onmiddellijk beantwoorden, 
maar we moeten ze wel vasthouden. In retrospectief krijgt dit essay een grote 
significantie voor een begrip van de samenhang in Jonas’ werk. Hij legt hier een 
moderne versie uit van een mogelijk geloof in een leven na de dood. Jonas ver-
vangt de traditionele bijbelse leer van de onsterfelijkheid van de ziel, al dan niet 
gepaard gaande met een lichamelijke wederopstanding, door het geloof in de 
onuitwisbaarheid van onze daden die voor eeuwig hun sporen nalaten in de 
wereldgeschiedenis, of, zoals hij het hier uitdrukt, die rimpels trekken in het 
goddelijk aangezicht. (PL 389; 394) Hij ontleent dit mythisch beeld van “het 
gelaat van een eeuwige tegenwoordigheid” (PL 389) aan enkele gnostische 
tekstbronnen. Zoals hij zelf ook aangeeft, levert dat geen argument op voor de 
juistheid van dit beeld, het laat slechts zien dat dit beeld kan steunen op een 
doorleefde ervaring uit de joods-christelijke traditie, ook al betrof het dan een 
onorthodoxe tak van die traditie. Het idee van de onuitwisbaarheid van onze 
daden kunnen we achteraf gezien aanwijzen als de geboortegrond van Jonas’ 
idee van prospectieve verantwoordelijkheid. Het woord “verantwoordelijk-
heid” valt in deze tekst nog slechts terloops, centraal staat hier de heideggeri-
aanse term “der Augenblick der Entscheidung”. Hoewel Heidegger nergens 
genoemd wordt, laat de tekst Jonas’ overgang van diens existentialisme naar 
zijn eigen verantwoordelijkheidsopvatting zien. De verantwoordelijke beslis-
sing over het vergankelijke en sterfelijke is zelf in zeker opzicht eeuwig: 
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“der Augenblick [der Entscheidung bezeichnet] unsere Offenheit zur 
Transzendenz, eben da er uns dem Vergänglichen der Situation überantwortet, 
und in dieser doppelten Aussetzung, die das Wesen unbedingten Interesses 
ausmacht, stellt er den verantwortlich Handelnden zwischen Ewigkeit und 
Zeit. Von diesem Zwischenorte entspringt immer neu die Möglichkeit neuen 
Anfangs und damit wahrer Geschichtlichkeit der Person,” (PL 384-385) 

 
Het transcendente argument dat het lot van het Goddelijk avontuur op 

aarde in onze handen ligt, wat volgens Jonas een plicht voor de mensheid tot 
voortbestaan inhoudt, is gebaseerd op zijn omkering van de verantwoordelijk-
heidsrelatie tussen God en mens die hij in deze tekst voor het eerst uiteenzet. 
Uit de mythe van het eeuwige beeld dat zich eerst in de evolutie en daarna in 
de wereldgeschiedenis verzamelt, zou volgen dat de mens “nicht so sehr »im« 
Bilde wie »für« das Bild Gottes geschaffen wurde” (PL 394) en dat wij in onze 
verantwoordelijkheid uiteindelijk “dem leidenden unsterblichen Gotte Helfer 
sind.” (PL 397) Deze omkering van voorzienigheid in verantwoordelijkheid 
werkt hij later uit in de aanvankelijk zelfstandig uitgegeven en daarna in de 
bundel ‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’ 
opgenomen essays ‘Der Gottesbegriff nach Auschwitz’ en ‘Materie, Geist und 
Schöpfung’. Op de theodicee en het scheppingsidee dat hij in deze essays ont-
wikkelt gaan we in de navolgende paragraaf verder in. Hier zij slechts vermeld 
dat de eenheid van Jonas’ oeuvre in letterlijke zin blijkt uit het feit dat hij in ‘Der 
Gottesbegriff nach Auschwitz’ hele bladzijden citeert uit het vijfentwintig jaar 
eerder geschreven ‘Unsterblichkeit und heutige Existenz’. Wat hij overigens 
zowel in de hoofdtekst als in voetnoten netjes vermeldt. (PUMV 193; 207; 244) 
Het is wel opvallend dat Jonas in deze latere essays uit 1984 en 1988 niet terug-
verwijst naar het seculier-metafysische fundament van ‘Das Prinzip Verant-
wortung’, maar naar de religieus-metafysische mythe uit ‘Unsterblichkeit und 
heutige Existenz’. Betekent dat niet dat hij zelf zijn seculier-metafysische funde-
ringspoging als ontoereikend beschouwt? 

Het essay ‘Unsterblichkeit und heutige Existenz’ gaat in zoverre dus niet 
over een ethiek voor toekomstige generaties; dit is enkel een toepassingsvoor-
beeld dat hij op het laatst van het essay aandraagt om de morele relevantie van 
zijn vernieuwende, in overeenkomst met zijn onsterfelijkheidsbegrip aange-
paste Godsbeeld te laten zien. Desalniettemin omvat dit korte toepassingsvoor-
beeld een reeks van details die later in ‘Das Prinzip Verantwortung’ allemaal 
terugkeren, zoals de relativering van de ernst van de atoombomdreiging, het 
waarschuwen voor de ecodictatuur, het voorzorgsprincipe en de taakstelling 
voor een wetenschappelijke futurologie. (PL 396-397) 

De tweede passage waarin Jonas expliciet ontkent dat wij op rationele 
gronden de objectieve waarde van de levende natuur kunnen bevestigen, vin-
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den we in het essay 'Socio-economic Knowledge and Ignorance of Goals', oor-
spronkelijk uit 1968, later opgenomen in 'Philosophical Essays'. We hebben dit 
essay reeds samengevat in hoofdstuk één. Jonas wil bewijzen dat economie 
geen waardenvrije wetenschap is, en dat ze in haar geïnstitutionaliseerde vorm 
op zijn minst gecommitteerd is aan het doel van duurzame economische stabi-
liteit. Haar object is teleologisch van aard en bezit dus een eigen doel waaruit 
een interne normativiteit voortvloeit. Uit de externe realiteit van honger en de 
noodzakelijke veronderstelling van reproductie blijkt volgens Jonas dat econo-
mie geen descriptieve, maar een normatieve wetenschap is, net zoals de medi-
sche wetenschap. (PhE 93-94) Jonas’ ziet het pleidooi voor een waardenvrije 
economische wetenschap in het verlengde van de voor de moderniteit kenmer-
kende uitdrijving van teleologische theorieën uit de natuurkunde, uit de biolo-
gie en ten slotte ook uit de menswetenschappen. Hij wil deze trend juist omke-
ren. Daarbij stelt hij zichzelf ook reeds de vraag of zijn argument voor het nor-
matieve karakter van de economische wetenschap ook van toepassing is op de 
biologie, daar haar object in zijn visie immers ook teleologisch is. Hij geeft ech-
ter direkt toe dat de denkende mens zich kan distantiëren van de eigen doelge-
richtheid of van de “interne normativiteit” van de teleologische processen die 
hij waarneemt. Hij hoeft zich er niet door verplicht te voelen. Hij kan zelfs het 
gehele bestaan van een levende natuur afkeuren. In een voetnoot gaat Jonas 
hier verrassend uitgebreid op in: 

 
"No argument can establish that being is better than not-being, or refute the 
contention that God had better not created the world. There is no demonstrable 
reason why there should be anything rather than nothing – nor, of course, why 
there should be nothing rather than something. This undemonstrability – or 
lack of self evidence – extends even to the value of value as such, [...]  Of this 
proposition, too, I say that it is neither demonstrable nor self-evident, but it is 
an ex nihilo originative option for difference against indifference." (PhE 87; noot 
4.) 

 
We zien dat Jonas in deze voetnoot exact de conclusie ontkent die hij later 

in 'Das Prinzip Verantwortung' wèl trekt wanneer hij daar tot de slotsom komt 
dat er niet zomaar teleologie in de levende natuur gelegen is, maar dat deze 
teleologie een zinvolle orde uitmaakt die ook voor ons verplichtend is. Dat wil 
zeggen het kernargument waarmee hij de overgang van "Zwecke" naar "Werte" 
maakt. (PV 155-156) Hoe kan dat? Er is in de korte tussentijd echt geen sprake 
van een complete verandering van standpunt. Maar als we goed lezen is er 
eigenlijk ook geen sprake van een ontkenning. Hij zegt hier slechts dat de bewe-
ring dat er beter iets is dan niets, of de uitspraak dat de schepping goed is, be-
wijsbaar noch weerlegbaar is. Wat mag daaruit geconcludeerd worden? Hij 
houdt duidelijk de mogelijkheid open voor een “ex nihilo originative option for 
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difference against indifference”. Uit deze woorden blijkt voor de goede ver-
staander voldoende duidelijk dat Jonas een oplossing probeert te vinden voor 
een bekend probleem uit de scholastieke filosofie, namelijk de vraag naar een 
bewijs voor de creatio ex nihilo, het dogma dat God de wereld met tijd en al uit 
het niets geschapen zou hebben. Net als later in ‘Das Prinzip Verantwortung’ 
geeft hij in de (rest van) de voetnoot aan dat de waarde van waarde niet ont-
kend kan worden zonder haar (in de vorm van deze afwijzing) tegelijkertijd te 
bevestigen en dat ze niet bevestigd kan worden zonder haar reeds te veronder-
stellen. Een dwingend bewijs is dus niet mogelijk, maar een doorslaggevende 
weerlegging evenmin. In ’Das Prinzip Verantwortung’ kiest Jonas er voor om 
de differentie (het metabolisme) van de levende natuur als oneindig veel beter 
dan de indifferentie van een levenloze natuur te beschouwen (PV 154), maar de 
enige werkelijke steun die hij voor deze keuze heeft, is het gegeven dat het in 
ieder geval geen onredelijke keuze is. Of omgekeerd kan hij zeggen dat het 
althans onredelijk is om de integriteit van de levende natuur en de mens te ont-
kennen.  

Ten derde relativeert Jonas niet alleen vooraf, maar ook achteraf de meta-
fysische fundering van zijn ethiek, namelijk in het essay 'Zur ontologischen 
Grundlegung einer Zukunftsethik', opgenomen in de bundel ‘Philosophische 
Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’. Hier erkent hij dat het 
mogelijk blijft om het bestaan van verantwoordelijkheid in haar algemeenheid 
te ontkennen en te zeggen dat we allemaal slechts biochemische automaten zijn, 
wat uiteindelijk de meest consequente uitdrukking van een onverschilligheid 
voor het bestaan van waarde(n) in het universum is. Echter, voegt hij daar aan 
toe, als we de veronderstellingen van een dergelijke positie doordenken, ver-
schijnt zijn eigen systeem toch als geloofwaardiger. (PUMV 140) Hans Achter-
huis ziet in het gegeven dat Jonas op dit punt de lezer de keuze voorschotelt om 
zijn “metafysisch geloof” al dan niet te delen een knieval voor de critici.6 Dat is 
echter een misverstand. Jonas zegt dat hij “helaas niets beters te bieden heeft”, 
maar dat is een theatrale vorm van valse bescheidenheid. Hij twijfelt geen se-
conde aan de kracht van zijn argumenten. In deze passage zegt hij niet in te 
kunnen gaan op de premissen van zijn tegenstanders, maar in ‘Macht oder 
Ohnmacht der Subjectivität’, waar hij dat wel doet, laat hij genadeloos de ab-
surde consequenties van een radicaal materialistisch standpunt zien. Jonas 
denkt dat wij vrijwel geen andere keuze hebben dan doelstrevendheid te er-
kennen en in haar algemeenheid als een goed op zich te beschouwen. Naar mijn 
inschatting twijfelt hij veel dieper over het tegenovergestelde standpunt, name-
lijk de negatieve waardering van doelstrevendheid die hij als het “Nirvana” (PV 
154) uit de Indiase filosofie aanduidt, maar die ook buiten India denkbaar is in 
de algemeen menselijke overpeinzing: “Als ik nooit geboren was, had ik er ook 
geen last van dat ik nooit geboren was. Niet bestaan is eigenlijk beter dan wel 
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bestaan.” Een dergelijke mening zou volgens hem binnen de Westerse traditie 
echter als onaanvaardbaar gelden. Onder persoonlijke omstandigheden valt een 
afwijzing van het bestaan volgens Jonas nog te begrijpen, maar de generalisatie 
van een dergelijk standpunt niet. “Über das individuelle Recht zum Selbstmord 
läßt sich reden, über das Recht der Menschheit zum Selbstmord nicht.” (PV 80) 

 
 

Theologisch rationalisme 

Jonas’ ethisch fundament is metafysisch, maar dat is niet hetzelfde als 
religieus. Metafysica is een rationele onderneming. De onderzoekende geest 
mag vragen blijven stellen zolang hij wenst, en moet zelfs vragen blijven stellen 
zolang hij kan, als hij zichzelf serieus neemt. Jonas wil de redelijkheid van de 
scheppingsleer aantonen, zowel voor gelovigen als ongelovigen. Ook de gelo-
vige moet het primaat van de metafysica erkennen: 

 
“So sehr nun der Fromme geneigt ist, dem geglaubten göttlichen Urteil schon 
aus Frömmigkeit und nicht erst aus Einsicht beizupflichten, so muß es sich 
grundsätzlich doch auch unabhängig gewinnen lassen (fides quaerens 
intellectum). Mit anderen Worten, die Frage des Seinsollens einer Welt laßt sich 
trennen von jeder These bezüglich ihrer Urheberschaft, eben mit der Annahme, 
daß auch für einen göttlichen Schöpfer ein solches Seinsollen gemäß dem 
Begriff des Guten der Grund für sein Schaffen war: er wollte sie weil er fand 
daß sie sein sollte. Ja, es läßt sich behaupten, daß die Wahrnehmung von Wert 
in der Welt einer der Beweggründe dafür ist, auf einen göttlichen Urheber zu 
schließen (früher sogar einer der Gottes-»Beweise«), und nicht umgekehrt die 
Vorwegsetzung des Urhebers der Grund, seiner Schöpfung Wert 
zuzuerkennen.” (PV 98-99) 

 
De zoektocht naar een equivalent voor de scheppingsleer doet geen af-

breuk aan het seculiere betoog van ‘Das Prinzip Verantwortung’ omdat Jonas in 
zijn metafysische benadering terugkeert naar het tijdperk van de scholastiek, 
waarin de filosofie zich ten doel stelde de geloofswaarheden op een redelijk 
fundament te baseren. “Fides quaerens intellectum” was het motto van de scho-
lastiek. Dat de filosofie zich destijds bepaald niet als dienstmaagd van de theo-
logie gedroeg, moge blijken uit de felle kritiek van de kant van de orthodoxie. 
Zo werden diverse Aristotelische stellingen van Thomas van Aquino direct na 
zijn dood door de kerk als dwalingen veroordeeld. De methode van de scholas-
tieke filosofie wordt als “theologisch rationalisme” aangeduid. Tegenover het 
theologisch rationalisme staat het theologisch voluntarisme. De voluntarist 
Duns Scotus stelt dat de wereld slechts goed is omdat zij door God gewild is. 
Jonas zet zich expliciet daartegen af. Hij wil terugkeren naar het rationalistisch 
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standpunt, dat de wereld door God gewild is omdat zij goed is. (PV 98) De 
voornaamste vertegenwoordigers van het theologisch rationalisme stonden 
ondanks hun verschillende religieuze achtergronden vrijwel direct met elkaar 
in verbinding. De mohammedaan Averroës, oftewel Ibn Roesjd (1126-1198), 
heeft door een terugkeer naar Aristoteles de aftrap gegeven voor het centrale 
debat van de scholastiek tussen enerzijds het voluntaristisch joods-christelijk-
islamitisch scheppingsgeloof en anderzijds de rationalistische, weliswaar teleo-
logische, maar desalniettemin wetmatige Griekse natuuropvatting. In de joodse 
traditie werd de inbreng van Averroës kritisch opgenomen door Maimonides, 
oftewel Moses ben Maimon (1135-1204), net als Averroës afkomstig uit Cordo-
va. In de christelijke traditie door Albertus Magnus, oftewel Albert von Boll-
städt (1207?-1280), en vervolgens door Thomas van Aquino (1225-1274). Vol-
gens sommigen is de tussenkomst van Maimonides cruciaal geweest voor de 
christelijke Aristoteles-receptie.7 Ook Jonas wijst erop dat Albertus Magnus veel 
heeft geleerd van Maimonides. In een voetnoot bij het essay ‘Jewish and Chris-
tian Elements in Philosophy; Their Share in the Emergence of the Modern 
Mind’, opgenomen in de bundel ‘Philosophical Essays’, merkt hij op dat Al-
bertus Magnus hele passages uit het filosofische hoofdwerk van Maimonides 
(de ‘Gids voor de verdoolden’) heeft overgenomen, en niet de minst belang-
rijke, met name de bewijsvoering voor de creatio ex nihilo. (PhE 33)  

Het essay ‘Jewish and Christian Elements in Philosophy’, oorspronkelijk 
uit 1967, is enigszins dubbelzinnig qua vorm. Het lijkt een neutrale verhande-
ling over een neutrale vraag, namelijk de vraag waar in de geschiedenis het 
joodse, respectievelijk het christelijke geloof aanwijsbare invloed gehad heeft op 
de wijsbegeerte. Maar Jonas neemt ook zelf duidelijk stelling. Hij onderstreept 
het belang van het joods-christelijk-islamitische scheppingsidee als inbreuk op 
de eeuwige wetmatigheid van de Griekse natuurfilosofie, maar hij distantieert 
zich van de voluntaristische, subjectivistische wending in het begrip van God 
en van de morele wetten, die hij aan de specifieke invloed van het christelijk 
geloof toeschrijft. Op die manier eindigt hij als het ware in het midden. Zijn 
voorkeur gaat duidelijk uit naar de joodse scholastieke filosofie waarvan hij 
Maimonides als voornaamste vertegenwoordiger presenteert. Het is echter niet 
zo dat Jonas in dit essay een tegenstelling tussen jodendom en christendom 
creëert. Hij positioneert het schisma niet tussen Maimonides en Thomas van 
Aquino, maar tussen de laatste en Duns Scotus en in diens voetsporen de op-
komst van het nominalisme. Jonas valt Thomas nergens af en in een niet ge-
bundelde voordracht vergelijkt hij ‘Das Prinzip Verantwortung’, om de bedoe-
ling van het werk te verduidelijken, met de ‘Summa contra gentiles’, Thomas’ 
eerste grote hoofdwerk, de “Summa tegen de heidenen”.8 De tweede helft van 
‘Jewish and Christian Elements in Philosophy’ behandelt de overgang van theo-
logisch rationalisme naar theologisch voluntarisme. Bij deze overgang, die hij 
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aan de radicaliteit van het christendom toeschrijft, plaatst hij verschillende 
vraagtekens. Om de invloeden van de nauw verwante joodse en christelijke 
godsdienst te kunnen onderscheiden, noemt Jonas “the concept of Creation” 
karakteristiek voor de joodse leer en “the doctrines of the Trinity, incarnation, 
and salvation” karakteristiek voor de christelijke leer (PhE 25). Samenvattend 
rekent hij de onttovering van de natuur vooral aan de joods-islamitische in-
vloed toe en de opkomst van het individualisme vooral aan de christelijke in-
vloed. 

 
“The Christian, Augustinian factor, bound up with the mysteries of original sin, 
faith and grace, was in itself less directly ‘philosophical’ in import; but the enor-
mous stress it laid on the inner dimension interpreted in volitional terms could 
not fail to shape the general self-consciousness of man, and through it indirectly 
the philosophical interpretation of man.” (PhE 39) 

 
In de bundel ‘Philosophical Essays’ is dit essay als tweede hoofdstuk 

opgenomen, na het essay ‘Technology and Responsibility: Reflections on the 
New Tasks of Ethics’ (het latere hoofdstuk één van ‘Das Prinzip Verantwor-
tung’), en vóór het essay ‘Seventeenth Century and After: The Meaning of the 
Scientific and Technological Revolution', waarin Jonas de door hem zo sterk 
betreurde uitdrijving van de teleologie uit het moderne natuurbegrip beschrijft. 
Uit het feit dat hij ook in ‘Jewish and Christian Elements in Philosophy’ zijn 
stellingname zo duidelijk laat doorschemeren blijkt dat wij ook dit essay moe-
ten lezen als analyse van de dieperliggende oorzaken van de problemen waar 
zijn ethiek voor de technologische samenleving later een antwoord op gaat 
geven, oftewel als historische analyse van de vooravond van de burgerlijke 
emancipatie en de latere industrialisering van de Westerse samenleving. Op 
drie plaatsen in het essay overschrijdt Jonas de grens van de neutraliteit en 
spreekt hij een duidelijk waardeoordeel uit over de beschreven historisch-wijs-
gerige ontwikkelingen. 

De eerste plaats waar Jonas stelling neemt is bij de bespreking van het 
“argument voor de schepping op grond van de contingentie van de wereld”. 
Hij beschrijft hoe de scheppingsleer ten opzichte van de Griekse natuuropvat-
ting een devaluatie van de wereld inhoudt, omdat deze nu als contingent, na-
melijk als door God naar willekeur geschapen, en niet langer als innerlijk nood-
zakelijk beschouwd wordt. (PhE 35) Daaraan voegt hij echter toe dat het extre-
me succes van deze devaluatie inmiddels zo ver is doorgeslagen dat “some 
backswing of the pendulum might be in order”. (PhE 35) Het “argument van 
contingentie” heeft zijns inziens niet slechts het idee van de geordende natuur 
vernietigd, maar het gehele scheppingsidee meegesleurd. De tweede plaats 
betreft een voetnoot waarin Jonas even een puntje op de historische “i” zet door 
Duns Scotus expliciet te beschuldigen van anti-semitisme. Fijntjes voegt hij daar 
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aan toe dat de “Avicembron” op wie Duns Scotus zich ergens beroept desal-
niettemin een jood was, namelijk Salomo Ibn Gabirol. (PhE 38, noot 19) De der-
de stellingname ligt in het verlengde van de eerste. Jonas geeft aan dat het theo-
logisch voluntarisme een veel zwakkere basis aan de morele wet geeft dan het 
theologisch rationalisme omdat het primaat van Gods wil de geldigheid van de 
morele wetten geheel afhankelijk maakt van een geloof dat steeds minder steun 
vindt. 

 
“In the Socratic answer [that there is a realm of truth entirely outside the realm 
of power], the commandments would stand even without God, based as they 
are on intelligible essences; in the Scotist answer, radicalized by the subsequent 
victory of nominalism, they collapse without God unless another will steps in 
and takes over their guardianship. Man inherits the role of creator and guardian 
of values, with no light to guide his choice, since he is not wise and has no 
vision of eternal wisdom on which to draw. This is a profoundly paradoxical 
outcome of what had begun as pious self-abnegation and a giving of all honor 
to God.” (PhE 43) 

 
Jonas’ voorkeur voor Maimonides blijkt in dit essay slechts indirect uit 

het gegeven dat Maimonides bij herhaling als vertegenwoordiger optreedt van 
het standpunt waarmee Jonas het zelf eens is, zoals met name diens verdedi-
ging van het leerstuk van de creatio ex nihilo. Hij typeert Maimonides als “Aris-
totelian and creationist at the same time”. (PhE 31) Hij legt uit dat volgens 
Maimonides de wereld weliswaar in Aristotelische zin als wetmatig en in 
zoverre als eeuwig beschouwd moet worden, maar dat dat niet betekent dat de 
verzameling natuurwetten als geheel niet door God geschapen kan zijn. De 
reden om de Goddelijke scheppingsvrijheid tegenover de natuurlijke noodzaak 
te verdedigen ligt in het gegeven dat het niet mogelijk is om individuele waarde 
aan mensen, dieren of dingen toe te kennen als de hele wereld door natuurlijke 
noodzaak geregeerd wordt. In dat geval zouden er immers enkel “exemplaren 
van een soort” bestaan waarbij elke individuele afwijking als een vorm van 
onvolmaaktheid beschouwd zou moeten worden. (PhE 36) Jonas citeert uitge-
breid uit de ‘Gids der verdoolden’ hoe Maimonides vanuit zijn opvatting van 
de creatio ex nihilo het gehele wezen van elk individu toeschrijft aan Gods wil. 
(PhE 37, noot 17) Maar als Jonas “A” zegt tegen het belang van de Goddelijke 
wilsvrijheid, waarom zegt hij dan niet “B” tegen het belang van de menselijke 
wilsvrijheid? Waarom vindt hij dat het christendom hierin te ver doorslaat?  

 
“But freedom of the will need not mean its primacy; and on Jewish premises 
there is no reason for ‘radical’ voluntarism, that is to say, for focusing the total 
essence of man in the unfathomable doings and events of his will. Nor, in Jew-
ish thought, is the eternal salvation of the individual soul the total object of 
divine concern; nor, for that matter, did the moderate Jewish suspicion of na-
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ture ever reach anything like the radical distrust of nature that went with the 
dualistic mood of Christianity.” (PhE 40) 

 
Zoals uit de ondertitel blijkt, gaat het essay alleen over de scholastieke 

periode van de Westerse filosofie: “Jewish and Christian Elements in Philoso-
phy: Their Share in the Emergence of the Modern Mind.” Herman Cohen of 
Søren Kierkegaard komen niet in het verhaal voor. Kant en Hegel worden nog 
wel genoemd. Vooral de laatste is hier belangrijk. Jonas erkent dat Hegel de 
eerste is geweest die filosofisch uitdrukking heeft weten te geven aan het idee 
van de incarnatie, de menswording van God. Hegel transformeert de christe-
lijke verlossingsleer tot de seculiere eschatologie van de absolute geest die zich 
in de geschiedenis en uiteindelijk in de rechtsstaat verwerkelijkt. Maar zoals we 
weten is Jonas een groot tegenstander van het Marxisme en utopisme dat zich 
daarna van deze seculiere eschatologie bedient. Daarom is het grappig om te 
lezen dat Jonas zich, eigenlijk zonder argumenten, ook op dit punt van de 
christelijke tak distantieert. 

 
“Here I can only indicate my unargued opinion that, all Jewish messianism not-
withstanding, the idea of history as a self-operative vehicle of redemption is 
much more of Christian than of Jewish provenance. One may see in it a trans-
muted form of the Holy Spirit doing his work through man in the interval 
between the incarnation and the second coming.” (PhE 44) 

 
 

Jonas en Maimonides 

Uit het hier besproken essay ‘Jewish and Christian Elements in Philo-
sophy’ blijkt reeds dat Jonas enkele belangrijke uitgangspunten deelt met zijn 
illustere voorvader uit de scholastieke periode. Maar als we wat breder kijken, 
mogen we constateren dat hun denken nog veel meer opvallende overeenkom-
sten vertoont. Het zou een vergissing zijn om deze overeenkomsten klakkeloos 
aan hun “gedeelde” joodse levensovertuiging toe te schrijven. Net zo min als 
alle christenen Thomisten zijn, zijn alle joden aanhangers van Maimonides, ook 
al is zijn invloed minstens even groot geweest. Verder is zowel bij Maimonides 
als bij Thomas vrijwel direct na hun dood de kritiek op hun ideeën begonnen. 
Zowel in de joodse als in de christelijke traditie voltrok zich juist op het hoogte-
punt van de scholastiek een overgang naar een andere, meer mystieke geloofs-
beleving. In de joodse traditie wordt hier de opkomst van de Kabbala gelocali-
seerd.9 Ik wil een aantal punten van overeenkomst noemen. Ik begin met de 
punten die mij het meest evident lijken.  
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1. Het streven naar een verzoening van natuurwetenschap en scheppingsidee  

Volgens Jonas is een restauratie van een teleologische natuuropvatting 
die een grondslag legt voor een hernieuwd begrip van integriteit en intrinsieke 
waarde bitter noodzakelijk. “Es hat keinen Sinn, um das zu sorgen, was keine 
Sanktion in einer schöpferischen Absicht hinter sich hat.” (PL 372) Voorts is hij 
ervan overtuigd dat het mogelijk is voor de notie van een “schöpferischen 
Absicht” een immanent of een in ieder geval seculier verstaanbaar equivalent te 
formuleren. “No discovery about the laws and functions of matter logically 
affects the possibility that these very laws and functions may subserve a spiri-
tual, creative will.” (PhE 177) Deze woorden zouden net zo goed van Maimo-
nides kunnen zijn. Het citaat komt uit het essay ´Contemporary Problems in 
Ethics from a Jewish Perspective’, dat we eerder in dit hoofdstuk reeds bespro-
ken hebben. In het vervolg van de passage kondigt Jonas heel duidelijk zijn 
“apologetisch” voornemen aan een seculier equivalent voor de volgens hem 
centrale bijbelse proposities te gaan zoeken:  

 
“Yet some equivalent of their meaning, however remote from the literalness of 
their statement, must be preserved if we are still to be Jews and, beyond that 
special concern of ours, if there is still to be an answer to the moral quest of 
man.” (PhE 177)  

 
Ik herhaal dit citaat vanwege de treffende overeenkomst met de missie en 

de werkwijze van Maimonides, die veel moeite doet om twee heren te dienen, 
namelijk Aristoteles en de God van de bijbel. Om de taal van de gewone gelovi-
gen met zijn wetenschappelijk inzicht te verenigen, presenteert hij een in hoge 
mate allegorische bijbeluitleg (“however remote from the literalness of their 
statement”). Zo vergelijkt hij volgens Oliver Leaman de kenwijze vanuit de ziel 
met de zintuigelijke waarneming, de boodschap van engelen met de verbeel-
ding en de boodschap van cherubijnen met het intellect.10 Jonas zoekt een oplos-
sing of verzoening voor het dualisme van de moderne natuurwetenschap en de 
menselijke ervaring van zin, waarde en plicht. Maimonides zoekt een verzoe-
ning voor het dualisme dat ontstond door de hernieuwde belangstelling voor 
de Aristotelische natuurwetenschap enerzijds en de orthodoxe, traditionele 
geloofsopvatting, die in zijn tijd sterk onder invloed stond van het esoterische 
neoplatonisme, anderzijds. Weliswaar heeft de “pendule” bij Jonas en Maimo-
nides dus een uitslag in tegengestelde richting, toch zijn zij op zoek naar 
dezelfde, redelijke middenweg. 

 

2. Onbewijsbaarheid van het scheppingsidee 
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Maimonides’ argument voor de creatio ex nihilo is even onbevredigend 
als het metafysische argument waarop Jonas uiteindelijk zijn ethiek fundeert – 
de onbewijsbare, maar tevens onweerlegbare, intuïtieve keuze voor de erken-
ning van de waarde van het bestaan van waarde. Maimonides volgt de Aristo-
telische argumentatie tegen het idee van een “schepping in de tijd”, namelijk 
dat elke beweging voortkomt uit een andere beweging en dat er dus sprake 
moet zijn van een eeuwige, “onbewogen beweger”, maar houdt vervolgens de 
mogelijkheid open dat deze gehele eeuwigheid door een vrij, Goddelijk wilsbe-
sluit uit het niets tevoorschijn gebracht kan zijn. De natuurwetten zelf zijn vol-
gens Maimonides van een andere orde dan de wetmatige natuur. (PhE 32) Uit 
het feit dat geen van beide opties verder bewijsbaar of weerlegbaar is, conclu-
deert hij dan dat het terecht mogelijk en redelijk is om te kiezen voor de creatio 
ex nihilo. Leaman betitelt dit als een onvoorstelbaar wankele basis om het com-
plete (joodse) geloof op te baseren.11 Echter, net als bij Jonas moet deze “laatste” 
keuze als een niet willen kiezen tussen zin en zinloosheid worden begrepen. We 
hebben eerder in dit hoofdstuk reeds het citaat uit ‘Socio-Economic Knowledge 
and Ignorance of Goals’ besproken waarin Jonas uitlegt dat een “ex nihilo origi-
native option for difference against indifference” (PhE 87) volgens hem het enig 
mogelijke antwoord is op de vraag van Leibniz: ”Waarom is er iets en niet 
veeleer niets?” Na zijn bespreking van het belang van het creatio ex nihilo 
argument in ‘Jewish and Christian Elements in Philosophy’ verdedigt hij de 
door Maimonides gemaakte afweging als volgt: 

 
“To come back to Maimonides, his strictures on the scope of natural reason fall 
on friend and foe alike: he acknowledges that the disproof of Aristotelian 
arguments for the eternity of the world does not prove the alternative of ‘crea-
tion from nothing’, but merely gives it logical eligibility. Generally, in regard to 
the truths of revelation, [he demonstrates] no more than that they are not 
repugnant to reason, and perhaps that they have an edge when it comes to 
probability or plausibility.” (PhE 33) 

 
Deze bewoordingen vertonen een opvallende overeenkomst met zijn 

eigen (reeds eerder aangestipte) verontschuldigingen voor het onvermijdelijke 
gebrek aan dwingende kracht van zijn metafysische bewijsvoering in het essay 
‘Zur ontologischen Grundlegung einer Zukunftsethik’:   
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“Diese Kombination von Biologismus und Wertsubjektivismus […] läßt sich 
nicht eigentlich widerlegen. Es läßt sich ihr nur entgegenhalten, daß auch sie auf 
unbewiesenen, axiomatischen Prämissen beruht, die ich hier nicht aufführen 
kann. Die meinen sind, glaube ich, etwas besser durchdacht und werden dem 
vollen Phänomen »Mensch« und dem Sein überhaupt gerechter. Doch letztlich 
kann mein Argument nicht mehr tun als vernünftig eine Option begründen, die 
es mit ihrer inneren Überredungskraft dem Nachdenklichen zur Wahl stellt. 
Besseres habe ich leider nicht zu bieten. Vielleicht wird eine künftige 
Metaphysik es können.” (PUMV 140) 

 

3. De sterfelijkheid en het niets 

Jonas benadrukt in ‘Jewish and Christian Elements in Philosophy’ in zijn 
uitleg van de creatio ex nihilo de negatieve rol van de schepper, die de niet-
noodzakelijkheid van zijn schepping inhoudt en daarmee tegelijk zowel de 
eindigheid als de bijzonderheid van de schepselen bevestigt. 

 
“Even more manifest than in the argument from contingency does this ‘nega-
tivity’ become in the insistence of creation ‘from nothing’ […] That which is 
called into being from sheer nothingness is totally dependent on its transcen-
dent cause not only for its origin but also for its continued existence. By reason 
of its ‘natural priority’, the ‘nothing’ looms in the very heart of things, ready to 
reclaim them at every moment, were it not for their continual re-creation –the 
renewal of the original fiat– by God. This is the extreme of negativity with 
which the doctrine of creation imbues mundane being.” (PhE 35-36) 

 
Op zichzelf bezit het eindige en toevallige in het geheel geen evidente 

waarde. Daarom is Plato’s eros juist op het eeuwige gericht. (PV 226) Eindig-
heid en toevalligheid zijn integendeel slechts kenmerken van het waardeloze. 
Pas in contrast met het niets, namelijk in het niet-niet zijn en in het niet-anders 
zijn verandert het eindige en toevallige in het bijzondere en unieke. Hoe Jonas 
zelf vorm geeft aan deze door de negativiteit bemiddelde relatie van eindigheid 
en bijzonderheid, van vergankelijkheid en intrinsieke waarde, zien we in een 
belangrijke passage in ‘Das Prinzip Verantwortung’ waar hij zijn funderings-
argument verbindt met zijn natuurfilosofie door het metabolisme als voortdu-
rende zelfbevestiging van het organisme en als actieve ontkenning van het niets 
te presenteren. Het stofwisselingsproces en de voortplanting verschijnen als de 
immanente “creative intention” (“Schöpfungsabsicht”, PL 372) die onze ver-
antwoordelijkheid voor de levende natuur sanctioneert: 
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“Das Leben ist die explizite Konfrontation des Seins mit dem Nichtsein, denn in 
seiner konstitutionellen, durch die Notwendigkeit des Stoffwechsels gegebenen 
Bedürftichkeit, der die Erfüllung versagt bleiben kann, hat es die Möglichkeit des 
Nichtseins als seine ständig gegenwärtige Antithese, nämlich als Drohung, in 
sich. […] Durch das verneinte Nichtsein wird das Sein zum positiven Anliegen, 
das heißt zur ständigen Wahl seiner selbst. […] Also ist es, nur scheinbar 
paradox, der Tod, das heißt das Sterbenkönnen, […] was das Siegel auf die 
Selbstbejahung des Seins setzt” (PV 157) 

 

4. De via negativa 

We hebben in het vorige hoofdstuk Jonas’ metafysisch systeem als een 
“negatieve teleologie” gekenschetst. Zelf gebruikt hij die benaming overigens 
nergens. Het systeem van Maimonides laat zich als een vorm van “negatieve 
theologie” benoemen. Dit is een algemeen gebruikelijke naam voor theologische 
theorieën waarin het tweede gebod, oftewel het idolatrieverbod centraal staat. 
Walter Lesch geeft aan dat de via negativa als manier om over God te kunnen 
spreken in haar oorspronkelijke vorm veelal als oplossing beschouwd wordt 
om het joods-christelijke Godsidee verenigbaar te maken met het Griekse ideaal 
van wetenschappelijkheid.12 (Vandaar dat de zesde-eeuwse auteur aan wie de 
“uitvinding” van de negatieve theologie wordt toegeschreven zich tooide met 
het pseudoniem “Dionysius Areopagita”.13) Maimonides maakt op deze wijze 
gebruik van de via negativa als bemiddelingsstrategie. In de volgende punten 
komen daarvan verschillende facetten aan de orde. Volgens Vittorio Hösle kan 
Jonas’ Godsbeeld niet als een vorm negatieve theologie beschouwd worden, 
omdat hij vasthoudt aan de partiële intelligibiliteit van God.14 Inderdaad kent 
Jonas positieve kwalificaties aan God toe, zoals het idee dat Hij kan lijden en 
zich zorgen maakt over het lot van de mensheid. (PUMV 197-200) Maar Hösle 
suggereert ten onrechte dat een negatieve theologie slechts ruimte zou laten 
voor een onbegrijpelijke God. Het joodse idolatrieverbod vormt volgens Lesch 
de belangrijkste bron voor de negatieve theologie, maar het verbod om beelden 
te vereren is zeker geen symbool voor de onbegrijpelijkheid van God. Wellicht 
moeten we onderscheid maken tussen een positieve “kenbaarheid” van God en 
een negatieve “begrijpelijkheid” van God. De veronderstelde algemene herken-
baarheid van afgodsbeelden als afgodsbeelden wijst er op dat wel begrijpelijk is 
wat God niet is, zoals de heuristiek van de vrees ons in staat stelt de integriteit 
van levende wezens op negatieve wijze te begrijpen, namelijk in het licht van 
haar bedreiging, zonder dat wij haar op positieve wijze zouden kunnen definië-
ren. Volgens Jonas is de op zijn minst gedeeltelijke begrijpelijkheid van God een 
onmisbaar bestanddeel van de joodse traditie. De Deus absconditus, de verbor-
gen of zelfs absurde God, noemt hij “eine zutiefst unjüdische Vorstellung”. 
(PUMV 203) Verder willen we hier in de eerste plaats Jonas’ negatieve teleolo-
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gie vergelijken met Maimonides’ negatieve theologie. Daarom moeten we de 
aandacht verplaatsen van de wijze waarop Jonas over God spreekt naar de wij-
ze waarop hij de term verantwoordelijkheid gebruikt. 

  

5. De ondefinieerbaarheid van God en van verantwoordelijkheid 

Bij Maimonides fungeert het idolatrieverbod als de kern van zijn weten-
schappelijke methode. Juist een wetenschappelijk verantwoord spreken over 
God kan geen afgodsbeelden toestaan. Uit deze strenge opvatting komt de 
voornaamste kritiek van Maimonides op Averroës voort. Volgens Averroës was 
het nog mogelijk om naar analogie van menselijke eigenschappen over de 
eigenschappen van God te spreken, met dit verschil dat Hij de betreffende 
eigenschappen in hun meest perfecte, en daarom voor mensen zelfs niet eens 
meer voorstelbare vorm zou bezitten.15 Menselijke eigenschappen zouden ver-
schillen van Goddelijke eigenschappen zoals een plaatje van een mens verschilt 
van een echt mens. Volgens Maimonides is dit echter een bedrieglijke vergelij-
king. Als ik de mate van verschil niet kan kennen, kan ik evenmin de mate van 
overeenkomst kennen, en weet ik dus eigenlijk helemaal niets over Gods eigen-
schappen. Het enige wat we wel kunnen weten, is dat het logisch noodzakelijk 
is dat God als schepper van een “eeuwige” natuur vanuit het niets zelf slechts 
als onstoffelijk, enkelvoudig en onveranderlijk begrepen kan worden.16 
Uiteraard staat dit uitgangspunt ernstig op gespannen voet met de taal van de 
gewone gelovigen en de taal van de bijbel, waarin stelselmatig op antropomorfe 
wijze over Gods doen en laten gesproken wordt. Leaman beschrijft dit pro-
bleem als de rode draad in Maimonides’ filosofisch hoofdwerk, de ‘Gids der 
verdoolden’.  

We kunnen Jonas’ concept van verantwoordelijkheid rechtstreeks relate-
ren aan de kenmerken van Maimonides’ concept van God. Verantwoordelijk-
heid wordt door Jonas als “toekomstgericht”, “totaal” en “continu” omschre-
ven. (PV 197; 189; 196) We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat deze 
kenmerken tot uitdrukking brengen dat het wezen van verantwoordelijkheid 
bestaat uit een verbod op het definiëren of inperken van verantwoordelijkheid. 
Verantwoordelijkheid is toekomstgericht omdat zij nooit opgaat in haar institu-
tionaliseringen en in zoverre dus “niet stoffelijk” is; haar totaliteit maakt haar 
ondeelbaar en dus “enkelvoudig”; en zij is continu en in die zin “onverander-
lijk”. Bij Maimonides volgt uit deze kenmerken in de eerste plaats een verbod 
op antropomorfe Godsbeelden. Echter, uit hun beider negatieve benadering, 
dat wil zeggen uit de ondefinieerbaarheid van God, respectievelijk van verant-
woordelijkheid vloeit voort dat zij ook beiden op vergelijkbare wijze een groot 
probleem krijgen met het uitleggen van de praktische implicaties van hun 
ethiek. Waar Maimonides door zijn radicalisering van het verbod op antropo-



De negatieve teleologie van Hans Jonas  

138  

morfe Godsvoorstellingen de gehele joodse wet op losse schroeven zet (op het 
eerste en tweede gebod na verklaart hij alle overige “zeshonderdendertien” 
geboden van het Oude Testament voor contingent17), scheept Jonas ons op met 
een integriteitsbegrip dat zo heilig is dat we er niets over mogen zeggen. De 
heuristiek van de vrees maakt een substantiële discussie mogelijk, maar het is 
niet duidelijk hoe die discussie moet worden beslist. 

 

6. Onsterfelijkheid van kennis en handelen 

Een verschil in oriëntatie tussen Jonas en Maimonides blijft wel dat Jonas’ 
concept van verantwoordelijkheid primair fungeert als fundament van het 
handelen terwijl Maimonides’ concept van God primair fungeert als fundament 
van kennis. Dit blijkt het opvallendst uit hun ondanks grote overeenkomsten 
toch net verschillende uitleg van het religieuze idee van de onsterfelijkheid van 
de ziel. Allereerst mag opgemerkt worden dat Jonas’ terugkeer naar de filosofie 
van de scholastiek bijna nergens zo duidelijk uit naar voren komt als uit het feit 
dat hij anno 1963 een essay schrijft waarin hij een hernieuwde verdediging van 
het idee van onsterfelijkheid geeft. De religieuze zin van het idee van onsterfe-
lijkheid en van de al dan niet lichamelijke wederopstanding na de dood ligt in 
de behoefte aan een concept van goddelijke beloning en straf ter compensatie 
van het feit dat het op aarde maar al te vaak de slechterikken voor de wind gaat 
terwijl de goedwillenden tegenslag lijden. Anders gezegd, het uitstel van de 
vergelding is een belangrijke religieuze pilaar onder de stabiliteit van de 
samenleving. Vandaar dat Maimonides de lichamelijke wederopstanding niet 
zomaar met een beroep op Aristoteles van tafel kon vegen. Hoewel hij het idee 
van onsterfelijkheid behoudt, ondergaat het in zijn theorie wel een radicale 
transformatie. Slechts wetenschappers worden in zekere zin onsterfelijk omdat 
hun denken één wordt met het intellectus agens, de onderste laag van de 
hemelse sferen, anders gezegd omdat het opgaat in de wereldgeest waar het 
aan bijdraagt.18 Op het feit dat dit antwoord de functie van de uitgestelde belo-
ning en vergelding van het onsterfelijkheidsidee verwaarloost, komen we in het 
volgende punt terug.  

In ‘Unsterblichkeit und heutige Existenz’ wil Jonas het idee plausibel ma-
ken dat onze onsterfelijkheid gelegen is in het feit dat onze handelingen hun 
sporen nalaten in het goddelijk aangezicht dat als een transcendente som van 
goed en kwaad zich terugverzamelt uit de geschiedenis. (PL 387) Doordat hij 
het accent op het handelen legt, en niet op kennis, blijft zijn onsterfelijkheids-
opvatting dichter bij de oorspronkelijke notie van een morele eindevaluatie, een 
“laatste oordeel”. Van enige vorm van compensatie is echter geen sprake meer. 
Hij waarschuwt slechts dat grote misdaden even onvergetelijk zijn als 
buitengewone weldaden:  



Hoofdstuk 6. Een seculier equivalent voor de scheppingsleer 

139 

 
“da die Transzendenz mit der furchtbar zweideutigen Ernte unserer Taten 
wächst, ist unser Eindruck auf die Ewigkeit zum Guten und zum Bösen: wir 
können bauen und zerstören, wir können heilen und verwunden, die Gottheit 
nähren oder darben lassen, ihr Bild vervollkommnen oder entstellen: und die 
Narben des einen sind so dauernd wie die Glanz des anderen.” (PL 394) 

  

7. Relativering van nood en gebrek 

Aan de onsterfelijkheid van kennis gaat bij Maimonides de opvatting 
gepaard dat ook Gods voorzienigheid eigenlijk slechts betrekking heeft op 
geletterden, geleerden en staatsbestuurders. Door oefening en opleiding bepa-
len zij hun handelen meer in overeenstemming met het intellectus agens, wat 
hun lotgevallen veel minder toevalsafhankelijk maakt. Uiteraard is dit ant-
woord weinig hoopgevend voor de gewone gelovigen. Morele rechtschapen-
heid wordt niet beloond. Job is volgens Maimonides uiteindelijk dom; het gaat 
niet om geluk, maar om kennis.19 Op dit punt neemt Jonas een ander standpunt 
in. Na Auschwitz kan hij het onrechtvaardig lijden van gewone mensen niet 
meer accepteren. Job is niet dom, Job heeft gelijk. Daar komen we later in dit 
hoofdstuk op terug. Maar de mens die zich met een utopisch ideaal voor ogen 
beklaagt over het feit dat de wereld nog steeds niet goed georganiseerd is, krijgt 
geen gelijk. Jonas stelt integriteit en duurzaamheid boven utiliteit en vooruit-
gang. Zowel Maimonides als Jonas presenteren een relatief hardvochtig gods-
beeld, juist om de mensen geen valse hoop te geven.  

 

8. Vooruitgang via de achterdeur 

We kunnen nu zien hoe groot de impact is van Maimonides’ afwijzing 
van de opvatting van Averroës dat het mogelijk was om in relatief analoge ter-
men over goddelijke en menselijke eigenschappen te spreken. Averroës’ gods-
beeld was in principe net zo abstract als dat van Maimonides, maar hij kon de 
taal van de bijbel verdedigen als een krachtig verbeeldingsinstrument om de 
mensen op het rechte pad te houden. Maimonides daarentegen beschouwt elke 
toespeling op beloning en straf in een hiernamaals als een vergissing, ook al is 
deze vergissing soms nodig om ergere vergissingen te voorkomen. De enige 
wijze waarop hij de taal van de bijbel kan verdedigen is door te stellen dat deze 
een indirecte pedagogische functie heeft. Het volgen van de bijbelse wetten 
draagt bij aan een karaktervorming die de hogeropgeleide in staat stelt om in te 
zien dat het niet om de wetten, maar om kennis en contemplatie gaat.20 Het 
overgrote deel van de bijbelse wetten is contingent, zonder evidente reden. 
Maar volgens Maimonides mogen de mensen geloven dat ze wel begrijpelijk 
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zouden zijn als men de levensomstandigheden van vroegere volkeren zou ken-
nen, de pedagogische beginsituatie. De bijbelse geboden dragen in zijn visie 
niet slechts bij aan de karaktervorming van het individu, maar tevens aan de 
ontwikkeling van de gehele bevolking in de loop der geschiedenis. We zien dus 
dat Maimonides in plaats van Averroës’ analogieredenering een vooruitgangs-
idee introduceert om ondanks zijn abstracte godsvoorstelling toch de redelijk-
heid van de bijbelse wetten te kunnen blijven verdedigen. Geen vooruitgang 
naar welvaart, maar wel een soort Aufklärung. Dit punt is vooral belangrijk als 
sluitsteen voor Maimonides’ betoog. Er is geen rechtstreekse vergelijking met 
Jonas, die zich als liberale jood nooit om de spijswetten bekommerd heeft. Voor 
Jonas, die aan de andere kant van de pendule van de moderne geschiedenis 
staat, is de vooruitgang juist het probleem geworden waar zijn ethiek een ant-
woord op moet geven. Toch zullen we in het volgende hoofdstuk zien dat we 
zijn verantwoordelijkheidsethiek wel degelijk kunnen beschouwen als formule-
ring van de voorwaarden voor een duurzame, immateriële vooruitgang. 

 
 

Jonas en Leo Strauss 

Zowel het theologisch rationalisme van Maimonides als het metafysisch 
rationalisme van Jonas leiden tot een negatieve benadering. Blijkbaar is een 
overwinning van het dualisme van moraliteit en natuurwetenschap alleen mo-
gelijk in combinatie met een verbod op het interpreteren van God, de mens of 
de natuur. Jonas noemt Maimonides alleen in ‘Jewish and Christian Elements in 
Philosophy’. Het is op grond van dit ene essay niet vast te stellen of Jonas be-
wust aansluiting zoekt bij wat de traditie van het joods rationalisme genoemd 
wordt. Jonas was echter goed bevriend met Leo Strauss. Strauss geldt als een 
van de belangrijkste Maimonides-interpretatoren van de vorige eeuw. In zijn 
boek ‘Philosophie und Gesetz’ (1935) verdedigt hij in discussie met het over-
zichtswerk ‘Philosophie des Judentums’ (1917) van Julius Guttmann de stelling 
dat Maimonides de grootste en zuiverste vertegenwoordiger van de rationalisti-
sche traditie van het Jodendom is.21 De balans die Maimonides’ gevonden had 
tussen filosofie en religie is volgens Strauss nooit meer geëvenaard door de 
moderne, verlichte joodse filosofie, waaronder die van Mozes Mendelssohn en 
Herman Cohen, en derhalve zou een terugkeer naar de uitgangspunten van 
Maimonides wenselijk zijn. Die terugkeer zou volgens hem inhouden dat niet 
slechts, conform het rationalistisch uitgangspunt, de theologie zich moet ver-
antwoorden tegenover de filosofie, maar ook dat de filosofie zich moet verant-
woorden tegenover de theologie, of, zoals Strauss het uitdrukt, tegenover de 
wet. 22 Volgens Guttmann komt het personalistisch karakter van het joods ge-
loof juist in de moderne joodse filosofie beter tot uitdrukking dan bij de aris-
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totelische scholastici.23 De discussie tussen Strauss en Guttmann draait om een 
these die al sinds Philo van Alexandrië, tweeduizend jaar geleden, in de joodse 
traditie opduikt, namelijk dat de religieuze joodse wet in wezen samenvalt met 
het gebod van de universele rede.24 In moderne bewoordingen zouden we deze 
these kunnen herformuleren door te stellen dat ethiek en wetenschap principi-
eel nooit met elkaar in conflict kunnen zijn. Iedere schijn van het tegendeel zou 
als misvatting ontmaskerd kunnen worden. Uiteindelijk is dit de stelling die 
Jonas in zijn apologie of substituut voor de scheppingsleer ook aanhangt. Dat 
geldt niet alleen voor zijn natuurfilosofie, maar ook voor zijn medische ethiek. 
Bijvoorbeeld in de discussie over de interpretatie van de hersendood hebben we 
gezien dat hij de wetenschappelijke onderbouwing van het concept hersendood 
aanvalt, en zich niet beperkt tot een secundaire morele veroordeling van or-
gaandonatie.  

Jonas schrijft echter nergens dat hij net als Strauss een groot aanhanger 
van Maimonides is. Uit de bespreking van ‘Jewish and Christian Elements in 
Philosophy’ hierboven  bleek wel dat hij hem goed kende en dat hij een zicht-
bare affiniteit met zijn denken had.25 Uit de biografische informatie komt 
aanvullend bewijs naar voren waaruit blijkt dat hij zijn belangstelling voor de 
joodse scholastieke filosofie met zijn joodse identiteit verbond. Wiese neemt in 
zijn boek een passage uit ‘Erinnerungen’ over waarin Jonas vertelt hoeveel het 
joods geloof nog voor hem betekent. In die passage merkt hij onder andere op 
dat hij het middeleeuwse jodendom van Maimonides, Juda Halevi en Salomo 
Ibn Gabirol goed kent.26 Echter de voornaamste reden om aan te nemen dat 
Jonas zich bewust was van de structuurverwantschap van zijn eigen denken 
met dat van Maimonides vloeit voort uit zijn levenslange vriendschap met Leo 
Strauss, die hij leerde kennen tijdens zijn studie aan de Universiteit van Berlijn 
en aan de “Hochschule für die Wissenschaft des Judentums”, eveneens in Ber-
lijn. Jonas beschrijft Strauss, die net als hij lid was van de zionistische studen-
tenvereniging Makkabea, als zijn ouderejaars studievriend met wie hij uitge-
breid over filosofie kon discussiëren. (E 92) In die discussies nam Strauss blijk-
baar meestal het behoudende standpunt in, want Jonas beschrijft hem als 
iemand die worstelde met de keuze tussen zijn traditionele geloofsovertuiging 
en de filosofische eisen van het Verlichtingsdenken. (E 93)27 Ook later beschrijft 
hij hem als “anti-revolutionair” (E 275) en als zeer conservatief. Jonas hield er 
een meer liberale opvatting van het joods geloof op na. Ik denk wel dat Jonas 
met Strauss de voorkeur voor een rationalistische geloofsbenadering kon delen, 
maar dat hij zijn “remote equivalent” (PhE 177) voor de scheppingsleer bewust 
formuleert in een taal die veel dichter bij de moderne natuurwetenschap aan-
sluit. 

Symbolisch voor Jonas’ keuze voor het rationalisme van Maimonides is 
de keuze die hij moest maken bij zijn vertrek naar Amerika. Dit deel van de 
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biografie wordt uitgebreid beschreven door Christian Wiese.28 Een goede 
vriend en een belangrijke leermeester in Palestina was Gershom Sholem. 
Strauss was een vertegenwoordiger van het joods rationalisme, maar Sholem 
was juist de meest vooraanstaande onderzoeker op het terrein van de joodse 
mystiek. Eigenlijk zijn gehele periode in Palestina (1935-1948) heeft Jonas ge-
hoopt op een hoogleraarschap aan de universiteit van Jerusalem. Gershom Sho-
lem is nota bene degene die een handtekening zet onder het formulier dat Jonas 
als wetenschappelijk medewerker tijdelijk verlof geeft van zijn militaire dienst-
plicht, waardoor hij in 1948 naar Canada kan vertrekken in plaats van tegen de 
arabieren te moeten vechten. In Canada helpt Strauss hem aan een tijdelijk sti-
pendium via de Lady Davis-foundation waardoor hij les kon geven aan het 
Dawson College in Montreal. Vervolgens komt toch nog onverwacht het aan-
bod van een hoogleraarschap in Jeruzalem, op voorspraak van Sholem. Maar 
Jonas weigert en kiest voor zijn nieuwe, natuurfilosofische onderzoek aan het 
Carlton College in Ottawa. (E 265) Dit leidt tot een breuk met Sholem, die deze 
keuze als een verraad aan het Zionisme betitelt. Enkele jaren later helpt Strauss 
Jonas opnieuw, namelijk bij het verkrijgen van een aanstelling aan de New 
School for Social Research in New York, waar Strauss’ voorspraak blijkbaar veel 
gewicht in de schaal legde. (E 245; 262; 455) Misschien is het overdreven om 
Jonas’ keuze voor Amerika ook als een symbolische keuze tussen Leo Strauss 
en Gershom Sholem, tussen rationalisme en mystiek te beschouwen, maar uit 
het volgende citaat uit ‘Erinnerungen’ blijkt wel dat Jonas zelf Sholem als een 
fervent tegenstander van Maimonides zag: 

 
“1935 beging man in Jerusalem den 800. Geburtstag des Maimonides, und 
Julius Guttman, den ich schon von Berlin her von der Hochschule für die 
Wissenschaft des Judentums kannte, hielt den Festvortrag in dem 
Amphitheater am Mount Scopus an der Hebräischen Universität – also unter 
freiem Himmel. Und ich erinnere mich noch, wie abfällig sich Sholem über den 
ganzen Anlaß und über Maimonides äußerte: »Das ist ein entfremdetes und 
verdünntes, durch ratio und Abstraktion blutlos gewordenes Judentum.« 
Dagegen war die Kabbala mit ihren Mythen, wie er sie interpretierte, Fleisch 
und Blut, während dieser Aristotelismus von Maimonides eine verwässerte 
Form des Judentums war, […] Das war für ihn kein echtes Judentum.” (E 269-
270) 

 
 

Theodicee 

De enige plaats waar Jonas buiten het essay ‘Jewish and Christian Ele-
ments in Philosophy’ Maimonides noemt, is tevens de enige plek waar hij aan-
geeft op welk punt hij het niet met hem eens is, namelijk in het essay ‘Der Got-
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tesbegriff nach Auschwitz; Eine jüdische Stimme’, opgenomen in de bundel 
‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’. Het gaat 
om een voordracht uit 1984. Volgens Wiese is het essay reeds in 1968 in het 
Engels gepubliceerd, maar kreeg het toen veel minder aandacht.29 Uiteraard 
gaat het om een zeer pijnlijk onderwerp, dat door de meeste schrijvers als vol-
strekt taboe beschouwd wordt, namelijk over de vraag: “Waarom schoot de 
God der joden zijn uitverkoren volk niet te hulp?” (PUMV 192) Nu bevond 
Hans Jonas zich in de unieke maar niet benijdenswaardige positie dat hij zowel 
moreel recht van spreken had (zijn moeder werd in Auschwitz vermoord en hij 
vocht zelf als soldaat tegen Hitler), als het filosofisch gezag om iets te zeggen. 
Misschien waren louter deze omstandigheden voor Lawrence Vogel reeds vol-
doende om Jonas een van de belangrijkste joodse theologen van na de holocaust 
te noemen. (MM 3) Vogel geeft een overzicht van de verschillende posities in 
het joods-theologisch debat. (MM 30-36) Wolfgang Baum en Thomas Schieder 
hebben ieder een gehele studie aan Jonas’ essay gewijd.30 Wiese is geneigd om 
aan Jonas’ strijd tegen het Nazisme een relatief grote verklarende betekenis toe 
te schrijven.31 Daar ben ik geen voorstander van. Na de tweede wereldoorlog 
richt Jonas zich op de natuurfilosofie en op de techniekethiek. Binnen dat oeu-
vre zie ik ‘Der Gottesbegriff nach Auschwitz’ als een relatieve uitzondering. De 
vraag naar de joods-theologische betekenis van het essay laat ik buiten be-
schouwing. Het theodicee-argument dat Jonas hierin behandelt heeft mijns 
inziens echter een bredere betekenis voor zijn ethiek voor de technologische 
samenleving. Ik zal eerst laten zien in welk opzicht hij in zijn theodicee afwijkt 
van het oude antwoord van Maimonides. Daartoe zullen we ons in deze para-
graaf een beeld vormen van de theologische implicaties van de mythe die het 
anker vormt van Jonas’ theologische visie, de mythe over de Godheid die zich-
zelf geheel veruitwendigd heeft in de schepping. Daarna, in de volgende para-
graaf, ga ik in op de slotvraag van dit hoofdstuk, de vraag wat Jonas’ theologi-
sche essays, in het bijzonder ‘Unsterblichkeit und heutige Existenz’, ‘Der Got-
tesbegriff nach Auschwitz’ en ‘Materie, Geist und Schöpfung’, toevoegen aan 
zijn natuurfilosofie en zijn techniekethiek. 

De klassieke vraag van de theodicee luidt: “Hoe kan op aarde het kwaad 
bestaan als God zowel goed, alwetend, als almachtig is?” De klassieke plaats 
waar deze vraag besproken wordt is het bijbelboek Job. Job behoudt zijn geloof 
en buigt voor Gods almacht. Hij aanvaardt dat hij geen rechter is over zijn eigen 
bestaan. Jobs deemoed tegenover Gods toorn is een belangrijk gegeven. Zij 
wekt in ieder geval in onze moderne beleving verbazing en ontsteltenis. Toch is 
het van grote betekenis dat Job in het oude testament niet wordt “omgekocht” 
met een belofte van compensatie in het hiernamaals. Hier is niet slechts sprake 
van een uitstel van de vergelding, maar zelfs van afstel. Het antwoord van 
Maimonides op de vraag van Job naar de zin van het kwaad in de wereld ligt 
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zuiver in dezelfde lijn. Zoals we eerder al gezien hebben, relativeert Maimo-
nides de ernst van het menselijk leed door te stellen dat niet geluk, maar kennis 
het hoogste nastrevenswaardig ideaal is en tevens de enige weg waarlangs de 
mens een vorm van onsterfelijkheid kan bereiken.  

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat Maimonides en zijn tijdgeno-
ten eerder geneigd waren te berusten in het menselijk lijden dan wij, bij gebrek 
aan zicht op enig alternatief. In ‘The Practical Uses of Theory’, zijn eerste essay 
op het terrein van de techniekethiek, begint Jonas met een vergelijking van de 
opvattingen van Thomas van Aquino (!) en Francis Bacon over het nut van ken-
nis. Bij Thomas is theoretische kennis nog een doel op zich, maar bij Bacon 
krijgt “kennis” opeens een nieuwe taak, namelijk het menselijk welzijn te be-
vorderen. (PL 313) Op de een of andere manier heeft Bacon het visioen van een 
alternatief gekregen. Het idee dat de mens de natuur kan beheersen en de we-
reld zou kunnen veranderen is immers niet het gevolg van de ontwikkeling van 
de moderne techniek, maar de oorzaak ervan. De denkbaarheid van alter-
natieven wordt expliciet gemaakt door Leibniz die niet alleen de door Jonas 
cruciaal geachte vraag stelt: “Waarom is er iets en niet veeleer niets?” (PL 395; 
PV 97), maar ook het vertrouwen uitspreekt dat God ons “de beste van alle 
mogelijke werelden” geschonken heeft.32 In wezen is dit vertrouwen van Leib-
niz nog gelijk aan het vertrouwen van Maimonides, die immers ook oog had 
voor de contingentie van zowel de bijbelse als de natuurwetten, maar stelde dat 
men moest geloven in de geleidelijke pedagogische werking van Gods wetge-
ving. Het kan echter geen toeval zijn dat Leibniz’ radicale vraagstelling tegelijk 
radicaal nieuwe antwoorden mogelijk maakt. Het is Voltaire die aan het slot 
van zijn ‘Candide’, waarin hij met name de rampzalige aardbeving in Lissabon 
in 1755, maar ook diverse andere ellende bespreekt, als nieuwe, diesseitige richt-
lijn stelt “dat wij onze eigen tuin moeten gaan bewerken”.33 Wat Voltaire daar-
mee bedoelt, wordt duidelijk uit het feit dat hij als advocaat processen gaat 
voeren tegen foltering en dat hij als landheer voor betere arbeidsomstandig-
heden voor de boeren op zijn landgoed zorgt.34 Voltaire’s nieuwe doelstelling 
voor de politiek krijgt een filosofische uitwerking in het werk van Hegel. Hegel 
vestigt het inzicht “dat de eindigheid niet deert” omdat op een dieper niveau 
van de werkelijkheid de realisatie van de absolute geest plaatsvindt, in het bij-
zonder in het tot stand komen van het begin van de rechtsstaat.35 Echter juist 
Hegels al te goed geslaagde verzoening, het feit dat hij het aardse bestaan vol-
maaktheid schenkt aan het eind van de geschiedenis, maakt het bestaande men-
selijk lijden onverdraaglijker dan ooit.36 Hegel schrijft in wezen de laatste theo-
dicee, omdat hij de verzoening van ideaal en werkelijkheid in de rechtsstaat zo 
concreet voorstelbaar maakt, dat, omgekeerd aan zijn bedoeling, het voortbe-
staan van onrecht juist definitief onaanvaardbaar wordt. Als het einde in prin-
cipe in zicht is, kunnen we er niet langer geduldig op wachten. Lijnrecht in te-
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genstelling tot Job nemen de Marxisten, in reactie op Hegel, het recht over hun 
leven in eigen hand.  

De ervaring van de tweede wereldoorlog betekent voor Jonas dat de 
theodicee-vraag opnieuw als onbeantwoord geldt. In ‘Der Gottesbegriff nach 
Auschwitz’ stelt hij, dat na Auschwitz de oude, religieuze oplossing van het 
trilemma onaanvaardbaar geworden is. Het oude antwoord is dat Job erkent 
dat het aan hèm ligt, dat hij als eenvoudig mens niet het inzicht heeft om Gods 
bedoelingen te doorgronden.37 Jonas is wel bereid tot de aanname dat God gro-
tendeels onkenbaar en onbegrijpelijk is, maar niet dat Hij totaal onkenbaar en 
onbegrijpelijk zou zijn. (PUMV 203) Na Auschwitz is het geloof dat God zowel 
goed, alwetend als almachtig zou zijn tot een absurditeit geworden. Door aan 
dat geloof vast te houden zou deze God volgens Jonas tot een raadselachtige 
Deus absconditus worden, op oneindige afstand van de wereld, de mensen ach-
terlatend in een demonenrijk. (PUMV 203) Daarom kiest Jonas ervoor om het 
theodicee-trilemma op een nieuwe wijze radicaal op te lossen, namelijk door 
het idee van Gods almacht los te laten. Dat maakt het mogelijk te geloven dat 
God wel goed is en het kwaad wel betreurt, maar dat Hij het eenvoudigweg 
niet kan verhinderen. (PUMV 205) Een dergelijke oplossing roept echter weer 
andere problemen op. Betekent het opgeven van Gods almacht niet automatisch 
dat Hij niet langer als schepper van hemel en aarde gezien kan worden? Hier zit 
de crux van Jonas’ vernieuwende Godsbegrip. Hij beschrijft de scheppingsakt 
juist als Gods vrijwillige opoffering van zijn almacht door zijn volledige zelf-
veruitwendiging in de schepping:  

 
“Verzichtend auf seine eigene Unverletzlichkeit, erlaubte der ewige Grund der 
Welt, zu sein. Dieser Selbstverneinung schuldet alle Kreatur ihr Dasein und hat 
mit ihm empfangen, was es vom Jenseits zu empfangen gab. Nachdem er sich 
ganz in die werdende Welt hineingab, hat Gott nichts mehr zu geben: Jetzt ist es 
am Menschen, ihm zu geben.” (PUMV 207; PL 395) 

 
Als alternatief voor bestaande scheppingsverhalen en als alternatief 

voor de daarmee verbonden opvattingen over de vaderlijke, verantwoordelijke, 
voorzienende relatie van God tot mensen vertelt Jonas een scheppingsmythe 
waarin de schepping er precies uit bestaat dat God zich geheel prijsgeeft in de 
veelheid van de materie, om zich vervolgens via de evolutie en de geschiedenis 
terug te winnen uit de eindigheid. Aan Gods zelfbeperking dankt de natuur 
haar wetmatigheid. Aan de sterfelijkheid dankt het leven zijn intensiteit. Aan 
Gods machteloosheid dankt de mens zijn werkelijke vrijheid, hoewel dit even-
zeer een vrijheid tot het kwade is. Niettemin blijft God als transcendente instan-
tie bestaan, Hij is niet verdwenen in de schepping, maar wordt via de zelfbeves-
tiging van de levende natuur opnieuw gerealiseerd, zijn beeld wordt gevormd 
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in het menselijke handelen en wellicht maakt de transcendentie zich daarin ook 
op de een of andere manier voelbaar: 

 
“Mit dem Erscheinen des Menschen erwachte die Transzendenz zu sich selbst 
und begleitet hinfort sein Tun mit angehaltenem Atem, hoffend und werbend, 
mit Freude und mit Trauer, mit Befriedigung und Enttäuschung – und, wie ich 
glauben möchte, sich ihm fühlbar machend, ohne doch in die Dynamik des 
weltlichen Schauplatzes einzugreifen”. (PUMV 197; PL 393) 

 
Op basis van dit beeld van een goede, maar machteloze God rekent Jonas 

af met de dertien stellingen van de oude geloofsbelijdenis van Maimonides. Met 
name de stelling dat God het goede beloont en het kwade straft wil Jonas 
afzweren. Ook in de belofte van de komst van een Messias wil hij niet meer 
geloven. Maar de stellingen die betrekking hebben op Gods openbaring aan het 
joodse volk wil hij behouden. (PUMV 205) Meer dan enkele regels besteedt 
Jonas niet aan de discussie met Maimonides, maar uit de vergelijking in de 
vorige paragraaf weten we reeds dat de zaak iets ingewikkelder ligt. Maimo-
nides gelooft als filosoof evenmin in Gods vergelding van goed en kwaad, hij 
stond dit geloof echter toe als vergissing om ergere vergissingen te voorkomen. 
Als leugentje om bestwil om de mensen te motiveren. Na het tijdperk van de 
Verlichting enerzijds en Auschwitz anderzijds kan Jonas dit naïeve motivatie-
principe niet langer verdragen. Hij acht het idee van beloning en straf mis-
plaatst in het licht van de ernst van de menselijke vrijheid. Als God de macht 
had om te straffen had Hij die macht beter kunnen aanwenden om de misdaad 
te voorkomen. De schrale troost die uitgaat van het schrappen van het idee van 
vergelding is dat de feiten tenminste onverhuld onder ogen gezien worden. 
Maar wat heeft het voor consequenties als Jonas samen met het geloof in Gods 
almacht elk geloof in de vergelding van goed en kwaad afschaft? Hij stelt het 
geloof van zijn geloofsgenoten zwaar op de proef. Immers, hoe kan men nog 
geloven dat Gods basisbeslissing om de schepping te laten plaatsvinden goed 
was, als de uit het opgeven van zijn almacht resulterende menselijke vrijheid zo 
gruwelijk misbruikt blijkt te kunnen worden?  

De vraag blijft of de schepper met de mens niet een risico genomen heeft 
dat hij nooit had mogen nemen. De goedheid van een de ongecontroleerde 
menselijke vrijheid is allerminst zelfevident. Jonas noemt enkele mogelijke 
Goddelijke motieven voor de scheppingsdaad, die hij omschrijft als “einen Akt 
unerforschlicher Weisheit oder der Liebe” (PUMV 201), maar ook als een akt 
“aus unerkennbarer Wahl” (PUMV 193). Verder betoogt hij dat God in de on-
schuldige evolutie van het dierenrijk niet werkelijk iets kon winnen (PUMV 
196); maar in de geschiedenis van de vrije mens blijkbaar wel. In ‘Materie, Geist 
und Schöpfung’ voegt hij hier nog aan toe dat God slechts door zich uit te leve-
ren aan het “endlosen Spiel des Endlichen” (PUMV 245) zichzelf kan ervaren. In 



Hoofdstuk 6. Een seculier equivalent voor de scheppingsleer 

147 

het theodicee-trilemma offert Jonas Gods almacht op om zijn goedheid en be-
grijpelijkheid te kunnen redden, maar indien het opgeven van zijn macht toch 
de laatste maal was dat God zijn macht gebruikte, kan Jonas’ oplossing van het 
trilemma niet gelden voor de start van de schepping. Als hij spreekt over “uner-
forschliche Weisheit” sneuvelt Gods begrijpelijkheid, als hij suggereert dat God 
eerzuchtig is of uit ijdelheid zichzelf wilde ervaren, sneuvelt zijn goedheid. Het 
geloof in de goedheid van God wordt op de proef gesteld door de twijfel aan 
zijn verantwoordelijkheid.  

Zoals gezegd wil Jonas niet de indruk wekken dat God de mens heeft 
achtergelaten of uitgeleverd aan het rijk van het kwaad. Hij keert echter wel de 
rollen om in de relatie tussen God en mens: “Jetzt ist es am Menschen, ihm zu 
geben.” (zie boven) In ‘Materie, Geist und Schöpfung’ citeert hij ter ondersteu-
ning van deze conclusie een aangrijpende passage uit het dagboek van Etty 
Hillesum waarin zij aangeeft hoe zij uit de wens om in deze nood haar geloof te 
behouden de moed put om “God te helpen”.38 In plaats van God aan te klagen 
neemt zij zelf de verantwoordelijkheid op zich om haar medemensen bij te 
staan. Hoewel Jonas de term zelf niet gebruikt, beschrijft Wiese deze wending 
als de overgang van de theodicee in een “antropodicee”.39 Gods machteloosheid 
is een voorwaarde om de daders werkelijk aansprakelijk te kunnen stellen, om 
de mens zelf verantwoordelijk te maken voor zijn eigen beoordeling van goed 
en kwaad en om verantwoordelijkheid tot een opgave te maken. Het behoud of 
verderf van de schepping ligt in handen van de mens. In plaats van de naïeve 
belofte van beloning of straf stelt Jonas dat ons moreel handelen een eeuwig-
heidswaarde heeft omdat hierdoor het transcendente beeld van God gevormd 
wordt en derhalve in ons handelen de goede of slechte afloop van het goddelijk 
avontuur op het spel staat. (PUMV 197; PL 393; PhE 176) 

De door Jonas bepleite omkering van de verantwoordelijkheidsrelatie 
tussen God en mens getuigt van een volledige emancipatie van de gelovige ten 
opzichte van zijn geloof. De machteloze God zal niemand meer dwingen om 
hem te helpen. In plaats van gedreven te worden door hoop op beloning of 
vrees voor straf staat de geëmancipeerde gelovige voor de vrije keuze om het 
goede te doen omwille van het goede zelf, slechts in de wetenschap dat elke 
beslissing een onherroepelijk karakter heeft. Jonas vervangt de goddelijke, jen-

seitige beloning of straf door de diesseitige ecologische beloning of straf die hij 
beschrijft als “the apocalypse of the ‘too much’” (IR 202) en als “a wasteland of 
what was creation”. (MM 202) Zo voltooit hij de cirkel van de creatio ex nihilo 

naar de annihilatio creationis.40  
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Eschatologie  

In ‘Der Gottesbegriff nach Auschwitz’ en in ‘Unsterblichkeit und heutige 
Existenz’ gebruikt Jonas de term “Zweischneidigkeit” (PUMV 196; PL 393) om 
de ambivalente waarde van de kennis en vrijheid waaraan de mens zijn ver-
antwoordelijkheid te danken heeft te omschrijven. Door zijn kennis en vrijheid 
verliest de mens tegelijk zijn onschuld tegenover de natuur en tegenover zijn 
medemensen. De goddelijke gift van de menselijke kennis en vrijheid was dus 
niet onschuldig. Jonas blijft hier worstelen met een maximaal ambivalente fun-
dering van zijn geloof. Opvallend genoeg gebruikt hij in het essay ‘Last und 
Segen der Sterblichkeit’, opgenomen in de bundel ‘Philosophische Unter-
suchungen und metafysische Vermutungen’, (chronologisch later) dezelfde 
term als uitdrukking voor het knagende gegeven dat de “Last” en de “Segen” 
(PUMV 81) van het sterfelijke leven complementair zijn en dus altijd tegen 
elkaar opwegen: nu benadrukt hij de “Zweischneidigkeit” (PUMV 89) van elke 
evolutionaire winst, omdat elke nieuwe vorm van vrijheid gepaard gaat met 
een nieuw risico. We bespraken dit essay reeds in hoofdstuk drie.41 Deze 
overeenkomst geeft aan dat zijn geloofsfundering geheel in lijn is met de rode 
draad van zijn natuurfilosofie. Jonas is voortdurend bezig met het maken van 
een dergelijke vertaalslag van religieuze naar seculiere voorstellingen. We vin-
den dit patroon eveneens terug in zijn beschouwingen over een eschatologie. 
Waar hij uiteindelijk de grens tussen transcendent en immanent trekt, valt mijns 
inziens niet uit te maken. Dit is kenmerkend voor het theologisch rationalisme 
van Hans Jonas. 

De vraag of de mens zich kan verzoenen met de eindigheid van het 
aardse bestaan vormt, direct of indirect, het thema van zowel de theodicee als 
de eschatologie. Onder eschatologie verstaan we in religieuze zin de leer van 
het einde der tijden, maar we kunnen hieronder ook in seculiere zin de vraag 
naar de toekomstige ontwikkeling van de mensheid, of de vraag naar het eind-
doel van de vooruitgang verstaan. De geschiedenis van de mensheid valt niet 
samen met, maar vormt toch wel een heel belangrijk hoofdstuk van het “god-
delijk avontuur” (PUMV 246). Het gaat volgens Jonas om “die von uns gefähr-
dete göttliche Sache in der Welt.” (PUMV 247)  

 Het thema van de eschatologie is een lastig onderwerp voor Jonas. Zijn 
denken is overtuigd anti-utopisch en derhalve ook anti-eschatologisch, met 
name wanneer de eschatologie een “seculiere” interpretatie krijgt. (PV 313) 
Hoewel Jonas elke invulling van onze verantwoordelijkheid voor een specifieke 
toekomst afwijst, dient hij toch een alternatief antwoord te formuleren op de 
vraag wat voor eschatologie hij dan wel in overeenstemming acht met zijn rati-
onalistisch-theologische opvattingen. Het ontkennen van de komst van een 
einde der tijden houdt immers ook een bepaalde opvatting over de toekomst in. 
Het is opvallend dat hij het scheppingsidee uit de joods-christelijke traditie in 
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een bepaalde vorm graag wil behouden, maar dat hij het evenzeer tot deze tra-
ditie behorende verlossingsidee bij wijze van spreken onder het tapijt schuift. 
Zijn interpretatie van de joodse traditie kan in ieder geval eclectisch genoemd 
worden. Zo ontdoet Jonas volgens Wiese de Luriaanse Kabbala-mythe van haar 
messianistische betekeniscontext.42 In zijn uitleg van de totale zelfveruitwen-
diging van God in de schepping refereert Jonas in ‘Der Gottesbegriff nach 
Auschwitz’ aan het beeld van de zelfcontractie of zimzum van de Oneindige dat 
een uitgangspunt vormt voor de Kabbala, echter zonder aandacht te geven aan 
het feit dat deze mystieke traditie verder geheel gericht is op het weer terug-
winnen of helen van het verlies dat in deze scheppingsact plaatsvond. Des te 
belangrijker is de vraag wat voor soort eschatologie hij presenteert als het niet 
om een vorm van verlossing en/of laatste oordeel kan gaan.  

We kunnen bij Jonas een negatieve en een positieve beschrijving van het 
einde der tijden aanwijzen. Een negatieve beschrijving vinden we aan het slot 
van de Engelse editie van ‘The Imperative of Responsibility’: “The apocalypse 
of the ‘too much’“ (IR 202) Een positieve beschrijving aan het slot van de Duitse 
uitgave: “Um die Hütung des »Ebenbildes«” (PV 392) Met de termen “apoca-
lyps” en “evenbeeld” geeft Jonas in beide gevallen expliciet de religieuze con-
notatie aan. Wij noemen de eerstgenoemde beschrijving “negatief”, maar niet 
zozeer omdat Jonas hier een beeld van de ondergang beschrijft, alswel omdat 
de beschrijving de vorm heeft van een dreigement of waarschuwing. Gij zult 
niet…Een dergelijke beschrijving past in het systeem van zijn negatieve teleolo-
gie. Het voordeel van een negatieve eschatologie is dat Jonas tenminste klare 
taal spreekt. In het interview met ‘Der Spiegel’ van 11 mei 1992, opgenomen in 
de interviewbundel met de veelzeggende titel ‘Dem bösen Ende näher’, legt hij 
uit: 

 
JONAS “Was heißt hier »retten«? Was »Untergang«? In Gefahr ist nicht »die 
Erde«, sondern ihr gegenwärtiger Artenreichtum, in dem wir eine schreckliche 
Verarmung anrichten. Erdgeschichtlich, über die Jahrmillionen, wird auch das 
nur eine Episode sein, aber menschengeschichtlich kann es das tragische Schei-
tern höherer Kultur überhaupt bedeuten, ihren Absturz in eine neue 
Primitivisierung […] 
SPIEGEL Was meinen Sie mit Primitivisierung? 
JONAS Daß es zu Massenelend, Massensterben und Massenmorden kommt, 
daß es dabei zum Verlust aller der Schätze der Menschlichkeit kommt, die der 
Geist außer der Ausbeutung der Natur ja auch hervorgebracht hat. […] Darin 
liegt die Paradoxie der Rolle des Geistes in der Welt: daß um seinetwillen sich 
dieses ganze Abenteuer Menschheit lohnt; daß er aber gleichzeitig auch die 
Bedingungen für die Fortsetzung dieses Abenteuers zerstört.” (BEN 12) 
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De positieve formuleringen van Jonas’ eschatologie blijven daarentegen 
uiterst vaag. Het mogen tenslotte geen scenario’s voor een ideale toekomst wor-
den. Alles draait hier om het woord “Gegenwart”. Dit woord, in het Neder-
lands letterlijk te vertalen als “tegenwoordigheid”, heeft twee betekenissen die 
Jonas doelbewust met elkaar verbindt, namelijk “aanwezigheid” en “heden”. In 
‘Unsterblichkeit und heutige Existenz’ geeft Jonas de volgende beschrijving van 
zijn eschatologie:  

 
“Im zeitlichen Geschehen der Welt […] wächst eine ewige Gegenwart. Ihr 
Antlitz tritt langsam hervor, wie seine Züge eingezeichnet werden von den 
Freuden und Leiden, den Siegen und Niederlagen des Göttlichen in den 
Erfahrungen der Zeit, die solcherart unsterblich dauern. Nicht die Handelnden, 
die stets vergehen, sondern ihre Handlungen gehen ein in die werdende 
Gottheit und formen unauslöschlich ihr nimmer entschiedenes Bild. Gottes 
eigenes Geschick steht auf dem Spiel in diesen All”. (PL 389) 

 
In dit essay verbindt Jonas het idee van onsterfelijkheid met individuele 

verantwoordelijkheid. Bij het nemen van een belangrijke beslissing staat het 
individu oog in oog met de eeuwigheid. (PL 382) De gevolgen van zijn hande-
ling maken een onuitwisbare indruk op de verdere toekomst. Dit geldt zowel 
voor verantwoordelijk als voor onverantwoordelijk handelen. In de loop van de 
geschiedenis komt het transcendente beeld van God als verzamelde totaliteit 
van het menselijk handelen tot stand. Het woord “Gegenwart” verwijst telkens 
naar deze transcendente som van de geschiedenis. Daarmee ligt het betekenis-
accent op de aanwezigheid van het goddelijke in de geschiedenis.  

Oorspronkelijk gebruikt Jonas het woord “Gegenwart” strikt als aandui-
ding van het heden. Hij introduceert dit begrip echter in zijn Heideggerkritiek 
en daardoor krijgt de term de lading mee van een keuze tegen het nihilisme. 
Het essay ‘Gnosis, Existenzialismus und Nihilismus’ (uit 1952) wordt be-
schouwd als Jonas’ afrekening met zowel de gnostiek als met het existentia-
lisme van Heidegger’s ‘Sein und Zeit’. Zoals hij zelf in de inleiding bij het essay 
schrijft, maakte Heidegger’s Daseinsanalyse het hem aanvankelijk mogelijk om 
de gnostische teksten die hij bij Bultmann bestudeerde beter te begrijpen. Maar 
omgekeerd stelt hij nu vast dat zijn ervaring met het gnostieke dualisme hem de 
ogen opent voor het existentialistisch dualisme. (PL 345) In beide morele theo-
rieën staat een ervaring van “Geworfenheit” centraal, die op een radicale ver-
vreemding van het individu van de wereld en de natuur duidt, maar bovendien 
op een rusteloosheid, een haastige toekomstgerichtheid. Jonas benoemt de exis-
tentiële situatie van beide theorieën als een “Zeitlichkeit ohne Gegenwart”. (PL 
366) Hij laat vervolgens zien dat Heidegger het heden systematisch diskwalifi-
ceert. Het ‘Sein zum Tode’ is bij hem de grondslag voor authenticiteit43, terwijl 
het heden slechts de locatie voor het ‘Verfallensein’ is. (PL 368) De existentialis-
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tische verachting van het heden is volgens Jonas niet slechts de uitdrukking van 
het verlies van het geloof in respectievelijk de Griekse kosmos en de joods-
christelijke scheppingsorde, maar getuigt ook van een verlies aan contact met 
de natuur. 

 
“Diese existentialistische Entwertung der Natur spiegelt offenbar ihre 
spirituelle Entleerung durch die moderne Naturwissenschaft wider, und diese 
hat etwas gemein mit der gnostischen Naturverachtung. Nie hat eine 
Philosophie sich so wenig um die Natur gekümmert wie der Existenzialismus, 
für den sie keine Würde behalten hat.” (PL 369)  

 
Tot slot wil ik laten zien dat de referentie aan een eeuwige “Gegenwart” 

terugkeert in ‘Das Prinzip Verantwortung’, als ontkenning van het ethisch 
vacuüm van de moderne techniek en als bevestiging van zijn utopiekritiek. In 
een opvallende passage in het zesde hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwor-
tung’ geeft hij letterlijk een illustratie van wat hij mogelijk bedoelt met deze 
term. Hier schrijft hij over een Madonna-tryptychon van Giovanni Bellini: “Und 
was dies Menschenwerk festhält, ist absolute Gegenwart an sich”. (PV 381) 
Uiteraard is elke lezer vervolgens benieuwd hoe dat schilderij er uitziet. Jonas 
noteert dat het gaat om het Madonna-tryptychon in de sacristie van de San Zac-
caria te Venetië. In deze kerk bevindt zich inderdaad een prominent altaarstuk 
van Giovanni Bellini, aangeduid als de “Sacra Conversatione” (1505), maar het 
is geen drieluik en het hangt niet in de sacristie. Het is echter niet onwaar-
schijnlijk dat hem een ander werk van Bellini voor ogen gestaan heeft, namelijk 
de “Madonna con Bambino e i Santi Nicola, Pietro, Marco e Benedetto” (1488), 
dat wel een drieluik is en in de sacristie hangt, maar dan van een andere kerk in 
Venetië, namelijk de Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Is het niet ver-
rassend dat Hans Jonas, die als joods student onder leiding van Rudolf Bult-
mann het Nieuwe Testament bestudeerde en die in zijn ethiek later “Das Kind – 
Urgegenstand der Verantwortung” (PV 234) noemt, dit renaissance icoon van 
Maria met kind als representatie van het oneindige aanwijst? Meer algemeen 
geeft Jonas hier de kunst een plaats in zijn eschatologie. Hij noemt dergelijke 
kunstwerken, zulke “verstrooide ogenblikken van de eeuwigheid” (PV 381) de 
gift van grote kunstenaars, zoals “Euripides, Grünewald, Shakespeare, Goya, 
Dostojewsky, Kafka” (PV 379), wier kunstenaarschap volgens hem echter ook 
een plaag voor hen was, maar: “Auch in ihnen ist Gegenwart des Menschen.” 
(PV 381)  

De verwijzing naar de kunst vormt het slot van de behandeling van de 
utopiekritiek. Tegenover Ernst Bloch, die in ‘Das Prinzip Hoffnung’ stelt dat de 
menselijke essentie “»Noch Nicht«” (PV 377) is volbracht, spreekt Jonas “Vom 
»Schon Da« des eigentlichen Menschen” (PV 381). Niet het economisch argu-
ment dat de grondstofvoorraden opraken, maar de wijsgerige overtuiging dat 



De negatieve teleologie van Hans Jonas  

152  

ware menselijkheid in het heden van de geschiedenis en in de geschiedenis van 
het heden reeds ten volle aanwezig was en is, vormt voor Jonas het hoofd-
argument in zijn utopiekritiek: 

 
“Dennoch behält die Erwägung dessen, was vom und für den Menschen grund-
sätzlich erwartet werden darf – dessen auch, worin bei aller offenen Zukünft-
lichkeit die ewige und unüberholbare Gegenwart des humanum besteht, ihren 
unersetzlichen Wert für den rechten, den freien Abschied vom utopischen Ideal 
[…].” (PV 326) 
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Noten bij hoofdstuk 6.   

 
1 In de Duitse commentaarbundel ‘Ethik für die Zukunft. Im Diskurs met Hans Jonas’ 
kreeg de tekst als titel: “Rassismus im Lichte der Menschheitsbedrohung”, Böhler (1994), 
p.21. 
2 De prijsuitreiking, waarbij ‘Das Prinzip Verantwortung’ geëerd werd als het beste in 
1992 in het Italiaans vertaalde boek, vond plaats op 30 januari 1993. Jonas overlijdt zes 
dagen later, thuis, in New Rochelle, New York. 
3 Vogel (1996b), p.20 (=MM 20); Wiese (2003), p.19 
4 De rest van de tekst bestaat slechts uit een selectie van de passages die het kernargu-
ment van ‘Das Prinzip Verantwortung’ bevatten. Jonas (2004), p.74. 
5 Zie p.75. 
6 Achterhuis (1992), p.164 
7 Zeev Harvey (2004), p.12 
8 Jonas (2004), p.74. De vergelijking maakt deel uit van het essay ‘Wie können wir unsere 
Pflicht gegen die Nachwelt unabhängig vom Glauben begründen?’ die slechts in een 
secundaire bundel is opgenomen omdat hij voor tweederde is samengesteld uit pagina’s 
uit ‘Das Prinzip Verantwortung’. Echter ook deze “samenvatting van eigen werk” is zeer 
verhelderend voor de interpretatie. (Zo laat hij bijvoorbeeld het complete betoog uit 
hoofdstuk drie weg; de doelstrevende natuur presenteert hij hier als een vanzelfspre-
kendheid.) Ik laat in het midden of de vergelijking helemaal terecht is. Jonas bedoelt met 
“de heidenen” het hedendaagse materialisme of nihilisme. 
9 Idel (1990), p.31 e.v. 
10 Leaman (1990), p.45 
11 Leaman (1990), p.83 
12 Lesch (1996), p.21 
13 Toen Paulus in Athene op de tempelberg de Areopaga met Griekse filosofen, “Epiku-
reeërs en Stoïcijnen”, in discussie ging, die hem voor een “zwetser” uitmaakten, kreeg 
hij, alhoewel hij de menigte niet kon overtuigen, toch bijval van “Dionysius de Areopa-
giet, een vrouw die Damaris heette, en nog anderen.” In zijn rede tot de Atheners stelt 
Paulus het idolatrieverbod centraal. NT, Handelingen 17: 16-34 
14 Hösle (1994), p.118 
15 Leaman (1990), p.24 
16 Leaman (1990), p.70 
17 Leaman (1990), p.130; 145 
18 Leaman (1990), p.114 
19 Leaman (1990), p.125 
20 Leaman (1990), p.119 
21 Strauss (1935), p.21  
22 Strauss (1935), p.81, 101 
23 Strauss (1935), p.53 
24 Bos (2005), p.9 
25 Opvallend is dat Jonas’ essay ‘Jewish and Christian Elements in Philosophie’ kort na 
de Engelse vertaling van Guttmanns hoofdwerk ‘Die Philosophie des Judentums’ in 1964 
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verschijnt. (PhE 30, noot 3) Overigens was Guttmann een docent van Jonas en Strauss 
aan de Hochschule für die Wissenschaft des Judentums en onderhield Jonas ook na 1933 
nog contact met Guttmann, die eveneens naar Israel geëmigreerd was. (E 88) 
26 Wiese (2003), p.154, verwijst naar ‘Erinnerungen’, p.339 
27 Wiese beschijft hun relatie op dezelfde wijze. Wiese (2003), p.9 
28 Wiese (2003), p.78 e.v.; zie ook ‘Erinnerungen’, p.264 e.v. 
29 Wiese (2003), p.180 
30 Schieder (1998), Baum (2004) 
31 Zo stelt hij: “Es ist dies der Punkt, an dem Jonas’ Erschütterung über die in der Shoah 
offenbar gewordene Inhumanität, von der er als Jude und Überlebender des Kampfes 
gegen das »Nazi-Prinzip« in besonderer Weise betroffen war, in die Entschlossenheit 
umschlug, ihren geistigen Grundlagen nun eine »Gegenphilosophie« entgegenzusetzen 
und so den in Palästina begonnenen Kampf mit intellektuellen Mitteln fortzuführen. 
Dieser Kampf galt dem modernen Nihilismus”. Wiese (2003), p.119 
32 Wolfgang Müller plaatst Jonas’ werk op onnavolgbare wijze in het licht van Leibniz. 
Müller (1988), p.73 e.v. 
33 Voltaire, Candide (1759) 
34 Voltaire (2004), p.13 
35 Griffioen (1976), p.64 e.v; 98 e.v. 
36 Griffioen (1976), p.193; Bij de Vaate (1990) 
37 Vgl. Moyaert (1990). 
38 “Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können… Ich 
fordere keine Rechenschaft von dir, du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und 
mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, daß du uns nicht helfen kannst, sondern daß 
wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten vertei-
digen müssen.” (PUMV 248) Uit: ‘Das denkende Herz. Die Tagebücher von Etty Hille-
sum 1941-1943, Reinbek, 1985, p.149 
39 Wiese (2003), p.146 
40 De notie van de annihilatio creationis wordt door Jonas niet letterlijk zo benoemd, maar 
wordt in vrijwel identieke context beschreven door Günther Anders in zijn boek ‘Die 
Antiquiertheit des Menschen’: “An die Stelle der, omnipotenzbezeugenden, creatio ex 

nihilo, ist deren Gegenmacht getreten: die potestas annihilationis, die reductio ad nihil – 
und zwar eben als Macht, die in unserer eigenen Hand liegt. Die prometheisch seit lan-
gem ersehnte Omnipotenz ist, wenn auch anders als erhofft, wirklich unsere geworden. 
Da wir die Macht besitzen, einander des Ende zu bereiten, sind wir die Herren der Apoka-

lypse.” (1956), p.239.  
41 H.3, p.56 
42 Wiese (2003), p.164 
43 Heidegger (1927), § 54 



 

   

Hoofdstuk 7 

 

Wat komt er na het vooruitgangsgeloof? 
 
 
 
 
 
 
 
In de negatieve teleologie van Hans Jonas blijft het begrip integriteit let-

terlijk zo ondefinieerbaar dat het geen houvast kan bieden voor de toepassing 
van zijn ethiek. We hebben in hoofdstuk vijf als probleem geconstateerd dat de 
heuristiek van de vrees geen criteria oplevert om te kunnen beslissen wanneer 
een bepaalde vorm van schade daadwerkelijk als een schending van de inte-
griteit van een levend wezen moet worden aangemerkt. In hoofdstuk zes heb-
ben we via de theologische essays het wijsgerig systeem van Jonas herlezen als 
een seculier equivalent voor de scheppingsleer. Daardoor heeft zijn integriteits-
begrip een context gekregen, namelijk de context van een joods-christelijke op-
vatting van de mens als “rentmeester” over de levende natuur. Jonas geeft een 
eigen, specifieke interpretatie aan de joods-christelijke traditie. Zoals we in het 
vorige hoofdstuk reeds opgemerkt hebben, plaatst hij in zijn seculier, wijsgerig 
equivalent het verzoeningsthema op de voorgrond en het verlossingsthema, dat 
minstens zo’n grote rol speelde in de joods-christelijke traditie, op de achter-
grond. In dit hoofdstuk wil ik de consequenties van het verzoeningsthema voor 
zijn techniekethiek doordenken. Dit mogen wij opvatten als de “wending van 
de blikrichting” (PV 389) van positieve naar negatieve waarden die wij aan het 
slot van hoofdstuk vijf besproken hebben. Jonas wil de aandacht verplaatsen 
van wat wij door technisch ingrijpen willen bereiken naar wat wij dreigen te 
verliezen. Met deze negatieve teleologische wending geeft hij meer gewicht aan 
de waarde van integriteit. Zijn verzoenende boodschap luidt dat de eindigheid 
van het leven als natuurlijk gegeven in ieder geval geen schending van inte-
griteit inhoudt. Dat betekent voor hem dat wij geen dringende morele verplich-
ting (meer) hebben om de eindigheid van het leven op de een of andere wijze 
op te heffen. Als we de ontwikkeling van de moderne techniek beschouwen als 
een voortdurende strijd om de eindigheid van het leven te beperken of op te 
heffen, dan is duidelijk dat het verzoeningsthema direct van betekenis is voor 
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zijn ethiek voor de technologische samenleving. Volgens Jonas moeten wij vrij-
willig natuurlijke grenzen aanvaarden. (PV 7, 326, 388) Langs deze weg kan de 
technologische samenleving wellicht een duurzame samenleving worden. 

Jonas is een subtiele denker in het verlengde van de traditie van de Auf-
klärung. Om het portret herkenbaar te houden, moeten wij echter starten vanuit 
concrete teksten. Op het eerste gezicht lijkt hij immers helemaal niet zo subtiel. 
Bij herhaling is hij als een Don Quichote aan het waarschuwen tegen de onder-
gang van de mensheid en de vernietiging van de schepping. Nuchter bezien 
geven een aantal essays uit de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw een te 
eenzijdig beeld van de moderne techniek. Hij beschrijft hierin de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek als een vrijwel onbestuurbaar en onstuitbaar, de-
terministisch proces. Gelooft hij echt dat de ethiek machteloos staat tegenover 
de ontwikkeling van de moderne techniek of distantieert hij zich toch van een 
dergelijke analyse? We moeten nagaan welke nuances hij in zijn verhaal aan-
brengt. Dat doen wij in paragraaf één en twee. 

De moraal van de negatieve teleologie van Hans Jonas is enkel primum 

non nocere. Als we het toch bewust willen wagen om een positief geformuleerd 
ideaal te koppelen aan zijn bescheiden, nederige, negatieve ethiek, kunnen wij 
stellen dat het ideaal van de duurzame samenleving heel goed aansluit bij de 
geest van zijn denken. Na het vooruitgangsgeloof komt het geloof in de duur-
zame samenleving. De term “geloof” lijkt mij van toepassing omdat het in beide 
gevallen om een naam voor een verzameling van deels impliciete idealen gaat 
en omdat er sprake is van serieuze overtuigingen die toch ruimte laten voor 
onzekerheid. In de beschrijving van het nieuwe ideaal komt uiteraard alles aan 
op wat wij verstaan onder “duurzaamheid”. Als wij onder de duurzaamheid 
van de samenleving slechts het vermogen verstaan de ongewenste neveneffec-
ten van technologieën te beheersen door middel van nog slimmere technolo-
gieën, dan is het ideaal van duurzaamheid slechts een verkapte voortzetting 
van het oude vooruitgangsgeloof. In plaats daarvan kunnen wij tot het inzicht 
komen dat het menselijk bestaan in veel opzichten reeds “goed genoeg” is, dat 
wij sommige problemen niet kunnen, maar ook niet hoeven op te lossen. Dit 
leggen wij uit in paragraaf drie en vier. Het onderscheidende kenmerk van de 
duurzame samenleving is dat zij het vermogen bezit om hoofd- en bijzaken te 
onderscheiden. De burgers van de duurzame samenleving kunnen op collectief 
niveau tot uitdrukking brengen wat het meest waardevol is, wat het allerbe-
langrijkste is. Volgens Jonas is dat: het voortbestaan van verantwoordelijkheid, 
het behoud van kandidaten voor een moreel universum.  

De vraag hoe de duurzame samenleving er dan uitziet brengt ons in pa-
ragraaf vijf en zes bij wat wij eerder al omschreven hebben als “de vrije markt 
van vrees en beven”. De ontwikkeling van de moderne techniek leidt niet tot 
een heideggeriaanse Seinsvergessenheit maar maakt de bevolking juist bewust 
van de niet alleen nuttige, maar ook in zichzelf waardevolle filosofische vraag, 
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wat de integriteit van de mens en de levende natuur eigenlijk inhoudt. In en 
door deze discussie bestaat de gemeenschap voort.  

In paragraaf zeven en acht tenslotte doen wij een poging om de overeen-
komsten en verschillen tussen de positieve teleologie van Hegel, Marx en Bloch 
en de negatieve teleologie van Hans Jonas te benoemen. Daarbij gaat het in de 
eerste plaats om het begrip van de geschiedenis en om de erkenning dat de 
technologische samenleving, waar Jonas conform de ondertitel van ‘Das Prinzip 
Verantwortung’ immers een nieuwe ethiek voor wil schrijven, een nieuwe fase 
in die geschiedenis vormt. Daarna en tot slot stellen we de vraag hoe het door-
geven van verantwoordelijkheid mogelijk is en wat dat betekent. 

 
 

Onbeheersbare technologie 

Is de mensheid het slachtoffer van haar eigen uitvindingen? Uit de veel-
heid van maatschappelijke controverses rond de ontwikkeling en invoering van 
nieuwe technologieën kan de indruk ontstaan dat de ontwikkeling van weten-
schap en technologie een zekere autonomie bezit, waarvoor de ethiek slechts 
kan waarschuwen, maar waar zij geen invloed op kan uitoefenen. In ‘Das Prin-
zip Verantwortung’ speelt het doembeeld van een wetenschappelijk-technolo-
gisch determinisme een grote rol. Hoe meer succes de moderne techniek heeft, 
hoe afhankelijker wij van haar worden, stelt Jonas. (PV 31) Hij spreekt over het 
lawine-effect van grote technologieën en legt uit dat de utopische dynamiek 
van de technische vooruitgang nog versterkt wordt doordat dezelfde natuur-
wetenschap die haar voortdrijft tegelijk het geloof in objectieve waarden heeft 
weggespoeld dat nodig zou zijn om haar af te remmen. “Wir haben Weisheit 
am nötigsten gerade, wenn wir am wenigsten an sie glauben.” (PV 55) De ten-
dens dat nieuwe wetenschappelijke inzichten altijd ook in nieuwe technolo-
gieën vertaald worden is volgens hem zo sterk, dat het zelfs nodig zou kunnen 
zijn de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek op sommige gebieden (bij-
voorbeeld genetische manipulatie) aan banden te leggen. (PV 72; TME 90; 201; 
PUMV 145) Het baconiaanse programma heeft zich tegen de mens gekeerd; in 
plaats van heer en meester over de natuur zijn wij juist afhankelijk geworden 
van industriële productiemethoden die onze grondstofvoorraden uitputten en 
het milieu vervuilen. Hier dreigt volgens Jonas een mondiale catastrofe. (PV 
251)  

Ook in de latere bundel ‘Technik, Medizin und Ethik’ wordt stelselmatig 
het beeld van de autonomie van de techniek opgeroepen. Een ware lamentatio 
over de onmacht van de weldenkende mens tegenover de oprukkende techno-
logie vinden we in de tekst ‘Against the Stream’, oorspronkelijk uit 1969, hier 
met inleiding en naschriften in het Duits opnieuw gepubliceerd onder de titel 
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‘Gehirntod und menschliche Organbank’. In dit “Streitschrift” (TME 219) neemt 
Jonas het op tegen de juristen en medisch specialisten die de wettelijke om-
schrijving van de dood willen herdefiniëren als “hersendood” om zo de weg 
vrij te maken voor de verdere ontwikkeling van de transplantatiegeneeskunde. 
Deze casus hebben we reeds besproken in hoofdstuk vier1; ik vestig nu echter 
de aandacht op de wijze waarop Jonas deze controverse percipieert als een 
strijd tegen de autonomie van de techniek. In twee postscripta, van respectieve-
lijk 1976 en 1985, belijdt hij zijn nederlaag, maar geenszins zijn ongelijk: 

 
“Aber als Schulbeispiel eines Syndroms ist der Sonderfall lehrreich. Er 
exemplifiziert das Zusammenwirken all jener Faktoren, die uns willig machen, 
neuen Errungenschaften der Technik der handgreiflichen Gewinne wegen ihren 
Lauf zu lassen, dem technologischen Diktat die Verdinglichung auch unserer 
selbst uns zu beugen, ja sogar unser irrationales Empfinden, tiefsitzende 
Sensibilitäten dem einmal machbar Gewordenen anzupassen. Damit beleuchtet 
das Beispiel - ein Exerzitium in Vergeblichkeit - auch den schweren, oft 
hoffnungslosen Stand, den die unabhängige ethische Einsprache dagegen auch 
bei den Wohlmeinendsten hat.” (TME 239) 

 
In de inleiding op de bundel ‘Philosophical Essays’ gebruikt Jonas het 

woord “crisis” (PhE xviii) om in het kort de probleemsituatie van de moderne 
samenleving (anno 1974) te schetsen. Zoals ook Richard Wolin terecht opmerkt, 
doet hij geen enkele moeite om een analyse te geven van de omvang en ernst 
van deze crisis.2 Hij refereert slechts aan het zgn. algemeen bekende feit van een 
bepaalde crisis als vertrekpunt voor zijn verdere betoog: 

 
“The later sixties of this, our fateful century, saw the emergence of the most 
acute, internal crisis of the Baconian ideal, compared with which all former, 
external challenges by romantics, traditionalists, or malcontents had been 
child’s play. As this has meanwhile impressed itself so much on the public 
mind, there is no need for me to spell out the issues that here raise their heads; 
the mere mention of the ecological complex on the one hand, of human, espe-
cially genetic, ‘engineering’ on the other, is sufficient.” (PhE xvi) 

 
Verderop in ‘Philosophical Essays’  geeft hij echter wel een uitgebreide 

analyse van de aard en oorzaken van de genoemde crisis. In het essay 
‘Seventeenth Century and After: The Meaning of the Scientific and Technologi-
cal Revolution’ laat hij zien hoe de ontdekkingen en verklaringen van Coperni-
cus, Kepler, Galileï en Newton uitmonden in een homogeen mathematisch idee 
van een natuur waarin elke verandering om een verklarende kracht vraagt. Niet 
alleen laat dit geen ruimte meer voor wonderen, niet alleen Gods invloed op de 
loop der dingen, ook de menselijke wil wordt buitenspel gezet. Het idee dat 
geest kracht uit kan oefenen op materie wordt als gezichtsbedrog ontmaskerd. 
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De causa finalis verdwijnt en alleen de causa efficiens blijft over. In het moderne 
natuurwetenschappelijke verklaringsmodel is geen ruimte meer voor teleologie. 
(PhE 66-67) Kortom: met de wetenschapsrevolutie verandert ons natuurbegrip 
en ook ons zelfbegrip. In de rest van het essay laat hij zien dat een antiteleolo-
gisch natuurbegrip uiteindelijk uitmondt in technologie die losgeslagen is van 
menselijke doelen en waarden. Via werktuigbouw, chemie, elektrotechniek en 
kernfysica is de vooruitgang nu aangeland bij de biotechnologie en daarmee bij 
de mens. De mens staat op het punt om zijn evolutie zelf ter hand te nemen, 
terwijl hij de benodigde metafysische normen voor de oriëntatie van zijn han-
delen juist is kwijtgeraakt. (PhE 79-80) Deze conclusie neemt hij over in het es-
say ‘Technology and Responsibility’ (PhE 19-20) en later in ‘Das Prinzip Ver-
antwortung’ onder de paragraaftitel: “Das ethische Vacuum” (PV 57). Dit be-
langrijke citaat, waarin Jonas zichzelf de opdracht stelt een “Wiederherstellung 
der Kategorie des Heiligen” te realiseren of een seculier metafysisch equivalent 
daarvoor te zoeken, hebben we reeds eerder besproken, maar we zien nu des te 
duidelijker dat de keerzijde van deze opdracht bestaat uit een veroordeling van 
het volgens Jonas nihilistische karakter van de moderne wetenschap en tech-
niek: 

 
“Nun zittern wir in der Nacktheit eines Nihilismus, in der größte Macht sich 
mit größter Leere paart, größtes Können mit geringstem Wissen davon, wozu. 
Es ist die Frage, ob wir ohne die Wiederherstellung der Kategorie des Heiligen, 
die am gründlichsten durch die wissenschaftliche Aufklärung zerstört wurde, 
eine Ethik haben können, die die extremen Kräfte zügeln kann, die wir heute 
besitzen und dauernd hinzuerwerben und auszuüben beinahe gezwungen 
sind.” (PV 57) 

 
De term “ethisch vacuüm” wordt door Jonas eerder gebruikt in het essay 

‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective’, daterend uit 
1968 en eveneens opgenomen in de bundel ‘Philosophical Essays’. Zoals de 
moderne natuurwetenschap in ‘Seventeenth Century and After’ verantwoorde-
lijk gesteld wordt voor de verwijdering van waarden uit het domein van de 
natuur, zo stelt Jonas in dit essay onomwonden “Darwinism, historicism and 
psychoanalysis” (PhE 170) verantwoordelijk voor de “metafysische neutrali-
sering van de mens” (PhE 79; PV 57). Zowel het idee van een geordende natuur 
als dat van de beschaafde mens hebben onder het vergrootglas van de moderne 
wetenschap hun geloofwaardigheid verloren. Het gevaar ligt in het feit dat de 
opbouw van technische mogelijkheden parallel verloopt aan de afbraak van de 
morele barrières tegen het naar willekeur toepassen van al deze mogelijkheden. 
Volgens Jonas gaat het om twee kanten van dezelfde munt. Hij spreekt van een 
“dialectical togetherness”. (PhE 172) Dit ziet hij als het uitgangsprobleem waar 
een ethiek voor de technologische samenleving een doorbraak in moet bereiken. 
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Het essay ‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective’ is niet 
geheel representatief voor Jonas’ ethiek, omdat dit oorspronkelijk als voor-
dracht voor een select publiek op een conferentie voor Rabbijnen gehouden 
werd. Hoewel voor de interpretatie van Jonas’ ethiek de formuleringen die hij 
kiest (of bewust niet kiest) in ‘Das Prinzip Verantwortung’ veel belangrijker 
zijn, is de wijze waarop hij zijn probleemstelling verwoordt in ‘Contemporary 
Problems’ verfrissend expliciet: 

 
“To me it is amazing that none of the contemporary schools in ethical theory 
comes to grips with the awesome problem posed by the combination of this 
anarchy of human choosing with the apocalyptic power of contemporary man - 
the combination of near omnipotence with near emptiness. The question must 
be asked: Can we afford the happy-go-lucky contingency of subjective ends and 
preferences when (to put it in Jewish language) the whole future of the divine 
creation, the very survival of the image of God have come to be placed in our 
fickle hands?” (PhE 176)  

 
 

Verantwoordelijkheid onverenigbaar met technologisch determinisme 

Uit deze citaten komt Jonas naar voren als een Don Quichote die ten strij-
de trekt tegen de moderne techniek. Dit beeld is echter misleidend en staat een 
goede inschatting van de hedendaagse betekenis van ‘Das Prinzip Verant-
wortung’ in de weg. Jonas’ verantwoordelijkheidsethiek biedt een kader voor 
een evenwichtig oordeel over de risico’s van nieuwe technologieën en houdt 
het voor mogelijk dat de ontwikkeling van de techniek enigszins te sturen valt. 
Hij suggereert dat er sprake is van een technologisch determinisme, maar hij 
wil niet de conclusie aanvaarden dat daardoor ook zijn eigen moreel appèl bij 
voorbaat krachteloos zou worden. Bij nadere beschouwing valt op dat Jonas 
zijn stelling over de autonomie van de techniek nooit tot het einde toe volhoudt. 
Een opvallend voorbeeld daarvan zagen we in het bovenstaande citaat over het 
ethische vacuüm. In de laatste regel voegt hij het woord beinahe toe waar hij 
spreekt over: 

 
“eine Ethik, die die extremen Kräfte zügeln kann, die wir heute besitzen und 
dauernd hinzuerwerben und auszuüben beinahe gezwungen sind.”  

 
Had hij dit woord weggelaten, dan was het duidelijk te laat geweest om 

nog over een ethiek voor de technologische samenleving te beginnen. Kortom, 
we moeten vaststellen of Jonas nu wèl of niet gelooft dat de ethiek machteloos 
staat. Het maakt een groot verschil uit of hij zegt dat de ontwikkeling van de 
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techniek moeilijk te besturen zal zijn, of dat hij zegt dat zij volledig autonoom 
en dus onbestuurbaar is. 

De titel van een van Jonas’ laatste voordrachten, het dankwoord bij de 
ontvangst van een eredoctoraat van de Freie Universität Berlin, daterend uit 
1992, luidt: “Fatalismus wäre Todsünde”.3 Hier presenteert hij zich ten volle in 
een dubbelrol als filosoof en profeet. Als filosoof neigt hij naar fatalisme, maar 
als “alter Mann” (p.50) wijst hij deze conclusie af en maant hij zijn publiek om 
ondanks de schijn van het tegendeel toch niet in de “Vergeblichkeit des Wortes” 
(p.50) te geloven. Al was het maar om te voorkomen dat aanvaarding van fata-
lisme tot een self-fulfilling prophecy leidt. (p.50) Hij stelt het filosofisch inzicht 
in de blinde autonomie van de techniek onverzoend tegenover het moreel appèl 
om de integriteit van de mens en de levende natuur te beschermen.  

In ‘Das Prinzip Verantwortung’ wijst Jonas ook op de autonome ontwik-
keling van de moderne techniek (PV 389), maar daar stelt hij zich veel milder 
op. Zelfs wanneer we de techniek nooit geheel de baas zijn, zo stelt hij, moet het 
toch verschil uitmaken of we risicovolle technologieën toejuichen of afremmen. 
(PV 390) We zien hier dat hij zich expliciet distantieert van het idee dat de tech-
nologische ontwikkeling de geschiedenis zou determineren. Jonas staat uit-
drukkelijk afwijzend tegenover theorieën over de geschiedenis die de denkende 
mens buiten spel zetten. In zijn utopiekritiek in het laatste deel van ‘Das Prinzip 
Verantwortung’ richt hij zich met name tegen het historisch materialisme van 
Karl Marx.  

 
“Die Kritik der Utopie ist außer der ihres Endbildes auch die der behaupteten 
Determination der Geschichte zu ihm hin, weist also der Verantwortung zu, 
was sie der Notwendigkeit entzieht.” (PV 389-390)  

 
Niet alleen verwerpt Jonas utopieën omdat deze een beeld van de ideale 

mensheid voorschotelen dat volgens hem vloekt met de ondefinieerbare, zoe-
kende en zich steeds vernieuwende, in het heden levende mensheid. Maar ook 
omdat, in ieder geval in de marxistische traditie, de realisatie van de utopie als 
uitkomst van een historisch noodzakelijk, door de technologische ontwikkeling 
voortgestuwd proces wordt beschreven. Een heilsgeschiedenis die voltooid 
wordt door een revolutie waarvan, ondanks enig bloedvergieten, de goede af-
loop vantevoren vaststaat. Maar als utopisch optimisme in strijd is met het idee 
van verantwoordelijkheid, dan is dystopisch pessimisme dat evenzeer. We 
kunnen constateren dat er een zekere spanning bestaat tussen het eerste hoofd-
stuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ waarin Jonas waarschuwt tegen de 
“utopische dynamiek van de technische vooruitgang” (PV 54) en het laatste 
hoofdstuk waarin hij in zijn marxisme-kritiek stelt dat een historisch noodzake-
lijke “utopische dynamiek” helemaal niet bestaat.  



De negatieve teleologie van Hans Jonas  

162  

Het idee van verantwoordelijkheid is in strijd met een geschiedenisopvat-
ting waarin, ten goede of ten kwade, niets meer op het spel staat. (PV 229; 
PUMV 242) Het begrip “verantwoordelijkheid” veronderstelt hoe dan ook de 
menselijke vrijheid van handelen. Wel kan Jonas zonder zelfcontradictie stellen 
dat deze vrijheid van handelen steeds beperkter dreigt te worden als we niets 
doen om dat te verhinderen. Zoals wij reeds eerder aangegeven hebben, is Jo-
nas’ verantwoordelijkheidsethiek duidelijk bedoeld als een waarschuwing. En 
de veronderstelling van een waarschuwing is dat zij nodig en niet overbodig is. 
Dat wil zeggen, hoewel er sprake kan zijn van een in hoge mate autonome ont-
wikkeling van wetenschap en techniek is daarmee nog niet elk protest zinloos. 
Het is nog niet te laat, we kunnen nog luisteren naar de waarschuwende woor-
den van Hans Jonas. Kortom, het doembeeld van de moderne techniek die de 
echte mens met huid en haar verslindt kan niet de eindconclusie zijn van zijn 
analyse, maar hoogstens de schets van een dreiging. Een punt van kritiek is dan 
ook op zijn plaats waar hij de ethiek veel machtelozer voorstelt dan ze feitelijk 
is. Om te beginnen is de term “ethisch vacuüm” te sterk. Het kan eenvoudig-
weg niet zo zijn dat Jonas deze term algemeen bedoelt. In het Amerika van de 
jaren zestig gebeurden hele onethische dingen: de moorden op Martin Luther 
King en John Fitzgerald Kennedy en de oorlog tegen Vietnam. Maar de strijd 
voor emancipatie van de zwarte bevolking, de verontwaardiging over de 
moorden en de protestbeweging tegen de oorlog bewijzen toch dat er veel aan-
dacht was voor waarden en normen. Van een “ethisch vacuüm” zou pas sprake 
zijn als het publiek totaal onverschillig was voor zulke schendingen van men-
senrechten. Jonas lijkt met de termen “nihilisme” en “ethisch vacuüm” te willen 
wijzen op het ontbreken van een ander type waarden: niet-antropocentrische 
waarden en waarden die op gespannen voet staan met het recht op zelfbeschik-
king. 

In de context van de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw kan het 
gebruik van een polariserende stijl begrepen worden als een manier om duide-
lijkheid te scheppen. Maar het is geen goede basis voor een techniekethiek die 
een grondslag wil leggen om meningsverschillen met argumenten op te lossen. 
De discussie over controversiële technologieën zoals orgaandonatie en trans-
plantatie, die door Jonas werden voorgesteld als een voorbeeld van de auto-
nome ontwikkeling van de techniek, liet een maatschappelijke verdeeldheid 
zien. De voorstanders van de nieuwe technologie zijn geen nihilisten. Voor hun 
kant valt ook wel iets te zeggen. Het dilemma vraagt om discussie en die dis-
cussie, voorbestemd tot compromissen, vindt dan ook plaats. We moeten niet 
vergeten dat Jonas zelf feitelijk en volgens de regelen der kunst, welsprekend 
en democratisch aan deze discussie deelneemt. Diverse ontwikkelingen in de 
samenleving, waaronder die van de techniek, zijn niet geheel beheersbaar, maar 
evenmin geheel onbeheersbaar. Met name waar grotere maatschappelijke di-
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lemma’s een rol spelen, lijkt de ontwikkeling van de techniek minder stuurbaar. 
Dat ligt niet aan de techniek, maar aan die maatschappelijke verdeeldheid. 

Een laatste verwijt betreft de eenzijdigheid van Jonas’ analyse van de ver-
dwijning van de teleologie uit het moderne natuurbegrip. In zijn beschrijving 
van de wetenschapsrevolutie in ‘Seventeenth Century and After’ schrijft hij de 
eerste stap in die ontwikkeling toe aan Copernicus, Kepler, Galileï en Newton. 
Heel even refereert hij aan Montaigne om aan te duiden dat er aan het eind van 
de middeleeuwen een nieuwe tijd aanbreekt waarin humanistische denkbeel-
den opborrelen. (PhE 51) Vervolgens beschrijft hij de ondermijning van de onto-
logie van de geordende natuur vanuit een slachtofferperspectief. In zijn weer-
gave moet de ethiek lijdzaam toezien hoe haar objectieve, ontologische funda-
ment in het luchtledige komt te hangen. Jonas voert Giordano Bruno, Blaise 
Pascal en Benedictus de Spinoza op als denkers die metafysische conclusies 
trekken uit de nieuwe sterrenkunde en mechanica. (PhE 57; 58; 66) Maar deze 
volgorde valt te betwisten. Evengoed kunnen we stellen dat de nieuwe natuur-
kunde het denkklimaat van de vroegmoderne filosofen nodig had om de ster-
renhemel met andere ogen te kunnen beschouwen. In de inleiding van het essay 
‘Ist Gott ein Mathematiker?’, opgenomen in de bundel ‘Organismus und Frei-
heit’, beschrijft Jonas zelf hoe de joods-christelijke onttovering van de natuur 
een denknoodzakelijke voorwaarde was voor een mathematische benadering 
van kosmologie en fysica. (PL 137) Daarom zou het vreemd zijn als hij in 
‘Seventeenth Century and After’ precies het omgekeerde zou beweren. De 
scheiding van kerk en staat is met ethische argumenten bevochten, het is niet 
een onverhoeds neveneffect van de wetenschappelijke en industriële revolutie. 
Spinoza verdedigt de vrijheid van denken en religieuze tolerantie in een tijd 
waarin maatschappelijke controversen nog steeds de gedaante aannemen van 
een theologisch dispuut.4 In het ontstaan van het moderne dualisme van mate-
rie en geest ligt het primaat dus niet enkel bij de natuurwetenschap, maar even-
zeer bij de ethiek. 

 
 

Het ideaal van duurzaamheid  

Jonas verkondigt geen nieuwe idealen. Hooguit verdedigt hij een aantal 
oude deugden, met name “barmhartigheid, goedheid en verstand”. (PV 386) 
Toch wil ik laten zien dat in zijn ethiek voor de technologische samenleving het 
ideaal van duurzaamheid als opvolger van het heersende vooruitgangsgeloof 
verschijnt.  De verzoening met de eindigheid van het bestaan, die wij als de 
kern van Jonas’ negatieve teleologische ethiek beschreven hebben, is een voor-
waarde, en geeft belangrijke aanwijzingen voor het realiseren van een duur-
zame technologische samenleving. Om te beginnen zal ik de verzoeningsbood-
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schap samenvatten zoals we die als rode draad in de voorgaande hoofdstukken 
reeds zijn tegengekomen.  

In ‘Das Prinzip Verantwortung’ benadrukt Jonas dat men slechts verant-
woordelijk kan zijn voor het vergankelijke in zijn vergankelijkheid. (PV 226) Hij 
noemt de doelstrevende natuur goed, maar zegt er tegelijk bij dat de op 
metabolisme gebaseerde, levende natuur wezenlijk afhankelijk en kwetsbaar is. 
(PV 157) In zijn natuurfilosofie laat Jonas zien dat die afhankelijkheid en kwets-
baarheid niet slechts een beperking of hindernis zijn voor het doelstrevende 
leven, maar dat doelstrevend leven juist bestaat uit de tijdelijke overwinning 
van deze afhankelijkheid en kwetsbaarheid. In ‘Ist Gott ein Mathematiker?’ en 
in ‘Bewegung und Gefühl – Über die Tierseele’, beiden opgenomen in de bun-
del ‘Organismus und Freiheit’, laat Jonas zien hoe in de loop van de evolutie uit 
biologische afhankelijkheid, uit honger, een fysiologische openheid voor de 
wereld ontstaat: zintuigen en beweging. (PL 159; 184) In ‘Homo pictor und die 
differentia des Menschen’ en in ‘Werkzeug, Bild und Grab’, opgenomen in res-
pectievelijk ‘Organismus und Freiheit’ en ‘Philosophische Untersuchungen und 
metaphysische Vermutungen’, trekt hij deze lijn door naar de menselijke cul-
tuur: de hongerige jager wordt tekenaar, de sterfelijke mens wordt filosoof. (PL 
288; PUMV 46) De voortdurende vraag of de voordelen van het leven opwegen 
tegen de evidente nadelen van de sterfelijkheid, stelt hij nergens zo expliciet aan 
de orde als in ‘Last und Segen der Sterblichkeit’, opgenomen in ‘Philosophische 
Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’, waarin hij uiteindelijk ook 
een aanvaarding van zijn eigen ouderdom en sterfelijkheid probeert te ver-
woorden. (PUMV 99) In feite zegt Jonas: “De dood geeft glans aan het leven van 
het individu.” Zonder sterfelijkheid zou er geen individualiteit zijn. Het kunnen 
niet-zijn verandert het slechts eindige in het bijzondere. In vergelijking met de 
(Griekse) eeuwige, ideële vorm is een stoffelijk exemplaar nooit perfect, maar in 
het licht van de (joods-christelijke) schepping is elk individueel levend wezen 
uniek. (PhE 37) Volgens Jonas heeft tot slot het idee van de ecologische crisis, de 
annihilatio creationis, hetzelfde vermogen als het scheppingsidee, de creatio ex 

nihilo, om de individuele waarde van alle levende natuur te onthullen. (MM 
201-202)  

Dood, ouderdom en ziekte zijn kenmerken van de levende natuur in het 
algemeen en van het menselijk bestaan in het bijzonder en als zodanig te aan-
vaarden. Als het leven waarde heeft, kunnen dood, ouderdom en ziekte als 
kenmerken van het leven daar geen afbreuk meer aan doen. Dit is Jonas’ (hypo-
thetische) rechtvaardiging van het natuurlijk kwaad. De andere helft van zijn 
verzoeningsboodschap vinden wij in zijn theologische essays. Het menselijk 
kwaad valt niet goed te praten, maar we kunnen wel zeggen dat zonder het ver-
mogen te kiezen tussen goed en kwaad de mens geen mens meer zou zijn: 
“Zweideutigkeit gehört zum Menschen”. (PV 381) Hoe kan Jonas tot de conclu-
sie komen dat de mensheid moet voortbestaan als hij weet dat de mens gere-
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geld gruwelijke misdaden begaat? Hoewel dat een schrale troost is, kunnen we 
zeggen dat hij het menselijk kwaad tenminste serieus neemt. Door de mense-
lijke vrijheid te erkennen, kan hij de misdadiger ten volle verantwoordelijk stel-
len. Hij erkent als geen ander de ambivalentie van de menselijke vrijheid, maar 
legt er de nadruk op dat dit betekent dat mensen het vermogen hebben om te 
kiezen voor het goede. Naar zijn zeggen in aansluiting bij de Westerse traditie, 
kiest Jonas als fundament van zijn ethiek voor een bevestiging van de waarde 
van het bestaan van waarde, voor een affirmatie van onze gevoeligheid die ook 
kwetsbaarheid inhoudt en van onze ontvankelijkheid die ook dwalen kan. 
Vanuit dit standpunt kan hij zich verzoenen met de eindigheid van het bestaan. 
Ondanks haar beperktheid is er volgens hem sprake van een “Zulänglichkeit 
der Menschennatur”: 

 
“Diese Zulänglichkeit der Menschennatur, die […] nichts anderes ist als die 
Zulänglichkeit für Wahrheit, Werturteil und Freiheit, ist aber ein Ungeheures 
im Fluß des Werdens, aus dem es emportauchte und den es mit seinem Wesen 
übersteigt, von dem es aber auch wieder verschlungen werden kann.” (PV 74) 

 
De tour de force die Jonas voltrekt is dat hij tot een aanvaarding en zelfs 

tot een waardering komt van het eindige en beperkte menselijke bestaan. Hij 
vindt het menselijk bestaan goed, niet slechts ondanks, maar zelfs dankzij de 
beperktheid en eindigheid ervan. De consequenties van dit conservatieve 
standpunt worden direct duidelijk wanneer we het vergelijken met het progres-
sieve standpunt van de wereldverbeteraar. De wereldverbeteraar zegt immers 
van het eindige en beperkte menselijke bestaan dat het niet goed genoeg is en hij 
wil technische en sociale middelen aanwenden om het te verbeteren. Hij gelooft 
in de vooruitgang. In tegenstelling tot de wereldverbeteraar geeft Jonas priori-
teit aan duurzaamheid. Hij vindt het behoud en het niet-schaden van wat reeds 
goed genoeg is belangrijker dan het verbeteren van wat nog beter kan. Hij stelt 
“daß der »eigentliche Mensch« seit je da war”. (PV 384) Daarom kan hij aan 
voortbestaan (Permanenz) prioriteit geven boven vooruitgang: “Handle so, daß 
die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten 
menschlichen Lebens auf Erden”. (PV 36) Wat reeds goed is in zichzelf, wat 
reeds “integriteit” bezit, kan men immers niet verbeteren: “[Was] schon »heil« 
in seiner Anlage ist, [hat] sein Heil von keiner Zukunft zu erwarten”. (PV 74)  

De verzoeningsboodschap in de techniekethiek van Hans Jonas is hier-
mee verwoord. Maar wat de morele implicaties van deze boodschap zijn, is nog 
een open vraag. Als we ons moeten kunnen verzoenen met ziekte en armoede, 
waarom zouden we dan nog in actie komen om deze plagen te bestrijden? Be-
tekent dit dat we de medische wetenschap eventueel kunnen afschaffen? Dat 
misdaad niet noodzakelijk juridisch vervolgd hoeft te worden? Dat we over de 
armoede in de wereld onze schouders kunnen ophalen? Kan Jonas dat allemaal 
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aanvaarden? Nee, dat blijkt niet het geval te zijn. Aan het slot van het essay 
‘Last und Segen der Sterblichkeit’ zwakt hij zijn stellingname duidelijk af:  

 
“it remains a duty of civilization to combat premature death among humankind 
worldwide and in all its causes”. (MM 98)  

 
En in ‘Das Prinzip Verantwortung’ stelt hij duidelijk genoeg dat hij ook 

het kwaad van mensen tegen mensen wil blijven bestrijden: 
 

“Was ein sittlicher Skandal ist, muß hinweggeräumt werden, auch wenn wir 
nicht wissen was wir dafür eintauschen.” (PV 302)  

 
Dit bewijst voldoende dat Jonas’ verzoeningsboodschap absoluut niet fa-

talistisch opgevat mag worden. Niettemin sticht hij verwarring. Wanneer moe-
ten we de eindigheid van het bestaan nu wel aanvaarden en wanneer niet?   

Jonas zegt niet dat wij ons streven om de natuur te beheersen moeten op-
geven en de eindigheid van het bestaan maar gewoon moeten aanvaarden. Hij 
zegt slechts dat we geen schending van integriteit mogen aanvaarden. Hij ziet 
de integriteit van de mens en de levende natuur als het uiteindelijke object van 
onze verantwoordelijkheid. Als we de integriteit van de mens of de levende 
natuur schenden, maken we datgene stuk wat het leven juist zin geeft. Zijn 
punt is dat de eindigheid van het bestaan op zich niet in strijd is met de inte-
griteit van het individu, maar dat het ontkennen en het willen opheffen van 
deze eindigheid wel tot schendingen van integriteit zal leiden. Elke poging om 
de mens te verbeteren beschouwt hij als een drogbeeld, als de verering van een 
“falscher Gott, [ein] unrichtiger Gegenstand der Hoffnung”. (PV 326) Hier zien 
we een directe link tussen zijn natuurfilosofie en zijn utopiekritiek. De kern van 
de technologische utopie bestaat uit een ontkenning van de eindigheid van het 
bestaan en van de ambiguïteit van de mens. Het maatschappelijk verlangen van 
totale veiligheid, gezondheid tot iedere prijs of absolute gelijkheid is gevaarlijk. 
Het bestrijden van onveiligheid, ziekte en armoede is goed, maar wanneer zul-
ke goede doelen blind worden doorgedrukt verandert het loffelijk vooruit-
gangsstreven in een nachtmerrie. Individuele mensen en de kwetsbare levende 
natuur worden het slachtoffer. Men kan er echter over discussiëren of het op-
heffen van de eindigheid van het leven werkelijk het doel van de moderne tech-
niek is en of het dit ooit geweest is. Kan de uitroeiing van het pokkenvirus 
model staan voor de verborgen ambities van alle medische technologie? We 
moeten er voor waken de techniekethiek niet te simplificeren door alle moderne 
technologie als dystopisch te bestempelen. In ‘De erfenis van de utopie’ maakt 
Hans Achterhuis een onderscheid tussen de sociale utopieën van de twintigste 
eeuw, waarvan hij het gewelddadige karakter onderstreept, en de technologi-
sche utopieën, van Francis Bacon tot Aldous Huxley, die hij juist verdedigt te-



Hoofdstuk 7. Wat komt er na het vooruitgangsgeloof? 

167 

gen onterechte kritiek.5 Het overdrijven van de gevaren van de moderne tech-
niek is een slechte verdediging van de waarde van integriteit.  

In werkelijkheid kiest Jonas een gematigde positie. Door te verkondigen 
dat het niet slechts gaat om de bescherming van het milieu, maar dat de ganse 
schepping op het spel staat (MM 202), herinnert hij ons eraan dat bij het prak-
tisch gebruik van wetenschap en technologie de middelen het doel niet mogen 
schaden. Wij doen er beter aan de eindigheid van het bestaan te aanvaarden 
dan een schending van integriteit te accepteren. Zijn centrale boodschap laat 
zich aldus samenvatten onder het ethisch principe primum non nocere. Dit prin-
cipe stamt uit de medische ethiek, maar is sterk vergelijkbaar met het  precautio-

nary principle uit de milieu-ethiek. Het zijn allebei hele bruikbare slogans voor de 
duurzame samenleving. Zelf spreekt Jonas in ‘Das Prinzip Verantwortung’ van 
de “Vorrang der schlechten vor der guten Prognose”. (PV 70) Deze gematigde 
positie verschilt beduidend van de opvatting van zijn utopiekritiek als een al-
gehele kritiek op de moderne techniek. Natuurlijk blijft de vraag nog altijd lig-
gen wanneer er dan sprake is van ernstige schade of een onaanvaardbaar risico, 
maar we moeten niet vergeten dat de conclusie van de heuristiek van vrees is 
dat wij, volgens Jonas, op grond van intuïtieve kennis, vanuit ons hart, wel 
degelijk in staat zijn om onderscheid te maken tussen goede en slechte techno-
logieën. Mits wij voldoende onderzoek doen in de “vergleichende Futurologie” 
(PV 63), zoals hij de noodzaak van een adequate vorm van technology asses-
sment omschrijft, hoeven wij niet te vrezen dat we onvermijdelijk meegesleurd 
worden in de maalstroom van de moderne techniek. (PV 389)  

 
 

Wat is genoeg? 

Volgens Jonas doet de beperktheid en eindigheid van het aardse bestaan 
geen afbreuk aan de goedheid van het individuele leven, terwijl pogingen om 
deze beperktheid en eindigheid uit de weg te ruimen, te ontkennen of te be-
strijden daarentegen wel ernstige schade zouden kunnen doen aan individuele 
mensenlevens en aan de natuurlijke en culturele rijkdom op aarde en dus in 
strijd zijn met datgene waar het eigenlijk om gaat: het behoud van de integriteit 
van de mens en de levende natuur. Een van de duidelijkste toepassingen van 
deze redenering vinden we in zijn medische ethiek. In het essay ‘Philosophical 
Reflections on Experiments with Human Subjects’, opgenomen in de bundel 
‘Philosophical Essays’ en later ook in ‘Technik, Medizin und Ethik’, bespreekt 
Jonas de toelaatbaarheid van het gebruik van patiënten voor medische experi-
menten. In eerste instantie stelt hij eenvoudigweg dat mensen niet louter als 
middel mogen worden behandeld. (PhE 107; TME 111) Maar de voorstanders 
van medische experimenten met patiënten morrelen aan dit uitgangspunt door 
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op te werpen dat, ten eerste, wie zelf geprofiteerd heeft van de vruchten van de 
medische wetenschap in het verleden, nu toch wel iets terug mag doen voor 
toekomstige generaties. Ten tweede dat experimenteren mag als de patiënt er 
zelf mee instemt. Ten derde dat het voor een patiënt die ten dode opgeschreven 
is geen verschil meer uitmaakt: baat het niet, het schaadt ook niet. Dit is de 
kerngedachte die Jonas wil bestrijden: dat de vooruitgang van de medische 
wetenschap zo belangrijk is, dat bepaalde morele principes er desnoods voor 
mogen worden opgeschort. Volgens hem is madame Curie een voorbeeld voor 
allen als zij zich opoffert voor de wetenschap, maar kan het niet door de beugel 
om bijvoorbeeld mensen met schulden te rekruteren als medisch proefkonijn in 
ruil voor kwijtschelding. Dit noemt hij zijn “contra-utilistisch” selectieprincipe. 
(PhE 122; TME 135) Hier zien we een duidelijke toepassing van de bovenge-
noemde redenering. Het grondprincipe van de medische wetenschap is respect 
voor de mens. Maar als medische wetenschappers hun respect voor huidige 
patiënten zouden opschorten om toekomstige mensenlevens te redden, dan 
bederven ze in feite hun eigen ideaal en vernietigen ze juist wat ze willen red-
den.  

Het is overigens wel nodig bij dit essay een kanttekening te plaatsen, 
omdat Jonas, zoals ik in de eerste paragrafen van dit hoofdstuk uiteengezet heb, 
nog sterk vanuit een technology push-model schrijft. Zijn doel is om grenzen te 
stellen aan de oprukkende medische technologie. Hij vermeldt dat hij geen 
moment twijfelt aan de hoogstaande moraliteit van zijn opponent, “Dr. Henry 
K. Beecher” (PhE 114), die als pleitbezorger van nieuwe regels voor orgaan-
donatie optreedt. Niettemin blijkt uit het vervolg van de redenering dat hij deze 
man feitelijk van nihilisme beschuldigt. Als hij dat niet zo bedoelt, moet hij het 
technology push-model loslaten en erkennen dat er ook sprake is van een ge-
rechtvaardigde technology pull. Jonas hanteert in zijn medische essays een on-
derscheid tussen bestrijdende en verbeterende geneeskunde; de laatste duidt hij 
aan als een vorm van “meliorism”. (PhE 118, 151) Daarmee roept hij het beeld 
op dat veel technologische ontwikkelingen, ook op medisch gebied, eigenlijk 
een vorm van overbodige luxe zijn.6 Geen enkele medicus zal dat met hem eens 
zijn. Ik denk dat zijn punt sterker overkomt als hij de behoeften van de voor-
standers van de nieuwe technologie serieus neemt, maar tegelijk de vraag stelt: 
“Wat is genoeg? Wanneer houd je op met het bestrijden van de eindigheid?” 
Juist dan komt het antwoord dat hij geeft het duidelijkste over: we moeten niet 
schenden wat we eigenlijk willen redden. 

Wat is genoeg? Ten eerste stelt Jonas niet alleen dat wij de integriteit van 
de mens en de levende natuur niet mogen schenden, maar hij zegt ook dat het 
menselijk bestaan goed genoeg is, zolang er maar geen schendingen van inte-
griteit plaatsvinden. Hij stelt dus dat er alleen wat aan de hand is als er werke-
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lijk sprake is van een schending van integriteit. In het besproken essay licht hij 
zijn mening toe met een provocerend voorbeeld:  
 
“Unsere Nachkommen haben ein Recht darauf, daß wir ihnen einen 
ungeplünderten Planeten hinterlassen; […] wir haben nicht gegen sie 
gesündigt, wenn zur Zeit ihrer Ankunft die Arteriosklerose noch nicht 
ausgerottet ist”. (TME 127) 

 
We kunnen hier een regel uit afleiden die in een praktische discussie als 

toetssteen gebruikt kan worden: “Slechts werkelijke schendingen van integriteit 
hebben morele urgentie.” Deze regel kan een tegenwicht bieden tegen de onge-
limiteerde behoefte aan veiligheid, gezondheid en welvaart, die in de liberale 
samenleving moreel ondersteund wordt door een beroep op gelijke rechten 
voor allen en op het principe van respect voor autonomie. Men kan eindeloos 
blijven klagen over geluidsoverlast door een vliegveld of een spoorlijn, maar is 
het echt wel zo erg? Men kan zich opwinden over een tekort aan donororganen, 
maar is er werkelijk sprake van een schending van integriteit? Men kan zich 
verontwaardigd tonen over toenemende inkomensongelijkheid, maar wat is 
precies het morele probleem?  

Ten tweede kunnen we uit het essay over het gebruik van patiënten in 
medische experimenten leren dat het begrip duurzaamheid niet alleen gebruikt 
kan worden in de context van de milieu-ethiek, maar ook van toepassing is in 
de medische ethiek. Het gaat uiteindelijk niet om een wetenschappelijk cijfer 
voor de luchtkwaliteit, of om de populatiegrootte van een zeldzame diersoort, 
maar om het duurzaam behoud van een morele gemeenschap. We hebben hier-
boven reeds gewezen op de “contra-utilistische selectieregel” voor het werven 
van deelnemers aan medische experimenten. Jonas acht deze regel nodig om de 
moraal van de gemeenschap te redden, wat volgens hem dus belangrijker is 
dan de vooruitgang van de medische wetenschap. Hij voegt hier nog een rijtje 
opmerkingen aan toe waarin hij de prioriteit van het voortbestaan van de more-
le gemeenschap ondubbelzinnig uiteenzet. Onder de paragraaftitel “What Soci-
ety Can Afford” (PhE 114) wijst hij er op dat de regel dat men mensen niet aan 
gevaarlijke experimenten mag laten meedoen, niet in alle gevallen opgaat. Ten 
eerste verdedigt hij de militaire dienstplicht, die inhoudt dat wilsbekwame 
mensen zelfs tegen hun wil in levensgevaarlijke situaties gebracht kunnen wor-
den. (PhE 107, 113; TME 111, 120) Ten tweede staat hij uitzonderingen toe in 
geval van ernstige epidemieën. (PhE 115; TME 122) En ten derde stelt hij dat de 
samenleving zonder gewetenswroeging gevangenen mag laten meedoen aan 
medische experimenten in ruil voor strafvermindering. (PhE 123)7 Daartegen-
over stelt hij ook enkele voorbeelden van wat de samenleving zich niet kan per-
mitteren. De symmetrie is meteen duidelijk: a) een vernietigende oorlog en b) 
een ongecontroleerde epidemie of nog algemener een langdurige onbalans tus-
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sen geboorte- en sterftecijfers. Maar ook c) zelfs “a single miscarriage of justice” 
(PhE 115) kan de samenleving zich niet veroorloven. Hoge sterftecijfers zijn een 
fysiek probleem, maar ook een geestelijke misser kan de samenleving ont-
wrichten. Het veroordelen van een onschuldige vinden wij nog erger dan het 
niet veroordelen van een schuldige. We zien hier telkens dat “duurzaamheid” 
bij Jonas niet alleen gaat over natuurbescherming, maar primair om het voort-
bestaan van een morele samenleving, in goede en in slechte tijden. (PhE 116; 
TME 123) Dit sluit aan bij de kernuitspraken dat wij “primair verantwoordelijk 
zijn voor het voortbestaan van verantwoordelijkheid” (PV 186; IR 99) en dat het 
in de eerste plaats gaat om het behoud van “ein moralisches Universum in der 
physischen Welt”. (PV 34) 

Laten we eens terugkijken hoe het essay ‘Philosophical Reflections on 
Experiments with Human Subjects’ werd ontvangen. Ten tijde van publicatie 
(1969) was de zich ontwikkelende praktijk van orgaandonatie een duidelijk 
voorbeeld van experimentele geneeskunde. Jonas stelt dat niemand “recht” 
heeft op een donororgaan, net zomin als mensen “recht” zouden hebben op de 
uitvinding van een geneesmiddel tegen arteriosclerose, omdat ziekte en sterfe-
lijkheid bij het leven horen. Het schenden van de integriteit van de mens door 
een bewusteloze patiënt te gebruiken voor orgaandonatie vindt hij een moreel 
schandaal. (TME 219 e.v.) Toch heeft hij geen meerderheid van zijn mening 
kunnen overtuigen, in ieder geval niet in de Verenigde Staten, waar hij zijn 
essay ‘Against the Stream’ (PhE 132), het later afzonderlijk gepubliceerde slot 
van ‘Philosophical Reflections on Experimenting with Human Subjects’, primair 
op richtte. Zijn duidelijke en conservatieve antwoord inzake de vraag naar de 
toelaatbaarheid van orgaandonatie heeft de casus niet dichterbij een oplossing 
gebracht. In de meeste Westerse landen wordt een voorafgaande wilsverklaring 
van de donor en zelfs een toestemming van naasten zonder voorafgaande vast-
gelegde wilsverklaring van de donor als voldoende grond voor toelaatbaarheid 
van orgaandonatie beschouwd. Dat betekent nog niet dat de meerderheid in 
deze landen de integriteit van de donor niet belangrijk vindt, maar wel dat het 
begrip integriteit aanmerkelijke interpretatieverschillen toelaat. De vraag is 
immers of er ook sprake is van een schending van de integriteit van de donor 
als deze zelf uit vrije wil donor wilde zijn? Voor veel mensen is blijkbaar zelfs 
een beperkt geïnformeerde en onder emotionele omstandigheden tot stand 
gekomen proxy consent van familieleden reeds voldoende om de verdingelij-
king van de donor op te heffen; “to right the wrong of reification”. (PhE 122) 
Voor Jonas is eigenlijk alleen een bij volle bewustzijn gegeven verklaring van 
een hogeropgeleide goed genoeg. Toch zouden we kunnen stellen dat hij wel-
licht te streng is als het er naar zijn eigen opvatting van duurzaamheid slechts 
om zou gaan dat de praktijk van orgaandonatie niet indruist tegen de morele 
intuïtie van de gemeenschap. De zaak ligt anders als er bijvoorbeeld sprake is 
van handel in donororganen. Als wij de indruk krijgen dat er “misbruik” ge-
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maakt wordt van de donor dan vinden wij klaarblijkelijk dat de integriteit van 
de patiënt geschonden is. Dit is meteen schokkend voor de moraal van de ge-
meenschap. 

  
 

Terugkeer van de theorie 

In 1958 houdt Hans Jonas een voordracht ter ere van het vijfentwintigja-
rig bestaan van de New School for Social Research te New York, waaraan hij 
drie jaar daarvoor als hoogleraar benoemd is, onder de titel ‘The Practical Uses 
of Theory’. In zijn gebundelde ‘Erinnerungen’ vertelt hij later dat de titel voor 
deze voordracht niet zijn eigen idee was, maar dat hij haar als een welkome 
aanleiding opvatte om eens zorgvuldig na te denken over de veranderende 
relaties tussen wetenschap, technologie en samenleving. (E 312) Hij begint zijn 
lezing met een vergelijking tussen een citaat van Thomas van Aquino en een 
citaat van Francis Bacon, waarmee hij het enorme contrast tot uitdrukking 
brengt in de verschillende opvatting van het nut van wetenschappelijke kennis 
tussen pre-moderniteit en moderniteit. (PL 313) Voor Thomas van Aquino 
(1225-1274) was wetenschappelijke kennis nog net als in de tijd van Aristoteles 
een doel op zich. Een contemplatieve levenshouding was een ideaal van zelf-
perfectie. Francis Bacon (1561-1626) plaatst wetenschappelijke kennis echter op 
een nieuwe wijze in een praktisch perspectief. Wetenschap en techniek zullen 
volgens hem de levensomstandigheden van de mens verbeteren door het be-
strijden van ziekten en het rationaliseren van de voedselproductie. Jonas con-
stateert dat de visie van Bacon tot op heden zo volledig getriomfeerd heeft, dat 
de oorspronkelijke, thomistisch-aristotelische opvatting van wetenschappelijke 
kennis als een vorm van wijsheid achter de horizon verdwenen is. De these van 
zijn voordracht luidt echter dat we alleen vol kunnen houden dat wetenschap 
en techniek het geluk van de mensen dienen, zolang we er een idee van hebben 
wat het menselijk geluk uitmaakt. (PL 338) Zo niet, dan verwisselt de mens 
slechts zijn oorspronkelijke afhankelijkheid van de natuur voor een nieuwe 
afhankelijkheid van wetenschap en techniek. Het probleem is volgens Jonas dat 
de baconiaanse wetenschap helemaal niet in staat is om aan te geven waar het 
menselijk geluk in gelegen is. De techniek die zij voortbrengt is volgens hem 
slechts gericht op het verschaffen van de basisbehoeften van de mens, in nega-
tieve zin op het opheffen van gebrek. Dat is echter een proces dat nooit klaar is. 
Niet alleen vanwege een absolute of relatieve schaarste aan goederen, maar ook 
omdat wetenschappelijk onderzoek steeds weer nieuwe ontdekkingen oplevert. 

Wat ‘The Practical Uses of Theory’ interessant maakt is niet zozeer de 
waarschuwing voor het op hol slaan van de moderne science-based technology, 
die ons haar doelen stelt in plaats van dat wij haar onze doelen stellen. Deze 
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waarschuwing vormt mijns inziens ook niet de kern van de tekst, zij wordt 
slechts ter sprake gebracht als de onwenselijke consequentie van het ontbreken 
van een antwoord op de vraag wat het uiteindelijke praktische doel is van de 
toepassing van wetenschap en techniek. Jonas wijst erop dat in de ontwikkeling 
van de moderne techniek een antwoord op de vraag naar het geluk eigenlijk 
altijd impliciet besloten heeft gelegen, namelijk als het tegendeel van het gebrek 
en ongeluk dat bestreden werd. In deze voordracht stelt hij de vraag echter 
voor het eerst hardop en, ondanks haar retorisch karakter, serieus aan de orde: 
“Wat is het doel van de vooruitgang? En wat komt daarna dan?” Tegenover de 
traditionele metafysische vraag: “Wat deed God voor de schepping?” stelt Jonas 
nu de vraag: “Wat gaat de mens doen als hij klaar is met de vooruitgang?” Dit 
lijkt mij een hoogst originele vraag en een waardige opgave als start voor een 
(anno 1958) nieuwe techniekethiek. In Jonas’ eigen woorden: 

 
“Es scheint also, daß Praxis und Theorie verschworen sind, uns einem 
unaufhörlichen Dynamismus zu überantworten, und ohne eine währende 
Gegenwart ist unser Leben ständig in die Zukunft gerichtet. […] Die 
Ermahnung, die Wissenschaft im Interesse des Menschen zu nutzen, und in sei-
nem besten Interesse, bleibt so lange leer, als es unbekannt ist, was das beste 
Interesse des Menschen ist. […] Und die Voraussicht des Erfolgs, die allem 
Kampf gegen Gefahr, Elend und Ungerechtigkeit beiwohnt, muß der Frage ins 
Auge sehen, was für ein Leben dem Menschen geziemt, nachdem die Not-
standstugenden des Mutes, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit ihr Werk 
getan haben.” (PL 339) 

 
Om eerlijk te zijn was de relevantie en diepgang van deze voordracht niet 

direct bij het eerste onderzoek tot mij doorgedrongen. Pas toen ik op een later 
moment zag dat Jonas de laatste zin van het citaat in een briefwisseling met zijn 
vriend Adolph Lowe nadrukkelijk uit eigen werk citeert, werd mij duidelijk 
waarom deze tekst inderdaad het vertrekpunt van zijn techniekethiek vormt.8 
De titel van de voordracht bevat direct de kern van het betoog. Als de weten-
schap praktisch wordt, gaat volgens Jonas de oorspronkelijke zin van weten-
schap als het theoretische schouwen van het hogere verloren. De voordracht 
eindigt met een oproep tot herbezinning op de vraag naar het doel van de 
vooruitgang. In de laatste regels van de tekst geeft hij als hint dat de waar-
heidsliefde waarvan het feit dat de mens überhaupt wetenschap bedrijft ge-
tuigt, toch een vingerwijzing geeft voor een theorie over het hogere wezen van 
de mens. (PL 341) Het wordt helaas niet uitgelegd hoe dat bij kan dragen aan 
een beheersing van de techniek. Maar het is duidelijk dat we deze tekst moeten 
opvatten als probleemformulering en nog niet als oplossing.  

Ik vraag mij af of de uitkomst van de zoektocht die Jonas in 1958 begon 
anders is geworden dan hij zelf had verwacht. Reeds in ‘The Practical Uses of 
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Theory’ geeft hij aan dat hij een terugkeer naar vroeger, naar de klassieke op-
vatting van het theoretisch schouwen uitgesloten acht. (PL 339) Twintig jaar 
later presenteert hij in ‘Das Prinzip Verantwortung’ een metafysisch kader voor 
onze verantwoordelijkheid voor de integriteit van de mens en de levende na-
tuur. Jonas gelooft dat deze theorie het houvast kan bieden waarnaar hij in 1958 
op zoek ging. Zijn hernieuwde metafysische fundering van de integriteit van 
levende wezens is in ieder geval een prestatie. Wij zien echter dat de vraag 
wanneer er nu precies sprake is van een schending van integriteit zo moeilijk te 
beantwoorden is en zoveel meningsverschillen oproept, dat het zou kunnen 
lijken alsof hij helemaal geen vooruitgang heeft geboekt. Toch schuilt hier de 
verrassende wending. Juist in de discussie over de vraag wanneer er werkelijk 
sprake is van een schending van integriteit vindt plaats wat ik zou willen noe-
men “de terugkeer van de theorie”. Met de geïndustrialiseerde wetenschap 
oftewel de science-based technology is de klassieke “theoria” praktisch geworden. 
Maar ook het omgekeerde is het geval. In haar voetspoor is de praktijk van de 
technologische samenleving, die gekenmerkt wordt door de voortdurende te-
rugkeer van conflicten tussen duurzaamheid en vooruitgang, theoretisch ge-
worden. De vraag naar het wezen van de mens doet zich in de alledaagse prak-
tijk voor als de vraag wanneer er werkelijk sprake is van een schending van de 
integriteit van de mens of de levende natuur en deze vraag is telkens aan de 
orde wanneer er een controverse ontstaat over de maatschappelijke neveneffec-
ten van nieuwe technologieën. Ik wil daarvan een op het eerste gezicht banaal 
voorbeeld geven. 

De vooruitgang in de plastische chirurgie is als dankbaar onderwerp ont-
dekt door diverse commerciële TV-stations. De formule van bijvoorbeeld de 
door Veronica in 2004 uitgezonden serie ‘Make me beautiful’ is voorspelbaar en 
effectief: zo zag mevrouw A. eruit vóór de ingreep en zo erna. Niet alleen wordt 
het lichaam door een plastisch chirurg onder handen genomen, ook een kapper 
en een modiste schaven aan de uiterlijke verschijning van de vrijwilliger. De 
hippe kapper, de vlotte modiste en de presentator vertegenwoordigen de mooie 
mensenstandaard van de TV-wereld waarin de vrijwilliger als een vreemdeling 
uit het normale leven optreedt. De TV-mensen stellen een standaard van per-
fectie waaraan de proefpersoon nooit van haar leven zal voldoen. Wat zien wij 
hier? Is dit slechts het zoveelste voorbeeld van brood en spelen waarbij een 
ongelukkig slachtoffer aan de leeuwen gevoerd wordt? Is het informed consent 
van de proefpersoon voldoende “to right the wrong of reification”? Of is hier 
sprake van kille berekening van de kant van de programmamakers? Niemand 
weet zo goed hoe voorspelbaar de mens is als reclamemakers en mediaontwer-
pers. Als een knap staaltje van toegepaste psychologie houdt de programma-
formule zowel de kijkers als de deelnemers in haar ban. Wat zou Jonas hiervan 
zeggen? In ‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective’ stelt 
hij:  
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“modern psychology […] – because it seems to put the matter to the test of every-
one’s own verification – has proved to be the most effective way of cutting man 
down to size and stripping him in his own eyes of every vestige of metaphysi-
cal dignity.” (PhE 171) 

 
Een liberale ethicus zal wellicht zeggen: zolang het programma niet 

wordt uitgezonden door de publieke omroep is er niets aan de hand. We leven 
in een vrij land waarin mensen zelf mogen beslissen of ze naar dergelijke TV-
programma’s kijken of niet en of ze erin op willen treden of niet, zonder dat 
hun motieven door anderen getoetst worden. Dat klinkt mooi, maar een ethiek 
die over zulke belangrijke en aanstootgevende onderwerpen niets te zeggen 
heeft, heeft de technologische samenleving niets te bieden. Door niet mee te 
praten creëert de liberale ethiek een vacuüm en mist ze een kans om een ver-
standige inbreng in de discussie te leveren. Jonas is een fel tegenstander van de 
verabsolutering van het mensbeeld van de moderne psychologie. De mens is 
volgens hem méér dan een louter driftmatig geconditioneerd wezen. Maar ik 
geloof niet dat hij een tegenstander zou zijn van spectaculaire TV-programma’s 
over plastische chirurgie. Jonas is een warm voorstander van de menselijke 
ambivalentie. (PV 382) Is dit soort programma’s niet een ode aan de menselijke 
ambivalentie? Ze zijn populair omdat het gaat over een vraag die iedereen 
raakt: ben ik gelukkig met mijn uiterlijk? De plastische chirurgie heeft de illusie 
in het leven geroepen dat ik, als ik wil, nu iets te kiezen heb;  dat ik het uiterlijk 
dat ik gekregen heb niet zomaar meer hoef te accepteren. Dat is het cruciale 
gegeven. De makers van dergelijke TV-programma’s  voelen haarfijn aan dat er 
hier echt iets op het spel staat, dat het gaat om een filosofisch dilemma met zo-
wel psychologische als morele implicaties. Als mevrouw A. in de spiegel kijkt 
kan zij zeggen: “Dit ben ik”, maar met evenveel recht kan zij zeggen: “Dit ben 
ik niet”. Misschien krijgt ze wel spijt van de operatie en zegt ze tenslotte: “Dit 
ben ik niet meer”. En wat voor voorbeeld geeft zij aan andere mensen? Het 
programma stelt ondubbelzinnig de norm “mooi is goed en lelijk is verkeerd” 
en de esthetische norm “ jong, slank en gezond is mooi”. Dat is een schoon-
heidsideaal waaraan maar weinig mensen voldoen. Echter, het feit dat het pro-
gramma gebruik maakt van een bepaald schoonheidsideaal, bevestigt dat ideaal 
nog niet als algemene norm. Misschien brengt het programma eigenlijk een heel 
andere boodschap. Is het niet zo dat alle kijkers direct waarnemen hoe haar 
schijnbaar autonome keuze om haar eigen uiterlijk niet langer klakkeloos te 
accepteren op televisie wordt ontmaskerd als een slaafse onderwerping aan de 
idolen van de media? Brengt het programma niet fraai, sadistisch en afschrik-
wekkend in beeld hoeveel verwondingen zij oploopt door de operaties die zij 
ondergaat? Is de confrontatie van de assertieve presentatrice met de spontane, 
maar domme, vernederde vrijwilliger, aan wie zij toch oog in oog haar medele-
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ven moet tonen, niet een spektakel van medemenselijkheid? Is de moraal van 
het programma niet keer op keer: “schoonheid zit tussen de oren”?  

 
 

De vrije markt van vrees en beven 

De moderne techniek roept nieuwe morele vragen op. Maar dat is geen 
interne aangelegenheid van bioethische commissies. De media spelen een be-
langrijke rol in wat wij hierboven beschreven hebben als de terugkeer van het 
theoretisch schouwen, niet alleen omdat zij getrouw verslag doen van wat er in 
de samenleving speelt, maar vooral omdat zij steeds op zoek zijn naar specta-
culair en wezenlijk nieuws. Bovendien ontsluiten zij ethische en filosofische 
vragen op een toegankelijke wijze voor een breed publiek. Twee bekende voor-
beelden, naast de genoemde make-over formules over plastische chirurgie, zijn 
de documentaire ‘Dood op verzoek’, in 1994 uitgezonden door de IKON, en ‘De 
Grote Donorshow’, in 2007 uitgezonden door BNN.9 Al met al zien wij een on-
georganiseerde, regieloze, brede maatschappelijke discussie over de gevolgen 
van de moderne techniek, waarin op diverse plaatsen filosofische vragen aan de 
oppervlakte komen. In protesten tegen de bioindustrie staat fundamenteel de 
vraag ter discussie hoe de mens zich tot de natuur verhoudt, en in zorgen over 
privacy op internet komen wezenlijke vragen over de rechtsstaat opnieuw aan 
de orde. Mijn punt is dat we in deze diverse vormen van maatschappelijk pro-
test en bezorgdheid de heuristiek van de vrees “in actie” zien. Aan het slot van 
hoofdstuk vijf stelde ik dat we de heuristiek van de vrees niet moeten begrijpen 
als een waarschuwing, maar als een procesbeschrijving. De hierboven genoem-
de voorbeelden laten zien hoe de heuristiek van de vrees uitmondt in een vrije 
markt van vrees en beven.  

 
“Was wir nicht wollen, wissen wir viel eher als was wir wollen. Darum muß die 
Moralphilosophie unser Fürchten vor unserm Wünschen konsultieren, um zu 
ermitteln, was wir wirklich schätzen”. (PV 64) 

 
Jonas vestigt de aandacht van de ethiek op de vrees, de vrees voor het 

verlies. Bij het beeld van de moraalfilosofie die onze angsten komt raadplegen, 
moeten wij ons echter niet een ethicus met een enqueteformulier voorstellen. 
Zoals er een markt is voor onze behoeften en begeerten, zo kent de economie 
ook een dienstensector die werk maakt van ons vrezen. Dit is de Sittlichkeit van 
de technologische samenleving. Aan de ene kant zien wij non-gouvernementele 
organisaties wereldwijd optreden als actiegroepen, die zonder een vorm van 
democratische legitimatie pretenderen het algemeen belang te vertegenwoordi-
gen.10 Aan de andere kant zien wij dat vrijwel alle onderzoekers in research and 
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development beloften en bedreigingen gebruiken om politici en belangengroe-
pen te mobiliseren ten behoeve van fondsenwerving.11 ‘The Practical Use[s] of 
Theory’, oftewel de opkomst van science-based technology markeert immers 
ook het einde van de (illusie van) zuivere wetenschap. Het feit dat de spelers op 
de vrije markt van vrees en beven waarschijnlijk hun eigenbelang niet onder-
scheiden van het algemeen belang dat zij willen dienen, staat de verwerkelij-
king van de duurzame samenleving niet in de weg. Weliswaar gaat Jonas er in 
‘Das Prinzip Verantwortung’ nog vanuit dat het kapitalisme niet verenigbaar is 
met het ideaal van de duurzame samenleving. (PV 256) In het interview met 
‘Der Spiegel’ stelt hij nadrukkelijk de kritische vraag waarom er altijd economi-
sche groei zou moeten zijn, in plaats van stabiliteit. (BEN 19) In Hegels concept 
van de “bürgerliche Gesellschaft” is de vrije markt echter juist de plaats waar 
het individu zich leert te verzoenen met de eindigheid van zijn bestaan.12 Hegel 
heeft het marktmechanisme in de ethiek geïntroduceerd als bemiddeling van 
het particulier belang en het algemeen belang. Hij vervangt het abstracte uni-
versalisme van Kant door een vorm van praktische intersubjectiviteit. Ook Jo-
nas heeft de intersubjectiviteit van het marktmechanisme nodig om zijn inhe-
rent negatieve integriteitsbegrip te vertalen in positieve wetten en regels voor 
een duurzame samenleving.  

De filosofie van Jonas heeft net als die van Hegel het thema en de struc-
tuur van de theodicee. Beiden kunnen worden opgevat als een rationele recon-
structie of als seculier equivalent van de scheppingsleer. En bij beiden bestaat 
het hoogste goed uit een vorm van verzoening. Bij Hegel vindt deze verzoening 
plaats in de rechtsstaat, die een vrije markt mogelijk maakt door het eigendom 
te erkennen en beschermen. De burger leert een vak, zoekt een baan en vindt 
erkenning in de samenleving; slechts door zijn privébelangen op te offeren en 
zich dienstbaar te maken aan de belangen van anderen, kan hij zijn privébelan-
gen realiseren. De burger verzoent zich met de eindigheid, de economische 
nood van zijn bestaan, die hij overwint door zichzelf als lid van een groter ge-
heel, als staatsburger te beschouwen. Voor Hegel is met name het feit dat de 
menselijke geschiedenis als het ware uit zichzelf, door een list van de rede, via 
de opkomst van de handelssteden de rechtsstaat voortbrengt, het verzoe-
nende.13 In de rechtsstaat wordt volgens hem de maatschappelijke werkelijk-
heid redelijk en de redelijkheid werkelijk.14 In zijn filosofie heeft Hegel naar zijn 
eigen zeggen de joods-christelijk-protestantse religie filosofisch tot haar begrip 
willen brengen.15 “Verzoening” lijkt bij Hegel te betekenen wat “Seligkeit” bete-
kent bij Luther.16  

Ligt er een parallel in Jonas’ opvatting van verzoening? Hierboven heb-
ben wij het ideaal van duurzaamheid in de geest van zijn denken uitgelegd als 
het vermogen om vrijwillig natuurlijke grenzen te accepteren. Zijn gebod “Daß 
eine Menschheit sei” (PV 90), en “daß es sie weiter geben soll” (PV 186) wordt 
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vervuld in de duurzame samenleving. De onduurzame samenleving daaren-
tegen eindigt met de ecologische crisis. Maar wat is hier, in vergelijking met de 
triomfantelijke filosofie van Hegel, het verzoening schenkende? De individuele 
burger kan zich verzoenen met de eindigheid van zijn bestaan of met het leven 
in het algemeen door de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor een kwets-
bare en vergankelijke vorm van leven, zoals de ouders hun eigen eindigheid 
overwinnen in hun verantwoordelijksgevoel voor hun kind. (PV 189) De filo-
soof kan zich wellicht verzoenen met het inzicht dat de technologische samen-
leving als het ware voorbeschikt is om duurzaam te worden. Niet alleen omdat 
de ernstigst milieuvervuilende staten vanzelf van het wereldtoneel zullen ver-
dwijnen, maar ook door een innerlijke noodzaak. Tegelijk met het praktisch 
worden van de wetenschap vindt, zoals we hierboven gezien hebben, ook de 
omgekeerde beweging plaats, de popularisering van de filosofie, een versprei-
ding van het hoogste goed onder zoveel mogelijk mensen. Misschien kunnen 
we zeggen dat participeren in een actiegroep ook een vorm van zelfrealisatie 
biedt en mogen wij het lidmaatschap van de Vereniging voor Natuurmonu-
menten beschouwen als een prettige vorm van zingeving? Ook al kan een actie-
groep niet al haar doelen bereiken, zij kan wel maatschappelijke erkenning krij-
gen voor het gebruik van goede argumenten. De wachtlijsten zijn er niet korter 
op geworden, maar ‘De Grote Donorshow’ heeft wel een Emmy Award ont-
vangen. De op middelen gerichte maatschappij brengt juist in de technologische 
samenleving, waarin alle natuurlijke grenzen lijken te zijn opgeheven, uit zich-
zelf een discussie over de doelen voort, ook al kan deze “discussie” de vorm 
aannemen van een scherpe politieke controverse over een technologische inno-
vatie. De technologische samenleving brengt de waarde van integriteit aan het 
licht.17 

Kan Jonas als filosoof deze visie op verzoening delen? Zijn antwoord is 
“nee”. 

 
 

De technologische samenleving 

Wat maakt de ethiek van Hans Jonas nu tot een ethiek voor de technolo-
gische samenleving? Kunnen we niet beter gewoon zeggen dat hij een algemene 
verantwoordelijkheidsethiek ontwikkelt die hij toepast op technologische on-
derwerpen? Is de technologische samenleving echt een nieuw soort samenle-
ving? Vraagt zij daarom een nieuw soort ethiek? Wanneer is de technologische 
samenleving eigenlijk begonnen? En welk soort samenleving is dan op dat 
moment opgehouden? Jonas maakt in zijn denken een verbazend scherp onder-
scheid tussen natuur en geschiedenis: hij wil de natuur, in tegenstelling tot de 
opvattingen van de moderne natuurwetenschap, opnieuw op een teleologische 
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wijze begrijpen en verstaan, maar van een teleologische opvatting van de ge-
schiedenis wil hij niets weten. Daardoor kan hij spreken over de evolutie in 
termen van “Lebensstufen” (TME 85), maar een fasering in de menselijke ge-
schiedenis, bijvoorbeeld in termen van “jeugd en ouderdom” (PV 202) van een 
beschaving, keurt hij ten enenmale af. Maar hoe kan hij het verschijnsel “mo-
dernisering” bestuderen en evalueren als hij de begrippen “ontwikkeling” en 
“vooruitgang” niet wil gebruiken? Het kost hem moeite het verschijnsel waar 
het om gaat: de technologische samenleving, überhaupt te beschrijven en te 
benoemen. In het begin van ‘Das Prinzip Verantwortung’ schetst hij een tegen-
stelling tussen vroeger en nu, waarbij “vroeger” verbeeld wordt door een aantal 
strofen van Sophocles en “nu” door de USA in de jaren zeventig. “Al dies hat 
sich entscheidend geändert.” (PV 17; 26) Wanneer trad die verandering dan op? 
In ‘The Practical Uses of Theory’ (PL 313, 318) en in ‘Das Prinzip Verantwor-
tung’ (PV 251) wijst Jonas om het begin te markeren met de vinger naar Francis 
Bacon. In ‘Seventeenth Century and After: The Meaning of the Scientific and 
Technological Revolution’, schuift hij naast Bacon (PhE 51, 74) ook Copernicus, 
Bruno, Galileï en Descartes naar voren. (PhE 50, 57) Toch maakt het meer dan 
driehonderd jaar verschil of hij de technologische samenleving laat beginnen op 
het moment dat Bacon “kennis is macht” schrijft (PhE 74, PV 253) of op het 
moment dat Robert Oppenheimer bij de uitvinding van de atoombom “kennis 
is macht” in praktijk brengt.  

Het punt is duidelijk: de technologische samenleving is evident een histo-
risch verschijnsel en als er één aspect van het menszijn is dat door Jonas in zijn 
filosofie verwaarloosd wordt, dan is het de sociale en politieke geschiedenis. Hij 
wil historische omstandigheden niet als verklaring voor maatschappelijke ont-
wikkelingen gebruiken. Niet alleen omdat hij geen socioloog is zoals Max We-
ber, maar ook omdat hij niet wil geloven in historische noodzakelijkheid, omdat 
dit immers op gespannen voet zou staan met het idee van individuele verant-
woordelijkheid. Wolin schrijft over Jonas en andere leerlingen van Heidegger 
dat zij evenals hun leermeester een blinde vlek hadden voor politiek omdat zij 
niet in een democratische, maar in een autoritaire omgeving zouden zijn opge-
groeid.18 Mij lijkt eerder het omgekeerde het geval: de eerste helft van Jonas’ 
leven was zo diep doordrenkt met politiek dat hij daar bewust een tijdloze en a-
historische opvatting van de mens als natuurwezen tegenover wilde zetten. In 
de verschillende essays waarin het begrip ‘geschiedenis’ een rol speelt draagt 
hij steeds het idee uit dat het wezen van de mens over millennia gelijk gebleven 
is, hoewel het ongrijpbaar blijft; ondanks alle schijnbare verandering en  schijn-
bare vooruitgang is de mens eigenlijk altijd dezelfde gebleven. In ‘Wandel und 
Bestand. Vom Grunde der Verstehbarkeit des Geschichtlichen’, opgenomen in 
‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’, beschrijft 
hij het schrift als de antropologische constante die de mensheid over de eeuwen 
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heen zowel verenigt als scheidt. (PUMV 72) Hierbij mogen we denken aan zijn 
ervaring met het lezen van oude gnostische teksten, die zowel een vreemd als 
een vertrouwd beeld gaven van het menselijk bestaan in vroeger tijden. In 
‘Werkzeug, Bild und Grab’, opgenomen in dezelfde bundel, is het eveneens het 
schrift waardoor de moderne mens zich kan herkennen in de maker van de 
grottekeningen: “Adam”. (PUMV 44) In ‘Vergangenheit und Wahrheit. Ein 
später Nachtrag zu den sogenannten Gottesbeweisen’, eveneens opgenomen in 
‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’, baseert 
Jonas op onze algemene, maar onbewijsbare overtuiging dat er altijd mensen 
geweest zijn die geleefd hebben zoals wij, het beeld van een God die als eeuwig 
geheugen de waarheid van de geschiedenis bewaart. (PUMV 186) In ‘Das Prin-
zip Verantwortung’, tot slot, verwoordt Jonas uitdrukkelijk zijn overtuiging, 

 
“daß jede Gegenwart des Menschen ihr eigener Zweck ist, es also auch in aller 
Vergangenheit war. (Oder, wie Ranke gegen Hegel sagte: jede 
Geschichtsepoche ist »unmittelbar zu Gott«.)”  (PV 387) 

 
Het lijdt geen twijfel dat wij Jonas’ benadering van de geschiedenis als 

een tegenwicht tegen het geloof in de vooruitgang moeten beschouwen, zoals 
dit met name tot uitdrukking gebracht wordt in de teleologische geschiedenis-
opvattingen van Hegel en Marx. Toch denk ik dat juist het contrast van Jonas’ 
verantwoordelijkheidsethiek met een hegeliaans-marxistische geschiedenisop-
vatting de sleutel vormt om haar als ethiek voor de technologische samenleving 
te begrijpen en op waarde te schatten: namelijk als discussie met het vooruit-
gangsgeloof en als antwoord op de vraag naar een nieuw geloof in een nieuw 
ideaal. Ik wil drie argumenten geven om te laten zien dat deze interpretatie niet 
vergezocht of kunstmatig is, maar nauwkeurig in overeenstemming met de 
tekst van ‘Das Prinzip Verantwortung’. Het eerste punt waar we bij stil moeten 
staan is het gegeven dat Jonas tot driemaal toe luid en duidelijk verkondigt dat 
hij de toekomstethiek van het marxisme als zijn enige echte, en belangrijkste 
gesprekspartner ziet: omdat zij echt op de toekomst gericht is (PV 46) en omdat 
zij doet alsof zij de bestemming van de samenleving en het doel van de ge-
schiedenis kent. (PV 201; 229) Het eerste kenmerk keurt hij goed, het tweede 
keurt hij af. 

Vooruitgang en emancipatie projecteren een teleologische ontwikkeling 
in de geschiedenis, en daar wil Jonas niets van weten. Zo beschuldigt hij Ernst 
Blochs hoopvolle toekomstvisie van een “teleologische Verflachung des Erbes” 
(PV 387) Toch zegt hij, ten tweede, niet dat er geen enkele vorm van teleologie 
in de geschiedenis denkbaar is, alleen is deze volgens hem niet vergelijkbaar 
met een vorm van biologische ontwikkeling: 
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“Unsere These ist klar: Die Zukunft (von ihrer wesenhaften Unbekanntheit zu 
schweigen) ist nicht weniger, aber auch nicht mehr, »sie selbst« als jede 
Teilstrecke in der Vergangenheit es war. Das Werden in der Geschichte, das es 
natürlich gibt, wenn auch keineswegs unausgesetzt – das Werden der 
Menschheit, wenn mann will – hat einen ganz anderen Sinn als das Werden des 
Individuums vom Keim zum Erwachsenen.” (PV 201) 

 
Als er zelfs geen samenhang in de geschiedenis denkbaar was, zou het 

gehele begrip “geschiedenis” verdampen, elke gebeurtenis zou een losse zand-
korrel zijn, zonder oorzaak of gevolg. Jonas wil wel de ruimte laten om van een 
bepaalde samenhang in de geschiedenis te spreken, maar hij wil niet dat een 
willekeurige staatsman zijn verantwoordelijkheid afleidt uit een theorie over 
geschiedenis en toekomst. (PV 203) De vraag is dan wat het verschil is tussen 
“samenhang in de geschiedenis” en “teleologie”?  

Ten derde positioneert Jonas in het subhoofdstuk “Warum »Verantwor-
tung« bisher nicht im Zentrum ethischer Theorie stand” (PV 222) zijn verant-
woordelijkheidsbegrip expliciet ten opzichte van Kant, Hegel en Marx. In dit 
tekstgedeelte is goed te zien hoe Jonas een beetje in de knoop komt door zijn 
voorkeur voor de deontologie van Kant en zijn afkeer van de teleologie van 
Hegel en Marx. Nogal plomp poneert Jonas “Die heutige Umkehrung des Sat-
zes »Du kannst, denn du sollst«”. (PV 230) Naar het kantiaanse voorbeeld pre-
senteert hij als gebod zijn “Gegendiktum”: “Du sollst, denn du tust, denn du 
kannst.” (PV 230-231) Het punt is echter dat Jonas geen kantiaan kan blijven als 
hij »Du kannst, denn du sollst« omkeert. De motivatie komt dan immers niet 
langer van binnen, maar van buiten. De verplichting komt bij Jonas niet voort 
uit de universele ratio, maar uit de kwetsbaarheid van de levende natuur die 
(pas) verschijnt in het licht van de bedreigende macht van de moderne techniek. 
Waarom dan toch steeds weer flirten met zulke quasi-kantiaanse formulerin-
gen? 

Jonas spreekt over de “Machtergreifung der Technologie […] die statt zu 
einer Erfüllung zu einer universalen Katastophe führen konnte” en concludeert 
daaruit:  

 
“Sicher ist, daß wir keiner immanenten »Vernunft in der Geschichte« mehr 
trauen können”. (PV 229)  

 
We zien hier dat Jonas de werkzaamheid van een teleologie in de geschie-

denis afwijst op grond van de gevaren die de ontwikkeling van de moderne 
techniek met zich meebrengt. Het is van belang dat dit helemaal geen argument 
tegen het mogelijk teleologisch karakter van de ontwikkeling van de techniek is, 
maar slechts een argument tegen een te optimistisch geloof in de vooruitgang. 
Letterlijk zegt Jonas dat wij de werking van de list der rede niet meer kunnen 
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“vertrouwen”, oftewel hij keert zich slechts af van het optimisme van de hege-
liaans-marxistische geschiedenisopvatting. Zoals we in de laatste paragraaf van 
hoofdstuk zes reeds hebben besproken is met name Auschwitz de reden dat 
Jonas  het “metafysische succesverhaal” van Hegel niet meer accepteren kan. 
(PUMV 243) Als Jonas duidelijker onderscheid maakte tussen een positieve 
(bepaalde) en een negatieve (onbepaalde) teleologische opvatting van de ge-
schiedenis, zou hij de aanwezigheid van een vorm van teleologie in de geschie-
denis mijns inziens niet zo stellig hebben hoeven te bestrijden. Een positieve 
historische teleologie kan hetzij optimistisch (Hegel/Marx), hetzij pessimistisch 
(Spengler) zijn, een negatieve teleologie is vanzelfsprekend noch optimistisch, 
noch pessimistisch, omdat zij zich immers aan geen enkele voorspelling waagt. 
Dat zou de verdediging van zijn eigen, vernieuwende ethiek voor de technolo-
gische samenleving aanzienlijk vereenvoudigd hebben. Aan het slot van het 
subhoofdstuk “Warum »Verantwortung« bisher nicht im Zentrum ethischer 
Theorie stand”  beschrijft hij de ontdekking van zijn eigen verantwoorde-
lijkheidsbegrip namelijk toch als een maatschappelijke noodzaak. Dat wil zeg-
gen, hij geeft een historische verklaring voor het ontstaan van zijn eigen ethi-
sche theorie: 

 
“Nur beim Menschen ist die Macht durch Wissen und Willkür vom Ganzen 
emanzipiert und kann ihm und sich selbst verhängnisvoll werden. Sein Können 
ist sein Schicksal und wird immer mehr zum allgemeinen Schicksal. […] Das 
also, was Wollen und Sollen überhaupt verknüpft, die Macht, ist ebendasselbe, 
was Verantwortung ins Zentrum der Moral rückt.” (PV 232-233) 

 
Het lijkt misschien een detailkwestie, maar voor de vraag naar de aanwe-

zigheid van teleologie in Jonas’ begrip van de geschiedenis is het niet zonder 
belang om te wijzen op een verschil tussen de laatste zin van het citaat, tevens 
de laatste zin van het subhoofdstuk, en de eerste zin van het subhoofdstuk, 
namelijk de titel. In de titel staat, zoals reeds aangehaald, het woordje “bisher” 
(“Warum »Verantwortung« bisher nicht im Zentrum ethischer Theorie stand”); 
dienovereenkomstig had in de laatste zin het woord “heute”, of “jetzt” ver-
wacht mogen worden: “die Macht, ist ebendasselbe, was Verantwortung [“heu-
te”, of “jetzt”] ins Zentrum der Moral rückt.” Dat was immers wat Jonas in dit 
subhoofdstuk wilde bewijzen: waarom zijn verantwoordelijkheidsbegrip speci-
fiek opduikt of geldig is in de “post-Marxistische” (PV 229), hedendaagse, tech-
nologische samenleving. Hij beschrijft een historische breuk, hoe zeer dat ook in 
strijd lijkt met zijn eigen conservatieve opvattingen. In de laatste paragraaf, en 
als hij schrijft: “Nur beim Menschen ist die Macht durch Wissen und Willkür 
vom Ganzen emanzipiert”, lijkt hij de menselijke verantwoordelijkheid, die 
zowel macht als handelingsvrijheid veronderstelt, als een soort antropologische 
constante te presenteren die geldt vanaf het begin van de prehistorie. Maar als 



De negatieve teleologie van Hans Jonas  

182  

hij vervolgt: “Sein Können ist sein Schicksal und wird immer mehr zum allge-
meinen Schicksal”, dan spreekt hij onmiskenbaar over de moderne techniek en 
haar actuele, globale bedreigingen en niet over de prehistorie. Kortom, we zien 
dat Jonas hier een kans laat liggen om duidelijkheid te scheppen over de histo-
rische onderlinge bemiddeling van ethiek en techniek en om expliciet te stellen 
dat de technologische samenleving als een soort “derde fase” in de geschiedenis 
van het Westen begrepen moet worden, die begint op het moment dat het ba-
coniaanse en het marxistische programma in feite zijn voltooid.  

In de hegeliaans-marxistische opvatting van de geschiedenis en in haar 
verlengde verdelen we de Westerse geschiedenis in drie perioden: voor-
modern, modern en na-modern, waarbij de moderne periode nog opgedeeld 
kan worden in de klassieke moderniteit waarin de wetenschapsrevolutie 
plaatsvindt (1500-1800) en de romantische moderniteit waarin de industriële 
revolutie plaatsvindt (1800-1945). De politieke periodisering van het feodalisme, 
via de ontwikkeling van de burgerlijke samenleving, naar een volksdemocratie, 
tekent het emancipatoire karakter van deze geschiedenis en levert het argument 
op grond waarvan wij, al dan niet terecht, de Westerse geschiedenis als een 
proces van morele vooruitgang opvatten. De politieke periodisering valt samen 
met een economische periodisering: landbouw en ambacht, handel en industrie, 
dienstverlening en automatisering. Waar nu precies de motor van het proces 
ligt is discutabel; Hegel legt het initiatief bij de politieke ontwikkeling, Marx bij 
de ontwikkeling van economie en technologie. In ieder geval is van belang dat 
het proces een begrijpelijke opbouw laat zien. Het joods-christelijk geloof heeft 
in de voormoderne tijd enerzijds de menselijke ziel opgekweekt en anderzijds 
de geschapen natuur onbezield achtergelaten en zo het voor de moderniteit 
kenmerkend dualisme tussen geest en materie voorbereid. In de fase van de 
moderniteit schrijdt de emancipatie van het individu verder voort door de radi-
cale uitwerking van dit dualisme. Het uitsluiten van teleologische werkzaam-
heid uit een gemathematiseerd natuurbegrip hielp de natuurwetenschap enorm 
vooruit. Het cartesiaans en baconiaans inzicht in de mogelijkheid en wenselijk-
heid van menselijk ingrijpen in de natuur, dat door Hegel en Marx tot een secu-
liere eschatologie wordt gesmeed, vormt het programma voor de ontwikkeling 
en realisatie van de moderne wetenschap en techniek. Tegelijkertijd brengt de 
louter formele opvatting van Hobbes, Locke en Kant van de mens als redelijk 
wezen, zonder heteronome referenties aan een geordende kosmos, een gelijk-
heidsideaal voort dat de weg vrijmaakt voor de komst van de rechtsstaat en de 
burgerlijke maatschappij.  

Wij kunnen het eind van WO II inmiddels als een historische breuk van 
dezelfde omvang en diepgang als de Franse revolutie of de Renaissance en de 
Reformatie beschouwen. Niet alleen in politiek opzicht, maar met name ook in 
natuurwetenschappelijk-technologisch opzicht kunnen we het jaartal 1945 mar-
keren als het einde van de moderniteit. Diverse ontwikkelingen die op weten-
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schappelijk en politiek gebied ontstonden aan het begin van de moderniteit en 
die op technologisch en sociaal terrein ontstonden tijdens de industriële revolu-
tie, vinden hier als het ware hun voltooiing: van Copernicus tot Albert Einstein; 
van Brunelleschi (Dom van Florence) tot Ludwig Mies von der Rohe (Seagram 
building); van Columbus tot Neil Armstrong; van Blaise Pascal, Gottfried Leib-
niz en Charles Babbage (uitvinders van de rekenmachine) tot Alan Turing en 
Johan von Neumann (uitvinders van de programmeerbare computer); van 
Charles Darwin tot Francis Crick en James Watson; van het buskruit tot de 
atoombom; van het kompas tot radar en satelliet; van de boekdrukkunst tot de 
telefoon en televisie; van Waterloo tot Brussel, etc. Maar hoeveel voorbeelden 
we ook aandragen, dat maakt een culturele omwenteling nog niet tot een empi-
risch feit. Als we al bereid zijn om aan te nemen dat er rond het eind van WO II 
een omwenteling plaatsvindt die als overgang naar een nieuw cultureel tijdvak 
in de Westerse- en wereldgeschiedenis begrepen moet worden, dan nog zal de 
betekenis van deze omwenteling pas in de loop van de nieuwe culturele perio-
de duidelijk worden. De filosofen zullen de laatsten zijn die het begrijpen.  

Een belangrijk voorbeeld van de wijze waarop Jonas deze derde revolu-
tie, de wending van de moderniteit naar de technologische samenleving, van 
dichtbij meemaakt, hebben we reeds beschreven in hoofdstuk drie. In het essay 
‘Philosophische Aspekte des Darwinismus’, opgenomen in ‘Organismus und 
Freiheit’, legt hij uit dat de voltooiing van de fundering van de evolutietheorie 
door het DNA-model van Crick en Watson niet alleen de geest materieel ver-
klaart, maar tegelijk omgekeerd de materie (weer) geestelijk maakt. Crick en 
Watson bewijzen volgens Jonas het wonder dat de materie geest kon voort-
brengen. Daarom noemt hij het darwinisme “ein von Grund auf dialektisches 
Ereignis”. (PL 101)19 Vanaf zijn diensttijd richt Jonas zijn aandacht op de filoso-
fische interpretatie van de moderne biochemie en zijn complete natuurfilosofie 
is een poging om een alternatief te verwoorden voor een louter mechanistische 
biologie. 

Waarom is het nodig om Jonas in een hegeliaans-marxistisch kader te 
plaatsen? Het gaat niet om Hegel of Marx, het gaat om de vraag of de geschie-
denis een rol kan spelen in zijn ethiek. Stelt hij op grond van een bepaald hoger 
inzicht een tijdloze, universele norm, of is het morele inzicht dat hij uitlegt juist 
door de geschiedenis ontdekt? Kunnen we zeggen dat de opkomst van de tech-
nologische samenleving ook de ethiek een stap verder helpt of heeft geholpen? 
Dit laatste lijkt wel wat Jonas beweert bij aanvang van “Das Prinzip Verant-
wortung”: 

 
“Der endgültig entfesselte Prometheus, dem die Wissenschaft nie gekannte 
Kräfte und die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt, ruft nach einer Ethik, die 
durch freiwillige Zügel seine Macht davor zurückhält, dem Menschen zum 
Unheil zu werden.” (PV 7) 
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Wij zien hier nogmaals het verschil tussen een deontologische en een te-

leologische ethiek. De bijbelse gebodsethiek staat virtueel aan het begin van de 
geschiedenis; het kantiaanse “regulatieve idee” van de werkelijk morele samen-
leving staat virtueel aan het eind van de geschiedenis.20 Een deontologische 
ethiek is historisch neutraal. In een teleologische ethiek kan de geschiedenis wel 
zelf een bron van nieuw moreel inzicht zijn. Het morele subject ontwikkelt zich 
en krijgt een historie. De ethiek van Hans Jonas is inderdaad vernieuwend. Hij 
laat zien dat het principe van verantwoordelijkheid voor de integriteit van de 
mens en de levende natuur ontdekt wordt in de technologische samenleving 
die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw ontvouwt.  

 
 

Over het doorgeven van verantwoordelijkheid 

Tot besluit wil ik aan Jonas’ begrip van verantwoordelijkheid nog een 
kenmerk toevoegen waarvan ik denk dat het aan een complete verantwoorde-
lijkheidsethiek niet mag ontbreken. Het is opvallend dat Jonas expliciet stelt dat 
het doorgeven van verantwoordelijkheid onze primaire verantwoordelijkheid is 
(PV 186; 215), maar dat hij nergens inhoudelijke uitspraken doet over de peda-
gogische situaties of over de instituties waarin deze overdracht van verant-
woordelijkheid feitelijk plaatsvindt. Over de vraag wat een goede opvoeding is 
of hoe ouders en onderwijzers kinderen verantwoordelijkheid moeten bijbren-
gen en welke deugden in dat proces belangrijk zijn, heeft hij blijkbaar niets te 
zeggen. Toch weten wij dat men zijn kinderen volwassen laat worden door hen 
gedoseerd een steeds grotere verantwoordelijkheid te geven. Laten we eens 
kijken hoe het verder gaat met de zuigeling waarover Jonas spreekt in de para-
graaf “Archetypische Evidenz des Säuglings für das Wesen der Verantwor-
tung”. (PV 240) Hij groeit als kool en zet zijn eerste stapjes in de wereld. Onder 
begeleiding van vader of moeder mag het kleutertje zelf de planten water ge-
ven. Niet te veel, niet te weinig en zonder de gieter om te keren boven het tapijt. 
De ouders anticiperen op een verantwoordelijkheid die het kind nog moet leren 
te dragen. Mits de ouders goed doseren zal het kind deze belofte vervullen. Aan 
de andere kant moeten zij waakzaam blijven. Onder hun verantwoordelijkheid 
neemt het kind een risico. Als het mis gaat, zullen zij het omgekeerde bereiken 
van wat zij beoogden. Het zelfvertrouwen en het vermogen tot verantwoor-
delijkheid van het kind worden door mislukkingen geschaad in plaats van ge-
sterkt. Toch moeten de ouders dit risico voortdurend nemen. Als zij met twee 
handen de gieter blijven vasthouden en al te zeer waarschuwen wordt het kind 
gefrustreerd en opstandig. De ouders moeten dus zowel anticiperen op succes 
als op falen. 
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Het eenvoudige pedagogische gegeven dat het doorgeven, het aanleren 
van verantwoordelijkheid aan de volgende generatie onverbrekelijk verbonden 
is met het toestaan van risico’s, werpt een ander licht op het begrip verant-
woordelijkheid. Niet het stellen van harde grenzen en het verbieden van risi-
co’s, zoals de voorrangsregel het doet voorkomen, maar het vinden van een 
goede balans tussen voorzichtigheid en het stimuleren van zelfvertrouwen is 
het hoogste doel van een verantwoordelijke pedagogiek. Bekende risico’s moe-
ten wij uitsluiten, maar onbekende risico’s moeten wij blijven nemen. Tegelij-
kertijd volgt uit het inzicht dat het “enige” doel van verantwoordelijkheid het 
doorgeven van verantwoordelijkheid is, een wending van de aandacht van de 
te veroveren en te beheersen natuur naar de sociale dimensie, naar het kind, 
naar de ander, naar de volgende generatie aan wie de huidige generatie haar 
verantwoordelijkheid overdraagt.  

Om verantwoordelijkheid door te geven moeten wij onze verantwoorde-
lijkheid loslaten. Op een dag laten de vader en moeder hun kind voor het eerst 
zelf op de fiets naar school gaan. Het kind is trots, de ouders zijn ook trots, 
maar vooral bezorgd. Ook al is er goed geoefend, en ook al hebben zij er ver-
trouwen in dat hun kind goed uitkijkt voor het oversteken, zij zijn zich maar al 
te bewust van de gevaren van het verkeer. Toch komt er een moment dat zij 
hun kind loslaten. Hierin herkennen wij het idee van een “vrijwillige zelfcon-
tractie” van de ouders ten dienste van de kinderen. Dat laat zien dat zich in de 
overdracht van verantwoordelijkheid herhaalt wat Jonas beschrijft als Gods 
scheppingsakt: de zelfcontractie van God als “hij die het leven wil” (PUMV 
246), ten dienste van de menselijke vrijheid. Levinas laat in het essay ‘Judaïsme 
et Kenose’ zien dat het joods-theologisch concept “zimzum” verwantschap 
vertoont met het christelijk-theologisch concept “kenosis”, dat symbool staat 
voor de dienstbaarheid van de mens aan de ander.21 De daad van het loslaten 
bevestigt het respect van degene die zijn verantwoordelijkheid overdraagt voor 
de vrijheid van de ander. Jonas geeft aan dat latere generaties als het ware recht 
zullen spreken over de wijze waarop de huidige generatie haar verantwoor-
delijkheid uitoefent. (PV 84; TME 200) Omdat zij ons niet meer rechtstreeks 
aansprakelijk kunnen stellen en omdat zij van ons afhankelijk zijn, moeten wij 
vrijwillig onze vrijheid beteugelen. De oudere generatie moet ruimte geven aan 
de jongere generatie, die door op een vernieuwende wijze haar verantwoorde-
lijkheid te accepteren het leven van de oudere generatie met terugwerkende 
kracht zin geeft; niet door de bestaande samenleving, het product van de arbeid 
van de vorige generatie, klakkeloos over te nemen, maar juist door haar kritisch 
te evalueren en zodoende haar werkelijkheid te redden en haar herinnering te 
bewaren.  

Net als die van Hegel heeft de filosofie van Jonas de structuur en het 
thema van de theodicee. De kosmogonie van het kabbalistische “Zimzum” 
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(PUMV 206), de goddelijke zelfcontractie, moet uiteindelijk de eenzaamheid 
van de mens in een eindige wereld verklaren. Ik heb in deze studie herhaalde-
lijk betoogd dat wij het denken van Hans Jonas beter kunnen begrijpen door het 
te vergelijken met de filosofie van Hegel. Dat leek verrassend omdat Jonas in 
het, in het vorige hoofdstuk reeds besproken, essay ‘Materie, Geist und Schöp-
fung’ radicaal afstand neemt van Hegels “list der rede”. (PUMV 243) Toch legt 
hij in een belangrijke passage elders de bekentenis af dat hij altijd al een hege-
liaan is geweest. In de epiloog van ‘The Phenomenon of Life’ / ‘Organismus 
und Freiheit’ verkondigt hij met terugwerkende kracht dat zijn natuurfilosofie 
begrepen mag worden als ontologische grondslag voor een ethiek met een ob-
jectieve inhoud. De verwijzing naar Hegel vinden we precies in het speculatieve 
argument waarmee hij zijn overtuiging verdedigt. Het gegeven dat de evolutie 
de mens heeft voortgebracht is niet zonder betekenis, meent hij. De mens is niet 
de stichter van het morele universum, maar slechts de erfgenaam: 

  
“Die Reflexion des Seins im Wissen könnte ein mehr als menschliches 
Geschehen sein: es mag ein Ereignis für das Sein selbst sein, das seinen 
metaphysischen Zustand affiziert – in Hegels Sprache: ein Zu-sich-selbst-
Kommen der ursprünglichen Substanz.” (PL 402-403)   

 
Jonas laat zien dat de mens zijn eindigheid overwint door het doorgeven 

van verantwoordelijkheid. Door haar over te geven aan volgende generaties 
bereikt verantwoordelijkheid haar doel; via de vervreemding, via de zelfveruit-
wendiging in de eindigheid komt de geest tot zichzelf. In Hegels filosofie keert 
de denkfiguur van de zelfveruitwendiging als noodzakelijke voorwaarde voor 
zelfrealisering telkens terug. In zijn evolutieleer: de natuur is de idee in de vorm 
van haar uitwendigheid.22 In zijn uitleg van de aanvang van het Christendom: 
God openbaart zich als geest door eindig te worden in zijn zoon.23 In het ont-
staan van de burgerlijke samenleving: de ridder wordt knecht; de mens moet 
het algemeen belang dienen om zijn vrijheid te realiseren.24 De vraag naar de 
waardering van de eindigheid, naar nut en noodzaak van deze onvolmaakte 
wereld, blijft zich herhalen. Het oneindige zou niets nieuws kunnen zijn zonder 
de eindigheid, volgens Hegel.25 Jonas kan op deze vraag geen ander antwoord 
geven: hij gelooft in de “belofte” dat de menselijke essentie altijd weer een 
“nieuwe kans” (PV 250) zal krijgen. Maar als de overeenkomsten zo groot zijn, 
wat is dan het verschil? Wij noemen Jonas’ ethiek een negatieve teleologie omdat 
zij geen eschatologie toelaat. Het einde van de geschiedenis is onbepaald; het 
principe van verantwoordelijkheid veronderstelt dat er echt iets mis kan gaan. 
Integriteit is iets kwetsbaars. De geschiedenis is geen “gegarandeerd succesver-
haal” (PUMV 244) waarin, met name door de ontwikkeling van het recht, al 
veel bereikt is, het is volgens Jonas slechts een opeenvolging van verantwoor-
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delijk en onverantwoordelijk handelen, waarin alles wat bereikt wordt, elk suc-
ces, iets toevoegt aan het geheel dat op het spel staat, dat alsnog vernietigd kan 
worden en verloren kan gaan. Het leven van een soldaat is niet mislukt als hij 
sneuvelt op het slagveld, een ondernemer kan failliet gaan en met goede moed 
opnieuw beginnen, maar het leven van de ouders is onherstelbaar beschadigd 
als hun kind op weg naar school een verkeersongeluk overkomt. Toch komt er 
een dag dat zij loslaten en het kind een eigen verantwoordelijkheid geven. Jonas 
probeert de ondoorgrondelijke betekenis van dit bezorgde verzoeningsmoment 
te begrijpen door de hoop van de ouders in mythische vorm, dat wil zeggen 
langs de weg van het verbeeldende denken, terug te projecteren op de gevoe-
lens van het opperwezen:  

 
“Mit dem Erscheinen des Menschen erwachte die Transzendenz zu sich selbst 
und begleitet hinfort sein Tun mit angehaltenem Atem, hoffend und werbend, 
mit Freude und mit Trauer, mit Befriedigung und Enttäuschung – und, wie ich 
glauben möchte, sich ihm fühlbar machend, ohne doch in die Dynamik des 
weltlichen Schauplatzes einzugreifen”. (PUMV 197; PL 393)26 
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Noten bij hoofdstuk 7.   

 
1 H.4, p.69 
2 Wolin (2003), p.165-166 
3 In: D. Böhler en R. Neuberth (hrsg.), (1992) Herausforderung Zukunftsverantwortung. 
4 Van Reijen (2003) 
5 Achterhuis (1998) 
6 Het onderscheid dat Jonas als “meliorism” aanduidt, komt ook tot uitdrukking in de 
titel van het rapport ‘Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness’, 
opgesteld door “the Presidents Council on Bioethics” onder voorzitterschap van Leon R. 
Kass. (Kass, 2003) 
7 Voetnoten in TME weggelaten. 
8 De betreffende brief, gedateerd op 18 november 1964, is gericht aan Lowe, maar werd 
door Jonas in kopie tevens aan Ernst Bloch gestuurd. Het betreft namelijk een reactie van 
Jonas op een artikel dat Lowe geschreven had voor een feestbundel ter ere van de tach-
tigste geboortedag van Bloch. Jonas vond zijn eigen commentaar interessant genoeg om 
tevens rechtstreeks, tesamen met zijn persoonlijke felicitaties, aan de door hem bewon-
derde eminence grise te sturen. De brief is om twee redenen waardevol. Ten eerste omdat 
hij een genuanceerder beeld van Jonas’ latere kritiek op Bloch geeft en ten tweede omdat 
de uit eigen werk geciteerde zin meehelpt om het verband tussen ‘The Practical Uses of 
Theory’ en ‘Das Prinzip Verantwortung’ te verhelderen. Deze brieven zijn uitgezocht en 
van een inleiding voorzien door Paolo Becchi en opgenomen in Böhler en Brune (2004), 
p.85-93.  
9 Elders heb ik gezocht naar een verklaring voor de opvallende verschillen in de receptie 
van de documentaire ‘Dood op verzoek’ in Engeland en Nederland. Van der Valk (1995). 
10 Logister (2005) 
11 Mitcham and Frodeman (2004) 
12 Hegel (1986), p.347 (§ 189) 
13 Het subtiele, maar pijnlijke verschil in Hegels rechtsfilosofie tussen de verzoening van 
de gewone burger en de verzoening van de filosoof heb ik elders uitgewerkt. Van der 
Valk (2008) 
14 Hegel (1986), p.24 (Vorrede) 
15 Hegel (1986), p.27 (Vorrede); Hegel (1994), p.84, 91 (Vorlesungen über die Philosophie 
der Religion. Einleitung 1827) 
16 Luther (1520) 
17 Hier volg ik de visie van Hollak (1963), Fleischhacker (1988) en Coolen (1992). 
18 Wolin (2003), p.165 e.v. 
19 Zie H.3, p.51. 
20 Apel (1986), p.20 
21 Levinas (1991), p.137 
22 Hegel (1830), ‘Enzyklopädie’, § 247 
23 Hegel (1830), ‘Enzyklopädie’, § 381 
24 Hegel (1981), p.195-203; Hegel (1986), p.339 (§ 182) 
25 Hegel (1830), ‘Enzyklopädie’, § 94 
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26 Eerder geciteerd in H.6, p.140. 



 

 

Sigla 
 
 
 
 
 
 
 
De belangrijkste gebruikte publicaties van Hans Jonas, inclusief twee in-

terviewbundels, worden in deze studie als volgt geciteerd:  
 

PhL  ‘The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology’ (1966)  
OF  ‘Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biologie’ 

(1973)  
PhE  ‘Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technological Man’ 
(1974)  
PV  ‘Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologi-

sche  
Zivilisation’ (1979)  

MOS  ‘Macht oder Ohnmacht der Subjectivität? Das Leib-Seele-Problem im 
Vorfeld des Prinzips Verantwortung’ (1981) (als appendix opgeno-
men bij IR) 

IR  ‘The Imperative of Responsibility. In Search of an Ethics for the Tech-
nological Age’ (1984)  

TME  ‘Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung’ 
(1985)  

PUMV  ‘Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen’ 
(1992)  

BEN  ‘Dem bösen Ende näher. Gespräche über das Verhältnis des Men-
schen zur Natur’ (Hrsg. W. Schneider, 1993)  

PL  ‘Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie’ (1994) 
(nieuwe uitgave van OF) 

MM  ‘Mortality and Morality. A Search for the Good after Auschwitz’ (Ed. 
L. Vogel, 1996)  

E  ‘Erinnerungen’ (Hrsg. Chr. Wiese, 2003)  
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Citaten zijn letterlijk en inclusief cursivering en interpunctie overeen-
komstig de vermelde bron. Citaten staan tussen dubbele aanhalingstekens en 
eindigen met een paginaverwijzing. Wijzigingen of weglatingen worden zoveel 
mogelijk vermeden, maar waar dat niet kan, gemarkeerd door middel van vier-
kante haken en evt. puntjes. […] Citaten zijn bij voorkeur in het Duits, behalve 
wanneer de tekst van het (Engelse) origineel afwijkend is. Uitzonderingen op 
deze regels worden in de tekst vermeld. Titels van bundels en essays worden 
van enkele aanhalingstekens voorzien.  



 

 

Bijlage 

 

De essaybundels 
 
 
 
 
 
 
 
‘Das Prinzip Verantwortung’ staat in dit onderzoek centraal, maar daar-

naast betrek ik relevante essays uit andere bundels in mijn interpretatie. Het 
gevaar bestaat dat de lezer door de vele verwijzingen naar verschillende teksten 
het overzicht verliest. Daarom heb ik hieronder de originele inhoudsopgaven 
van de bundels en IR opgenomen en van de Duitse bundels de door de uitgeve-
rijen Insel en Suhrkamp telkens zorgvuldig verzorgde “bibliographische Noti-
zen”, waarin plaats en tijd van de “Erstveröffentlichungen” van de opgenomen 
teksten vermeld worden.  

Niet alle publicaties van Jonas zijn in zijn bundels opgenomen. In de lite-
ratuurlijst heb ik naast de hoofdwerken slechts enkele nevenpublicaties opge-
nomen, die in de tekst als bron gebruikt worden. De complete bibliografie is 
opgenomen in de bundel ‘Erinnerungen’. 
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De negatieve teleologie van Hans Jonas 

Een ethiek voor de technologische samenleving 

 
 
 
 
 
 
 
De term “duurzaamheid” had dertig jaar geleden nog niets met het mili-

eu te maken en komt niet voor in het werk van Hans Jonas. Vandaag is zij niet 
meer weg te denken uit het politiek en economisch debat over klimaatver-
andering en de zorg voor het milieu dat wereldwijd gevoerd wordt. Ondanks 
het veelvuldig gebruik van de term, waardoor het lijkt alsof wij het tenminste 
over één ding eens zijn, is er in werkelijkheid geen consensus over de betekenis, 
laat staan de normatieve betekenis van duurzaamheid. De meningen lopen 
uiteen over de vraag hoe de duurzame samenleving eruit moet gaan zien, als-
mede over de vraag langs welke weg en met welke middelen dit doel het beste 
bereikt kan worden. Het belang van het begrip “duurzaamheid” laat zien dat 
de ethiek van Hans Jonas onverminderd relevant is voor de technologische 
samenleving in de éénentwintigste eeuw. Want ook al kent hij zelf het woord 
nog niet, toch dienen wij zijn hoofdwerk ‘Das Prinzip Verantwortung’ te begrij-
pen als een filosofisch onderzoek naar de betekenis van duurzaamheid. Als 
pionier van de techniekethiek is hij wel vaker zijn tijd vooruit. Net zoals wij in 
zijn formulering van de “Vorrang der schlechten vor der guten Prognose” (PV 
70) de voorloper herkennen van wat nu algemeen bekend staat als het voor-

zorgsprincipe, moeten wij zijn utopiekritiek niet als een afwijzing van de doelen 
en middelen van de moderne techniek opvatten, maar als een zoektocht naar 
een alternatief voor het vooruitgangsgeloof. Deze zoektocht leidt eigenlijk niet 
direct tot een opvallend resultaat. Aan het slot van het boek verklaart hij dat 
zijn verantwoordelijkheidsethiek moet leiden tot een “wending van de blikrich-
ting” (PV 389), opdat wij wat wij te verliezen hebben zwaarder laten wegen dan 
wat wij kunnen winnen. Aan het slot van de Engelse versie vertaalt hij de 
deugd van verantwoordelijkheid als “modesty” (IR 201). Terugblikkend kun-



Samenvatting 

237 

nen wij in zijn bescheiden alternatief de kern herkennen van wat wij nu onder 
“duurzaamheid” verstaan. 

De algemene boodschap die Jonas te vertellen heeft, kan worden samen-
gevat in het principe primum non nocere, dat betekent: in de eerste plaats en bo-
venal geen schade toebrengen. De middelen mogen niet ten koste gaan van het 
doel waar het eigenlijk om gaat, het voortbestaan van de morele gemeenschap. 
Want we kunnen veilig stellen dat dit is wat duurzaamheid volgens hem bete-
kent: het voortbestaan van een morele gemeenschap. Duurzaamheid is niet een 
eigenschap van een extra zuinige automotor op biodiesel en met roetfilter. Hoe-
zeer ook gewenst en noodzakelijk, staat dergelijke milieutechnologie nog altijd 
in het teken van het overwinnen van natuurlijke beperkingen. Het streven naar 
duurzame technologie bevat alle kenmerken van een utopisch ideaal. In werke-
lijkheid wordt een technologie pas duurzaam wanneer de gebruiker inziet dat 
het middel “goed genoeg” is voor het doel waar het uiteindelijk om gaat. Duur-
zaamheid is dus niet een eigenschap van bepaalde technologieën, maar de kwa-
liteit van een morele gemeenschap die antwoorden kan geven op de eindigheid 
van het bestaan, die bestand is tegen verlies en tegenslag doordat de leden van 
de gemeenschap elkaar weten uit te leggen wat werkelijk ernstige of minder 
ernstige problemen zijn. Zij bestaat voort doordat zij enerzijds verdeeld wordt 
door verschillende positieve idealen en anderzijds herenigd door een negatieve 
consensus. (Het moreel debat heeft immers zowel eenheid als verdeeldheid 
nodig.) 

In hoofdstuk één laat ik zien dat evenals de andere werken die Hans Jo-
nas na WO II publiceert ook ‘Das Prinzip Verantwortung’ beschouwd moet 
worden als een essaybundel en vat ik de inhoud samen door de oorspronkelijke 
essays te bespreken waaruit het werk is samengesteld. 

In hoofdstuk twee behandel ik drie kritische vragen die bij herhaling uit 
de secundaire literatuur naar voren komen en die klaarblijkelijk het begrip van 
en voor ‘Das Prinzip Verantwortung’ het meest in de weg staan. Dit zijn de 
vragen: “Waarom moet de mensheid eigenlijk eeuwig voortbestaan?”, “Hoe (in 
wat voor soort samenleving) moet de mens voortbestaan?” en “Is Jonas wel 
democratisch genoeg?” 

Het derde hoofdstuk gaat over de natuurfilosofie van Jonas. Om te be-
ginnen geef ik een overzicht van een aantal belangrijke conclusies uit de theorie 
over de stofwisseling die hij in verschillende essays in de bundel ‘The Pheno-
menon of Life’ uiteenzet. Jonas beschrijft het eencellige organisme als minimale 
eenheid van zelfstandigheid en afhankelijkheid en ontwikkelt, daarop voort-
bordurend, een soort immanente scheppingstheorie. In het derde en in het be-
gin van het vierde hoofdstuk van ‘Das Prinzip Verantwortung’ verdedigt hij het 
natuurfilosofische argument dat de terugkeer naar een teleologisch natuur-
begrip het mogelijk maakt objectieve waarde toe te kennen aan de levende na-
tuur. Ik constateer dat Jonas zich weliswaar niet schuldig maakt aan een natura-
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listische drogredenering, maar dat de zeer abstracte algemene waarde van de 
doelstrevendheid van de natuur die hij verdedigt, nog ver verwijderd is van de 
praktisch bruikbare techniekethiek die hem voor ogen staat. 

In hoofdstuk vier tracht ik de centrale praktische imperatieven van Jonas’ 
ethische visie helder te krijgen door vanaf de andere kant, vanuit de door hem 
besproken medisch-ethische casussen te starten. Ik onderzoek Jonas’ beoorde-
ling van het gebruik van patiënten in medisch wetenschappelijk onderzoek, zijn 
kritiek op de herdefiniëring van de dood als hersendood, zijn verbod op het 
klonen van mensen en zijn genuanceerde visie op eugenetica. De gemeen-
schappelijke noemer in deze vier casussen vat ik samen als het verbod om een 
definitie te geven van de waarde van een mensenleven. We vinden dit verbod 
vervolgens letterlijk terug in het bij uitzondering expliciet aan een joods publiek 
geadresseerde essay ‘Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspec-
tive’, waarin Jonas het verbod om een beeld van de mens te maken of vast te 
leggen rechtstreeks afleidt uit het idee dat de mens naar Gods evenbeeld ge-
schapen is. Tot slot wijs ik op enkele passages in ‘Das Prinzip Verantwortung’ 
waar ditzelfde motief een rol speelt, met name in de utopiekritiek. 

De opgave voor het vijfde hoofdstuk is nu om de verbinding tussen de 
fundering en de toepassing van Jonas’ ethiek uit te leggen. Deze verbindende 
schakel wordt gevormd door het begrip verantwoordelijkheid. Het doel van 
verantwoordelijkheid is de continuïteit van verantwoordelijkheid en het object 
van verantwoordelijkheid is de integriteit van de mens en de levende natuur. 
Omdat verantwoordelijkheid bij Jonas uit de natuur voortkomt en de kwetsbare 
natuur betreft, spreken we van een teleologie; omdat zij buiten de kwetsbare 
integriteit van de natuur geen specifieke inhoud krijgt, spreken we van een 
negatieve teleologie. Daar het begrip integriteit echter net zo onbegrensd is als 
het begrip verantwoordelijkheid, is een aanvullende procedure nodig om het 
normatief toepasbaar te maken. Ik laat zien dat Jonas hiertoe twee wegen aan-
wijst. Eerst bespreek ik de toekomstgerichte verantwoordelijkheid van de 
staatsman, die hij formuleert als een soort duurzaamheidstest, en vervolgens 
zijn “heuristiek van de vrees” (PV 63): wat integriteit precies inhoudt, zien wij 
pas wanneer zij bedreigd wordt. Toch biedt Jonas nog altijd geen maatstaf om 
te oordelen. De deelnemers aan de discussie zullen zelf op de een of andere 
wijze moeten besluiten wanneer er nu wel of geen sprake is van een schending 
van integriteit. Volgens Jonas bezit iedereen intuïtieve kennis van integriteit. Bij 
gebrek aan een extern criterium krijgt het maatschappelijk debat echter de vorm 
van een vrije markt van vrees en beven. 

In hoofdstuk zes wordt onderzocht wat de theologische essays van Jonas 
bijdragen aan zijn techniekethiek. Ik beschouw het metafysisch fundament van 
zijn ethiek als een seculier equivalent voor de joods-christelijke scheppingsleer. 
Niet alleen Thomas van Aquino, maar vooral ook diens joodse voorganger 
Maimonides staan model voor zijn benadering. De negatieve teleologie van 
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Hans Jonas vertoont een aantal onmiskenbare overeenkomsten met de nega-
tieve theologie van Maimonides. Mede op grond van het feit dat Jonas’ goede 
vriend Leo Strauss de belangrijkste Maimonides-kenner van de twintigste eeuw 
is, concludeer ik dat deze overeenkomsten niet op toeval berusten, maar als een 
bewuste reprise begrepen moeten worden. Aangezien Jonas wil verdedigen dat 
de levende natuur net als in het traditionele scheppingsidee objectief waardevol 
is, zal hij ook moeten kunnen uitleggen waarom ook de eindigheid van het le-
ven goed is, wat inhoudt dat hij opnieuw antwoord zal moeten geven op de 
klassieke metafysische vraag waarom God ziekte, dood en het kwaad gescha-
pen heeft. Jonas keert terug naar de metafysische traditie, maar in het sluitstuk 
van zijn theodicee, zijn beschouwing over Auschwitz, zoekt hij een ander ant-
woord, en maakt hij van de theodicee een antropodicee. We zien met terugwer-
kende kracht dat het verzoeningsthema dat expliciet behandeld wordt in de 
theologische essays reeds als een rode draad aanwezig is in zijn natuurfilosofie. 
Tot slot onderzoek ik zijn eschatologie als alternatief voor het moderne vooruit-
gangsgeloof. Jonas beschrijft hoe als resultaat van de geschiedenis een eeuwig 
heden tot stand komt als transcendente som van alle menselijke verantwoorde-
lijkheid.  

Het zevende en laatste hoofdstuk betreft de evaluatie van de kracht en 
zwakte van Jonas’ ethiek voor de technologische samenleving. Om te beginnen 
neem ik afstand van de naar mijn mening te eenzijdige, klagende en beschuldi-
gende houding van Jonas tegenover wat hij beschrijft als de autonome ontwik-
keling van de moderne wetenschap en techniek. Een ethicus hoort de argu-
menten van de tegenpartij ook serieus te nemen en het verwijt van “nihilisme” 
(PV 57) dat Jonas uit, past daar niet bij. Maar waarschuwen mag natuurlijk wel. 
Vervolgens leg ik zijn breuk met het vooruitgangsgeloof uit als nieuw ideaal 
van duurzaamheid en de vrije markt van vrees en beven als het forum waar de 
oude vraag naar het wezen van de mens opnieuw ter sprake gebracht wordt. 
Vervolgens bespreek ik de historische dimensie van Jonas’ teleologische ethiek. 
De aandacht voor duurzaamheid is reeds avant la lettre, sinds de jaren vijftig 
van de afgelopen eeuw, een opvallend kenmerk van de technologische samen-
leving. Ik laat zien dat Jonas de ontdekking van onze verantwoordelijkheid 
voor de integriteit van de mens en de levende natuur, ondanks zijn afkeer van 
de Hegeliaanse en Marxistische (positieve) historische teleologie, toch als een 
nieuwe fase in de ontwikkeling van de (Westerse) geschiedenis begrijpt. Tot slot 
voeg ik toe dat het doorgeven van verantwoordelijkheid niet mogelijk is zonder 
verantwoordelijkheid los te laten, als een vorm van kenosis, en dat het loslaten 
van verantwoordelijkheid niet mogelijk is zonder vertrouwen in de ander en in 
anderen.  
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Thirty years ago the concept of sustainability was still unknown, and its 

applicability in matters of technological development and care for the environ-
ment was but a distant prospect. Today it is a strong guiding principle in global 
politics and economic affairs. In spite of its frequent use and the normative 
weight attached to it, however, a consensus on its meaning and application is 
lacking. People still hold different opinions on what a sustainable society might 
look like, and which means and measures might be adequate or demanded to 
reach this future goal. The central role of the concept of sustainability indicates 
the undiminished relevance of Hans Jonas’s ethics for the technological age in 
the twenty-first century. For even though he never uses the word, we yet have 
to understand his major work ‘The Imperative of Responsibility’ as a philoso-
phical inquiry into the concept of sustainability. Just as we recognize Jonas’s 
formula of the “prevalence of the bad over the good prognosis” (IR 31) as the 
precursor of what is now commonly known as the precautionary principle, so we 
have to approach his critique of utopia not merely as a disapproval of the 
means and goals of modern technology, but as a quest for an alternative to the 
belief in progress. At the end of the book he presents the virtue of “modesty” 
(IR 201), together with hope and fear, as one of the prime admonitions of an 
ethics of responsibility. In retrospect, we may call modesty a key virtue in what 
has since become appreciated as the ideal of sustainability. 

Jonas’s contribution will prove to be of crucial importance in the political 
debate on technological development that lies ahead, because the current ten-
dency to fix the actual energy crisis and the problems of climate change by 
technological innovations creates a relapse into utopian thinking and reduces 
sustainability to a purely technological problem. Sustainability should not be 
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taken as a predicate of a highly efficient car engine running on bio fuels and 
equipped with a soot filter. Although urgently needed such kinds of environ-
ment friendly technological innovations still approach nature as our adversary. 
Instead, according to Jonas, our technologies will only become sustainable 
when we resign ourselves to the present, which he terms “the genuine present of 
man” (IR 200). His general message may be summed up in the moral principle 
primum non nocere; the use of technology should never run counter to its final 
goal, which is the survival of the moral community or, as Jonas puts it, “the 
existence of mere candidates for a moral order.” (IR 10) So sustainability is not a 
property of certain kinds of technologies, but the quality of a moral community 
that is capable to reconcile itself with the limits of nature and the limitedness of 
life. A community that knows how to say “No” to insatiable demands for more 
safety, better health and less poverty and that will save its trusted heritage “un-
stunted through the perils of the times” (IR 202), because its citizens are able to 
discuss, discern and decide what really are violations of, or threats to, the integ-
rity of man or living nature. The moral community will survive when it is, on 
the one hand, divided by positive ideals, but, on the other hand, reunited by a 
negative consensus. 

In chapter one, I explain that ‘The Imperative of Responsibility’ needs to 
be viewed as a bundle of essays, just like Jonas’s other main publications, aside 
from his two volume study on the Gnosis. I summarize its contents by discus-
sing the original, earlier published essays from which the book is composed. 

In chapter two, I focus on three main points of critique which arise from 
secondary literature, indicating obstacles to a clear understanding of Jonas’s 
ethics for the technological age. These concern the topics of anthropocentrism 
(“Why ought mankind to exist indefinitely into the future?”), justice (“Which 
conditions of humanity and what kind of society are demanded or acceptable 
for the survival of mankind?”) and rights (“Will Jonas honour or renounce prin-
ciples of liberal democracy?”). 

The third chapter deals with Jonas’s philosophy of nature. First an over-
view is presented of his interpretation of metabolism as the molecular interac-
tion of mind and matter. In ‘The Phenomenon of Life’ he describes the single-
celled organism as a minimum unit of dependency and self-sufficiency. As the 
organism gains more abilities to move and to feel, a world of space and time 
unfolds. Through a phenomenological interpretation of evolution, Jonas deve-
lops an immanent theory of creation. In the third and fourth chapter of ‘The 
Imperative of Responsibility’ Jonas defends the thesis that the philosophical 
return to a teleological idea of nature supports the attribution of objective value 
to living nature. I assess this claim and draw the conclusion that he does not 
commit a naturalistic fallacy because he does not place moral value on any par-
ticular end in nature, but only on the general capacity of nature to generate 
value at all. However, this theoretical foundation of  the moral integrity of liv-
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ing nature is so abstract and general that it seems too far removed from a prac-
tically relevant ethics of technology. 

In chapter four, I approach the practical morality of Hans Jonas from the 
opposite direction, by looking for a common ground in his medical ethical case 
studies. First, I investigate his verdict on the use of patients in medical experi-
ments, second, his rejection of the redefinition of death as brain death, third, his 
ban on the cloning of humans, and fourth, his nuanced stance on eugenics. As 
the central moral rule in these four cases, I discern the prohibition to define the 
value of a human life. In the essay ‘Contemporary Problems in Ethics from a 
Jewish Perspective’, Jonas relates this prohibition directly to the biblical propo-
sition that man was made in God’s image. By exception, this essay was addres-
sed to a Jewish audience. Thereafter, however, I point out some passages in 
‘The Imperative of Responsibility’, most explicitly in his critique of utopia, 
where we find the same motive. 

In chapter five, the missing link between the foundations and the appli-
cations of Jonas’s ethics is addressed. The unifying element is the concept of 
responsibility. The end (goal) of responsibility is the continuity of responsibility 
and the object of responsibility is the integrity of man and living nature. Be-
cause, according to Jonas, responsibility has arisen from nature and is con-
cerned with vulnerable nature, his ethics is teleological. However, it is a nega-
tive teleology, because the object of his ethics, the vulnerable integrity of nature, 
remains largely unspecified: only a threat to the integrity of man or living na-
ture reveals to us a particular image of integrity, which tells us what to do, what 
to rescue and preserve. As the concept of integrity is just as wide and open as 
the concept of responsibility, a supplementary procedure is needed to specify 
the normative content of Jonas’s ethics. In ‘The Imperative of Responsibility’, he 
shows two ways to do so. First, I discuss the future-oriented responsibility of 
the statesman, which Jonas formulates as a kind of sustainability test, and se-
cond, the heuristics of fear. Neither, however, proves capable of delivering con-
clusive evidence. The participants in the political debate over controversial 
technologies will have to decide somehow for themselves whether a certain 
presumed threat of a violation of integrity really needs to be taken seriously or 
not. According to Jonas, every individual carries the intuitive knowledge of 
integrity in his heart. However, for lack of an externalizable criterion, the heu-
ristics of fear turns the political debate into a free market of fear and trembling. 

In chapter six, the question is raised what the theological essays of Hans 
Jonas contribute to his ethics of technology. I present the metaphysical founda-
tions of his ethics as a secular equivalent to the Jewish-Christian doctrine of 
creation. As we see there, Jonas returns to the early rationalist metaphysical 
models of Thomas Aquinas and Maimonides. I draw comparisons between the 
negative teleology of Hans Jonas and the negative theology of Maimonides. 
Partly because of the fact that Jonas’s good friend Leo Strauss was the most 
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renowned Maimonides scholar of the twentieth century, we may assume that 
the remarkable similarities found are not coincidental. As Jonas defends the 
moral thesis that living nature is not indifferent, but carries objective value as a 
manifestation of (self-)creation, he has to explain why the limitedness of life is 
good as well, which implies that he finally has to come up with an answer to 
the classical metaphysical question of why God created illness, death and evil. 
Jonas reaches back to the metaphysics of Maimonides, but in the crucial part of 
his theodicy, his reflections about Auschwitz, he departs from the traditional 
answer and changes theodicy into anthropodicy: not God, but man has to carry 
the burden of responsibility. Finally, we look upon his eschatology as an alter-
native to the modern belief in progress. According to Jonas, the result of history 
will be an eternal present, the transcendent present of God in the sum total of 
human responsibility. 

The last chapter includes an evaluation of strengths and weaknesses of 
Jonas’s ethics for the technological age. I refute the rather one-dimensional, 
lamenting tone of his analysis of the autonomous, cumulative dynamics of 
technological development. An ethicist should always take arguments seri-
ously, and accusing your opponents of “nihilism” (IR 23) is not in accordance 
with that basic rule. Alerting and warning people is all right however. Next I 
explain his rejection of the belief in technological progress as a quest for a new 
ideal of sustainability, and the free market of fear and trembling as the social 
forum where the philosophical discussion on the human essence is restored to 

its proper place. Further, I discuss the historical dimension of Jonas’s teleologi-
cal ethics. The sensitivity of responsibility for the integrity of man and living 
nature, of which ‘The Imperative of Responsibility’ is more a sign then a cause, 
has already since the fifties of the late twentieth century been a remarkable trait 
of the technological age. I show that Jonas, in spite of his clear reluctance to-
wards a Hegelian and Marxist positive historical teleology, still has to acknow-
ledge the discovery of responsibility and the revelation of the integrity of man 
and living nature that was mediated by the ecological crisis as a new phase in 
Western history. Finally, I add that handing over responsibility from one gene-
ration to the next is impossible without giving up power, like in an act of keno-

sis, and that such a deliverance of responsibility requires trust in others.  
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