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DATA-ETHIEK

O peens leek ethiek over-
bodig te zijn geworden. 
Nieuwe technologieën be-
loofden het leven op alle 
gebieden tegelijk te ‘opti-

maliseren’ en dus was het niet langer no-
dig je af te vragen wat goed en wenselijk 
is. Door gebruik van data werd alles im-
mers vanzelf én goedkoper én veiliger én 
duurzamer én rechtvaardiger én ook nog 
eens leefbaarder? 
Bij nader inzien valt dit tegen. Je blijkt nog 
steeds te moeten kiezen: rechtvaardig-
heid gaat niet altijd samen met effi ciëntie, 
controle botst soms op betrouwbaarheid. 
En mensen hebben er bovendien verschil-
lende ideeën over wat leefbaar is. Tijd 
daarom voor een terugkeer naar de grote 
ethische vragen. Wat willen we optimalise-
ren? En hoe en waarom? En tegen welke 
prijs? 
Dit themanummer wemelt van zulke vra-
gen. Choreografe Katja Heitmann maakte 
ooit op straat een verdachte beweging. 
Althans, een nieuw veiligheidssysteem 
vond haar beweging verdacht. Het bracht 
haar op de vraag of we menselijk gedrag 
voor de veiligheid volledig gaan standaar-
diseren. In gesprek met IP vertelt ze over 

haar dansproject Motus Mori, een be-
wegend archief waarmee ze unieke 
bewegingen voor de vergetelheid 
behoedt.
Jurist en fi losoof Mireille Hilde-

brandt onderzoekt recht dat wordt 
gestuurd door data en code. Wetten 

in natuurlijke taal zijn voor meerdere uitleg 
vatbaar. Zodra je die vervangt door een-
duidige computercode dreig je de trias po-
litica af te schaffen: de scheiding tussen 
wetgevende, rechterlijke en uitvoerende 
macht. Is dat wel zo’n slim idee? Het leidt 
tot machtsconcentratie, en misschien 
raak je belangrijke informatie kwijt. 
Marens Engelhard, directeur van het Na-
tionaal Archief, wijst op de verantwoor-
delijkheid van degenen die de archieven 
beheren. Archiveren is interpreteren: je 
kiest wat je van het verleden en heden 
laat zien. En zo draait dit hele themanum-
mer om keuzes: welke informatie behou-
den we, welke gooien we weg? Willen we 
optimalisering? Optimalisering van wat? <
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Maxim Februari is jurist en fi losoof. Hij is 
onder andere bekend van zijn columns bij 
NRC en zijn roman Klont. Zijn columns over 
digitalisering zijn in 2019 gebundeld in 
De onbetrouwbare verteller.

 INTERVIEW MET DE GASTHOOFDREDACTEUR | VINCENT M.A. JANSSEN 

16 IP | vakblad voor informatieprofessionals | 09 / 2019



domein. Het onderwerp moet niet lan-
ger een “bezemkastsessie” zijn op een 
conferentie, maar de grondslag van het 
werk van informatieprofessionals. Zij 
maken in hun werk morele en ideolo-
gische keuzes en de ethiek is een vak 
dat ze op die keuzes wijst. Wat bewaar 
je wel en niet? Hoe definieer je data en 
met wie deel je die? Welke maatschap-
pij wil je ermee realiseren? Je moet je 
keuzes kunnen verantwoorden.’

Makkelijk oplosbaar
‘Gelukkig is de schade nog niet onom-
keerbaar. Vergeleken met klimaatscha-
de bijvoorbeeld. Daarbij hebben we 
echt te lang gewacht om er iets tegen 
te doen. Een verstandige omgang met 
data vraagt bovendien niet altijd of-
fers van de burgers, anders dan oplos-
singen van de klimaatcrisis, en is dus 
makkelijker te bepleiten. Soms is het 
zelfs goedkoper, rechtvaardiger en ef-
fectiever om data niet te verzamelen en 
databestanden niet te koppelen. Dan 
kun je het dus prima laten.’

Hogere versnelling
‘Iedereen moet nu wel in een hogere 
versnelling. Want we hebben te lang 
gewacht met nadenken over de fun-
damentele ethische vragen. Nu holt 
iedereen nog achter incidenten aan. 
Neem de pers. Pas als er een datalek 
of een cyberaanval is, laait de belang-
stelling op. Maar informatieprofessio-
nals moeten snel gaan nadenken over 
de morele aspecten van hun dagelijkse 
werk.’

Het gesprek voeren
‘Gaat deze IP-special het verschil ma-
ken? Kijk, ethiek is niet alleen zeggen 
wat niet mag. Het is geen rem, het is 
juist een gaspedaal. Het nodigt uit om 
na te denken over wat we wél willen. 
Hoe richten we de samenleving in zo-
dat het allemaal leuk blijft? Daar zijn 
verschillende opvattingen en zienswij-
zen over en dus moet je erover in ge-
sprek. Vooral de mensen op de werk-
vloer, want die maken uiteindelijk het 
verschil. Het helpt al enorm als het ge-
sprek over de morele keuzes in data en 
data-analyses deel gaat uitmaken van 
het reguliere werk. En niet alleen bij de 
koffiemachine.’ <Fo

to
: V

in
ce

nt
 M

.A
. J

an
ss

en

Deze maand is filosoof en jurist Maxim 
Februari gasthoofdredacteur van IP. En 
dat is met een goede reden. Deze speciale 
editie staat namelijk in het teken van 
data-ethiek. IP sprak met Februari over 
de noodzaak van dit thema.  

‘ Ethiek 
is geen rem, 
het is een 
gaspedaal’

Maxim Februari: 

M
axim Februari: ‘Het 
thema data-ethiek is 
dit jaar ontploft. En 
dat terwijl de digitali-

sering al ruim twintig jaar aan de gang 
is. In die periode hebben we massaal 
data verzameld en alle kanten opge-
stuurd. Dat is argeloos gebeurd. In het 
verleden zijn er wel mensen geweest 
die waarschuwden voor de maatschap-
pelijke consequenties van deze data-
ficering, maar ze vonden nauwelijks 
gehoor. Tot dit jaar. Nu beseft iedereen 
dat de maatschappij door data ingrij-
pend aan het veranderen is.’

Grote techbedrijven
‘Hoe kunnen we dit oplossen? Laten 
we allereerst kritisch kijken naar de 
macht van de grote techbedrijven. Zij 
hebben enorme hoeveelheden data en 
maken analyses die diep ingrijpen in de 

maatschappij, zonder dat burgers erin 
worden gekend. Politieke beslissingen 
komen zo in handen van private partij-
en. De macht van bedrijven als Google 
en Facebook is daardoor ondemocra-
tisch, dictatoriaal zelfs. Ze komen dit 
jaar wel met morele codes, maar dat 
zijn vooral interne gedragscodes. Geen 
visies op de morele en politieke veran-
deringen die ontstaan door sturing met 
data. En de overheden? Die hebben 
we nodig om maatschappelijke macht 
weer als vanouds in te perken en te 
controleren. Macht moet je onderwer-
pen aan het recht.’

Morele en ideologische keuzes
‘De informatieprofessional houdt zich 
bezig met informatiestromen in zowel 
de publieke als de private sector. Hier-
mee wordt data-ethiek ook een kern-
taak voor de mensen in het informatie-

‘Het thema 
data-ethiek 
is dit jaar 
ontploft’

Vincent 
M.A. Janssen
Redacteur van IP en 

freelance informatie-
professional
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