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Mijnheer de Rector Magnificus,
dames en heren curatoren en bestuurders van de Stichting Socrates,
dames en heren bestuurders van de Rijksuniversiteit Limburg,
dames en heren hoogleraren,
dames en heren leden van de wetenschappelijke, technische en
administratieve staf,
dames en heren studenten,
en voorts gij allen die door uw vererende aanwezigheid blijk geeft van
uw belangstelling,
zeer geachte toehoorders,
Inleiding
Toen de wetenschapsfilosoof Herbert Feigl in 1949 een pleidooi hield
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voor wetenschappelijk humanisme, had hij vermoedelijk niet de illusie
daarmee een zoveelste stroming tot stand te brengen. Wetenschappelijk
humanisten leggen de nadruk op een wetenschappelijke aanpak in de
oplossing van morele problemen en daar hebben zij geen stroming voor
nodig. Toch heeft het gebruik van de uitdrukking 'wetenschappelijk
humanisme' voordelen: we kunnen het hebben over de geschiedenis van
het wetenschappelijk humanisme in de hoop daar ons voordeel mee te
doen voor de toekomst van het wetenschappelijk humanisme. Ook kan
een wetenschappelijk-humanistisch gezichtspunt een nieuw licht werpen
op ideeën en doelstellingen van schrijvers in het verleden, die anders
alleen binnen de bestaande kaders worden behandeld. Het gaat hier
immers om een combinatie van waarden en wetenschap, of, zo men wil,
van ethiek en kennistheorie, die bij een gescheiden behandeling niet goed
uit de verf zou komen. Het is zelfs mogelijk om denkers aan te wijzen die
tegenwoordig als wetenschappelijk humanisten zouden worden
beschouwd. Speciale aandacht voor zulke denkers kan vruchtbaar zijn
voor de verdere verdieping van het hedendaagse wetenschappelijk
humanisme.
Voor een deel zijn de morele problemen van vandaag de dag anders dan
die van vroeger. Het vraagstuk van 'het mens-zijn in het
computertijdperk' zoals dat in 1985 door de computerdeskundige
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Michael Arbib wordt geformuleerd, is verschillend van het probleem van
'het mens-zijn' dat in 1897 door de rechtsgeleerde Woodrow Wilson
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onder woorden werd gebracht. Maar daarom kunnen we ook nu nog wel
van Wilson leren; zoals deze zelf zei: 'Gelukkig zijn we niet de eerste
mensen.' Dat wil zeggen, vorige generaties hebben ons een grote erfenis
nagelaten, die we niet naast ons moeten laten liggen. Niet dat we daar
meteen wijsheid uit kunnen putten, want 'wijsheid is', om met Eduard
Veterman te spreken, 'geen goed dat men erven kan'. 'Zij moet telkens
opnieuw door het individu worden verworven. Het enige wat anderen
4
ons kunnen schenken is een wegwijzer, een gids, een methode.' Deze
wijze les, die indertijd een diepe indruk op mij heeft gemaakt, lijkt een
waar woord voor het wetenschappelijk onderwijs in het algemeen en
wellicht ook voor een inaugurele rede in het bijzonder, waarin een schets
wordt gegeven van een geschiedenis van het wetenschappelijk
humanisme, om daaruit lering te trekken voor 'humanistische visies op
mens en computer'.
De oudheid
Klassiek geschoolde filosofen plegen hun betogen te beginnen met
verwijzingen naar de Oudheid, daarmee te kennen gevend dat er 'niets
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nieuws onder de zon' is. In dit geval ligt het voor de hand om uit te
leggen dat in de Griekse Oudheid Socrates eigenlijk al een van de eerste
wetenschappelijk humanisten was, niettegenstaande Aristoteles' kritiek
dat deze zich alleen maar met ethiek bezighield, zonder zich af te vragen
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hoe de wereld in elkaar zit. Want wilde Socrates ethische vragen niet
naar analogie van technische vraagstukken behandeld zien? Vond hij niet
dat iemand die weet wat deugdzaamheid is, ook een deugdzaam leven
zou kunnen leiden, zoals iemand die weet hoe een goede schoen in elkaar
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zit, er ook een zou moeten kunnen maken?
Afgezien van de onvolledigheid van Socrates' argument - er is tenminste
ook nog oefening nodig om iets te kunnen - lijkt zijn humanisme toch wel
ver af te staan van het huidige wetenschappelijk humanisme. Het is te
eenvoudig om te stellen dat voor Socrates 'weten' dezelfde rol speelde als
'wetenschap' voor moderne wetenschappelijk humanisten.
Is Aristoteles soms een betere kandidaat om als klassiek voorbeeld van
een wetenschappelijk humanist te dienen? De rol die deze geleerde aan
het intellect toekent in zijn behandeling van de deugdzaamheid, wordt
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door commentatoren niet hoog ingeschat. Toch kan niet worden
ontkend dat Aristoteles een goed oog had voor de problemen. Hij
onderkende het bijzondere vraagstuk, hoe het mogelijk is 'tegen beter
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weten in' te handelen, en hij zag het algemene probleem, welke invloed
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weten heeft op willen.
Evenmin kan voorbij worden gegaan aan het feit dat Aristoteles het
belang inzag van het overwegen en het zoeken naar de juiste middelen,
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toen hij goed handelen een kwestie van kiezen vond. Ook huldigde
Aristoteles een principe waaruit volgde dat het voor mensen het beste en
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het aangenaamste is, als zij hun leven naar hun verstand inrichten. De
moeilijkheid is echter dat de kloof die Aristoteles aanbrengt tussen
theoretische wetenschap en het praktische leven een wetenschappelijk
humanisme in de weg staat.
Dat theorie en praktijk onverbrekelijk verbonden behoren te zijn, leert
de Stoïcijnse filosoof Epictetus. De Stoa wordt trouwens wel gezien als de
filosofische school waarin voor het eerst humaniteit als hoogste
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levensdoel is ontwikkeld. De spreuk 'Wees mens', die eertijds de gevel
van de Internationale School voor Wijsbegeerte sierde, is inderdaad tot
13
colleges van Epictetus terug te voeren.
Of met Epictetus tegelijk ook de eerste wetenschappelijk humanist is
opgestaan, kan worden betwijfeld. Hoogstens had hij een
wetenschappelijk-humanistisch programma toen hij zei dat een zedelijk
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goed mens handelt naar hetgeen hij of zij heeft leren inzien. Overigens
moet Epictetus' invloed niet worden onderschat; zijn Enchiridion of
Zedekundig handboekje is wellicht het meest uitgegeven boek op de
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bijbel na.
Wie Epictetus noemt, moet ook Marcus Aurelius noemen, met zijn
stelling dat alle mensen, als redelijke wezens, ook de Rede die
voorschrijft wat wel en niet moet worden gedaan, gemeen hebben.16 Deze
stelling werd nog in de achttiende eeuw aangehaald om aan te tonen dat
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de algemene principes van de ethiek streng bewezen kunnen worden.
De achttiende eeuw
Pas in de achttiende eeuw, zo lijkt het, worden humanisme en
wetenschap inderdaad expliciet met elkaar in verband gebracht. In het
klassieke humanisme van Erasmus en Thomas More werd menselijke
waardigheid meer in de cultuur gezien dan in natuurwetenschap en
techniek. Omstreeks 1600 is Simon Stevin op dit punt de grote
vernieuwer doordat hij zich de bevordering van de wetenschap als middel
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tot verhoging van de 'algemene welvaart' ten doel stelt. Vervolgens
wordt Francis Bacon de filosoof van deze nieuwe ontwikkeling en naar
hem wordt door de verlichte achttiende-eeuwse filosofen graag verwezen.
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Zij zijn het die tenslotte de grondslag leggen voor een vrij denken, waarin
cultuur, wetenschap en techniek gezamenlijk ontwikkeld worden ten bate
van menselijke welvaart en menselijk welzijn.
Het verschil tussen het klassieke humanisme en het wetenschappelijk
humanisme van de achttiende eeuw is wel eens kort samengevat in de
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woorden: 'Erasmus was vervangen door Voltaire'. Toch is het de vraag
of Voltaire wel zo'n 'wetenschappelijk humanist' was. Hij lijkt eerder een
vertegenwoordiger van een 'gezond-verstandhumanisme', waar men het
overigens ook al ver mee kan brengen als men vooroordelen en
ongerechtvaardigde generalisaties aan de kaak wil stellen. In elk geval
was Voltaire er mee in staat Rousseau te weerleggen toen deze door de
Academie van Dijon bekroond werd voor zijn negatieve antwoord op de
vraag of de kunsten en wetenschappen bijgedragen hadden aan de
verbetering van de zeden; je gaat toch ook niet zeggen, zei Voltaire, dat
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alle Academies belachelijk zijn omdat er één gek is geworden?
Hoewel Voltaire over de natuurkunde van Newton schrijft en daarmee
een belangrijke bijdrage levert aan de verbreiding van wetenschappelijke
denkbeelden, ontbreekt het hemzelf toch aan een programma van
wetenschappelijk humanisme en doet hij evenmin een poging tot
daadwerkelijke synthese van wetenschap en waarden. Hij neemt
genoegen met de constatering dat de morele wet, 'doe wat ge wilt dat
men u doet', universeel is en vroeg of laat door alle mensen ter harte zal
worden genomen, omdat het een consequentie is van hun
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gemeenschappelijke Rede. In het algemeen gaat Voltaire's streven naar
grotere menselijke vrijheid, verdraagzaamheid en redelijkheid niet
samen met een wetenschappelijke instelling.
In de gangbare benaderingen van de achttiende-eeuwse filosofie valt de
nadruk op Rousseau en Kant. Uit het oogpunt van het wetenschappelijk
humanisme zijn twee andere denkers sleutelfiguren: D'Alembert en
Mendelssohn. Natuurlijk zijn zij nooit echt vergeten; D'Alembert, wiens
naam verbonden is met een wiskundige stelling, een natuurkundig
principe en met vergelijkingen, wordt voortdurend genoemd vanwege
zijn veelgelezen voorrede van de Encyclopédie; Mendelssohn lijkt nog
niet zo lang geleden bij de herdenking van zijn tweehonderdvijftigste
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geboortedag door een nieuwe generatie herontdekt. Maar men kan niet
zeggen dat Mendelssohn en D'Alembert tot de grote filosofen worden
gerekend. Toch hebben beiden, zij het ieder op een verschillende manier,
een programma van wetenschappelijk humanisme en doen zij ook een
poging tot synthese van wetenschap en waarden. Bovendien oefenden zij
elk de nodige invloed op uit op latere generaties en tenslotte trachtte
ieder van hen in zijn persoonlijke sfeer naar zijn idealen te leven.
D'Alembert's uitgangspunt komt al heel eenvoudig tot uitdrukking in
zijn karakteristiek van de Rede, die aan Marcus Aurelius doet denken:
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wat wezenlijk en uniek aan de Rede toebehoort - dus voor alle volken
hetzelfde is - dat zijn de plichten waar mensen zich tegenover hun
medemensen aan te houden hebben. Dat wil zeggen dat de kennis van de
plichten jegens medemensen, de moraal, een van van de belangrijkste
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onderwerpen is waar de Rede kan worden uitgeoefend. Bij D'Alembert
vinden we dan ook een exact-wetenschappelijke behandeling van deze
moraal, die gebaseerd is op zogenaamde gevoelswaarheden zoals het
bestaan van een vrije wil. Kennelijk gaat D'Alembert hier te werk naar
analogie van zijn behandeling van de theoretische mechanica, waarin hij
met behulp van het axioma van het bestaan van beweging speciale
principes afleidt.
Dit lijkt ongelooflijk en D'Alembert zou zelfs van naïviteit kunnen
worden beschuldigd als hij niet tevens een schets had gegeven van het
specifieke vraagstuk van een rechtvaardige inkomensverdeling. Hiervoor
zijn volgens hem drie dingen nodig: ten eerste, een algemene theorie,
gebaseerd op hypothesen en definities, waarin stellingen kunnen worden
afgeleid; ten tweede meetprocedures, waarmee bijvoorbeeld kan worden
vastgesteld hoeveel geld individuele mensen, met hun verschillende
constituties, op een bepaald moment hebben, respectievelijk nodig
hebben om in hun absoluut noodzakelijke levensbehoeften te kunnen
voorzien; en ten derde, berekeningen op grond van theorie en
meetprocedures, waaruit consequenties worden getrokken voor een
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betere inkomensverdeling.
Hier lijkt D'Alembert's voorbeeld de
technische mechanica, waarin sinds Stevin conclusies worden getrokken
voor het vervaardigen van openbare werken.
Het is gemakkelijk om schamper te doen over deze 'ingenieursfilosofie',
maar er kan ook worden vastgesteld dat D'Alembert er toch maar in
slaagde, Socrates' analogie-redenering met technische producten de
wetenschappelijke vorm te geven, die tegenwoordig in de
welvaartseconomie niet ongewoon is, al wordt het normatieve karakter
van metingen van ongelijkheid daar niet overal even sterk
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beklemtoond. Voor D'Alembert was het een kwestie van humaniteit die
hemzelf ook aanging; toen hij in zijn latere leven door verschillende
jaargelden ver boven het bestaansminimum zat, gaf hij een deel van zijn
overschot aan mensen uit zijn omgeving die daar anders onder zouden
zitten. Geen wonder dat D'Alembert door de Schotse filosoof en
historicus Hume als toonbeeld van een deugdzaam en filosofisch figuur
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werd beschouwd.
De Duitse Socrates werd hij genoemd, zelfs de derde Moses, Moses
Dessau, die zijn Duitstalige geschriften ondertekende met Moses
Mendelssohn. In tegenstelling tot D'Alembert is Mendelssohn nooit lid
van de Berlijnse Academie van Wetenschappen geworden, maar dat lag
niet aan een gebrek aan wetenschappelijk aanzien; zijn benoeming werd
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alleen niet bekrachtigd door de koning van Pruisen. Zo bleef hij alleen
zijn vrije tijd aan de studie van kunsten en wetenschappen besteden, wat
niet wil zeggen dat dit voor hem zomaar een vrijetijdsbesteding was; deze
studie was nodig, zo zei hij, om al zijn meningen en handelingen te
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kunnen toetsen.
De Rede ('die Vernunft') speelt bij Mendelssohn een beslissende rol bij
zijn morele handelen. Een van zijn scherpste uitspraken kan zelfs als een
negatieve uitdrukking van wetenschappelijk humanisme worden gezien:
'Indessen entstehet der Vernunfthass und der Menschenhass auf eine
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ähnliche Weise'. (Haat tegen de Rede en haat jegens mensen ontstaan
op analoge wijze.)
Mendelssohn's wetenschappelijke benadering van het humanisme ligt
vooral op het gebied van de begripsprecisie. Zijn taalkritische instelling
past overigens wonderwel bij zijn respect voor het individu. Hiermee
heeft hij de grondslag gelegd voor het moderne wetenschappelijk
humanisme, waarin morele principes zo geformuleerd worden dat zij
betrekking hebben op individuele mensen van vlees en bloed, en niet op
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'gemiddelden', laat staan op algemene abstracties. Een van de beste
bewijzen voor deze wetenschappelijke instelling treffen we aan in een
brief van Mendelssohn aan ene August von Hennings. Deze had zich
erover beklaagd dat de menselijke soort zo weinig vooruitging.
Mendelssohn antwoordde dat de bedoeling van de natuur niet de
vervolmaking van de menselijke soort is, maar de vervolmaking van de
mens, het individu, in die zin dat ieder individueel mens zijn aanleg en
vaardigheden moet ontwikkelen. Scherp wijst hij Hennings terug als hij
schrijft: 'De menselijke soort als zodanig is geen op zichzelf bestaand
30
wezen; zij bestaat veeleer uit individuele mensen.'
Ook in Mendelssohn's 'humanistisch manifest', zijn verhandeling over
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de vraag 'wat houdt verlichten in' ('Was heisst Aufklären?'), komt zijn
behoefte aan betere begripsbepalingen naar voren. Mendelssohn brengt
hier een tweedeling aan tussen 'cultuur' en 'verlichting'; bij cultuur gaat
het meer om praktische, ambachtelijke, artistieke en sociale
vaardigheden en de producten daarvan; bij verlichting gaat het meer om
verstandelijk nadenken over de dingen van het menselijk leven en de
daaruit voortvloeiende kennis. Maar dat betekent niet dat er bij hem van
twee gescheiden culturen sprake is, om met Charles Snow te spreken.
Alleen waar cultuur en verlichting gelijk opgaan, zijn zij voor elkaar de
beste voorzorgsmiddelen tegen bederf of corruptie. De combinatie van
cultuur en verlichting heet pas 'beschaving', 'Bildung' in het Duits.
Het is eigenaardig dat in de literatuur bijna steeds alleen naar Kant's
beantwoording van de vraag 'wat is verlichting' ('Was ist Aufklärung?')
wordt verwezen, terwijl Mendelssohn's opstel uit begripskritisch oogpunt
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al zoveel meer terzake is. Wellicht was veel verwarring voorkomen als
Mendelssohn's voorstellen voor het gebruik van de woorden 'Aufklärung',
'Cultur' en 'Bildung' algemeen waren overgenomen. Bovendien was dan
wellicht het normatieve karakter van die woorden meer tot de gebruikers
ervan doorgedrongen. Over het laatste bestaat bij Mendelssohn geen
enkel misverstand als hij beklemtoont dat de bestemming van de mens
altijd zijn richtsnoer is geweest. 'Bildung', cultuur en verlichting zijn het
resultaat van menselijke inspanningen om hun sociale toestand te
verbeteren.
Mendelssohn's nadruk op taal is een opvallend verschil met Kant; een
taal verkrijgt verlichting door de wetenschappen, en cultuur door sociale
omgang, poëzie en welsprekendheid. Door de eerste wordt een taal
geschikter voor theoretisch, door het tweede voor praktisch gebruik.
Volgens Mendelssohn is trouwens de taal van een volk de beste
aanwijzing voor zijn beschaving. Hoezeer Mendelssohn over taalgebruik
nadacht, blijkt uit zijn onverhulde kritiek op de filosofie van zijn tijd, als
hij de beruchte controversen tussen filosofische scholen terugvoert op
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louter woordenstrijd - een conclusie die Kant's geïrriteerdheid opwekte,
maar daarom nog niet onjuist hoeft te zijn. Niet geheel los van deze
opvatting staat zijn humanistische beginselverklaring dat de
werkelijkheid alleen te begrijpen is met een beroep op menselijke
vermogens: 'ik erken geen andere eeuwige waarheden dan die welke niet
alleen begrijpelijk zijn voor de menselijke Rede, maar ook door
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menselijke krachten kunnen worden aangetoond en bevestigd.'
Tenslotte lijkt het niet overbodig om te vermelden dat deze Duitse
Socrates wel gewicht toekende aan oefening; het samengaan van
humanisme met wetenschap moet geleerd worden. Het geweten is het
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resultaat van permanente oefening van onze intellectuele krachten. Wat
dit betreft kan de derde Moses zeker worden opgenomen in de rij van
grote figuren die zijn aan te merken als voorlopers van de 'éducation
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permanente'.
De negentiende eeuw
Naast wetenschappelijk-humanistische ideeën hielden D'Alembert en
Mendelssohn er ook opvattingen op na die moderne wetenschappelijk
humanisten niet meer zouden onderschrijven; zo erkennen bijvoorbeeld
beiden op intellectuele gronden het bestaan van een opperwezen. Het
zijn echter de genoemde vernieuwingen van D'Alembert en Mendelssohn
die indruk maakten op jongere tijdgenoten en hun volgelingen.
D'Alembert's programma voor de toepassing van exacte methoden in de
moraal werd al door Condorcet uitgebouwd tot een nieuwe wetenschap,
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sociale wiskunde genoemd; aan Mendelssohn's programma voor
grotere individuele wetenschappelijke en culturele ontwikkeling werd
door Wilhelm van Humboldt gestalte gegeven in zijn voorstellen voor de
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organisatie van de hogere wetenschappelijke instellingen in Berlijn. Uit
zijn nagelaten handschriften blijkt hoe nauw Humboldt bij Mendelssohn
aansloot. Diens doel van 'de bestemming van de mens' wordt letterlijk
door hem overgenomen. Hij geeft aanzetten tot een 'Theorie der Bildung'
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en hij formuleert een individualiteitsleer. Samen gaan deze theorieën
uit van het principe dat elk individueel mens uniek en gedurende zijn of
haar hele leven onaf is.
Mendelssohn's terminologie van verlichting en cultuur keert letterlijk
terug in Humboldt's 'Ideeën voor een poging om de grenzen van de
werkzaamheid van de Staat te bepalen' uit 1792. Weliswaar werd dit werk
pas in 1851 volledig uitgegeven, maar toen miste het zijn uitwerking niet;
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John Stuart Mill's boek 'Over vrijheid' is er de directe opvolger van. Ook
is de invloed nog merkbaar in 'The subjection of women' (De
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onderdrukking van vrouwen). Zo is Mendelssohn's gedachtengoed
indirect tot Groot-Brittannië doorgedrongen.
Op de negentiende-eeuwse continentale filosofen hadden D'Alembert
en Mendelssohn weinig invloed; maar deze hadden op hun beurt
nauwelijks iets te zeggen aan de negentiende-eeuwse beoefenaren van de
exacte wetenschappen die zelf de grondslagen van hun theorieën gingen
onderzoeken, een verschijnsel dat 'de wetenschappelijke wending' kan
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worden genoemd.
Toen Condorcet's 'Schets van een historisch overzicht van de
vorderingen van de menselijke geest' in 1847 voor het eerst in druk
verscheen, was zijn 'tiende tijdperk van de toekomst' nog niet
aangebroken; nog steeds waren de ongelijkheden tussen staten niet
opgeheven, er waren geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen, niet
alle mensen waren vrije burgers en er was nog geen sprake van een
continue verbetering van ieders levensomstandigheden. Maar dat de
kennis van de natuur al een aanzienlijke positieve bijdrage had geleverd
aan de materiële welstand en het geestelijk welzijn van de volkeren van
Europa, kon volgens een andere leerling uit de kring van Mendelssohn,
Alexander von Humboldt, zelfs door de grootste reactionair niet meer
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worden ontkend. En de Duitse econoom Gossen schrijft geheel in de
geest van D'Alembert het eerste wiskundig-economisch werk, waarin
wetenschappelijk wordt aangetoond dat niets een paradijs op aarde in de
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weg hoeft te staan...
Het is duidelijk dat de geestelijke nazaten van de gebroeders Humboldt
nogal optimistisch waren over de vooruitgang in het wetenschappelijke
tijdperk, zoals zij hun tijd zagen. Hierin lijken zij van D'Alembert en
9

Mendelssohn te verschillen. Dezen hadden met zoveel woorden een
terugval in de barbarij zeker voor mogelijk gehouden. Toch was ook de
meest consequente wetenschappelijk humanist van de negentiendeeeuw, de Engelse wiskundige en wetenschappelijke filosoof William
Kingdon Clifford niet onverdeeld optimistisch. Het is waar dat volgens
hem wetenschappelijk denken 'de vooruitgang zelve' is, maar daarmee is
niet gezegd dat wetenschappelijk denken altijd in ere zal worden
gehouden; 'het is heel goed mogelijk dat de morele en intellectuele
cultuur van Europa wordt weggevaagd door een herleving van
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bijgeloof'.
Clifford deed in 1875, in zijn verhandeling 'Goed en slecht; de
wetenschappelijke basis voor hun onderscheid', een poging om morele
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gevoelens en wetenschappelijke methoden samen te brengen. Hij
betoogde, in de geest van D'Alembert, dat een wetenschappelijke
behandeling van ethiek mogelijk is; hij stelde, in de geest van
Mendelssohn, dat morele noties, inclusief menselijke waarden, zo
moeten worden opgevat dat zij vrij zijn van onwetenschappelijke
opvattingen. Dat wil zeggen, Clifford zag ten eerste in dat
wetenschappelijke methoden zo moeten worden opgevat dat traditionele
opvattingen over ondeugdelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke resultaten voor de realisering van menselijke waarden
er geen vat op hebben, en ten tweede dat menselijke waarden zo moeten
worden opgevat dat zij bevrijd worden van onwetenschappelijke, zoals
metafysische ideologieën.
Wetenschappelijke methoden worden door Clifford niet beperkt tot
natuurwetenschappelijke behandelingen; hij erkent die ook in de
psychologie en de sociologie, waarin opvattingen, gevoelens,
bedoelingen, wensen en dergelijke aan mensen worden toegeschreven;
daar wordt, met andere woorden, menselijk gedrag in zogenaamde
intentionele taal verklaard. Wat dat betreft nam Clifford alvast een
voorschot op de ontwikkeling van deze laatste wetenschappen. En alsof
hij Gossen gelezen had, schreef hij dat de wetten van de politieke
economie net zo hard zijn als de wet van de zwaartekracht. De kwestie is
alleen dat men er gebruik van moet maken, net zoals dat in de weg- en
waterbouw gebeurt met de wet van de zwaartekracht. 'Zij die de tekenen
des tijds verstaan lezen erin, dat het koninkrijk des mensen ophanden
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is.'
De twintigste eeuw
Hoe goed doordacht Clifford's wetenschappelijk humanisme ook was,
zijn directe invloed lijkt gering. Hiervoor zijn verschillende verklaringen
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te geven; hij stierf jong, op 33-jarige leeftijd, nog voordat hij in de
gelegenheid was geweest zijn denkbeelden toe te passen op de problemen
van zijn tijd. Ook is opgemerkt dat Clifford leefde in de hoogtijdagen van
het negentiende-eeuwse liberalisme en niet kon voorzien in welke mate
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klasseconflicten en nationale botsingen de situatie zouden compliceren.
Daarnaast veranderde het intellectuele klimaat in Europa sinds het
laatste kwart van de negentiende eeuw. Samenbrengen van
wetenschappelijke methoden en morele gevoelens bleek niet haalbaar.
Wetenschappelijke onderzoekers hadden al genoeg aan zuiver
wetenschappelijke problemen; ethiek lieten zij, uitzonderingen zoals
Mach en Poincaré daargelaten, graag over aan politieke leiders,
pedagogen, schrijvers en dichters. Filosofen, en zij niet alleen, voelden
zich geroepen om tegenstellingen te benadrukken; wetenschap tegenover
waarden, natuurwetenschappen tegenover geesteswetenschappen,
reflectie tegenover intuïtie, verstand tegenover gevoel en zelfs
wetenschap tegenover mystiek. Daarbij kozen velen dan ook nog eens
voor de geesteswetenschappen of, in het algemeen, voor een
geïdealiseerde gevoelskant. Men moet niet vergeten dat de
wetenschappelijke wending zich aan het eind van de vorige eeuw al
grotendeels heeft voltrokken; algemene filosofische vragen worden
beperkt
tot
grondslagenproblemen
van
de
wetenschappen.
Wetenschappelijke filosofen vragen zich bijvoorbeeld niet meer af wat
'ruimte' en 'tijd' zijn, maar onderzoeken de structuur van de ruimte- en
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tijdstheorieën die deel uitmaken van natuurkundige theorieën.
Voor filosofen die de wetenschappelijke ontwikkelingen niet meer
konden volgen, zat er niet veel anders op dan filosofische theorieën te
bedenken die weinig of niets met wetenschap te maken hadden. Dit
bracht met zich mee dat zij geen effectief antwoord konden geven op de
problemen van hun tijd die het gevolg waren van ontwikkelingen in
wetenschap en techniek.
Natuurlijk waren er ook reacties: in Engeland verdedigde Russell vlak
voor de Eerste Wereldoorlog 'de wetenschappelijke methode in de
filosofie', maar deze was uitdrukkelijk alleen gericht op het begrijpen van
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de wereld en niet op het verbeteren van het leven. Bij wetenschap ging
het immers om feiten en niet over ethische noties... Russell's leerling
Wittgenstein gaf zelfs een logisch-filosofische draai aan dit dualisme door
het onderscheid tussen 'hoe iets is' en 'hoe het zou moeten zijn' te laten
corresponderen met 'wat gezegd kan worden' en 'wat alleen maar
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getoond kan worden'. Morele dilemma's zouden alleen kunnen worden
duidelijk gemaakt aan de hand van gelijkenissen, fabels, mythen, en
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dergelijke, dat wil zeggen door middel van analogieën.
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In de Verenigde Staten, het land van Woodrow Wilson, is het echter
John Dewey die in zijn 'Reconstruction in philosophy' van 1920 het
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dualisme wil opheffen. De indruk die de Eerste Wereldoorlog op hem
had gemaakt was hier niet helemaal vreemd aan; Dewey stelde vast dat
natuurwetenschappelijke disciplines ethisch worden zodra zij bijdragen
leveren aan de ontdekking van concrete menselijke ellende en aan de
ontwikkeling van plannen om die te verhelpen of te verlichten. Maar dit
houdt tegelijkertijd in dat de ethiek zelf niet alleen haar extreem
moralistische karakter, maar ook haar vaagheid verliest; die
wetenschappelijke bijdragen gaan een integrerend bestanddeel van de
ethiek vormen.
Dewey heeft in die tijd de droom van een wereld waarin de kloof tussen
het materiële, het mechanische, het wetenschappelijke, en het morele,
het ideale is geslecht. Wetenschap en humanisme zijn daar één
geworden. Weliswaar spreekt hij niet van een paradijs op aarde, of van
het koninkrijk des mensen, maar wel voorziet hij, net zoals Alexander
von Humboldt, een continu proces van verbetering van welvaart en
welzijn.
Een kleine dertig jaar later, na de Tweede Wereldoorlog, moet Dewey,
in een nieuwe inleiding bij de heruitgave van het genoemde boek,
vaststellen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek hoe langer
hoe meer het leven van iedereen doordrenken, zonder dat binnen de
wetenschap zelf of in een bestaande ethische theorie de middelen
aanwezig zijn om de consequenties voor menselijke waarden te
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analyseren en te evalueren. Nu zouden er wetenschapsbeoefenaren
kunnen zijn, die beweren dat de morele problemen die verbonden zijn
met de effecten van wetenschap en techniek, door die wetenschap en
techniek zelf ook zullen worden opgelost; maar er zouden ook critici
kunnen zijn, die beweren dat wetenschap en techniek alleen maar méér
morele problemen zullen opleveren. Vrij vertaald komt Dewey's diagnose
er op neer dat geen van beide groepen hun beweringen kunnen
waarmaken; daarvoor ontbreekt het hun aan de geschikte instrumenten
om die problemen te bepalen of aan te pakken. Vandaar dat Dewey in
1948 pleit voor een morele menselijke wetenschap waarin deze
instrumenten wel worden ontwikkeld.
Nog geen jaar later schrijft Feigl zijn manifest waarin hij een
wetenschappelijk humanisme voor mogelijk houdt. Er is weinig fantasie
voor nodig om te veronderstellen dat Feigl geïnspireerd werd tot zijn
wetenschappelijk-humanistisch manifest door lezing van de
indrukwekkende poging tot synthese van de hoogbejaarde Dewey. Maar
men hoeft ook niet over veel inzicht te beschikken om te vermoeden dat
de mogelijkheid van zo'n synthese theoretisch of theologisch zou worden
aangevochten. In 1966 voelde Feigl zich dan ook nogmaals genoodzaakt
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tot wetenschappelijk humanisme op te roepen, maar ditmaal was zijn
appèl dwingender: 'als wij onszelf op deze planeet niet willen vernietigen
door het immorele en stupide gebruik van onze wetenschappen en onze
technologische macht, als we onze macht willen gebruiken voor de
verbetering van het menselijk bestaan, dan is datgene waar we het meest
dringend behoefte aan hebben, een nieuw tijdperk van verlichting, zowel
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in wetenschappelijk als in ethisch opzicht.'
Mens en computer
Vijfentwintig jaar later kunnen we vaststellen dat er nog steeds geen
sterke wetenschappelijk-humanistische stroming is, terwijl toch de
doordrenking van wetenschap en techniek van het dagelijkse leven alleen
maar sterker is geworden. Wel begint het besef door te dringen dat de
zgn. milieuproblematiek alleen kan worden opgelost door een synthese
van wetenschappelijk onderzoek en de effectieve erkenning van de
noodzaak van een leefbare wereld voor toekomstige generaties. De
negatieve effecten van technische productie en producten op de
levensvoorwaarden op 'onze planeet' zijn meetbaar geworden. Als het
gaat om 'natuurlijke' menselijke waarden zoals gezondheid, hoeft men
geen wetenschappelijk humanist te zijn om te erkennen dat een
wetenschappelijke aanpak vereist is om zulke waarden te realiseren.
Wat met name de effecten van de invoering van computers betreft, is de
situatie niet zo duidelijk. Hier gaat het om morele waarden zoals vrijheid,
maar ook privacy en individualiteit en aantastingen daarvan laten zich
moeilijker vaststellen dan aantasting van de gezondheid, laat staan van
een ozonlaag. Hoewel de analytische verheldering van morele noties
sinds 1960 een grote vlucht heeft genomen, is het niet evident dat het
vraagstuk van de morele consequenties van computertechnologie
wetenschappelijk kan worden aangepakt.
Dit laat niet weg dat geïnteresseerde humanisten hun standpunten ten
aanzien van de zogenaamde computerrevolutie al bepaald hebben. Er
kunnen twee uitersten worden onderscheiden, die hier gemakshalve de
neo-mechanistische en de neo-mysticistische worden genoemd. Beide
hebben namelijk een zekere verwantschap met posities die ten tijde van
de zogenaamde machinerevolutie werden ingenomen, ofschoon neomechanistische humanisten verschillen tussen computers en traditionele
machines
beklemtonen,
en
neo-mysticistische
humanisten
overeenkomsten.
Neo-mechanistische humanisten zien met stijgende bewondering naar
de mogelijkheden die computers bieden, zoals het uit handen nemen van
geestdodend, slopend of gevaarlijk werk, het helpen bij of zelfs
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overnemen van intellectuele activiteiten en het vergroten van de
communicatiemogelijkheden. Als het gaat om de vergelijking tussen
mensen en machines, dan wordt door hen vastgesteld dat de stelling van
de discontinuïteit tussen mensen en machines niet langer houdbaar is,
omdat computergestuurde machines in intellectueel opzicht hoe langer
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hoe meer op mensen gaan lijken. Het gedrag van deze machines kan
alleen nog maar verklaard en begrepen worden in de intentionele taal
waar Clifford al op gewezen had. En als Wittgenstein gelijk heeft dat
morele keuzen voornamelijk worden gedaan op grond van analogieën,
dan kan worden opgemerkt dat er nu al machines zijn die analogieën
kunnen zien. De weg is open voor een moreel expertsysteem ('morality
machine'), dat begrippen als 'verraad' en 'samenwerking' niet alleen kan
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representeren, maar ze ook op verschillende situaties kan toepassen.
Volgens Margaret Boden, aan wie deze gedachtengang is ontleend,
hangen veel potentiële negatieve effecten van de invoering van hoe langer
hoe intelligenter machines af van de onjuiste opvatting dat 'mechanisme'
en 'menselijke kwaliteiten' onverenigbaar zijn. Zij gaf zelfs een
wetenschappelijk-humanistisch tintje aan deze krasse stelling, door er, in
de geest van Mendelssohn, een nog algemenere stelling mee te
verbinden; 'als mensen denken dat wetenschap een mensbeeld biedt dat
onverzoenlijk is met humanisme, dan moeten zij òf hun menselijkheid
ontkennen - met sociaal verwoestende resultaten - of anders
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wetenschappelijk inzicht in de mensheid prijsgeven.'
Voor neo-mysticistische humanisten is de uitvinding en ontwikkeling
van computers daartegen aanleiding om met stijgende bewondering te
kijken naar de exclusieve mogelijkheden die mensen alleen al in
intellectueel opzicht hebben, zoals creativiteit, flexibiliteit en openheid.
Zelfs zogenaamde expertsystemen zouden niet aan deze mogelijkheden
toekomen omdat de programma's ervan gebonden zijn aan bepaalde
gesloten structuren, terwijl de genoemde eigenschappen juist het
doorbreken van bestaande structuren inhouden. Degenen die suggereren
dat bijvoorbeeld medische expertsystemen een diagnose zouden kunnen
stellen, bezondigen zich aan een gevaarlijke misleiding van potentiële
gebruikers; voor het stellen van een echte medische diagnose zijn
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namelijk die exclusief menselijke eigenschappen onontbeerlijk.
Volgens Terry Winograd, aan wie deze gedachtengang is ontleend,
houdt dit in dat expertsystemen alleen nuttig kunnen zijn als de
gebruikers ervan werkelijk begrijpen wat deze doen, doordat zij de
beperkingen van zulke systemen door en door kennen. Deze eis komt er
in feite op neer dat alleen de experts zelf van expertsystemen gebruik
mogen maken.
Hoezeer de neo-mechanistische en de neo-mysticistische humanisten
ook van mening verschillen, beide partijen blijven humanisten die de
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algemene stelling onderschrijven die ooit eens fraai verwoord werd door
de Nederlandse minister van wetenschapsbeleid Van Trier. In zijn rede
'Micro-electronica en de kwaliteit van de mens' zei deze: 'Het moet ons
erom te doen zijn ook deze technologie in dienst te stellen van de
bevrijding en verrijking van de mensen en niet voor de vergroting van de
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serviliteit en de geestelijke verarming.'
Wel worden door neo-mechanistische en neo-mysticistische
humanisten verschillende zogenaamde scenario's voor de toekomst
geschetst. Dit kan wellicht ook het beste worden duidelijk gemaakt aan
het voorbeeld van expertsystemen. Terwijl neo-mysticistische
humanisten de rol van de experts bij expert-systemen alleen maar willen
vergroten, vinden neo-mechanistische humanisten het juist gewenst dat
de mystiek die er om menselijke experts hangt door de invoering van
expertsystemen wordt teruggedrongen en de macht van de experts wordt
60
verminderd.
Toch is het niet zo dat deze twee visies ons voor een dilemma plaatsen
en we voor of tegen één ervan moeten zijn. Op de keper beschouwd zijn
geen van beide opvattingen op een solide basis gefundeerd. De neomysticistische humanisten, die zich verzetten tegen een zogenaamde
'rationalistische traditie', ontlenen hun noties en argumentaties
voornamelijk aan anti-wetenschappelijke filosofische theorieën. Voor
zover de neo-mechanistische humanisten zich rekenschap geven van de
grondslagen van hun conclusies, lijkt het alsof zij zich wel op
wetenschappelijke resultaten beroepen. Toch baseren ook zij zich op een
filosofische theorie, computationalisme genaamd, die op zijn gunstigst
verbonden
is
met
een
zeer
heterogeen
wetenschappelijk
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onderzoeksprogramma, de zogenaamde cognitiewetenschap.
Het is nu niet moeilijk meer om een alternatief aan te geven in de vorm
van een wetenschappelijk-humanistische benadering van mogelijke
morele consequenties van computertechnologische beslissingen, of die
nu betrekking hebben op expertsystemen, geautomatiseerde
betaalsystemen,
gecomputeriseerde
strafzaak-behandelingen,
databanken of opererende robots. Zonder in details te vervallen kan in
een vijftal punten opgesomd worden, waar zo'n benadering tenminste
aan zou moeten voldoen.
Ten eerste dient een zo volledig mogelijk overzicht te worden gemaakt
van de menselijke morele waarden die in het geding kunnen zijn. Al
genoemd werden vrijheid, privacy en individualiteit. Bekend zijn ook
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheden en verschillende vormen van
verbondenheid; 'humaniteit' is een meer algemene waarde, die onder
andere menselijke waardigheid, medemenselijkheid en integriteit omvat.
Ten tweede dient een zo nauwkeurig mogelijke interpretatie aan elk van
deze noties te worden gegeven, waardoor het mogelijk wordt in
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voorkomende gevallen vast te stellen in hoeverre de betreffende waarde
in acht wordt genomen. Deze heet dan 'voorlopig geoperationaliseerd'.
Ten derde wordt een overzicht gemaakt van technologische
vernieuwingen waarvan kan worden aangenomen dat deze invloed
kunnen uitoefenen op bestaande waarden.
Ten vierde worden op grond van wetenschappelijk vastgelegde
ervaringen scenario's ontworpen waarin de gesignaleerde technologische
vernieuwingen in bepaalde mate zijn doorgevoerd.
Ten vijfde wordt voor elk van die scenario's en elk van de zo nodig
nader geoperationaliseerde waarden de vraag beantwoord of deze waarde
binnen dat scenario tenminste intact blijft. Hierbij hoort ook de vraag
naar mogelijk misbruik van computervoorzieningen.
Het doel is duidelijk: de verkregen antwoorden dienen te worden
aangegrepen om zonodig ingezette ontwikkelingen bij te sturen.
Eenvoudig gezegd komt de hele procedure, of het hele programma, er op
neer dat beweringen over mogelijke versterking dan wel aantasting van
bepaalde fundamentele morele menselijke waarden door technologische
ontwikkelingen zo goed mogelijk onderbouwd worden. Dit is op zichzelf
natuurlijk geen schokkende conclusie, maar tot nu toe ontbreekt het
veelal aan zo'n onderbouwing. Als dit komt doordat de analytische,
wetenschappelijke èn computertechnische instrumenten daartoe nog
steeds te weinig ontwikkeld zijn, dan is de verdere ontwikkeling van deze
instrumenten een eerste taak voor het moderne wetenschappelijk
humanisme.
Dames en heren curatoren en bestuurders van de Stichting Socrates,
Graag spreek ik mijn erkentelijkheid uit voor het door u aan mij
geschonken vertrouwen om mij te benoemen op een leerstoel die uniek is
in het Nederlandse universitaire bestel. U kunt ervan verzekerd zijn, dat
ik mijn uiterste best zal doen mijn taak goed te vervullen.
Dames en heren bestuurders van de Rijksuniversiteit Limburg,
De methode van probleemgestuurd onderwijs is direct gebaseerd op de
opvatting dat wijsheid telkens opnieuw door elke individuele student zelf
moet worden verworven. Dat ik door uw instemming met mijn
benoeming deze methode in de praktijk kan brengen, stemt mij met
dankbaarheid.
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Een woord van dank geldt ook de bestuurders van de Katholieke
Universiteit Brabant, die het mij mogelijk maakten deze taak naast mijn
bestaande werkzaamheden op mij te nemen.
Dames en heren leden van de Faculteit der Algemene Wetenschappen,
Uw faculteit is in korte tijd van een dienstverlenings- en
onderzoeksinstituut veranderd in een faculteit met twee eigen
studierichtingen, Cultuur- en Wetenschapsstudies en Kennistechnologie.
Ik hoop dat deze twee studierichtingen zich in harmonie met elkaar
zullen ontwikkelen. Op mijn steun kunt u daarbij rekenen.
Hooggeleerde Van den Herik,
Onder uw bezielende leiding is de vakgroep Informatica al een begrip
geworden. Het lidmaatschap van deze vakgroep beschouw ik als een
groot voorrecht.
Hooggeleerde Doorman,
U hebt gedurende acht jaren op zo'n voorbeeldige wijze aan mijn
'Bildung' bijgedragen, dat ik graag van de gelegenheid gebruik maak in
het openbaar van mijn dankbaarheid blijk te geven.
Zeergeleerde Birner,
Zeven jaar geleden verzorgden wij een boeiend doctoraalcollege voor
studenten van de Economische Faculteit aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Het verheugt mij dat wij onze samenwerking in Maastricht
kunnen voortzetten.
Dames en heren studenten,
De Universiteit is nog steeds een instelling waar studenten in belangrijke
mate voor hun verdere leven gevormd worden. Ik hoop aan deze vorming
bij te dragen door u wegwijs te maken in de humanistische visies op
mens en computer.
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