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5 Waar staan we nu?

• Dualisme; de scheiding lichaam-geest is een probleem 
geworden. Daarmee is waarheidsvinding en vrijheid 
een probleem geworden, maar wat is het alternatief?

• Humanisme; mens en de rest van de natuur vloeien in 
elkaar over. Is er iets ‘typisch menselijk’?

• Existentialisme; ik kan mijzelf niet in vrijheid neerzetten 
want ik ben (ook) en product van aanleg en 
omgevingsfactoren. Wat drijft menselijke existentie? 

• Liberalisme; de autonome vrije mens die aan de basis 
staat van elke vorm van liberalisme blijkt niet te 
bestaan, 

• Narrativiteit; als alles narratief is hoe zit het dan met 
waarheid, vrijheid en waarden? 
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Zoektocht naar een nieuw  
mensbeeld
Nu is er een zoektocht gaande naar wat er overblijft van 
de menselijke uitzonderingspositie.
Sterke stemmen in dit debat komen van Dawkins en 
Dennett. Hun visie is baanbrekend, maar wordt vaak 
gesimplificeerd (ook door henzelf). 
• Natuurwetenschappen en materialiteit staan voorop,
• Voldoen aan idee dat mens ook natuur is en dat natuur 

zich evolutionair ontwikkelt,
• Beiden heffen min of meer de vrije wil op,
• Vrijheid en narrativiteit krijgen de betekenis van een 

begeleidend verhaal bij wat zich gedetermineerd 
afwikkelt.
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Mensen en algoritmes

• Dennett is een van de mensen die het idee dat de 
mens een algoritme is sterk heeft uitgedragen.

• Invloedrijk, sterk natuurwetenschappelijk 
onderlegd en zijn ideeën over evolutie en menselijk 
gedrag worden ondersteund door onderzoek. 

• Past in stand van zaken (tijdgeest) in de filosofie 
(Nietzsche) en de neurowetenschappen(MRI) om 
maar twee te noemen.
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Een kleine greep uit hun 
materialistische ideeën 
• Selfish genes ; mensen zijn drager van kleinste 

eenheden (genen) die in leven willen blijven.
• Alle gedrag is evolutionair te duiden,
• De behoefte aan altruïsme en andere waarden 

worden later opgenomen in het mensbeeld in de 
vorm van memen.

• Memen zijn zaken die cultureel worden 
overgedragen en zich verspreiden als een virus. Ze 
zijn deel van het evolutionair proces, maar in 
beginsel niet materieel aanwijsbaar.
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Dennett in van Bacterie tot Bach 
en terug (2017) 
• Alles is evolutie en algoritmes ( meerdere varianten) zijn 

een goede beschrijving van hoe dat gaat
• Menselijke denken draait de waarheid om; we denken dat 

wij begrip hebben ontwikkeld, maar begrip heeft zich 
ontwikkeld en wij dragen dat uit middels taal en verhalen. ( 
ook algoritmes) 

• Wij hebben onszelf gededarwiniseerd. Menselijke begrip is 
toch anders dan dat van machines of termieten. (in Bacterie 
tot Bach)

• Verhaal over samenwerking en vertrouwen in de menselijke 
soort als evolutionaire verworvenheid. Een geschiedenis 
waarin wij mensen computers bouwen die we door onze 
neiging tot antropomorfiseren teveel toevertrouwen, terwijl 
wij met onze genen en memen deze voortdurend zouden 
moeten monitoren.
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Probleem van mens als algoritme 

• Het idee ‘alles is evolutionair en algoritmisch’ is zelf 
een narratief. Een werkhypothese. 

• Deze hypothese heeft echter al wel school gemaakt 
en daarmee biedt het een bodem voor het kritiek 
leveren op waarden die we eerste koesterden( niet 
altijd uitdroegen overigens), zoals vrije wil, 
autonomie, democratisch keuzes en menselijke 
waardigheid.
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Tweeledig probleem van Harari

• Zijn wij algoritmes? Deze vraag gaat enerzijds over een 
mensbeeld dat vastloopt en nu vanuit één specifieke 
benadering opnieuw vorm krijgt.

• Anderzijds gaat het over de vraag wie er over de 
algoritmes beslist. Wat gebeurt er op maatschappelijk 
en politiek niveau met de data en de verwerking 
daarvan is dan het probleem.

• Het grijpt in elkaar als mensen worden opgevat als 
onvrije en gedetermineerde materialiteit en dit idee de 
status van objectiviteit wordt toegekend, terwijl 
ondertussen de dataverwerking effectief ( al dan niet 
vermeende) vrijheid en autonomie van mensen 
afneemt.
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Tegenstemmen 

• Klopt het idee wel dat wij algoritmes zijn en hoe staat 
het met de wetenschappelijke bewijsvoering van dit 
idee?

• Wat is het politiek maatschappelijk effect van deze 
mensopvatting en wie of wat oefent daar macht uit? 
Wie gebruikt de algoritmes en welke effecten hebben 
die algoritmes op vrijheid, autonomie en liberalisme?

• Is wat er gebeurt in de wereld gedetermineerd, of het 
gevolg van politieke keuzes? 

• En wat of wie in het evolutionaire proces komt in verzet 
tegen wat is? 
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Video’s 

Video Harari en Kelly 
• Van deze video laat ik een deel (16.38 -25.38) zien aan 

het eind van het college. Als het thuis niet te volgen is 
in de zaal, kun je je eigen video opstarten vanaf 
www.maieutiek.nl onder cursusmateriaal.

• https://tvblik.nl/tegenlicht/mensen-goden-en-
technologie-1

• Video Panopticon 
https://www.youtube.com/watch?v=FUyB0Tsj6jE

• Video sociale controle China
• https://www.youtube.com/watch?v=W9Y4EvYoMVM
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