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Weg met de mens!
Hans Harbers
‘De mens is de kroon op Gods schepping’, aldus een van de centrale leerstukken uit
onze joods-christelijke traditie. Van dat leerstuk bestaat ook een geseculariseerde
versie: ‘De mens is de maat van alle dingen’. Dat noemen we humanisme. Niet
toevallig worden beide tradities vaak in één adem genoemd. Hoezeer ze ook
elkaars tegenpolen mogen zijn op een religiositeitschaal, ze delen de opvatting dat
de mens het centrum van de kosmos vormt. Ergo: beide tradities hanteren een
antropocentrisch wereldbeeld.
Deze antropocentrische denkwijze heeft op tal van plaatsen en in vele contexten
een sterk bevrijdend, letterlijk ‘verlichtend’ karakter gehad ? en heeft dat nog steeds.
Het ontdoet het menselijk handelen, of in ieder geval de legitimatie van dat
handelen, van allerlei historische en/of metafysische boeien. Of het nu de traditie
van een land, volk, of streek betreft, of de eigenschappen van een natuurlijke,
kosmische of zelfs goddelijke orde: de mens wordt uit zijn zelfopgelegde
onmondigheid bevrijd en tot een autonoom, rationeel wezen verklaard, in staat en
verplicht tot het afleggen van verantwoording voor zijn/haar doen en laten. Met de
formulering van de universele mensenrechten is de bescherming van die autonomie
zelfs een wereldwijde politieke plicht geworden. Daar is helemaal niks mis mee.
Modernisme en Auschwitz
En toch is ons humanistische erfgoed niet onomstreden. De Verlichtingsidealen van
‘ons modernen’ verkeren maar al te snel in hun tegendeel. Zo hebben milieufilosofen
en ?activisten er terecht op gewezen dat juist dit centraal stellen van de mens één
van de oorzaken is van de catastrofale vernietiging van de natuur. Omdat de mens
maat van alle dingen is, wordt de natuur tot een instrument gemaakt, ondergeschikt
aan onze doelen, zonder eigenwaarde. En in de politieke theorie is vaak een
verband gelegd tussen modernisme en Auschwitz: nationaal-socialistische ideeën
en praktijken over de zuiverheid van het ras, de eugenetica en de vernietiging van
de joden zouden geen historische buitenplaatsen zijn (iets excentrieks waar zelfs
geen woorden voor zouden zijn, aldus de filosoof Lyotard), maar de ? zij het
extreme ? uitwassen van een moderne utopie van maakbaarheid en
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instrumentaliteit. Hetzelfde kan overigens gezegd worden over het marxisme,
communisme en stalinisme. Het antropocentrisch humanisme is aldus vanuit
verschillende hoeken bekritiseerd en heeft plaats moeten maken voor filosofische
en levensbeschouwelijke noties waarin de mens een minder prominente rol speelt,
namelijk als onderdeel van hybride netwerken van bindingen ? met andere mensen,
andere culturen, met de natuur, met technologieën. Decentering the subject ?
aldus Foucault, filosofische woordvoerder bij uitstek van deze kritische denkwijze.
Weg met dé mens dus ? dat wil zeggen, de mens als autonoom denkend en
oordelend wezen, als exclusieve bron van de moraal, als maat van alle dingen, en
als universele, a-historische categorie. Dat zijn humanistische illusies ? geschikt
voor politiek dromenland, voor onschuldige, maar soms ook minder onschuldige
utopieën en ideologieën, maar niet voor de veel ingewikkelder alledaagse
werkelijkheid, bijvoorbeeld inzake mensen en dieren.
Half twee ’s nachts. Heb net Jan SiebelinksMijn leven met Tikker uit. Over 14
jaar hechte vriendschap tussen de auteur en zijn maatje Tikker. In het laatste
hoofdstuk gaat Tikker, de hond, dood. Ik kan de slaap niet vatten. Ben een
beetje verdrietig. Moet aan mijn eigen hond denken die beneden ligt te slapen
? toch? Vroeg of laat gaat hij ook een keer dood. Maar nu toch nog niet? Ik
sta op, ga naar beneden, en vlei me naast hem op de bank en streel hem
zacht. Hij draait zich op zijn rug, rekt zich uit, en zucht diep. Intens wederzijds
genot.
Varkens in vrachtwagens
Kennelijk ben ik niet de enige die zo mal doet. Veel mensen blijken gekker met hun
hond of kat dan met de buurman, laat staan met hun Afrikaanse soortgenoten. Het
is maar wat je onder medemenselijkheid verstaat. Waar die hoge
huisdierenstandaard van respect en genegenheid kennelijk niet voor (alle) mensen
geldt, wordt deze echter wel weer probleemloos verplaatst naar productiedieren: zo
zouden we ook met varkens om moeten gaan in plaats van ze ? zoals tijdens de
varkenspest ? met grote grijpers bruut in vrachtwagens te kieperen. Natuurlijk, dat
kunnen we afdoen als misplaatst sentimentalisme van drie hoog achter.
Verschillende diersoorten verdienen immers verschillende bejegening in
verschillende contexten. Het betreft hier onvergelijkbare spheres of justice, om
met de filosoof Walzer te spreken. Een mug mogen we doodslaan, een olifant niet.
En voor een olifant in het wild gelden andere omgangsregels dan voor zijn
soortgenoot in de dierentuin. Maar waarom is zo’n morele differentiatie dan weer
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niet toegestaan als het om mensen gaat? Daar, aldus de humanistische ethiek, telt
een mensenleven overal en altijd even zwaar. Moreel gezien mag dat zo zijn,
feitelijk is het natuurlijk onzin. De dood van een hoogwaardigheidsbekleder wordt
vele malen belangrijker gevonden dan die tig verkeersdoden in een weekend of die
tig100 Aids-slachtoffers in de Derde Wereld. Hoezo gelijkwaardigheid van
autonome individuen? Hoezo gelijkheid en onverdeeld respect? Hoezo dé mens
als universele eenheid?
Verplaatsen we onze aandacht van mensen en dieren naar mensen en dingen, dan
blijkt dat idee van de mens als centrum van de (morele) wereld eens te meer een
weinig vruchtbare illusie.
Het in de urinoirpot ingebakken vliegje heeft Schiphol een reductie van 30 %
van de schoonmaakkosten opgeleverd. Hoe een nepvlieg de heren weet te
disciplineren.
De introductie van de stofzuiger heeft er niet toe geleid, zoals oorspronkelijk
verwacht, dat moeder de vrouw meer vrije tijd zou krijgen. Integendeel, de
normen voor hygiëne gingen dusdanig omhoog dat ze net zoveel uren stond
te stofzuigen dan daarvoor lag te boenen ? wel een vooruitgang trouwens,
van liggen naar staan.
Zonder de pil geen seksuele revolutie, in plaats van omgekeerd.
Discussies over de vraag of nu technische of menselijke factoren de oorzaak
zijn van gecompliceerde ongelukken blijken vaak onoplosbaar, omdat de
grens tussen mens en techniek niet eenduidig te trekken valt.
Zomaar wat voorbeelden uit de wereld van techniek en technologische artefacten
die aantonen dat de mens niet moet denken dat ‘ie de maat van alle dingen is.
Integendeel, die dingen nemen ook hem/haar de maat. Ze zijn wederzijdse
afhankelijk van elkaar. “Guns kill people”, zeggen de liberale tegenstanders van vrij
wapenbezit in Amerika. Nee, “People kill people”, stellen de conservatieven van de
National Rifle Organisation daartegenover. Beide partijen hebben zowel gelijk als
ongelijk; beide missen ze namelijk de kern van de zaak. Het zijn noch de wapens
op zich, noch de mensen op zich, maar juist de combinatie van beide die het ‘em
doet. Anders gezegd: dingen, technologische artefacten, technologieën zijn niet
inactief, doofstom, slaafse instrumenten in de handen van autonoom beschikkende
mensen. Omgekeerd zijn mensen niet altijd heer en meester over de dingen. Kleren
maken de man. Technieken maken de mens. Zonder elektriciteit geen sociale
cohesie. Zonder televisie geen volwaardig burger in een mediademocratie. Zonder
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auto, spoor of vliegtuig geen modern wereldburger. Wie geen computer kan
bedienen is een nieuwe analfabeet ? een digibeet. Maatschappelijk functioneren
zonder mobiele telefoon wordt met de dag moeilijker.
Zulke alledaagse voorbeelden inzake mens/dier en mens/techniek-relaties
relativeren dus al te hoogdravende humanistische idealen. Begeven we ons op het
minder alledaagse vlak van recente wetenschappelijke theorievorming en high-tech
praktijken, dan komen die idealen nog sterker onder druk te staan. Nu niet zozeer
om politieke en ideologische redenen, ons antropocentrisch beeldvan de mens
betreffend, maar omdat de definitie van het mens-zijn zelf in het geding is - zijn/haar
fysieke constitutie en plaats in de natuur.
Zo levert de ethologie nogal wat materiaal op voor de stelling dat de grens tussen
mens en dier helemaal niet zo scherp is als vele humanistische denkers willen doen
geloven. Apen blijken ook herinnering, cultuur en sociaal gedrag te vertonen.
Evolutiebiologen tonen aan dat de aloude tegenstelling tussen het natuurlijke lot en
de menselijke wil van geen kant deugt. De vrije wil en de ethiek van autonoom
handelende mensen zouden zelf evolutionaire verworvenheden zijn ? resultaat van
selectie- en variatieprocessen. Het humane staat hier niet tegenover het natuurlijke.
Integendeel, de laws of nature zijn volgens zulke theorieën juist de bron van
humaniteit.
Stier Herman
En wat te denken van ontwikkelingen in de genetica? Moeten wij, uit zorg voor de
ware aard van de mens, ethisch-normatieve grenzen stellen aan genetische
manipulatie, klonen, e.d.? Dat klinkt mooi, maar net zoals in de discussie over Stier
Herman het argument dat ‘het wezen van de koe’ wordt aangetast niet overtuigde,
zo kan men ook hier de vraag stellen of met deze humanistische reactie het paard
niet achter de wagen wordt gespannen. Immers wat ‘de mens’ is, is met die
mogelijkheid om haar te manipuleren, juist zelf in het geding. Dat maakt het werk
van een schrijver als Houellebecq ook zo interessant.
En dan laat ik ontwikkelingen in bijvoorbeeld de cognitiewetenschappen, de
robotologie, en de informatie- en communicatietechnologie nog maar even buiten
beschouwing. Ook daar sneuvelen oude ideeën over het specifiek menselijke bij
bosjes tegelijk. Niet de schaker maar de tennisser schijnt tegenwoordig rolmodel te
zijn voor wetenschappelijke analyses van cognitieve processen. Niet de geest,
maar het lichaam staat dan centraal ? of in ieder geval de permanente interactie
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tussen die twee.
Kortom, zowel in het dagelijks leven als door ontwikkelingen in wetenschap en
technologie staat ‘de grens van de mens’ voortdurend ter discussie: de grens tussen
het menselijke en het dierlijke, tussen het geestelijke en het lichamelijke, tussen het
natuurlijke en het artificiële, tussen lot en wil. Wat dan nog te verstaan onder
humanisme en het humane, zo vragen velen zich terecht af. Het is hoog tijd dat we
voorbij zulke categorieën denken. Inderdaad, dan raken we ‘van God los’: dat wil
zeggen, van de mens als norm en grensstellend opperwezen. Dat is gevaarlijk
denken, maar ook deze seculiere godsdienst moet er een keer aan geloven.
Hans Harbers is verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de
Rijksuniversiteit Groningen, en is redacteur van Krisis. Tijdschrift voor actuele
filosofie. Over dit onderwerp verschijnt binnenkort een themanummer van
Krisis.
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