Uitgave van het
Gereformeerd W etenschappelijk Genootschap

11E JAARGANG NO. 3 JULI 1985

De wetenschap op verschillende
niveau’s van menselijk handelen *
door Jacob Klapwijk
Ik heb reeds heel wat discussies meegemaakt over de vraag hoe wij als
verantwoordelijke mensen hebben om te gaan met het verschijnsel weten
schap en inzonderheid hoe wij als christenen terzake onze verantwoor
delijkheid hebben te beleven. In mijn eigen studententijd, de jaren vijftig,
gingen deze discussies bijna altijd over onderwerpen zoals geloof en weten
schap, wetenschap en gereformeerde beginselen, bijbel en weten
schapsbeoefening, schriftuurlijke wijsbegeerte, christelijke wetenschap,
wetenschap en haar vooronderstellingen. Deze onderwerpen werden bv. op
de bekende landelijke congressen van de Calvinistische Studenten Bewe
ging te Lunteren, vaak met de nodige felheid, tot in de kleine uurtjes
doorgesproken. Het viel niet mee om de relevantie van het christelijk geloof
voor alle wetenschappen inzichtelijk te maken binnen deze toch ietwat
beperkte thematiek. Een van de meest intrigerende analyses kwam van de
kant van Herman Dooyeweerd, die in de trant van Kant en Husserl een
‘transcendenteel-kritische’ benadering van de wetenschappelijke denkwijze
voorstond en die langs deze weg de religieuze vooronderstellingen van alle
wetenschapsbeoefening wilde blootleggen en zo ter discussie stellen.
Er brak een nieuwe fase aan in de jaren zestig. Als jonge wetenschapper
constateerde ik met voldoening dat de vraag naar wetenschap en verantwoord
handelen opnieuw in de belangstelling kwam, ook onder christenen, maar nu
vanuit een veel breder en praktischer perspectief. Onder de indruk van een
schrikbarende bewape ..ingswedloop, van een hongerende derde wereld en van
een spilzieke eerste wereld, van technologische oorlogsvoering in Vietnam en
van een toenemende bureaukratisering in het Westen werd de wetenschap ter
verantwoording geroepen. Wat was de rol die de moderne wetenschap in dit
soort zaken eigenlijk speelde? Niet door wat voor onderstellingen maar door
wat voor politieke en maatschappelijke doeleinden laten wetenschappers zich
leiden? Indruk maakte vooral de analyse van de Frankfurter Schule, aanvan
kelijk Marcuse later Habermas. Hun nogal uiteenlopende benaderingen lieten
in elk geval zien hoe gemakkelijk wetenschappen zich in dienst kunnen stellen
van politieke macht en technische beheersingsdrang. Wat was de betekenis van
deze ‘maatschappijkritische’ benadering voor de houding van de christen?
* Lezing voor het V.G.S.-Paascongres 'Op weg naar christelijk handelen’, gehouden op
12 april 1985 in de jeugdherberg Eikelkamp te Eist (Utr.). De lezing is hier enigszins uitgebreid.1
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Naar een handelingstheorie omtrent de wetenschap
Dit zoeken hetzij van principiële uitgangspunten hetzij van maatschappelijke
doelstellingen van de wetenschap hield vele christenen bezig. Zo bepaalde de
Vrije Universiteit te Amsterdam in 1971 opnieuw haar identiteit door niet
meer uit te gaan van ‘gereformeerde beginselen’ maar van een christelijke
‘doelstelling’. 1 Achteraf moet men constateren dat deze discussies zich nog
steeds binnen een te eng kader voltrokken. De wetenschap is niet alleen op
zich genomen een complexe gestalte maar ook haar connecties met de sa
menleving zijn complex. Een van de meest belovende ontwikkelingen in de
wetenschapstheorie vanaf de jaren zeventig is dan ook geweest dat er van
verschillende zijden pogingen zijn ondernomen om wetenschapsfilosofie,
wetenschapsgeschiedenis, wetenschapssociologie en dat wat men tegenwoor
dig ‘wetenschap en samenleving’ noemt op eenzelfde spoor te zetten. Geza
menlijk zouden ze meer zicht moeten gaan bieden op het ingewikkelde
fenomeen van de wetenschap en dus ook op onze gespreide verantwoor
delijkheden jegens haar.
Wat zit er allemaal vast aan het verschijnsel wetenschap? Verschillende
dingen zijn me in de loop der jaren in het kader van deze meer ‘comprehensieve’ benadering duidelijk geworden. Allereerst: de wetenschap speelt zich
af op verschillende niveaus van menselijk handelen. Teveel nog haspelen we
in ons spreken over de wetenschap deze niveau’s dooreen. Voorts: het zicht
op dit gelaagde gecompliceerde verschijnsel wetenschap kan eerst worden
ontsloten in een omvattende wijsgerige handelingstheorie. Wetenschaps
beoefening moet dus gezien worden in het licht van verschillende klassen van
menselijke handelingen, waarvan bovendien een aanzienlijk deel geïnstitu
tionaliseerd is. Tenslotte: handelingen veronderstellen toerekenbaarheid en
verantwoordelijkheid van de mens als handelend subject (tot waar de grens
van de reflexbeweging wordt genaderd). Dus moet in een handelingstheorie
betreffende de wetenschap de menselijke, in ons geval ook de specifiek
christelijke verantwoordelijkheid in deze op verschillende niveau’s worden
blootgelegd.12
Omdat de wetenschap zich dus afspeelt op verschillende niveau’s van het
mensclijk handelen wil ik voor die verschillende niveau’s waarop wij met
wetenschap geconfronteerd worden, aandacht vragen. In het vervolg zal ik
dus, zonder uitputtend te willen zijn, de wetenschap op vijf niveau’s onder uw
aandacht brengen: 1. als menselijk beroep; 2. als methodische denkoperatie;
3. als cognitief stelsel; 4. als maatschappelijk instituut en 5. als ideologische
1. Zie J. Klapwijk, 'Honderd jaar filosofie aan de Vrije Universiteit’, in: Wetenschap en
Rekenschap 1880-1980: Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de
Vrije Universiteit, Kampen: J. H. Kok, 1980, p. 565-566.
2. Inzake handelingsfilosofie en verantwoordelijkheid zie A. van den Beid, Filosofie van het
menselijk handelen: Een inleiding. Assen: Van Gorcum, 1982, hoofdstuk 6.
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cultuurmacht. Ik vind het noodzakelijk om het verschijnsel wetenschap op
die verschillende manieren onder de loep te nemen, óók omdat je alleen zo
wat meer concreet kunt spreken over de verantwoordelijkheid die je als
mens en als christen tegenover de wetenschap hebt in te nemen. En u zult
zien, in zo’n omvattende handelingstheorie komen ook vragen als van
‘calvinistische’ jongeren en van ‘kritische’ studenten op een of andere
manier wel weer aan bod.

Wetenschap als beroep
Wetenschap is allereerst te zien als een concrete, bijna ambachtelijke bezig
heid. Het is een ambacht waarvoor je net als een middeleeuws gezel in de
leer gaat bij meer professionelen (zg. ‘professoren’), waarvoor je je aansluit
bij een gilde (zg. ‘vakgroep’) en waarvoor je een aantal proeven van be
kwaamheid aflegt (zg. ‘scriptie’ en ‘proefschrift’). Wetenschap is een beroep
waarvoor mensen na voltooiing van een academische studie metterdaad
kunnen kiezen. Men behoeft niet per se te denken aan een academische
loopbaan, want bijkans de helft van alle wetenschappelijk onderzoek speelt
zich af in bedrijfslaboratoria, industriële research-centra, publieke of semipublieke wetenschapsinstituten enz. Hoe dan ook, wetenschap is een beroep
in die zin dat wie verder gaat, b.v. in de micro-fysica of in de gedragsweten
schappen, hiermee geld kan verdienen, een carrière kan opbouwen, ook
aanzien kan verwerven als ‘man van wetenschap’, (de uitdrukking ‘vrouw
van wetenschap’ is helaas nog niet uitgevonden).
Of wetenschap een aantrekkelijk beroep is, zal ieder voor zich moeten
uitmaken. Vooral als academisch beroep levert de wetenschap de nodige
frustraties op, omdat betrokkenen veelal op wetenschappelijke kwaliteiten
zijn geselecteerd, terwijl ze in feite vaak overbelast worden met onderwijs en
bestuurswerk en men aan het eigenlijke, wetenschappelijke onderzoek
nauwelijks toekomt. Ik ken hoogleraren die openlijk zeggen: ‘Ik ben mana
ger van mijn instituut, maar zelf heb ik al in geen jaren meer onderzoek
verricht'. Dit neemt niet weg dat wetenschap een diepe zin aan iemands
leven kan geven, iemand ook een bepaald beroeps-ethos kan schenken,
waardoor je kunt spreken van een levensopdracht in de volle zin des woords.
Ik zeg, een levensopdracht. Vanaf de dag dat hij het klooster verliet heeft
Luther ons geleerd om iedere dagelijkse bezigheid te beleven als een vocatio,
een roeping, een beroep en opdracht van Godswege. Wetenschap is zo’n
beroep. Nu de wetenschap in de moderne, geïndustrialiseerde samenleving
een sleutelpositie inneemt - denk niet alleen aan de potentiële catastrofes die
de wetenschap en technologie in onze eeuw hebben mogelijk gemaakt, denk
ook eens aan de schrikbarende rampen die zich op aarde zouden voltrekken
zodra alle wetenschappelijke deskundigheid zou wegvallen - kan ze meer dan
ooit beleefd worden als goddelijk beroep, als een roep die tot ons allen uitgaat
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om het goede te zoeken en het kwade te keren voor een kwetsbare mensheid
en een kwetsbare natuur.
Ik zeg dit met nadruk, omdat men juist ook in het beroep van ‘weten
schapper’ zo gemakkelijk kan ontsporen. De wetenschapper staat onder
aanhoudende drang te presteren, te produceren, te publiceren. Ambities
worden aangewakkerd, reputaties worden gekoesterd. Eerzucht maakt het
goddelijk beroep tot een menselijke, al te menselijke aangelegenheid.
Hoeveel beoefenaars van de wetenschap (van wiskundigen tot godgeleerden)
verheffen zich niet op hun kundigheid, alsof de wetenschap het laatste,
bevrijdende woord zou kunnen spreken. Max Weber heeft eens gezegd dat
wetenschap als beroep leidt tot ‘onttovering van de wereld’.3 Was het maar
waar! In die onttoverende geseculariseerde wereld krijgt de wetenschapper
(al of niet met witte jas of zwarte toga) in een handomdraai weer de functie
van medicijnman, van toverdokter. In een zieke samenleving wordt van de
wetenschap wonderen verwacht. Laten we hopen dat vooral christenen tegen
zulke verwachtingen resistent zijn. Kenmerk van de wetenschapper in zijn
beroep moet zijn, heel simpel, heel praktisch: dienstbaarheid en nuchterheid,
geen betovering maar roeping.

Wetenschap als logisch-methodische denkoperatie
De wetenschap is niet, zoals de zwarte steen in Mekka, uit de hemel komen
vallen. Ze is opgekomen uit de zg. naïeve ervaring van de alledaagse levens
praktijk. Eerst was er de praktische denk- en levenshouding, toen kwam de
wetenschappelijke denkhouding. In de wetenschap is de mens in staat
gebleken zich denkend te distanciëren van de volle roerige levenspraktijk:
hij ging erover nadenken op een specifieke manier. Uit de praktijk ontwik
kelde zich interesse voor bijzondere aandachtsvelden. Door middel van
abstractie wist de mens bepaalde facetten van de volle ervaringswerkelijkheid te isoleren: hij ging nadenken over fysische processen of over marktbewegingen of over sociale interacties. Door middel van hypothesevorming
wist hij vervolgens de aldus geïsoleerde verschijnselen in bredere systemati
sche verbanden te plaatsen: hij ging nadenken over regelmatigheidspatronen in de fysische processen of hij ging nadenken over handelingspatronen
in het economische en sociale leven. Zo ontstonden logische begrippen en
theorieën over de natuur, over de economie en de maatschappij. Ik weet het,
op dit moment is de wetenschap sterk geïnstitutionaliseerd (ik kom daarop
terug). Niettemin zal iedereen, die een bijdrage wil leveren aan de weten
schap, zich de moeizame denkoperaties van abstrahering en systematise
ring, van begrips- en theorie-vorming moeten eigen maken. Want nog steeds
3.
M. Weber. Gesammelte Auftätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen. J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), hg. von J. Winckelmann. 1968, p. 594.
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is er onderscheid van praktijk en theorie. En eerst komt de praktijk.
Ook hier is menselijke verantwoordelijkheid, ja een christelijke attitude,
van vitaal belang. Want hoewel de werkelijkheid één is, heeft de mens die
met deze werkelijkheid omgaat vanaf de allervroegste tijden zijn ervaringen
dienomtrent geplaatst in uiteenlopende religieuze en mythische kaders, in
een levensbeschouwelijk raamwerk. De mens doet dat nog steeds. Hij is een
wezen dat levensbeschouwelijk ervaart. Ook in de vorming van weten
schappelijke theorieën. Het is de grote vergissing geweest van denkers als
Descartes en Kant dat ze dachten dat de wetenschappelijke abstractie ook
een abstractie inhield van elk levensbeschouwelijk denkkader en kon leiden
tot een onbevooroordeelde theorie. Die vlieger gaat niet op. Weten
schappelijke feiten dienen nu eenmaal geïnterpreteerd te worden, d.w.z. ze
moeten geplaatst worden in en geduld worden vanuit het zinvol verband van
een theorie, terwijl die theorie ook zelf niet in de lucht kan hangen. Zo valt
een mens telkens weer terug op een paradigmatisch raamwerk, een diepge
wortelde levensovertuiging: een geloof in schepping, zonde en verlossing of
een geloof in natuurstaat, revolutie en heilsstaat öf het geloof in de evolutie
van ondefinieerbare substantie naar zichzelf definiërend subject öf het
geloof in een zinloos bestaan tussen oerklap en eindexplosie.
Ik wil maar zeggen, wetenschap als abstraherende en systematiserende
denkoperatie lijkt soms zo’n onschuldige bezigheid, een bezigheid die cir
kelt rondom wiskundige zekerheden als ‘twee maal twee is vier’. Maar schijn
bedriegt reeds hier! Als iemand deze wiskundig geijkte formule in de mond
neemt, wordt ze dan bedoeld als louter menselijk beheersingsinstrument of
als een eeuwig geldende waarheid of als een kenmerk van de door God
geschapen werkelijkheid? In welk perspectief functioneren zulke bewerin
gen? Ik wil maar zeggen, reeds de vaste uitspraken van wiskunde en na
tuurwetenschap vragen om een subjectieve, levensbeschouwelijke inter
pretatie, ook al heten ze objectief toetsbaar. En in de wetenschappelijke
uitspraken omtrent mens en maatschappij, waar zoveel minder vaststaat,
wordt de levensbeschouwelijke setting des te ingrijpender, omdat mensen
(anders dan wiskundige entiteiten) zich gaan gedragen en elkaar gaan
beschouwen naargelang een theorie ze beschrijft, bv. als strevend naar lust,
als reagerend op prikkels, als strijdend voor een heilsstaat, als hakend naar
zelfbeschikking, als mikkend op maximaal gewin of als objekt van beheer
sing. Het gevolg hiervan is dat niet alleen de interpretatie maar reeds de
toetsing van sociaal-wetenschappelijke uitspraken een subjectieve spits
heeft.4 Kortom, wetenschappelijke proposities lijken soms levensbe
schouwelijk neutraal maar ze resoneren altijd binnen een hermeneutische
verstaansruimte die allesbehalve neutraal is.

4.
Hierover meer J. Klapwijk, 'Religieuze antithese en theoretische communicatie’, Radix
10 (1984), pp. 158-165.
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Wetenschap als cognitief systeem
Wetenschap is meer dan een maatschappelijk beroep, meer ook dan een
logisch-abstraherende denkoperatie die door verantwoordelijke mensen
dient te worden voltrokken. Wetenschap is een cognitief systeem van vakwetenschappelijke disciplines, men kan ook zeggen, een veelheid van cog
nitieve systemen. En in zo’n cognitief systeem wordt de enkele weten
schapper ingesponnen als in een web. De enkele wetenschapper is immers
aangewezen op leerprocessen, kennisoverdracht en communicatie. De en
kele wetenschapper bouwt voort op vroeger gewonnen en van elders ver
kregen inzichten, vaardigheden en apparatuur. De vele wetenschappelijke
disciplines hebben dan ook elk een eigen traditie, eigen vakbladen, eigen
congressen e.d. Iedere wetenschap is als het ware een macro-systeem waarin
de afzonderlijke wetenschapper zo niet geboren dan toch getogen wordt. Hij
kan zo’n systeem willen uitwerken, hij kan het willen kritiseren, maar met
een schone lei beginnen kan hij niet.
Ik zal straks de lastige vraag aan de orde stellen of de wetenschap/?««/- een
cognitief systeem is, of ze niet interfereert met politieke en sociale ontwik
kelingen. In elk geval doen we er, denk ik, in eerste instantie goed aan de
wetenschap te zien als een autonoom systeem, ik bedoel als een levensver
band met eigen wetten en maatstaven, gericht op eigen interne doeleinden,
ja gericht op waarheid omtrent een stuk werkelijkheid. Wetenschap die
onder het juk van politieke machtsvorming of economische belangen door
gaat, is bedorven. De uitkomsten van de wetenschap mogen nooit zijn
ingegeven door belang en macht maar louteren alleen door waarheid. In die
zin ben ik het eens met Michael Polanyi, die spreekt van de ‘Republic of
Science’, een autonome republiek, die haar eigen ‘declaration of independence’ heeft uitgevaardigd.5
Het gaat nu spannen met de eigen verantwoordelijkheid van de mens, ook
van de christen. De wetenschap is niet zijn of haar wetenschap, hij of zij
treedt toe tot de republiek der wetenschap. De individuele weten
schapsbeoefening, ik zei het eerder, geschiedt binnen een levensbeschou
welijke context. Maar ook de geïnstitutionaliseerde wetenschapsbeoefening
binnen de republiek der wetenschap is, op de keper genomen, ingekaderd
binnen een levensbeschouwelijke context, binnen dat wat Thomas Kuhn een
‘paradigma’ heeft genoemd. En om alles nog ingewikkelder te maken, in
heel veel wetenschappen wordt je openlijk geconfronteerd met een veelheid
van paradigma’s of een veelheid van levensbeschouwelijke richtingen: ma
terialisme, evolutionisme, positivisme, historisme, marxisme, personalisme,
5.
Het opstel ‘The Republic of Science’ (1962) is opgenomen in M. Polanyi, Knowing and
being: Essays by Michael Polanyi, London: Routledge and Kegan Paul, 1969, pp. 49-72. Ik deel
overigens de mening van Van Melsen dat de autonomie van de wetenschap niet volledig is, cf.
A. G. M. van Melsen, ‘Critical reflections upon the autonomy of Science’, in: Proceedings o f the
Conference Concern about Science, Amsterdam: Vrije Universiteit, 1980/1982, pp. 16-18.
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structuralisme enz. Binnen de wetenschappen is bij nader toezien met
terdaad een strijd der geesten gaande. Denk bv. aan de methodenstrijd
binnen de sociale wetenschappen tussen een ‘positivistische’ en een ‘kriti
sche' richting. Denk aan de tegenstelling tussen de neoklassieke opvatting
en allerlei meer politieke of radikale benaderingen in de economische
wetenschap. Denk aan de tweespalt tussen een hermeneutische en een
structuralistische denkwijze in de geschiedeniswetenschap enz.5
Als het waar is dat de wetenschap als cognitief systeem niet van paradig
matische vooringenomenheid, ja van paradigmatische tegenstellingen ge
vrijwaard is. hoe moet een verantwoordelijk mens zich dan hierbinnen
terecht vinden? De richtingenstrijd daagt in elk geval de christen uit om ‘de
geesten te beproeven' en zo te komen tot een eigen visie, tot een eigen
wetenschappelijk te verantwoorden positiekeuze. En laat een christenmens
niet te hoog van de toren blazen. Want ook de woorden en gedachten
waarop hij terugvalt kunnen ideologisch besmet zijn, in die zin namelijk dat
je al te gauw een vreemde visie in huis haalt. Mijn ervaring althans is deze,
dat ook de strijd der geesten een ‘dirty war’ is, zelfs waar ze gevoerd wordt in
het cleane, cognitieve taalgebruik van de wetenschap.

Welenschap als sociaal instituut
In hoeverre is de wetenschap eigenlijk een autonoom, cognitief stelsel, een
zelfstandige republiek? Van de zijde van de Frankfurter Schule en de
Anti-science movement is met klem beweerd, dat het autonoom karakter
van de wetenschap een fictie is, een fraaie mythe die alleen maar versluiert
hoezeer de gangbare wetenschap met haar respect voor positieve feiten
politiek-maatschappelijke belangen dient, i.c. de instandhouding van de
feitelijke, positief gevestigde orde. Ook van de zijde van ‘wetenschap en
samenleving’ is in de afgelopen decenniën grote nadruk gelegd op de verwe
venheid van de moderne wetenschap met de maatschappij, op dat wat J. D.
Bernal en andere ‘scientific humanists’ in 1939 reeds noemden ‘the social
function of Science’.67
Het is van belang om in een handelingstheorie van de wetenschap ook op
deze geluiden te letten. De klassiek-Duitse conceptie van een zuiver acade
mische wetenschap met een selecte professorenstand, ver verheven boven
het sociaal gewemel, is indien ze ooit houdbaar was, dan toch in de 20e eeuw
een hersenschim geworden. Heeft de wetenschap zich niet uitgehuwelijkt
6. Vergelijk inzake deze methodenstrijd respectievelijk B. C. van Houten, Tussen aanpas
sing en kritiek: De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie, Deventer: Van Loghum
Slaterus. 1973; J. G. Knol. 'Economie op weg: Van klassieke via neo-klassiekc naar politieke
economie’, in: Wetenschap en rekenschap, pp. 401-444; J. Klapwijk, 'Methoden-strijd in de
geschiedeniswetenschap. Alg. Ned. Ts. voor Wijsb. 66 (1974), pp. 194-209.
7. J. D. Bernal, The Social Function o f Science. Cambridgc (Mass.): M.I.T. Press, (1939) 1967.
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aan politieke en commerciële klanten? Binnen het bedrijfsleven is in onze
eeuw de wetenschap uitgebouwd tot produktiekracht nummer één. Poli
tieke en sociale beleidsbeslissingen worden wetenschappelijk doorberekend
en gestuurd. Over het belang van wetenschap en technologie voor militaire
strategieën zal ik hier maar zwijgen. Of we het leuk vinden of niet, weten
schap is tegenwoordig vooral wetenschapsbedrijf, peperduur, ‘Big Science’.
Het is een bedrijfstak geworden waarvan de produktiviteit gemeten wordt
en die zich dan ook als instituut ten dienste van de samenleving moet
waarmaken. Het zijn overheid en industrie d'e rechtstreeks of langs omwe
gen de wetenschap organiseren en bekostigen, of de laatste zich nu afspeelt
aan universiteiten en hogescholen dan wel aan specifieke research-instituten.8
Om kort te gaan, tegenwoordig krijgt de wetenschap geen kans om zich in
een ivoren toren af te zonderen. Haar autonomie is maar betrekkelijk. De
samenleving realiseert zich namelijk dat met het empirisch onderzoek niet
alleen grote intern-wetenschappelijke maar tevens grote extern-maatschappelijke belangen gemoeid zijn, vooral waar het gaat om technologische
innovaties en industriële vernieuwing, trouwens ook als het gaat om de
beheersbaarheid van maatschappelijke processen. De 20e eeuw is de eeuw
van de ‘vermaatschappelijking’ van de wetenschap.
Deze vermaatschappelijking van de wetenschap, soms heilzaam, soms vol
onheil, zullen we als feit moeten aanvaarden. Wat meer is, we zullen onze
christelijke verantwoordelijkheid juist ook tegenover een vermaatschappelijkte wetenschap moeten waarmaken. Ik voor mij geloof dat het
van het grootste belang is, juist ook voor wetenschappers, om naast de
intern-theoretische doeleinden van de wetenschap haar mogelijke externmaatschappelijke doeleinden in het vizier te nemen. Wetenschappers zijn
namelijk de eersten die kunnen voorzien wat je met laserstralen kunt
uithalen (‘star wars’ bv.), maar ook wat je met biotechnologie kunt
goeddoen (hongerbestrijding bv.). Dus zijn zij ook de eersten die blijk
moeten geven van ‘concern about Science’. Ik weet het, zoiets ligt ons niet,
gewend als we zijn aan arbeidsdeling en wetenschappelijke specialisatie.
Ieder zijn stekkie - is onze leuze. En toch moeten we, ook als christenen,
onze verantwoordelijkheid juist hier betonen op het circuit van wetenschap
en samenleving, want op dit circuit liggen de ethische knooppunten van
vandaag en morgen.
Als we het cognitieve stelsel van de wetenschap zo zien interfereren met
economische belangen, maatschappelijke noden en politieke verlangens
wordt het verantwoordelijkheidsvraagstuk nog veel ingewikkelder. Immers,
niet alleen in de wetenschap, ook in de samenleving is een strijd der geesten
gaande. Een samenleving kan op drift geraken, ze kent haar eigen dyna
miek. Een samenleving is op weg naar fascisme, naar linkse dictatuur of naar
8. Vgl. J. Blok. ‘Kwaliteit van wetenschap’. Wending 40 (1985), p. 113.
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een vaak even onbarmhartige consumenten-maatschappij. Ook al inter
venieert ze dan niet rechtstreeks in de wetenschappelijke republiek, ook al
voert ze geen kettergericht tegen een Galileï of tegen een Lysenko - dat
noem ik ‘politisering van de wetenschap’9 - dan nog wordt de wetenschap
door bekostigingsbeleid en subsidiepolitiek meegezogen. Dat is de kwets
baarheid van wetenschap als maatschappelijk instituut.
De wetenschapper- ik weet dat van nabij - wordt tegenwoordig bij tijd en
wijle onder zware druk gezet in een op de maatschappij betrokken weten
schap. Denk aan de research in chemische en biologische oorlogsvoering,
denk aan de nucleaire problematiek, aan massapsychologie en recombinantDNA technologie. Je maakt vuile handen, ook hier, of je het wilt of niet. De
wetenschapper zal uiteindelijk bij zijn eigen geweten te rade moeten gaan,
hoe te handelen of hoe niet te handelen. Ook de christen-wetenschapper zal
bij zijn eigen geweten te rade moeten gaan. Laat hij zorgen dat het een
geweten is, gevormd in de omgang met God en zijn Woord. In de toekomst
zullen bepaalde branches van wetenschap vooral verlegen zitten om moedi
ge mensen, die ook over de randen van hun vakgebied durven heen te
kijken.

Wetenschap als ideologische cultuunnacht
Ik heb het gevoel dat ik het probleem van de wetenschap als handelings
complex nog niet helemaal boven tafel heb, als ik haar achtereenvolgens
duid als beroepsmogelijkheid, denkverrichting, cognitief systeem en maat
schappelijk instituut. Het meest opvallende is nog niet genoemd: de weten
schap is in onze tijd uitgegroeid tot een cultuurmacht van de eerste orde, een
macht die als garant van menselijk welzijn heel het leven doordringt zoals in
de Middeleeuwen de godsdienst heel het leven doordrong als garant van
goddelijk heil. Ik kan deze ontwikkeling ook zo onder woorden brengen: de
wetenschap heeft zich inderdaad opengesteld voor vermaatschappelijking;
ze heeft zich dienstbaar gemaakt aan de samenleving, maar ze deed dit en
doet dit tegen een zeer hoge prijs, mijns inziens een al te hoge prijs. Die prijs
is de ‘verwetenschappelijking’ van de samenleving.10 Dat wil ronduit zeg
gen: de hedendaagse samenleving maakt zich dienstbaar aan de wetenschap
als leidinggevende cultuurmacht. De wetenschap wordt gekoesterd. In alle
moderne industrie-staten is het overheidsbudget voor onderwijs en weten
schap onvoorstelbaar hoog. Het wetenschappelijke onderzoek kost alleen al
de Nederlandse samenleving een drie a vier miljard gulden per jaar. Zo zien
9. J. Klapwijk. 'Science and social responsibility in Neo-Marxist and Christian Perspective',
in: Werenschap, wijsheid, filosoferen: Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen (red. P.
Blokhuis e.a.), Assen: Van Gorcum, 1981. pp. 75-98, m.n. vanaf p. 90.
10. Vergelijk C. Boers, ‘Visies op de maatschappelijke funktie van de wetenschap'. Wijsge
rig Perspectief 16 (1976/1977), p. 243.
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we de wetenschap als koekoeksjong in het nest van de hedendaagse informatie-maatschappij. En het koekoeksjong gedijt, want het verschaft inder
daad informatie-technologie en nog zoveel meer waarmee een samenleving
gebaat is.
Wat mij persoonlijk echter grote zorgen baart, is dat die hedendaagse
wetenschap als cultuurmacht onderhand zo dominant geworden is dat zij de
verhouding van praktijk en theorie volledig dreigt om te keren. Ik zei aan het
begin van mijn verhaal dat het noodzakelijk is te onderscheiden tussen
wetenschappelijke kennis (het terrein van de abstracte doordenking) en wat
hieraan vooraf gaat: de voorwetenschappelijke, praktische levenservaring
(het terrein waar de meest wezenlijke beslissingen vallen). Een wetenschap
die de cultuur gaat domineren keert de rollen om: de theorie gaat voorop, de
praktijk volgt als proeftuin en toepassingsgebied van de theorie. Op de vele
terreinen des levens, door Abraham Kuyper eens ‘soeverein in eigen kring’
genoemd, worden tegenwoordig wetenschappelijke specialisten ingehuurd
om de beleidsbeslissingen voor te koken, uit te werken en voor overheid en
samenleving verteerbaar te maken. Nederland wordt bij wijze van spreken
door doctorandussen geregeerd. Het parlementair overleg tussen ministers
en volksvertegenwoordiging verwordt meer en meer tot een aangeklede
gedachtenwisseling tussen topambtenaren en fractiespecialisten, ‘de dialoog
der hoofdcommiezen’, zoals W. C. Hoogendijk onlangs gekscherend op
merkte. Industriële ondernemers verlaten zich op het oordeel van financiële
en economische experts. En de computer op het huwelijksbureau zoekt
tenslotte de voor mij meest passende levenspartner. Zo worden mensen
meer en meer tot objecten van wetenschappelijke berekening en beheersing
in een samenleving die niet meer is dan een anoniem regelsysteem.
De verwetenschappelijking van de samenleving baart me zorg. Ik moet
zeggen: ze baart velen zorg. Velen zien in dat de mensheid momenteel
balanceert op de rand van de afgrond door uitputting van grondstoffen,
bederf van het milieu en verwoestend oorlogstuig, vloek van een systeem dat
de humaniteit uit het oog verloren heeft. Velen verwachten echter dat de
wetenschap evenals de speer van Odin de wonden ook weer heelt die zij
geslagen heeft, dat de wetenschap ons niet alleen in maar ook weer uit het
moeras trekt. Wat die verwachting betreft reiken positivistische systeemtheoretici en dialektische denkers elkaar de hand. Onttovering van de
wereld? In onze geprangde wereldsamenleving werken wetenschap en tech
niek veeleer betoverend: ze zijn een moderne heilsleer geworden, een
ideologie - om met Habermas te spreken.11
Zo moeten we concluderen dat een bezinning op de wetenschap ons
uiteindelijk brengt van beroep en denkoperatie via cognitief en maatI 1. J. Habermas, ‘Technik und Wissenschaft als Ideologie', in de gelijknamige bundel van
zijn hand, Frankfurt a/M: Suhrkamp (1968) 19715, pp. 48-103. Voor de religieuze dimensie
van technologische wetenschap zie ook m.n. J. Ellul, The Technological Society, transl. by John
Wilkinson, New York: Vintage Books, 1964.
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schappelijk systeem bij de religieuze wortels van het moderne leven: het
geloof in de wetenschap als ideologische cultuurmacht.
Ik heb uiteraard slechts een bepaalde teneur van onze tijd geschetst. Maar
op dit aangelegen punt wordt ideologie-kritiek noodzakelijk, althans voor
zover deze gevoerd kan worden in termen van een gedisciplineerde ar
gumentatie ter onthulling van verborgen bindingen en belangen.12 Hierop
spitst zich ook onze christelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de
wetenschap toe. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ - sprak de
Verrezene tussen Pasen en Pinksteren. Het christelijk geloof leert ons om
ook op dit niveau van de machten anders met de wetenschap om te gaan,
d.w.z. om haar als cultuurmacht te relativeren en te relateren aan onze
uiteindelijke verantwoordelijkheid jegens Hem. Met het oog op een leefba
re wereld dient de banvloek van de wetenschap doorbroken te worden door
een christelijke kritiek van aan haar inherente ideologieën en onderstellin
gen.

Prof. Dr. J. Klapwijk (geboren in 1933) is hoogleraar in de geschiedenis van
de nieuwe wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Adres:
Corn. Beerninckstraat 98, 3641 DE Mijdrecht.
12. Zie Th. de Boer, ‘Hermeneutiek en ideologiekritiek’, in Wetenschap en ideologiekritiek,
red. H. Kunneman, Meppel: Boom, 1978, p. 126-127.
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