EEN SERIE VAN TWAALF
OPENBARE COLLEGES
DOOR HARRY KUNNEMAN

Deze colleges zijn mede bedoeld
als bijdrage aan de dialoog over
de toekomst van de humanistiek,
maar zijn ook toegankelijk voor
andere geïnteresseerden.

EEN NIEUWE
MENSWETENSCHAP
De menswetenschappen hebben lange tijd gefunctioneerd als bron
van maatgevende antwoorden op de vraag naar de mens en de weg
gewezen naar een humane samenleving. Zij weten echter niet goed
raad met de toenemende maatschappelijke destabilisering. Dominante
paradigma’s maken onvoldoende contact met de nieuwe complexiteit
van onze tijd, in het bijzonder de ethische en morele vragen die
daarmee verstrengeld zijn.
In deze collegereeks verken ik blokkades en openingen voor een
nieuwe menswetenschap. Onder de noemer van de pre-naissance
behandel ik in het eerste blok nieuwe denkrichtingen in de
levenswetenschappen en de filosofie die voorbij de moderne
splitsingen voeren tussen mens-natuur, geest-lichaam en zelf-ander.
In aansluiting daarop schets ik het biotische mensbeeld dat daaruit
oprijst en de autopoietische kenleer die daarmee verbonden is.
In het tweede blok, van januari tot april, richt ik me op praktische en
politieke vragen. In de eerste plaats de verstrengeling van kennis en
macht en de verschuiving van politiek actorschap van burgers naar
wetenschappers, technologen, bestuurders, managers, professionals
en consumenten. In de tweede plaats de transformatie en verplaatsing
van morele bindingen: van gemeenschaps-georiënteerde instituties
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naar werk-georiënteerde organisaties en netwerken. In de derde
plaats de nieuwe mogelijkheden voor politiek handelen die
daarmee ontstaan in termen van normatieve professionalisering,
gezelschapsvorming en het ontwikkelen van moreel kapitaal.
Afsluitend schets ik de consequenties van mijn analyse voor
de ontwikkeling van de humanistiek en de contouren van een
professioneel humanisme, als 21e-eeuws complement van het
levensbeschouwelijke humanisme.
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