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Voorwoord

Tolerantie en ondogmatisch, kritisch denken karakterise-

ren de filosofie van Erasmus, naar wie de Erasmusprijs is

genoemd. Het doel van de Stichting Praemium

Erasmianum is de positie van de geesteswetenschappen, de

sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. Eén

manier om dit doel te bereiken is een jaarlijkse prijs toe te

kennen aan een persoon die een uitzonderlijk belangrijke

bijdrage heeft geleverd op een van deze gebieden.

In 2012 werd het thema van de prijs omschreven als de

culturele betekenis van de natuurwetenschappen.

Wetenschap en technologie zijn producten van de men-

selijke cultuur en oefenen op hun beurt een geweldige

invloed uit op onze levens en onze cultuur. Inzichten die

ontleend zijn aan de evolutiebiologie bepalen ons denken

over leven en samenleving, sociale media veranderen de

wijze waarop we communiceren, successen in de medische

wetenschap zetten ons aan tot het stellen van fundamentele

ethische en filosofische vragen over bewustzijn en de vrije

wil.
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Daniel C. Dennett

Gedurende zijn gehele loopbaan heeft Daniel Dennett,

ontvanger van de Erasmusprijs 2012, gewerkt aan zulke

fundamentele vragen als: waar komen we vandaan en wat

maakt ons menselijk. Vragen die raken aan de essentie van

het mens-zijn. In dit essay, geschreven voor de gelegenheid

van de Erasmusprijsuitreiking in november 2012,

presenteert Dennett een spannend nieuw perspectief in het

debat over de vraag of er een vrije wil bestaat, door te

graven in de beroemde discussie tussen Erasmus en Luther

over de vrije wil die ongeveer 500 jaar geleden plaatsvond.

De oorspronkelijke, Engelstalige versie van dit essay maakte

deel uit van de serie Praemium Erasmianum Essays. 

Ik stel het zeer op prijs dat deze publicatie, dankzij de

samenwerking met de Internationale School voor

Wijsbegeerte, nu voor een breder publiek binnen bereik 

is gekomen. 

Max Sparreboom 

Directeur Stichting Praemium Erasmianum
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Erasmus en het
gelijk van de
spindoctor

Bijna vijfhonderd jaar geleden vond er een belangrijk

debat plaats tussen Maarten Luther en Desiderius

Erasmus met als onderwerp de vrije wil. Luthers As-

sertio uit 1520 werd in 1524 weerlegd door Erasmus’ De libero

arbitrio diatribe sive collatio (Over de vrije wil), in 1525 ge-

volgd door Luthers De servo arbitrio (Over de slaafse wil). In-

dertijd stond het in Europa in het middelpunt van de

intellectuele aandacht, maar toen ik ging studeren stonden

deze teksten niet langer op de verplichte leeslijst en ik moet

toegeven dat ik ze tijdens mijn eigen onderzoek naar de vrije

wil niet had gelezen, tot voor kort, toen ik werd uitgenodigd

mijn gedachten te laten gaan over het schrijven van een essay

– dit essay – over Erasmus. Ik ben bijzonder dankbaar voor

die uitnodiging, aangezien ze me de ogen heeft geopend voor

enkele onvermoede parallellen met een debat waar ik mo-

menteel aan deelneem, over hetzelfde onderwerp en vanuit

hetzelfde standpunt als Erasmus, maar met heel andere voor-
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onderstellingen. Tot mijn blijdschap en verrassing ontdekte

ik dat kijken naar het Luther/Erasmus-debat van een half

millennium geleden mijn visie op mijn huidige worstelingen

heeft veranderd en verrijkt.

Luther, zoals u zich wellicht herinnert, argumenteerde fel

voor de stelling dat menselijke wezens geen vrije wil hadden,

geen vrije wil konden hebben, en daarom geen verlossing ver-

dienden voor de goede werken die ze deden, aangezien al hun

daden uiteindelijk bepaald werden door de schepping van

God. We zijn niet meer dan werktuigen van God, en verdie-

nen het niet geloofd of beloond te worden voor iets wat we

doen. Erasmus had grote moeite met deze opvattingen, die

in zijn ogen het menselijk streven als zodanig waarschijnlijk

zouden ondermijnen, dus fabriceerde hij een verdediging van

de vrije wil die voorzichtig tussen de diverse obstakels door

laveerde die de Heilige Schrift opwierp, terwijl hij optimaal

profiteerde van andere Bijbelse passages, die stelden of im-

pliceerden (in Erasmus’ interpretatie) dat we wel degelijk een

vrije wil hebben. De Heilige Schrift was de enige autoriteit –

afgezien van de rede zelf – waar zowel Luther als Erasmus

een beroep op deden. (De wetenschap kwam eraan, maar was

nog lang niet aan de horizon verschenen: Copernicus ver-

richtte astronomische observaties en sprak over zijn idee van

heliocentrisme, maar het zou nog decennia duren voordat
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hij zijn revolutionaire traktaat over de hemelse omwentelin-

gen zou publiceren. Zoals Stephen Greenblatt laat zien in zijn

verhelderende essay in The New Yorker1, had de herontdek-

king in 1417 van het klassieke maar verbazingwekkend mo-

derne, protowetenschappelijke gedicht De rerum natura

(Over het ontstaan van de dingen) van Lucretius geleid tot

de opleving van het atomisme van Epicurus, inclusief de wil-

lekeurige baan der atomen die ons ogenschijnlijk een vrije

wil gaf. Deze subversieve ideeën kregen al snel grote bekend-

heid in de daaropvolgende eeuwen, maar werden al net zo

snel betreurd en onderdrukt door de kerk, en vallen niet de

eer te beurt te worden besproken in het debat tussen Luther

en Erasmus, die er beslist goed mee bekend moeten zijn ge-

weest.)

Vandaag de dag stellen een aantal vooraanstaande neurowe-

tenschappers en psychologen en een handvol openhartige

natuurkundigen en biologen dat de vrije wil een illusie is, net

zoals Luther deed, en ik behoor tot degenen die deze stelling

bestrijden. De wetenschap is onze enige autoriteit – afgezien

van de rede zelf – en de Heilige Schrift wordt beschouwd als

niet relevanter dan Homerus’ Odyssee voor de vragen waar

de discussie om draait. Aangezien beide debatten precies de-

zelfde kwestie betreffen – het bestaan van de vrije wil – is de

tegenstelling tussen de methoden die toen en nu gebruikt

Erasmus en het gelijk van de spindoctor
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werden, erg scherp. Luther en Erasmus zwaaien met hun 

respectievelijke Bijbelpassages, maar geen van beiden zou

durven argumenteren dat een van die passages het eenvou-

digweg bij het verkeerde eind heeft; dit is tenslotte de Bijbel,

dus moet het allemaal waar geacht worden. De enige uitweg

is het vinden en verdedigen van een alternatieve lezing van

de passages die problemen opwerpen voor de eigen opvat-

tingen. De exegese van een verzameling verzen over een be-

paald onderwerp komt vandaag de dag misschien op ons

over als een interessante exercitie, maar ze kan nauwelijks se-

rieus genomen worden als enige methode om de waarheid

over een bepaald onderwerp te achterhalen, vergeleken, bij-

voorbeeld, met een meta-analyse van verzamelingen empiri-

sche onderzoeken over een bepaald onderwerp, die voor-

oordelen en andere tekortkomingen in die literatuur aan het

licht kunnen brengen. De meeste argumenten die vandaag

de dag naar voren worden gebracht voor en tegen de vrije

wil, die een beroep doen op experimenten waarbij de herse-

nen op de een of andere manier geprikkeld worden, of die

statistische patronen in menselijk gedrag analyseren, waren

domweg niet voorhanden voor Erasmus en Luther. Niette-

min zijn er talrijke strategische en retorische overeenkomsten

tussen de twee debatten. Ik beschouw de argumenten van de

wetenschappers voor de illusoire aard van de vrije wil bij-

voorbeeld als simplistisch, filosofisch naïef en uiteindelijk
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