
NAWOORD 

Het onderstaande wil geen verslag van de discussies zijn, maar slechts een 
persoonlijk gekleurde impressie van de voorzitter. AUe formuleringen in dit 
nawoord komen dan ook voor verantwoordelijkheid van de auteur. 
De discussies na de afzonderlijke lezingen brachten verschillende facetten 
van de inleiding in een ruimer perpectief en veelal was er verband met alle 
vroeger op de dag aan de orde gestelde problemen. Daarom zien we er van 
af een chronologisch verslag van deze discussies te geven. 

De zogenaamde natuurwetenschappelijke methode of bfetacultuur gesteld 
tegenover de geesteswetenschappelijke methode of alfacultuur is voor een 
deel, zeker in de door Snow aangegeven context, een probleem van 
communicatie en als zodanig wellicht pas in de 18e of 19e eeuw actueel 
geworden. Maar reeds in de 17e eeuw vinden we het ontstaan van de 
voorwaarden die tot zo'n splitsing hebben kunnen voeren. Een kenmerkend 
element is daarbij de mathematische modelvorming, idealisatie van het 
wereldbeeld of, om het nog anders te formuleren, redactie van de waar-
genomen werkelijkheid. En dit om die werkelijkheid meer begrijpelijk, meer 
voorspelbaar, meer hanteerbaar te maken. 
Maar is dit dan kenmerkend voor een methode van werken van de bfeta-
wetenschappen of van een van de twee culturen? Duidelijk is dat we metho
de en hulpmiddel uit elkaar moeten houden! Door de invoering van de 
elektrische (elektronische) schrijfmachine is de kunst van het romanschrijven 
geen betawetenschap geworden. Het gebruik van een cassetterecorder maakt 
van de wetenschap van de dialecten en het gebruik van de grammofoonplaat 
maakt van de muziekhistorie geen natuurwetenschappen. Evenmin als het 
gebruik van woorden als kleur, tover, quark (ingevoerd door de roman-
schrijver James Joyce) van de natuurkunde van de elementaire deeltjes een 
alfawetenschap maakt. En soms is de zogenaamde wiskundige inbreng in 
een alfawetenschap van geen andere orde dan die van een technisch 
hulpmiddel. 
Zou het verschil tussen kwantiteit en kwahteit een kenmerkend verschil voor 
de twee culturen kunnen opleveren? Maar is er wel een scherpe scheiding 
tussen kwaliteit en kwantiteit? De wiskundige theorie van de catastrofen 
probeert zoiets te formuleren, maar de toepassing van deze theorie buiten de 
mechanica is vaak en terecht aangevallen. De zandkorrel die de weegschaal 
doet omslaan is niet altijd een bruikbaar beeld. 
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Wellicht worden de betawetenschappen gekenmerkt door de eenvoud van de 
structuren van hun objecten. Bij een bepaalde mate van gecompliceerdheid 
vervallen veel van de typische betakenmerken. Biologic en meteorologie zijn 
anders dan hemelmechanica; voorspellen en experimenteren spelen in de 
cosmologie en de geologie niet zo'n rol. 
Sommige gecompliceerde fenomenen kunnen door reductie tot eenvoudige 
structuren teruggebracht worden. Daarbij gaat natuurlijk wel het een en 
ander uit het geheel verloren. Wanneer we weten dat het in een fontein 
omhooggespoten water volgens een parabolische baan neervalt, wil dat nog 
niet zeggen dat we van iedere waterdruppel, of nog erger van ieder water-
molecuul, de baan zo precies weten. Uit de lokale geschiedenis, zoals die van 
Montaillou, leren we niet alles over de middeleeuwen kennen. 
Wanneer we over kloven spreken is er dan sprake van een tweedeling of van 
een veeldeling? Ook binnen ieder van de twee culturen zijn communicatie-
problemen. Zijn de gespreksmoeihjkheden tussen een theoretisch fysicus en 
een medicus kleiner dan die tussen een medicus en een socioloog? Laat een 
confrontatie van de gedachten van Catnap en Heidegger niet zien dat een 
alfa/beta-kloof binnen een discipline, de wijsbegeerte, kan optreden? (Ze 
begrepen geen zier van elkaar.) Aan de ene kant merkt Dijksterhuis in een 
beschouwing over een deel van het werk van Huygens op dat om dit voor 
een breder publiek duidelijk te maken er meet wiskundige kennis vooronder-
steld moet worden dan redelijk te verwachten is. Is daar de kloof ontstaan? 
Aan de andere kant worden juist in onze tijd veel pogingen gedaan om de 
meest abstracte theorieen van cosmologie en theoretische natuurkunde te 
populariseren, en vaak door zeer vakbekwame wetenschappelijke onder-
zoekers. Is dit een teken dat de kloof niet zo diep is of dat aan de 
overbrugging hard gewerkt wordt? In ieder geval blijven onze dagbladen 
nog aparte bijlagen voor wetenschap enerzijds en cultuur anderzijds 
uitgeven. En daarmee bevestigen ze het twee-culturenbeeld! (Zijn de 
typische vrouwenbijlagen verdwenen omdat daardoor het klassieke rol-
patroon bevestigd werd?) 

Kenmerkend leek een korte gedachtewisseling tussen Frijhoff als maat-
schappijhistoricus en de zaal. Is er iets zinnigs te zeggen over de relatie van 
de ontwikkeling van de natuurwetenschap en van de techniek in China? 
Antwoord: "ik weet niets van China, maar ik kan wel proberen iets te 
beredeneren." De fysicus vroeg zich daarbij ongetwijfeld af of hij ooit iets 
analoogs zou zeggen. Of zou hij eerst een nieuw experiment doen of een 
nieuwe waarneming voorstellen? 
Overigens speelt natuurlijk de organisatie van de maatschappij mede een rol 
in de ontwikkeling van de wetenschap, en ook in de teloorgang van de 
eenheid van kennis. Zijn verschillen van inbreng van de twee sexen in de 
wetenschappen daar mede een gevolg van? Of is er een mannelijke 
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benadering van de wereld tegenover een vrouwelijke benadering, en speelt 
deze ook een rol in het ontstaan van de kloof? Er lijkt een duidelijke 
terminologie te zijn ontstaan, wat is 'hij' en wat is *zij'. 
Kan in de ontwikkeling van magie naar demonologie naar wetenschap in de 
laatste fase al een oorsprong van scheiding van de twee culturen liggen? 
Duidelijk kwam in de discussie op verschillende ogenblikken aan de orde 
dat de vroegere splitsing in het secundaire onderwijs in de vier stromen: 
HBS-A, HBS-B, Gymnasium-alfa en Gymnasium-beta de opsplitsing in 
alfa- en betawetenschappen in de hand heeft gewerkt. En hoewel in het nu 
zeer algemeen geworden ongedeelde VWO de splitsing niet meer bestaat, 
lijkt in de keuze van het (beperkte) vakkenpakket de keuze toch vaak tot een 
wat eenzijdige vernauwing te leiden. 

In de discussie werd de vraag opgeworpen of in het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs de geschiedenis van de natuurwetenschappen of 
de wijsgerige bezinning op de grondslagen van wetenschappelijk onderzoek 
een rol zouden kunnen en moeten spelen in het curriculum van het VWO. 
Zou dat niet een goed thema voor het volgende lustrumcongres van het 
Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuur
wetenschappen en Techniek kunnen zijn? 

F. van der Blij 



W.W. MIJNHARDT: Tot Hell van't Menschdom. Culturele genootschappen 
in Nederland, 1750-1815. Amsterdam 1988. 430 pp. (Nieuwe Nederlandse 
Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschap
pen No. 24) ISBN: 90-6203-780-1. Hfl. 75,— 
Inhoud: Inleiding. /. De opmars van de genootschapsstudies. II. De genoot-
schapstraditie in Europa. De Italiaanse academies. De genootschapsontwik-
keling in West-Europa. Van geleerd naar dilettantengenootschap. ///. Ge
nootschappen in Nederland 1750-1815. De achterstand van de Repubiiek. De 
nieuwe sociabiliteitsidealen. Hervormingsgezinde en politieke genootschap
pen. De spanning tussen staatsbemoeienis en particuiier initiatief. IV. Het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ontstaan. Leden en directeuren. 
Verhandelingen. Prijsvragen. Cultuur- en wetenschapsopvattingen bij het 
Zeeuwsch Genootschap. V. De vrijmetselarij. Geschiedschrijving. Loges in 
Middelburg. De betekenis van de achttiende-eeuwse vrijmetselarij. VI. De 
Maatschappij tot Nut van 7 Algemeen. De genootschapsideologie en het Nut. 
Een nieuw beschavingsideaal. Het Nut in Utrecht. Het Nut als propagandist 
van een nationale cultuur. VII. Teylers Stichting. Ontstaan. Botsende 
idealen: het beleid bij Teylers Stichting. Teylers genootschappen. Cultuur- en 
wetenschapsopvattingen bij Teyier. 

M.J. VAN LIEBURG: Bevorderlijk voor de kunst en nuttig voor de 
maatschappij. De geschiedenis van het Genootschap ter bevordering van 
Heel- en Verloskunde (1857-1929) en van het Amsterdams Geneeskundig 
Genootschap (1925-1988). Amsterdam 19088. 124 pp. (Nieuwe Nederlandse 
Bijdragen No. 25) ISBN: 90-5183-034-3. Hfl. 25,— 
Inhoud: I. Het genootschap ter bevordering van heel- en verloskunde. II. 
Het Amsterdams geneeskundig genootschap. III. Epiloog (door Het Be-
stuur). IV. Bijlagen. 
De geschiedenis van de literaire of geleerde genootschappen is een thema dat 
zich in een grote belangstelling van de historici mag verheugen. Vooral het 
genootschapswezen in de 18e eeuw is thans redelijk goed in kaart gebracht, 
terwijl voor de 19e eeuw de eerste studies zijn verschenen en verschillende 
publicaties in voorbereiding zijn. 
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