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ZIJN ER WEL TWEE CULTUREN? 

C.P. Snow is volgens velen de beste romanschrijver onder de fysici en de 
beste fysicus onder de romanschrijvers, maar ik vind dat men hem te veel eer 
bewijst wanneer men zijn boutade over 'two cultures' tot uitgangspunt van 
een cultuurfilosofische beschouwing maakt. Wat vind ik van het denkbeeld 
van Snow, dat men twee verschillende culturen moet onderscheiden? Op 
grond van een, naar ik hoop niet al te eenzijdige en in elk geval vrij 
langdurige ervaring ben ik van mening dat het een weinig zinvoUe, of 
ronduit gezegd een dwaze onderscheiding is. 

Dat lijkt me een duidelijke uitspraak, maar allicht verwacht u van mij dat ik 
deze wat nader uitwerk en motiveer. Jaren geleden heb ik tegenover Snows 
beschouwing over 'two cultures' een evenzeer diepzinnige beschouwing over 
jam en marmelade gesteld. Ik wil deze in het kort weergeven. In de 
ontbijtzaal van het Hiltonhotel in Istanbul zat aan een tafeltje niet ver van 
het mijne een zeer Engelse dame. "Waiter, some marmelade please" zei ze 
op beschaafde maar gebiedende toon. Een glimlachende Turkse kelner 
verscheen met een groot blad waarop tientallen verschillende confitures 
waren uitgestald. De dame monsterde ze met toenemende verbazing en 
afschuw en sprak tenslotte de gedenkwaardige woorden: "Oh no, those are 
jam, not marmelade; we never eat jam at breakfast." "What's in a name? 
that which we call a rose by any other name would smell as sweet," dat zijn 
de woorden die Shakespeare Juliet laat zeggen, maar in ons geval is de 
interpretatie van de woorden wel degelijk van belang. Voor de Nederlander 
is 'jam' een algemene term voor een klasse van substanties waartoe ook 
oranje-marmelade behoort. Vraag een Nederlander en hij zal u uitleggen dat 
marmelade een soort van jam is, dat wil zeggen een ietwat kleverige 
substantie, bereid door vruchten in te koken met suiker waarbij de structuur 
van de vrucht niet geheel is verdwenen. De Engelsman daarentegen — ik heb 
het bij een aantal geprobeerd — zal u uitleggen dat de bijzondere structuur 
en pittige smaak marmelade tot een geheel aparte categoric maken. Welnu, 
ik ben er van overtuigd dat het verschil tussen twee culturen goeddeels een 
kwestie van jam en marmelade is. Het woord science was oorspronkelijk 
—zie de Oxford English Dictionary — van toepassing op iedere vorm van 
systematisch behandelde kennis, op al datgene dat wij wetenschap noemen. 
Pas in de loop van de vorige eeuw werd het meer en meer beperkt tot de 
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natuurwetenschap en daardoor werd het verschil tussen de scientist en de 
scholar, die wij beiden wetenschapsbeoefenaar noemen (als we tenminste de 
gruwelijke term wetenschapper willen vermijden) kunstmatig geaccentueerd. 
Want ziet, omdat wij het woord wetenschap kennen, zoeken we naar de 
gemeenschappelijke elementen in de verschillende takken van wetenschap: 
het verzamelen en systematisch ordenen van gegevens, het zoeken naar 
onderling verband en het streven naar objectiviteit en eerlijkheid. Het 
Engelse taalgebruik zal eerder leiden tot het zoeken naar verschillen tussen 
scientist en scholar. Ik merk nog op dat het woord learning als vertaling van 
ons woord wetenschap weinig bevredigend is, vooral wegens zijn didactische 
connotatie. (Het woord preserve voor jam + marmelade doet het ook niet 
goed: het omvat ook vruchten op sap.) 

Natuurlijk heeft de enorme uitbreiding van onze kennis en ons kunnen 
geleid tot specialisatie en daarmee onvermijdehjk ook tot onderling 
misverstand en wantrouwen. Ik kom daar nog op terug. Maar wanneer we in 
die veelzijdige rijkdom terwille van de overzichtelijkheid een paar grote 
scheidingslijnen willen aanbrengen dan horen die volgens mij in eerste 
instantie niet tussen alfa's en beta's te lopen. 
In onze menselijke activiteiten zou ik drie aspecten willen onderscheiden. 
De ingenieur wil dingen maken die onze veiligheid en ons materiele welzijn 
bevorderen. 
De kunstenaar wil dingen scheppen die ons geestelijk welzijn ten goede 
komen. 
De onderzoeker wil kennen en begrijpen. 
(Misschien maak ik het wat mooier dan het in werkelijkheid is; dat zal men 
mij bij deze feestelijke gelegenheid wel willen vergeven.) In de meesten van 
ons is wel lets van alle drie aspecten aanwezig. Wel zal in onze werkkring 
waarschijnlijk een van de drie overheersen, maar in ons dagelijks leven 
komen we met alle drie in aanraking. 
In het oude Griekenland werd naar ik meen geen verschil gemaakt tussen de 
kunstenaar en de ingenieur. De technicus was ook kunstenaar. Anderzijds 
omvatte de filosofie zowel de alfa- als de betavakken. De rechtstreekse 
invloed van het wijsgerig denken op de details van het technische en 
artistieke handwerk was niet bijzonder groot. In zoverre zou men wat de 
oudheid betreft van twee culturen kunnen spreken! Dat geldt ook voor de 
middeleeuwen. De scholastische filosofie had weinig invloed op de 
vormgeving en de constructieve details van de gothische kathedralen. Laat 
ik hier maar niet langer over uitweiden, want misschien ben ik er glad naast. 
Maar wat ik zeker weet is dat de toestand heden ten dage radicaal anders is. 
Kunstzinnig handwerk bestaat nog steeds, maar de kunstenaar maakt in het 
algemeen slechts op bescheiden schaal gebruik van de mogelijkheden die de 
moderne techniek ons biedt en in elk geval draagt hij niet of nauwelijks bij 
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tot de verdere ontwikkehng van de techniek. In dit opzicht neemt de 
architectuur een uitzonderingspositie in. Reeds Vitruvius betoogde dat de 
architect van vele markten thuis moest zijn en ook in onze tijd moet mijns 
inziens de ideale architect streven naar een synthese van de drie door mij 
genoemde aspecten. 
Maar de hedendaagse techniek heeft een ander bondgenootschap gesloten, 
namelijk met een sector van het wijsgerig denken: het wis- en natuurkundig 
denken. Ik spreek in dit verband graag over een wetenschap-technologie-
spiraal waarbij de industriele techniek gebruik maakt van wetenschappelijke 
resultaten, maar tevens hulpmiddelen levert voor verder wetenschappelijk 
onderzoek, waarvan de resultaten weer kunnen leiden tot nieuwe toepas-
singen, enzovoort enzovoort. Nu kan men er zich naar mijn mening terecht 
zorgen over maken dat dit bondgenootschap van exacte wetenschap en 
ingenieursvaardigheid op hoi is geslagen en zich onttrekt aan controle door 
grotere wijsheid. Ook kan men vaststellen dat er geen harmonic bestaat 
tussen materiele en geestelijke cultuur. 

Kan men echter binnen de wetenschap spreken over een duidelijke scheiding 
tussen twee culturen? Ik zie dat niet. Wanneer twee, waarom geen tien? Ik 
duidde het al even aan, de enorme omvang van onze kennis maakt 
specialisatie onvermijdehjk. Een werkelijk doorgronden van de gedachte-
gang der hedendaagse wiskunde is voor de classicus niet weggelegd, maar de 
botanicus is er wat dat betreft niet beter aan toe. Zelfs binnen de wiskunde 
bestaat specialisatie en er zijn maar weinig mathematici die het geheel van 
hun vak overzien. De wiskundige zal meestal niet in staat zijn tekstkritiek 
betreffende een Grieks tekst in detail te volgen, maar in dat opzicht is de 
gemiddelde jurist hem niet de baas. Chinese historische geschriften zijn voor 
de meeste zogenaamde alfa's minstens even ontoegankelijk als de wiskunde 
voor niet-wiskundigen. 

Het beoefenen van een tak van wetenschap brengt een bepaalde werk-
methode en soms zelfs een bepaalde levenswijze met zich mee. Maar is er wat 
dat betreft een duidelijk verschil tussen alfa en beta? Onzin. Het verschil 
tussen de archeoloog en de paleontoloog is zeker niet groter dan dat tussen 
de astronoom en de ichtyoloog. 
Men spreekt tegenwoordig graag over gammawetenschappen. Een ongeluk-
kige term, want het gevaar bestaat dat men ze ook buiten onze landsgrenzen 
zou gaan gebruiken en daar zou men allicht gaan denken dat men te maken 
heeft met de intelligentieklassen in Aldous Huxley's Brave new world; dat wil 
ik onze sociologen, pohticologen en allerlei andere logen en agogen niet 
aandoen. Maar het fei,t dat men behoefte heeft aan deze aanduiding bewijst 
dat er van een ondubbelzinnige verdeling in tweeen geen sprake is. 
Overigens kan men de medici moeilijk in een van de drie categorieen 
onderbrengen. Hun discipline bevat zowel een stuk exacte natuurweten
schap als een stuk menswetenschap. 
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Voor wie op enigerlei gebied tot de grenzen van de huidige kennis wil 
doordringen is specialisatie noodzakelijk, zelfs specialisatie binnen het 
gekozen vakgebied. Maar daarnaast moet men trachten enig inzicht en 
overzicht te krijgen van andere gebieden en er is geen reden zich daarbij te 
beperken tot hetzij de natuurwetenschappen, hetzij de humaniora. Ik wil een 
beeldspraak gebruiken. De wetenschap is als een berglandschap met vele 
toppen. Wij kunnen in het algemeen maar een hoge top beklimmen, maar 
behalve die toppen zijn er vele heuveltjes die een mooi uitzicht op andere 
toppen bieden en er zijn veel wandehngen mogelijk die ons in staat stellen 
toppen van vele kanten te bekijken. Er is geen reden het berglandschap in 
twee delen te splitsen. De wetenschap is niet gelijk de Alpen en de 
Pyreneeen. 

Ik ben zo langzamerhand oud genoeg om te mogen kankeren op ver-
anderingen en om me zorgen te maken over de toekomst. Ik vind dat gedoe 
met vakkenpakketten verfoeilijk: het gaat verder op de verkeerde weg waar 
we ons toch al op bevonden. Voor wie klassieke talen wil studeren zou 
gymnasium beta de beste voorbereiding moeten zijn: als hij dat beetje meer 
Latijn en Grieks dat de alfa's moeten leren niet in de kortste keren kan 
bijspijkeren deugt hij niet voor die studie. Voor wie wiskunde gaan studeren 
is het vooral belangrijk dat ze leren Duitse, Franse en Engelse boeken vlot te 
lezen. Wat men op school aan wiskunde kan onderwijzen is later voor hun 
van geringe betekenis, al moet het wel genoeg zijn om hen tot het inzicht te 
brengen dat ze het een mooi vak vinden. Schoolwiskunde en schoolnatuur-
kunde zijn voor de toekomstige arts veel belangrijker dan voor de 
toekomstige wis- en natuurkundige. De Duitse natuurkundige en Nobel-
prijswinnaar Max von Laue gaat nog verder. In zijn memoires schrijft hij: 
"Wenn man jetzt versucht, wissenschaftlichen Nachwuchs, auch fiir die 
Naturwissenschaften, in grosserem Umfang heranzuziehen, so habe ich 
dafiir ein Rezept: schickt die Jungens ins Gymnasium und lasst sic dort die 
alten Sprachen griindlich treiben." Daar zal bij ons huidige bestel weinig 
van terecht komen. 

Ook de huidige anderhalf-fasestructuur — tweefasenstructuur lijkt me 
vooralsnog een overdreven optimistisch eufemisme — werkt het rondkijken 
buiten het eigen vakgebied niet in de hand. 

Ik wil proberen samen te vatten. Men kan scheidingslijnen trekken. Tussen 
kunst en wetenschappen, tussen kunst en techniek. Techniek en een gedeelte 
van de wetenschap hebben een nauw bondgenootschap gesloten; dat is 
kenmerkend voor onze industriele beschaving. Specialisatie is onvermijdehjk 
en in zoverre zou men over vele culturen kunnen spreken. Een splitsing in 
'two cultures' in de zin van Snow is een dwaze fictie. 


