
Tsch.Gesch.Gnk.Natuurw.Wisk.Techniek 11 (1988)3 

H. Floris Cohen* 

DE WETENSCHAPSREVOLUTIE VAN DE 17e EEUW EN DE 
EENHEID VAN HET WETENSCHAPPELIJK DENKEN** 

Vandaag, bijna dertig jaar na de rede van C.P. Snow over de twee culturen, 
wil ik mijn voordracht beginnen met een tweetal citaten. Hier is het eerste: 

"The intellectual elite is at present divided into two hostile groups, —which we might 
call for short the literary and the scientific, — who do not speak the same language 
nor think in the same way. If nothing is done, the gap separating them must 
necessarily increase, together with the steady and irresistible progress of science. 
Shall we deliberately widen the gap as the old humanists would have it, or shall we 
take special pains to reduce it as much as we can?"' 

Dit citaat had heel goed uit die befaamde rede van Snow kunnen komen, 
want het vat heel precies samen waar we aan denken zodra we aan het 
klagen slaan over de kloof tussen de twee culturen. Het citaat komt echter 
niet uit die vaak aangehaalde maar minder vaak gelezen rede van Snow. Het 
dateert uit 1931, en ik trof het aan, op zoek naar iets heel anders, in een 
boekje waarin de Belgisch-Amerikaanse wetenschapshistoricus George 
Sarton betoogt dat de geschiedenis van de natuurwetenschap de ideale brug 
kan vormen tussen die twee vijandige groepen van de geletterde en de 
natuurwetenschappelijke elites. Over dat onderwerp zult u op dit symposium 
later meer horen. Ik haal het hier aan omdat eruit blijkt dat Snow bepaald 
niet de eerste was die dat onderscheid maakte tussen die twee culturen en 
hun gebrek aan contact en wederzijds respect. Om eerlijk te zijn, 
pretendeerde Snow dat ook helemaal niet. Hij heeft, in een soort 'vier jaar 
later' nabeschouwing, aangegeven dat hij niet meer had willen doen dan nog 
weer eens aan de orde stellen wat al wel vaker was gezegd over hoe alfa en 
beta uit elkaar zijn gegroeid.^ Wat hij daaraan toevoegde, was zijn eigen 
ervaring als wetenschapsman en romanschrijver, plus wat dan die geweldige 

*Universiteit Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede. 
**Veel van wat in deze lezing essayistisch wordt aangeduid, komt heel wat grondiger 

onderbouwd aan de orde in mijn volgend jaar te verschijnen boek The banquet of truth. An 
historiographical inquiry into nature and causes of the 17th century scientific revolution. 
Inspiratie voor deze lezing heb ik opgedaan in gesprekken met het organiserend comite, 
met Paul Lauxtermann, Casper Hakfoort en Rob Wentholt, en bovenal met Llewellyn 
Bogaers. 

1. G. Sarton, The history of science and the new humanism (New York, 1931) 8. 
• 2. C.P. Snow, The two cultures, and: A second look. An expanded version of The two 
cultures and the scientific revolution (Cambridge, 1965; 2e druk van de uitgebreide versie 
uit 1964, geschreven in 1963; de oorspronkelijke lezing dateert uit 1959) 54-56. 
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'catch phrase' van de twee culturen bleek te zijn — een kreet, overigens, die 
hij achteraf liever door het oorspronkelijk bedachte "The Rich and the 
Poor" had vervangen.' 
Dan nu mijn tweede citaat. 

"What you've got here, really, are two realities, one of immediate artistic appearance 
and one of underlying scientific explanation, and they don't match and they don't fit 
and they don't really have much of anything to do with one another. That's quite a 
situation. You might say there's a little problem here."* 

Dit citaat is al evenmin van Snow. Anders dan dat van Sarton, is het van 
veel recenter datum dan Snows lezing — het is van 1974. Met Snow heeft de 
auteur, Robert Pirsig, gemeen dat ook hij en romanschrijver en natuurweten-
schapsbeoefenaar is.' Maar verder delen de beschaafde Engelsman en de 
gedreven Amerikaan voornamelijk dat ze op dezelfde problematiek lijken te 
zijn gestuit. Bij Snow vind je, met alle respect, niet zo gek veel meer dan de 
klacht van de man die, als hij met zijn medeschrijvers in de pub zit, een 
andere taal blijkt te moeten spreken dan als hij met zijn betakornuiten van 
gedachten wisselt, en voorts moet constateren dat beide groepen niet zo'n 
hoge pet van elkaar op hebben en niet zo veel van elkaars bezigheden 
begrijpen, zij het de tweede altijd nog meer van de eerste dan andersom. 
Bij Pirsig, in Zen and the art of motorcycle maintenance, daarentegen, en dat 
blijkt al een beetje uit het citaat dat ik gaf, waarin "immediate artistic 
appearance" wordt gesteld tegenover "underlying scientific explanation," 
bij Pirsig gaat de klacht veel dieper. Het gaat bij hem om twee totaal 
verschillende manieren om tegen de werkelijkheid aan te kijken, en het is 
fascinerend om te volgen hoe de hoofdpersoon aan het voorbeeld van zijn 
vriend John, de drummer, demonstreert hoe diens afkeer van het repareren 
van zijn motorfiets als het ware de weerzin belichaamt jegens een wereld van 
denken, voelen en ervaren die hij als fundamenteel vijandig beleeft aan die 
van hemzelf. Die wereld, zegt Pirsig, is die van de precisie, van de 
messcherpe analyse, en die wereld heeft zich met de overwinning, in het 
Westen, van het rationele denken onontkoombaar aan ons opgelegd, al 
willen de Johns onder ons, de 'romantici', er de consequenties niet van 
trekken. Anders dan Sarton en Snow, gaat Pirsig met zijn analyse van wat er 
in onze cultuur tussen alfa's en beta's aan de hand is werkelijk de diepte in. 

3. Ibid..19. 
4. R.M. Pirsig, Zen and the art of motorcycle maintenance. An inquiry into values (New 

York, 1975; le druk 1974) 54. 
5. Als H.J.J. Bronsema gelijk heeft men zijn veronderstelling, in het Nawoord bij zijn 

proefschrift Beslissingsondersteunende modellen ten behoeve van financiele planning en 
beleggingsmanagement. Interactie en onlwerp (Groningen 1988), dan is Robert M. Pirsig 
niet of nauwelijks 'natuurwetenschapsbeoefenaar'. maar het pseudoniem van Russell L. 
Ackhoff, methodoloog op het gebied van Operations Research en bedrijfsmanagement. 
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Bij Sarton en Snow gaat het eigenlijk in hoofdzaak om een /aa/probleem, 
ontstaan door de overmatige specialisatie van de wetenschap; bij Pirsig 
loopt de kloof dwars door onze hele manier van kennen en naar de wereld 
kijken been. Ik moet hier in het midden laten wat te denken valt van de 
oplossing waar Pirsig tenslotte mee tevoorschijn komt — de gehyposta-
seerde 'Quality' die uiteindelijk de verlossende synthese moet brengen — al 
wil ik nog wel zeggen dat voor mij het werkelijke probleem van de twee 
culturen veeleer besloten ligt in Pirsigs roman dan in Snows wat 
oppervlakkige verhaaltje. Maar een ding hebben die twee dan toch gemeen, 
en dat is dat geen van beiden zich afvraagt wanneer het probleem van de 
twee culturen of van de twee reaHteiten, hoe dan ook gedefmieerd, eigenlijk 
ontstaan is. 

Dat wil zeggen, Pirsig lijkt er wel mee bezig, met zijn verwijzingen naar de 
klassieke Oudheid, naar de Copernicaanse revolutie, en naar de geschiedenis 
van de natuurwetenschap in het algemeen. Hij weet daar echter helemaal 
niets van af — zo blijkt hij te denken dat tot Copernicus toe iedereen dacht 
dat de aarde plat is.' Op zichzelf zegt het misschien wel iets over de twee 
culturen dat iemand die met grote originaliteit en diepgang filosofeert over 
cruciale zaken van het menselijk kennen en de grenzen daarvan, allerlei 
'sweeping statements' over de geschiedenis van de wetenschap loslaat zonder 
ook maar te vermoeden dat dat een bestaand vak is waarin heel aardige 
boeken zijn geschreven. Maar dit terzijde. Ogenschijnlijk vind je bij Snow 
zo'n historische beschouwing over de oorsprong van de twee culturen wel. 
Tenslotte heette zijn lezing 'The Two Cultures and the Scientific 
Revolution'. Maar als je de tekst doorleest, zie je dat die helemaal niet gaat 
over wat wij gewend zijn de 'Scientific Revolution' te noemen. Terwijl de 
lezing uit 1959 dateert en van A tot Z een Cambridge-produkt is, blijkt Snow 
niet te weten dat de voorafgegane tien jaar, te beginnen met Herbert 
Butterfields The origins of modern science en vijf jaar later vervolgd met 
Rupert Halls The scientific revolution, in uitgerekend datzelfde Cambridge 
het begrip van de Wetenschapsrevolutie werd gesmeed om daarmee de 
omwenteling aan te duiden die in de natuurwetenschap ruwweg tussen 
Copernicus en Newton heeft plaatsgevonden.' Snows 'scientific revolution' 
heeft betrekking op de moderne natuurwetenschap van onze eigen eeuw, en 
zijn hele lezing gaat eigenlijk over het probleem, hoe de vruchten van die 
revolutie ook aan het minder ontwikkelde deel van de wereld deelachtig te 
laten worden. 

6. Pirsig, Zen, 129. 
7. Het begrip is, in een wat specifiekere betekenis dan sedert Butterfield en Hall 

gebruikelijk geworden, oorspronkelijk gemunt door Alexandre Koyre, op het eind van de 
jaren dertig. Zie voor de vrij gecompliceerde geschiedenis van de totstandkoming en latere 
betekenisverschuivingen ervan mijn bovenvermelde boek. 
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Dit alles neemt niet weg dat ik denk dat inderdaad, in die echte 
Wetenschapsrevolutie van de 17e eeuw de oorsprongen moeten worden 
gezocht van de opsplitsing tussen twee culturen die, tenzij professor Casimir 
ons straks het tegendeel aantoont, voor onze cultuur zo kenmerkend is 
geworden.* Daarmee bedoel ik niet dat de kloof tussen alfa en beta, waar die 
dan ook precies uit moge bestaan, toen meteen manifest is geworden. Maar 
ik denk wel dat de voorwaarden die het ontstaan van de kloof mogelijk 
maakten, mee zijn geschapen met het ontstaan van de vroegmoderne 
natuurwetenschap in de tijd tussen Galilei en Newton. 

Lezers van Dijksterhuis' nog altijd klassieke Mechanisering van het wereld-
beeld zullen zich misschien herinneren dat op een gegeven moment, ver in 
het boek gevorderd, als de auteur toe is aan de behandeling van het 
mathematisch-fysische werk van Christiaan Huygens, hij plotseling halt 
maakt. Tevoren heeft Dijksterhuis, als hij de ideeen op natuurwetenschap-
pelijk gebied van een bepaald denker bespreekt, zich uiteraard beperkingen 
opgelegd, maar altijd beperkingen die voortvloeiden uit de behoefte aan 
beknoptheid of de noodzaak van relevantie voor het hoofdthema van het 
boek. Zo gaat hij te werk van Aristoteles tot en met Galilei. Maar bij 
Huygens moet hij voor het eerst in zijn betoog een wezenlijk stuk van diens 
denken op het terrein waarop het betoog zich beweegt geheel terzijde laten 
omdat het, zegt hij, 'te hoog gaat'. Te hoog in twee opzichten. Ten eerste 
omdat het "te veel reeds [behoort] tot de uitvoering van het bouwwerk, 
waarvan we hier alleen het leggen der grondslagen willen tonen.'" En ten 
tweede omdat de wiskunde van dat weg te laten deel van Huygens' werk 
voor de lezers voor wie het boek bedoeld is, te hoog gaat. 

8. Ook Max Born zoekt hier de oorsprong van de problematiek, getuige het volgende, 
ook overigens indrukwekkende citaat dat ik aantrof op p. 264-265 van J.H.J, van der Pot, 
Die Bewertung des technischen Fortschritts. Eine systematische Uebersicht der Theorien 
(Assen, 1985): "die zivilisierte Gesellschaft ist in zwei Gruppen aufgespalten, wovon die 
eine durch die viberlieferten humanistischen Ideen, die andere durch naturwissenschaft-
hche geleitet ist ... [Ich bin] von dem Gedanken bedriickt, dass dieser Bruch in der 
menschlichen Zivilisation, der durch die Entdeckung der naturwissenschaftlichen Metho-
de verursacht wurde, nicht wieder gutzumachen ist. Obwohl ich die Naturwissenschaft 
hebe, habe ich das Gefiihl, dass sie so sehr gegen die geschichtliche Entwicklung und 
Tradition ist, dass sie durch unsere Zivilisation nicht absorbiert werden kann. Die 
politischen und militarischen Schrecken sowie der vollstandige Zusammenbruch der 
Ethik, deren Zeuge ich wahrend meines Lebens gewesen bin, sind kein Symptom einer 
voriibergehenden sozialen Schwache, sondern eine notwendige Folge des naturwissen
schaftlichen Aufstiegs — der an sich eine der grossten intellektuellen Leistungen der 
Menschheit ist." Voor de herkomst van dit citaat verwijst Van der Pot naar Borns 
"Erinnerungen und Gedanken eines Physikers", Universitas 23 (1968) 274-276. 

9. E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereWfteeW(Amsterdam, 1950) 405; IV: 
138. 
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Daarmee heeft Dijksterhuis een aantal voor ons thema van vandaag 
buitengewoon boeiende uitspraken gedaan. De door Dijksterhuis beoogde 
lezer mogen we ons voorstellen als de fameuze 'ontwikkelde leek' — een 
persoon met een behoorlijke, algemeen-culturele belangstelling en een 
degelijke VWO-opleiding. En die ontwikkelde leek kan althans de essentie 
van de ontwikkeling der natuurwetenschap heel aardig volgen, van de 
lonische natuurfilosofie af, tot het moment waarop hij bij Huygens 
aankomt. Op dat punt wordt de wiskunde voor hem te moeilijk, en moet hij 
afhaken. En daarmee is in wezen uitgesproken dat er een heel cruciaal 
moment in de geschiedenis is geweest waarop het toekennen van zin en 
betekenis aan de natuurlijke orde om ons heen een zaak van specialisten is 
geworden. 

Pogingen om de ons omringende wereld te begrijpen, in een zinvol kader te 
plaatsen, als onderdeel van een geordend geheel op te vatten, staan aan de 
oorsprong van elke beschaving. Op welke wijze en in welke mate ook met 
een religieuze zijnsgrond verbonden, ging het er steeds om een samen-
hangend antwoord te vinden op de vraag hoe de mens zich verhoudt tot 
zichzelf, tot zijn medemens, en tot zijn natuurlijke omgeving. Het bedrijven 
van natuurfilosofie was altijd ingebed in een alomvattende, meer of minder 
globale filosofie. Voor de omringende samenleving ontleende de filosofie 
haar legitimatie aan de mate waarin ze aan althans de ontwikkelde leden van 
die samenleving het gevoel gaf te leven "in een bezield verband" (om ietwat 
anachronistisch de dichter Marsman aan te halen). Vaak waren er, en in de 
Griekse filosofie was dat in hoge mate het geval, als het ware uithoekjes van 
specialisatie, waar op een veel gedetailleerder niveau bepaalde aspecten van 
de werkelijkheid werden onderzocht. Dat kon betrekking hebben op het 
innerlijk leven van de mens, waarover bijvoorbeeld in de leer van Boeddha 
de meest gedetailleerde inzichten zijn aan te treffen. Maar het kon ook gaan 
om de opbouw van het planetenstelsel, waar een aantal gespecialiseerde 
geleerden in het Hellenistische tijdperk zulke exacte berekeningen over wist 
op te stellen. Steeds ging het, bij zulk soort specialisaties, om deelinzichten 
die of hun zin geheel en al ontleenden aan het globale verband waarin ze 
waren opgenomen, of, zoals in het voorbeeld van Ptolemaeus' planeten-
theorie, de pretentie misten om iets over de ons omringende werkelijkheid te 
zeggen. Juist die onderdelen van de Griekse natuurfilosofie die wij nu 
geneigd zijn op te vatten als de meest directe voorlopers van de hedendaagse 
natuurwetenschap, en waarvan de voornaamste produkten voortkomen uit 
de traditie van Archimedes, maakten geen deel uit van enige kosmologie. In 
zoverre ze wiskundig van aard waren, zeiden ze niets over de werkelijkheid; 
in zoverre ze iets over de werkelijkheid pretendeerden te zeggen, waren ze 
niet mathematisch van aard. 
Die uiterst beperkt mate waarin een uiterst beperkt aantal aspecten van de 
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natuur — planetenbewegingen, hefboomwerkingen, muzikale intervallen — 
met kwantitatieve precisie werden behandeld, veranderde beslissend in de 
decennia omstreeks 1600. De natuurwetenschap emancipeerde zich van de 
filosofie, althans in die zin dat een gespecialiseerde natuurbeschouwing 
optrad die haar zin en betekenis niet langer ontleende aan een over-
koepelende, globale visie op — en nu citeer ik voor de variatie Goethe in 
plaats van Marsman — "was die Welt im Innersten zusammenhalt." Niet 
dat de overgrote meerderheid van de beoefenaren van die nieuwe wijze van 
natuurbeschouwing over die globale zingeving geen eigen ideeen had, of dat 
de nieuwe wijze van kijken naar de natuur niet haar eigen metafysische 
grondslagen en vooronderstellingen kende, verre van dat. Maar het punt is 
dat hun natuurwetenschappelijke bezigheden niet alleen daaraan hun zin 
ontleenden. Het inzicht in de werkelijkheid dat die nieuwe natuur
wetenschap pretendeerde te bieden, legitimeerde zich niet door de mate 
waarin zij paste binnen een overkoepelend inzicht in de wereldorde, maar 
uitsluitend door de mate waarin ze voldeed aan inherente criteria van 
methodische aard: kwantitatieve exactheid en, vooral, empirische contro-
leerbaarheid op detailniveau. Men kon natuurlijk zich blijven verdiepen in 
de rechtvaardigingsgrond van die nieuwe criteria, maar intussen kon de 
nieuwe onderneming 'natuurwetenschap', ook als ze zich om die gronden in 
het geheel niet bekommerde, in hoog tempo doorgroeien. Daarbij kon ze 
zich beroepen op haar snel cumulerende successen bij het vergroten van 
onze kennis van de werkelijkheid. 

Voorzover die kennis mathematisch van aard was, vond die cumulatie wel 
buitengewoon snel plaats. We hebben het gezien aan de manier waarop 
Dijksterhuis met het werk van Huygens omspringt: een generatie nadat, met 
Galilei, de mathematisering van de natuur heeft ingezet, zijn wezenlijke 
stukken van die nieuwe natuurwetenschap, zoals in het werk van de 
Galileaan Huygens, al voor de ontwikkelde leek onbegrijpelijk geworden. In 
Huygens' werk maar niet in dat van hem alleen natuurlijk, voltrekt zich in 
onwaarschijnlijk hoog tempo de specialisatie die, voorgoed, de verklaring 
van de natuur tot een aangelegenheid maakt waar de gemiddelde beschaafde 
burger geen deel meer aan heeft. Losgemaakt van een alomvattend 
filosofisch verband, wint de nieuwe natuurwetenschap in exactheid wat ze 
verliest aan algemene begrijpelijkheid. 
Natuurlijk, ook voor de Wetenschapsrevolutie van de 17e eeuw was er veel 
en veel meer gespecialiseerde kennis voorhanden dan welke ontwikkelde 
leek ook had kunnen bevatten — het ideaal van de uomo universale, zelfs in 
de beperktere zin van iemand die op alle gebieden zich de wezenlijke 
vaardigheden heeft eigen gemaakt, is nooit meer dan een ideaal geweest. 
Maar er was altijd een globale synthese, zoals bijvoorbeeld neergelegd in de 
Aristotelische filosofie, die al die deelinzichten omtrent hoe de werkelijkheid 
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in elkaar zit bijeen hield en er een zin aan gaf. En, zoals gezegd, die weinige 
gespecialiseerde gebiedjes van exacte kennis die buiten dat geintegreerde 
verband stonden, wel, die waren gesitueerd in een geidealiseerde werkelijk
heid ver verwijderd van de ons bekende waarin onze dagelijkse ervaring zich 
afspeelt. 
Tot op dat moment omstreeks het jaar 1600, wel te verstaan, waarop die 
abstracte wereld van de Archimedische fysica en van de mathematische 
astronomic als het ware het traditionele gebied van de natuurfilosofie 
overstroomde, en verklaarde dat die geidealiseerde wereld van wrijvingloos 
bewegende materiedeeltjes, dat dat onze eigenlijke wereld is, de wereld die 
schuilgaat achter onze ongefilterde, zintuiglijke waarneming. En in die, al 
gauw tot een min of meer compleet wereldbeeld uitgewerkte verklaring, lag 
een aantal revolutionair nieuwe ontwikkelingen besloten die ik nu kort voor 
u wil schetsen. Ze hebben te maken met het mathematisch reductionisme dat 
dit binnentreden in de wereld van de precisie welhaast onvermijdelijk met 
zich mee heeft gebracht; met dat onderliggende wereldbeeld, waarin de 
inerte materie een ongekend overwicht werd toegekend boven het domein 
van de scheppende geest; met de 'kunstmatige natuur' die door die nieuwe 
natuurwetenschap werd opgeroepen; en tenslotte met pogingen om de 
verloren gegane eenheid van kennis op de een of andere manier weer te 
herstellen. Over elk daarvan een enkel, onvermijdelijk generaliserend en 
simplificerend woord. 

Mijn eerste korte beschouwing, over het mathematisch reductionisme, zou 
ik graag onder een aan de wetenschapshistoricus Alexandre Koyre ontleend 
motto willen plaatsen. Het is een sleutelfrase in diens denken over de 
betekenis van de I7e-eeuwse Wetenschapsrevolutie, die voor hem werd 
gekenmerkt door de overgang "du monde de 1' 'a-peu-pres' a I'univers de la 
precision" — 'van de wereld van het ten-naaste-bije naar het universum van 
de precisie'.'" In allereerste aanleg was, zoals we hebben gezien, dat 
universum van de precisie van een heel beperkt bereik — niet in zijn 
inderdaad universele pretentie natuurlijk, maar wel naar de omvang van de 
deelterreinen waar het zijn eerste triomfen vierde: de planetentheorie en de 
bewegingsleer. De pretentie ging veel verder; die kwam er eigenlijk op neer 
dat alleen mathematisch kennen werkelijk kennen is: dat wij de wereld alleen 
kennen voorzover wij dat getalsmatig, kwantitatief doen. Ware wetenschap-
pelijkheid wordt in deze visie opgeeist voor die vakgebieden waarbinnen de 
bestudeerde verschijnselen zich laten kwantificeren. Vandaar is het nog 

10. A. Koyre, "Du monde de 1' "a-peu-pres" a I'univers de la precision" in: Etudes 
cfhistoire de la pensee philosophique (Parijs, 1971; herdruk van le ed., Parijs, 1961) 341-
362; oorspronkelijk verschenen in Critique 28 (1948). 
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maar een kleine stap naar een vrij rigoureuze scheiding tussen de betawereld, 
waar die kwantificering sedert 1600 is gaan plaatsvinden, en de alfawereld 
die het zover nog altijd niet heeft weten te schoppen. Wanneer precies die 
scheiding, waarvoor een grondvoorwaarde in de 17e eeuw is gelegd, 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zullen we hopelijk van latere sprekers 
vandaag vernemen. Ik volsta nu met de opmerking dat Snow en sommige 
latere theoretici van de twee-culturenkloof voor de gammawetenschappen 
een brugfunctie weggelegd achten, hetgeen weleens daaruit zou kunnen 
voortspruiten dat die gamma's, in deze visie, zich wat dichter bij de alleen-
zaligmakende, want kwantitatieve wetenschappelijkheid ophouden dan de 
wat dat betreft min of meer hopeloze echte alfavakken. Zelf deel ik deze visie 
allerminst; ik zou willen dat en de gamma- en de alfavakken zich wisten te 
bevrijden van de kwantiteits-terreur die overigens minder door beta's dan 
door hun methoden klakkeloos overnemende alfa's en gamma's in hun 
vakgebieden soms wordt uitgeoefend. Ik zou willen dat alfa's en gamma's 
met zuiver geweten hun methoden en benaderingswijzen lieten bepalen door 
de eisen, gesteld door de eigen aard van het vakgebied waar hun hart ooit 
naar uit is gegaan. Het onkritisch overnemen van kwantitatieve methoden 
op vakgebieden die met de lotgevallen van mensen te maken hebben, leidt 
maar al te vlot tot het wegreduceren van precies datgene dat aan die 
lotgevallen het meest eigene is. Voor het overige volsta ik met de opmerking 
dat, bijvoorbeeld op een vakgebied als het mijne, dat van de geschied-
schrijving, de ware afgronden van on wetenschappelijkheid vooral dan op 
leerzame wijze opengaan wanneer beta's, en vaak ook gamma's, daar 
onvoorbereid in beginnen te liefhebberen. 

Met dit alles heb ik geen kwaad willen spreken van het universum van de 
precisie dat sedert omstreeks 1600 zijn rijkdom geleidelijk aan is gaan 
openbaren. Dat universum is alleen niet zo universeel als sommige van zijn 
bewoners, in die algemeen menselijke drang om de wereld onder een noemer 
te brengen, het soms graag mogen doen voorkomen. 

Met deze laatste opmerking ben ik al terechtgekomen op de tweede 
consequentie van de Wetenschapsrevolutie die ik hier aan de orde wil 
stellen. Dat is de constructie van een beeld van de wereld zoals die er uit 
moet zien, wil het mathematiseringsproces zijn pretentie om onze 
werkelijkheid te beschrijven waar kunnen maken. In onze dagelijkse 
werkelijkheid, namelijk, vallen een losgelaten steen en een dito veertje 
helemaal niet op hetzelfde ogenblik op de grond; komt een eenparig 
voortbewegend lichaam wel degelijk tenslotte tot rust; en zien wij ten 
duidelijkste hoe de zon om de aarde draait, niet andersom. Wat hadden de 
pioniers van de nieuwe wetenschap tegen dit soort, aan gezond verstand, 
dagelijkse ervaring en ongefilterde waarneming ontleende tegenwerpingen in 
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te brengen? Dat onze zintuigen ons bedriegen, omdat ze verslag uitbrengen 
van een werkelijkheid die niet de echte werkelijkheid is. De echte 
werkelijkheid, dat is een ideale werkelijkheid waarin geen luchtweerstand en 
opwaartse druk de ideale val van het veertje ernstiger verstoren dan de ideale 
val van de steen; waarin geen uitwendige invloeden de eenparige beweging 
van het materiedeeltje tot afwijking dwingen; waarin onze waarneming 
zodanig moet worden gecorrigeerd dat wij erkennen dat in werkelijkheid het 
de aarde is die draait. Die ideale, Platonisch/Archimedische wereld is voor 
het eerst door Galilei benut voor zijn bewegingswetten, en voor het eerst 
door Descartes van een min of meer uitputtende beschrijving voorzien. Het 
is een wereld waarin submicroscopisch kleine, onbezielde materiedeeltjes 
van uiteenlopende vorm en grootte zich in overeenstemming met de 
traagheidswet voortbewegen, elkaar niet anders beinvloedend dan door 
onderlinge stoot en druk. 

Later is dat beeld door Newton in zoverre bijgesteld dat de dynamiek van 
het wereldsysteem wordt ontleend aan de inwerking, van buitenaf, op die 
deeltjes van bepaalde krachten, die zich laten bepalen naar de maat van hun 
inwerking, en in onze eeuw zijn daar weer andere varianten op gekomen. 
Maar wat al dit soort wereldbeelden gemeen hebben, die mathematisch zijn 
in de zin dat ze een ideale werkelijkheid poneren achter de dagelijkse, dat is 
dat ze uitsluitend uit objecten bestaan, en dat de wereld van het subjectieve, 
van waarden, doeleinden en strevingen, er of een volslagen ondergeschikte 
of in het geheel geen rol in speelt. Niemand heeft, bij mijn weten, 
indringender dan de Amerikaanse filosoof en wetenschapshistoricus E.A. 
Burtt de wonderlijke paradox beschreven die daaruit bestaat dat juist in die 
Wetenschapsrevolutie waarin de menselijke geest een van zijn grootste 
scheppingen tot stand bracht, hij een wereldbeeld schiep waarin aan zijn 
autonomic een vooralsnog vernietigende, zij het misschien niet onver-
mijdelijke slag werd toegebracht." 

Het is hier dat die scheiding ontstaan is tussen wat Pirsig noemt de wereld 
van de "underlying scientific explanation" en die van de "immediate artistic 
appearance." Technisch geformuleerd, hebben we het hier over de scheiding 
tussen de 'primaire' en de 'secundaire' kwaliteiten. En het grote probleem 
van die scheiding is dat het om twee werelden gaat die niet met elkaar te 
verenigen lijken, en waarvan de eerste bovendien voortdurend is blijven 
proberen, de tweede tot de eerste te reduceren. Anders gezegd, van 
Descartes af zijn onophoudelijk pogingen ondernomen om al datgene wat 
het leven de moeite waard maakt, kleuren, geluiden, en vervolgens ook 

11. E.A. Burtt, The metaphysical foundations of modern physical science. A historical 
and critical essay (Londen, 1932; herziene editie; oorspronkelijk verschenen in 1924) 
passim, maar in het bijzonder het slothoofdstuk. 
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menselijke beweegredenen, waarden, doeleinden, kunstuitingen, terug te 
brengen tot de eentonige bewegingen van duffe materiedeeltjes. Maar ja, 
zodra je probeert die twee werelden tot overeenstemming te brengen, stuit je, 
en nu haal ik de Engelse ideeenhistoricus D.P. Walker aan, of op "the 
fundamental weakness of a monistic materialist system, namely, how 
extended matter can have thought and consciousness," of op "the gap in a 
dualistic system, namely, the connection between the intelligible and 
sensible worlds.'"^ Deze 'fundamentele antinomieen' zijn natuurlijk ouder 
dan de 17e eeuw. Anders dan in Oosterse filosofieen, waarin ze zich in het 
geheel niet voordoen, zijn ze kenmerkend geworden voor het Westerse 
denken sedert de Griekse Oudheid. Dat neemt niet weg dat ze pas echt 
onontkoombaar zijn geworden sedert de 17e eeuw, en pas van toen af een 
onuitwisbaar stempel op onze cultuur zijn gaan drukken. Dat stempel is 
mede zo onuitwisbaar geworden, en nu kom ik op mijn derde consequentie 
van de Wetenschapsrevolutie, doordat die nieuwe natuurwetenschap niet 
heeft volstaan met het postuleren van een ideale natuur achter de door ons 
waargenomene, maar op grondslag van de door haar ontdekte mathemati
sche wetten, zelf nieuwe natuur is gaan scheppen. 

Zoals gezegd, moeten de bewoners van het universum van de precisie, willen 
ze met kans op succes kunnen volhouden dat hun uitspraken niet pure fictie 
zijn maar iets over de werkelijkheid zeggen, een eigen, ideale werkelijkheid 
postuleren. Maar daarmee is de vraag nog niet beantwoord of en zo ja hoe 
die ideale werkelijkheid contact maakt met de werkelijkheid die wij ervaren. 
Hoe aan te tonen dat die abstracte, in wiskundige taal geformuleerde 
bewegingswetten, anders dan de wiskunde zdfempirisch zijn, dat wil zeggen, 
niettegenstaande hun ideale karakter toch een soort beschrijving bieden van 
onze eigen, tastbare wereld? Het geeigende middel om dat na te gaan is, 
sedert diezelfde Wetenschapsrevolutie alweer, gebleken het experiment te 
zijn. Maar dat experiment speelt zich niet af in die dagelijkse, ons 
vertrouwde werkelijkheid. Om een onderscheid te maken dat begripsmatig 
afkomstig is van de Franse ingenieur en maatschappijfilosoof Georges 
Sorel: het experiment toont ons niet de 'natuurlijke natuur', maar vormt de 
openbaring van een door mensenhand gecreeerd stukje 'kunstmatige 
natuur'." In de natuurlijke natuur komt dat steentje eerder op de grond neer 
dan die veer. In de ideale natuur van de zuiver theoretische abstractie vallen 
ze gelijk. Maar in de kunstmatige natuur van de toetsende experimentator, 

12. D.P. Walker, "Ficino's spiritus and music". Annates musicologiques 1 (1953) 150 
(herdrukt als stuk nr. VIII in idem (P.M. Gouk ed.). Music, spirit and language in the 
Renaissance (Londen, 1985). 

13. J. de Kadt, Georges Sorel. Het einde van een mythe (Amsterdam, 1938) 28-32. 
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die een schepping is van glazen buizen en vacuiimpompen, vallen ze bijna 
gelijk, en wel met grotere precisie gelijk naarmate het gecreeerde vacuum 
perfecter is. 

Die kunstmatige natuur vormt, in de dagelijkse praktijk, de wereld van de 
natuurwetenschapsbeoefenaar. En daarbij blijft het niet. De profeet van de 
Wetenschapsrevolutie, Francis Bacon, heeft voorspeld wat in zijn eigen tijd 
nog maar nauwelijks gebeurde en pas sedert de 19e eeuw realiteit is 
geworden. Namelijk, dat de natuurwetenschap niet halt zou maken bij het 
bestuderen van die ideale en kunstmatige werelden van haar, maar dat ze de 
daarin gevonden en getoetste natuurwetten vervolgens zou benutten om die 
nieuwe werelden op te leggen aan de natuurlijke, de gegeven natuur. Het is 
die steeds toenemende, steeds dwingender wordende beheersing van de 
natuurlijke natuur door de kunstmatige natuur van de wetenschapsman, die 
het contrast tussen de alfa- en de betawereld in onze eeuw zo onontkoom
baar heeft gemaakt — als het contrast tenminste aan het eind van deze dag 
nog zai blijken te bestaan, en onder afzien natuurlijk van een paar andere 
kleine probleempjes die door die natuurbeheersing in onze tijd worden 
opgeroepen. 

Diezelfde Francis Bacon, die zoveel van de Wetenschapsrevolutie heeft zien 
aankomen zonder haar werkelijk te begrijpen, heeft zich ook bezorgd 
gemaakt om het verloren gaan van de eenheid van de kennis. We hebben 
gezien wat we onder die eenheid van kennis in dit verband het best kunnen 
verstaan: het beschikken over een overkoepelende filosofie waaraan elk 
onderdeeltje van de kennis, hoe klein eventueel ook, zijn ware zin ontleent. 
Bacon heeft, als tegengif tegen wat hij aan zag komen, een hierarchic der 
wetenschappen opgesteld waarin de laagste, die niets anders doen dan 
empirische feiten verzamelen, via generaliserende inductie opstijgen tot de 
hoogste wetenschap, die uitspraken doet van de grootst mogelijke algemeen-
heid. Ook Descartes en Leibniz, die naast wetenschapsbeoefenaar ook 
filosoof bleven, hebben de dreigende teloorgang van de eenheid van 
wetenschappelijke kennis trachten te verhinderen door unificerende or-
deningen voor te stellen — bij Descartes een streng deductieve, bij Leibniz 
een encyclopedische die moest uitmonden in een superwetenschap van sym-
bolisch-rekenkundige aard.'" 

Van elk van deze pogingen kan worden gezegd dat, niettegenstaande de 
nagestreefde universaliteit, hun domein eigenlijk beperkt bleef tot de 
objectieve wereld van de primaire kwaliteiten. Men kan echter in de loop 

14. R. McRae, "The unity of the sciences: Bacon, Descartes, Leibniz" in: Ph. Wiener 
en A. Noland ed.. Roots of scientific thought. A cultural perspective (New York, 1957) 
390-411. 
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van de Wetenschapsrevolutie ook een streven onderkennen om, onder aan-
vaarding van de nieuwe wijze van denken over de natuur, deze toch op te 
vatten als deel van wat, in de woorden van een van de vertegenwoordigers 
van deze stroming, Comenius, een 'pansophia', of alwijsheid, kan worden 
genoemd. In zo'n 'pansophia' zouden de werelden van de primaire en van de 
secundaire kwaliteiten, de werelden van de dode materie en die van wil en 
van waarden, zouden het natuurlijke en het kunstmatige, het menselijke en 
het goddelijke worden verenigd. Het voortleven van veel Hermetisch 
gedachtengoed uit de Renaissance tot diep in de 17e eeuw legt mijns inziens 
van dat verlangen naar herstel van een toen juist snel verloren gaande 
eenheid getuigenis af." 

Hoe zo'n 'pansophia' tot stand zou zijn te brengen — er is niemand die het 
weet. Ik denk wel dat er nooit dringender behoefte aan is geweest dan nu. Ik 
denk ook dat er te weinigen zijn die er naar op zoek willen gaan — misschien 
omdat zo'n zoektocht door de buren, van achter hun positivistische horren, 
wel niet van het etiket 'wetenschappelijk' zou worden voorzien. Ik denk dat 
iemand als Ronnie Dessaur, die ik op dit symposium node mis, althans de 
moed heeft getoond om dat pad met onbekende bestemming daadwerkelijk 
in te slaan. Ik denk, tenslotte, dat niemand ooit dichter bij het doel is 
gekomen dan een van de grootste pioniers van de 17e-eeuwse natuurweten
schap, wiens naam ik tot nu toe niet heb genoemd: Johannes Kepler. In zijn 
Harmonice mundi uit 1619 vinden we een uniek gebleven poging om een 
alomvattend, niet-reductionistisch wereldbeeld op mathematische grondslag 
te formuleren." Dat beeld is van een indringende schoonheid en 
overtuigingskracht. In de vorming ervan holt hij soms door, en perst hij de 
dingen soms wat teveel in een vooropgezet schema. Dat vind je altijd en 
overal. Ook is het naar onze tegenwoordige kennis natuurlijk in heel veel 
opzichten achterhaald. Maar wat je nooit en nergens vindt, is de vereniging 
van een diep besef van de mathematische aard van de werkelijkheid met het 
vermogen die werkelijkheid in haar voile, misschien goddelijke maar in elk 
geval van leven en streven doortrokken eigenheid recht te doen. Tot op 
heden hebben beta's voornamelijk volstaan met uit dat wereldbeeld de drie 
wetten van de planetenbanen te halen, terwijl de alfa's aan Keplers 
meeslepende proza geheel voorbij plegen te gaan. Misschien dat met het 
voorbeeld van deze zo inspirerende figuur voor ogen, alfa's en beta's de 
kloof die hen al dan niet gescheiden houdt een klein beetje zouden kunnen 
versmallen. Want, om nog een keer Robert Pirsig aan te halen, 'je zou 
kunnen zeggen dat er hier een probleempje ligt'. 

15. Zie in het bijzonder de slotpagina's van FA. Yates, The Rosicrucian Enlightenment 
(Londen, 1972). 

16. H.F. Cohen, Quantifying music. The science of music at the first stage of the 
Scientific Revolution, 1580-1650 {Dordrecht, 1984) 13-34. 


