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WETENSCHAPSGESCHIEDENIS ALS BRUG 
TUSSEN TWEE CULTUREN 

Toen C.P. Snow in 1964 terugkeek op de discussie die hij met zijn vijf jaar 
eerder gepubliceerde boek The two cultures and the Scientific Revolution had 
losgemaakt, conciudeerde hij dat, wat er ook op zijn stellingen zou zijn af te 
dingen, twee zaken in ieder geval duidelijk waren: uit het feit dat zijn boek 
zo'n directe respons kreeg, bleek dat het probleem kennelijk ook door 
anderen al gevoeld werd en uit het feit dat zo velen reageerden, bleek wel dat 
er althans een kern van waarheid moest schuilen in zijn schets van de twee 
wederzijds vervreemde culturen in de westerse wereld. Ik geloof dat dat juist 
is. Het is heel makkelijk op badinerende wijze Snows betoog onderuit te 
halen en dat is ook meermalen gedaan, maar uit het feit dat The two cultures 
zoveel reacties heeft opgeroepen, mag terecht worden geconcludeerd dat 
Snow een gevoelige snaar had geraakt. Of Snow altijd wel de juiste 
formulering heeft gevonden, doet dan eigenlijk helemaal niet ter zake.' 
Wat echter opvalt, wat mij althans opviel, was dat in al die discussies zo 
weinig werd gesproken over de mogelijke oplossingen van het door Snow 
geformuleerde probleem. Snow zelf zegt dat de oplossing gezocht moet 
worden in een verandering van ons onderwijs, maar wat daarin veranderd 
moet worden, legt hij niet uit. Hij geeft wel een vergelijkende analyse van het 
Amerikaanse, Britse en Russische onderwijssysteem, maar duidelijke 
conclusies worden daaruit niet getrokken, laat staan dat daar duidelijke 
aanbevelingen uit zouden resulteren. Wie echter wat ruimer om zich been 
kijkt, komt evenwel in de tijd dat Snow met het probleem worstelde, wel 
degelijk pogingen tegen om het probleem van de 'two cultures' aan te 
pakken. Twee van die voorstellen wil ik hier behandelen. Dat beide te 
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maken hebben met de geschiedenis van de natuurwetenschap zal niet 
toevallig blijken. 

James B. Conant en de Harvard case histories 

In 1941 raakten de Verenigde Staten volledig betrokken bij de Tweede 
Wereldoorlog en een van de gevolgen daarvan was dat vele onderzoekers, 
vooral in de exacte hoek, ingeschakeld werden bij oorlogsresearch. Ook 
werden vele studenten onder de wapenen geroepen. Maar ook de 
achterblijvers stelden zich de vraag wat zij zouden kunnen doen, zo niet voor 
het winnen van de oorlog, dan toch voor het verstevigen van de 
democratische samenleving na de oorlog. Een van de resultaten van die 
zelfbezinning was dat in 1943 in Harvard het initiatief werd genomen tot het 
oprichten van een commissie die zich moest bezighouden met vernieuwingen 
in het onderwijs na de oorlog. Algemeen leefde de gedachte dat na de oorlog 
het onderwijs niet meer op dezelfde voet kon worden voortgezet, dat door de 
oorlog veranderingen in gang waren gezet die ook het onderwijs niet 
onberoerd zouden laten. De commissie kreeg de opdracht een rapport 
samen te stellen over "The objectives of a general education in a free 
society." 

In 1945 publiceerde de commissie haar eindrapport en dat werd zonder veel 
wijzigingen door de universitaire bestuurders overgenomen. Zodoende werd 
met ingang van het academisch jaar 1946-1947 in Harvard een aantal 
algemene colleges gegeven die studenten in een bepaald vak, bijvoorbeeld in 
de geneeskunde of de fysica, inzicht moesten verschaffen in andere vakken, 
bijvoorbeeld de geschiedenis of de taalwetenschap. Voorheen kende men in 
Harvard het systeem van 'concentration and distribution', wat inhield dat de 
undergraduates naast het vak waarin zij zich specialiseerden ook kennis 
moesten opdoen over andere, al dan niet verwante vakken. Dat systeem was 
door versnippering van het onderwijsaanbod en het gebrek aan samenhang 
echter al lang geen effectief middel meer om de studenten een indruk te geven 
van de eenheid van kennis. Het was juist eerder de illustratie geworden van 
de teloorgang van die eenheid. Om aan de ontstane intellectuele anarchic en 
onderwijskundige chaos een eind te maken, werd op basis van het eerder 
genoemde rapport een nieuw systeem van 'general education' opgezet. 
Studenten dienden voortaan te kiezen uit een beperkt aantal, onderling 
samenhangende cursussen die het hele terrein van de wetenschap bestreken. 
Een van die cursussen, speciaal bedoeld voor studenten in de humaniora en 
de sociale wetenschappen, was een cursus over wetenschapsgeschiedenis. 
Die cursus werd verzorgd door de chemicus James Bryant Conant. 
Conant was niet de eerste de beste in Harvard. Hij was oud-hoogleraar in de 
scheikunde en sinds 1933 President van Harvard. Hij was dus op dat 
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moment de machtigste man in Harvard. Conant zou het ambt van President 
blijven bekleden tot 1953, toen hij naar Duitsland ging, eerst als Hoge 
Commissaris, later als ambassadeur voor de Verenigde Staten. Tijdens de 
oorlog was hij voorzitter geweest van tal van commissies op het terrein van 
de militaire research en in die hoedanigheid was hij bijvoorbeeld nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de Amerikaanse atoombom. Bovendien 
had hij zich op velerlei wijze beziggehouden met onderwijskundige zaken. 
Wie zijn pubhkatielijst doorneemt zal zien dat misschien wel het merendeel 
van zijn publikaties aan onderwijskundige zaken is gewijd.^ 
Welke motieven heeft iemand als Conant gehad om in 1946 een cursus over 
de geschiedenis van de natuurwetenschap te gaan geven? Conant is er niet 
voor gevraagd, hij is zelf met het idee gekomen. Hoewel hij niet tot de 
oprichters van de eerder genoemde commissie behoorde en naar eigen 
zeggen weinig invloed heeft gehad op het uiteindelijk gepubliceerde rapport, 
is hij wel gehoord door de commissie en heeft hij bij die gelegenheid al 
aangeboden een cursus te geven over wat hij toen nog noemde "The 
Advancement of Knowledge in Modern Times." Dat was een nogal 
ambitieus plan, dat na de oorlog is teruggebracht tot een cursus capita 
selecta uit de wetenschapsgeschiedenis. Dat neemt niet weg dat een 
President van een eersteklas universiteit wel heel bijzondere motieven moet 
hebben gehad om weer voor de klas te gaan staan. 

Conant heeft in zijn autobiografie geschreven dat wat hem onder andere 
aantrok in het geven van een college, het leveren van het bewijs was dat hij 
na zoveel jaar bestuurder te zijn geweest nog steeds onderwijs kon geven en 
dus met recht en reden de hoogste bestuurder van een onderwijsinstelling 
kon zijn. Maar er was meer aan de hand. Tijdens de oorlog had hij, meer nog 
dan daarvoor, leren inzien hoe essentieel de natuurwetenschap was voor een 
vrije, democratische samenleving en hoe belangrijk het dus was de burgers 
ervan te doordringen dat de natuurwetenschap alle steun verdiende die zij 
nodig had om zich te kunnen ontplooien. In een crisissituatie, zoals tijdens 
de oorlog, kostte dat misschien niet zoveel moeite, maar in de meer 
genormaliseerde situatie na de oorlog zou het heel wat meer moeite kunnen 
kosten om de politici, economen, juristen en burgers in het algemeen die 
beslisten over de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, te laten 
begrijpen hoe wezenlijk de bijdrage van de wetenschappen was aan de 
opbouw van een democratische samenleving. Dat burgerpubliek moest 
echter wel tot de natuurwetenschap 'opgevoed' worden; de burgers, en zeker 
zij die leidinggevende of invloedrijke posities bekleedden, moesten immers 
over een minimum aan inzicht beschikken om een enigszins gefundeerd 

2. Over Conant in Harvard: W.B. Conant, My several lifes. Memoirs of a social inventor 
(New York, 1970). Zie ook Current biography 1951 (New York, 1952) i.v. 
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oordeel te kunnen geven over onderzoeksprojecten. Conant achtte die 
opvoedende taak zo belangrijk dat hij er ook zelf een bijdrage aan wilde 
leveren. 
Behalve uit zijn autobiografie kunnen we ook uit een andere publikatie uit 
de na-oorlogse jaren opmaken hoe Conant over een en ander dacht. Wat hij 
aan de onderzoekscommissie in Harvard tijdens de oorlog had voorgesteld, 
was nog niet veel meer dan een ruwe schets. Na de oorlog kreeg hij de kans 
die schets nader uit te werken toen hij in Yale een serie voordrachten mocht 
geven over een thema naar eigen keus. Deze Terry Lectures zijn in 1947 
uitgegeven als een apart boek getiteld On understanding science.^ Hoofdstuk 
1 heet al veelzeggend "The scientific education of the layman." Conants 
punt van vertrek is dat een democratische samenleving alleen kan overleven 
als deze door een gemeenschappelijke cultuur, een aantal gemeenschap-
pelijke idealen wordt gedragen. Daarvan is echter niet veel te merken. Velen 
voelen zich juist geestelijk helemaal niet thuis in de moderne wereld en 
volgens Conant is een van de belangrijkste oorzaken daarvan dat de 
natuurwetenschappen niet geintegreerd zijn in de westerse cultuur. Een 
moderne democratische samenleving kan in een door de wetenschap en de 
techniek gedomineerde wereld alleen floreren als de burgers enig inzicht 
hebben in de werkwijze en de betekenis van de wetenschap, zodat zij ook 
rationed kunnen oordelen over de plannen en prestaties van de wetenschap. 
Maar aan die voorwaarde is nog lang niet voldaan. De natuurwetenschap 
staat nog altijd buiten de algemene cultuur zoals die door de meeste burgers 
gezien wordt. Er is dus alle reden om daar wat aan te doen, maar de vraag is 
alleen: hoe? 

Inzicht in de wetenschap betekent volgens Conant niet 'kennis van de 
verworvenheden van de wetenschap'. Kennis van de vele resultaten van de 
wetenschap is op dit vlak eerder contraproduktief dan dat zij zou bijdragen 
aan groter inzicht in de wetenschap. Wat overgebracht moet worden is niet 
een hoeveelheid feitenkennis, maar inzicht in de manier waarop die kennis 
tot stand gekomen is, hoe wetenschap werkt. Conants favoriete om-
schrijving hiervoor is dat de studenten uit zijn colleges "a 'feel' for the tactics 
and strategies of science" moeten meekrijgen. Onderzoekers blijken in staat 
op terreinen van onderzoek die ze zelf niet zo goed kennen toch heel snel een 
idee te krijgen van wat deugt en niet deugt, wat belangrijk is en wat niet. Het 
doel van Conants colleges zou nu moeten zijn datzelfde intuitieve gevoel, dat 

3. W.B. Conant, On understanding science. An historical approach (New Haven, 1947). 
Uit dit boekje groeide later: W.B. Conant, Science and common sense (New Haven, 1956). 
Bij de voorbereiding van zijn lezingen werd Conant geassisteerd door I.B. Cohen, die in 
zijn boek Science, servant of man. A layman's primer for the Age of Science (London, 1949) 
ook een eerste hoofdstuk onder de titel "The scientific education of the layman" opnam. 
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ongearticuleerde inzicht, over te dragen op de studenten die zelf weinig 
ervaring hebben met de natuurwetenschap. 
In principe, zo stelt Conant, staan daarvoor twee wegen open, een 
historische en een logisch-filosofische. Men kan proberen te laten zien wat 
de structuur van wetenschappelijke kennis is, hoe de logische relaties liggen 
tussen de verschillende onderdelen van een wetenschap en hoe de 
wetenschappelijke kennis getoetst moet worden om waarlijk wetenschap te 
mogen heten. Conant is echter bang dat verreweg de meeste studenten uit de 
niet-exacte richtingen deze wetenschapsfilosofische benadering, die nogal 
abstract en formed is, niet zal aanspreken. Hij prefereert daarom de 
historische methode. Zijns inziens kan een gevoel voor de werkwijze van de 
onderzoekers in beginsel ook verkregen worden door een reconstructie van 
de geschiedenis van de natuurwetenschap. Zo'n benadering is concreet en 
doet geen beroep op gevorderde logische expertise en zal daarom de 
studenten veel meer aanspreken. 

Conant had nog een tweede argument om niet voor de filosofische of 
logische aanpak te kiezen. Hij was namelijk de mening toegedaan dat de 
meeste wetenschapsfilosofische uiteenzettingen een verkeerd beeld gaven 
van de wetenschappelijke werkwijze, de goede boeken op dat terrein niet te 
na gesproken. Een van de redenen daarvan was dat filosofen bij voorkeur of 
uit principe alleen de structuur van de geslaagde wetenschap analyseerden 
en de mislukkingen of doodlopende wegen niet behanddden. Nu is dat 
verwijt natuurlijk niet helemaal eerlijk. Ook Conant zal geweten hebben dat 
de wetenschapsfilosofen in zijn tijd niet pretendeerden een waarheids-
getrouwe beschrijving van de wetenschap te geven. Wat zij wilden was een 
ideaaltypische voorstelling van de wetenschap om aan de hand daarvan te 
kunnen uitmaken of iets terecht of ten onrechte als wetenschap werd 
aangemerkt. De filosofen gaven met andere woorden een norm en 
presenteerden geen feiten. Maar juist daarom zal Conant hebben gemeend 
dat het voor het overdragen van inzicht in de wetenschap zoals deze reilt en 
zeilt niet verstandig is de filosofen het woord te geven. 
Daar komt nog bij dat Conant altijd al een zwak voor geschiedenis had. 
Hoewel hij als chemicus was opgdeid, had hij altijd in zijn vrije tijd veel over 
geschiedenis gelezen, vooral over de Engelse geschiedenis van de 17e eeuw. 
Voor Conant was dat echter meer dan alleen maar een vorm van 
vrijetijdsbesteding. Naar zijn mening had de studie van de geschiedenis ook 
een zeker nut, van de geschiedenis viel wat te leren. In zijn autobiografie 
schrijft hij tenminste: "What I had derived from reading history, was an 
insight into human nature. The Puritan Rebellion furnishes many examples 
of conduct under stress (including the conduct of scholars)." Elders sprak 
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hij in een soortgelijk verband over de "vicarious experiences provided by 
studying history.'"* 
Diezdfde gedachte — geschiedenis als plaatsvervangende ervaring — 
komen we ook tegen in de opzet van de wetenschapshistorische cursus die 
Conant in Harvard verzorgde. Als men studenten een inzicht wil geven in de 
"tactics and strategies of science" is het verkeerd een overzichtscollege te 
geven, bij wijze van spreken van Babel tot Bohr en nog iets verder. Zulke 
colleges komen ten slotte toch weer neer op overdracht van kennis en niet op 
overdracht van inzicht. Bovendien werden dergdijke colleges in Harvard al 
voor de oorlog gegeven door Lawrence J. Henderson en George Sarton. Wil 
men studenten echter werkelijk een kijkje geven in de keuken van de 
wetenschap, dan zal men zich dienen te beperken tot enkele geselecteerde 
periodes in de wetenschapsgeschiedenis, die dan tot in hun technische details 
bestudeerd kunnen worden. Voor het doel dat Conant zich gesteld had 
waren dus alleen thematische colleges geschikt. 

Omdat de colleges echter bedoeld waren voor studenten die zich niet 
specialiseerden in een van de natuurwetenschappen, kon Conant die bij
zondere onderwerpen niet overal vandaan halen. Het zou het mooiste zijn 
als de studenten mee zouden kunnen kijken over de schouders van een nog 
actief onderzoeker, maar de moderne natuurwetenschap is te gecompliceerd 
om zoiets nog mogelijk te maken. Gaat men daarentegen terug tot het begin 
van de moderne wetenschap, dan komt men vraagstellingen tegen die nog 
begrijpelijk zijn voor de leek en dan is de kennisvoorsprong van de 
onderzoeker nog niet te groot. Bovendien is dan de mathematisering nog 
maar nauwdijks op gang gekomen, zodat ook de taal waarin de 
onderzoeker spreekt nog begrijpelijk is. Eigenlijk kan dus alleen de vroegste 
geschiedenis van de moderne wetenschap plaatsvervangende ervaring bieden 
voor studenten die niet voldoende gekwalificeerd zijn om met vrucht een 
hedendaags laboratorium te bezoeken. 

Daarmee is in grote lijnen uiteengezet wat de gedachten achter Conants 
pogingen waren om met behulp van de wetenschapsgeschiedenis de kloof te 
overbruggen tussen de natuurwetenschappelijke onderzoekers en de ont-
wikkelde burgers die de moderne wetenschap in hun werddbedd moesten 
zien te integreren. In een tweedelige bundel, de Harvard case histories in 
experimental science uit 1948, heeft Conant het materiaal gepubliceerd dat 
gebruikt werd bij de colleges in Harvard en inderdaad domineert daarin de 
oudere wetenschap.^ Aan de orde komen Boyle's pneumatica, de chemische 
revolutie van Lavoisier, de warmtdeer in de 18e eeuw, de atoomtheorie in de 

4. Conant, My several lives, 86. 
5. J.B. Conant ed.. Harvard case histories in experimental science, 2 din (Cambridge, 

Mass., 1957). De 'case histories' verschenen eerder als losse brochures. 
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vroege 19e eeuw, de plantenfysiologie aan het eind van de 18e eeuw, 
Pasteurs onderzoek van fermentatie en spontane generatie en ten slotte de 
geschiedenis van het begrip dektrische lading van de Grieken tot Coulomb. 
Dit waren echter niet alle onderwerpen die in Conants colleges aan de orde 
waren gekomen. Het is bekend dat hij ook een college over de geschiedenis 
van de I7e -eeuwse mechanica liet geven en daarvoor een nog jonge fysicus 
had aangetrokken, Thomas S. Kuhn. Diens kennismaking met de 
mechanica van de 17e eeuw en de confrontatie met de Griekse mechanica 
leidde uiteindelijk tot een intellectuele revolutie die zou uitmonden in The 
structure of scientific revolutions uit 1962." Kuhn droeg dat befaamde boek, 
een rechtstreeks gevolg dus van de colleges in Harvard, dan ook op aan 
"James B. Conant, who started it." 

E.J. Dijksterhuis als veerman tussen twee culturen 

De kloof tussen de twee culturen schijnt altijd meer gevoeld te zijn in Europa 
dan in Amerika. Snow moest in zijn nawoord ook toegeven dat hij misschien 
teveel vanuit de Engelse situatie had geredeneerd. Vooral in de Verenigde 
Staten waren ontwikkelingen waarneembaar geweest die hem hoopvoller 
hadden kunnen doen stemmen.' Snow was niet de enige Europeaan die er zo 
over dacht. Toen in 1957 de Nederlandse wetenschapshistoricus E.J. 
Dijksterhuis de Verenigde Staten bezocht, liet hij zich in dezelfde geest uit. 
In De gids schreef Dijksterhuis: 

"In de V.S. [wordt] de indeling van de wetenschappen in verschillende scherp 
gescheiden groepen niet zo belangrijk gevonden als bij ons. In het bijzonder lijdt men 
er niet onder de hier zo nadrukkelijk gecultiveerde a-li-tegenstelling, die ons 
universitaire leven hoe langer hoe meer in twee, door een onoverbrugbare kloof 
gescheiden gebieden uiteen dreigt te splijten."* 

In het Amerikaanse klimaat gedijt de wetenschapsgeschiedenis dan ook veel 
beter dan in Nederland en Dijksterhuis somt dan ter illustratie een groot 
aantal namen op van bekende wetenschaphistorici die hij in de VS had 
ontmoet. Aan het eind vermddt hij ook nog een zekere Thomas Kuhn, "een 
jonge en vedzijdige historicus der natuurwetenschap, van wie men zeker nog 
veel zal horen.'" 

6. T.S. Kuhn, TTie structure of scientific revolutions (Chicago, 1962). 
7. Snow, The two cultures, 68-69. 
8. E.J. Dijksterhuis, "Amerikaanse indrukken", De gids 120 (1957) II, 311-317. 

Dijksterhuis schrijft de introductie van de terminologie (zonder bronvermelding) toe aan 
"onzen groten cultuurhistoricus Huizinga." Dijksterhuis, "De wetenschap in het leven 
van mens en maatschappij", De gids 117 (1954) II, 100-121, m.n. 112. 
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Maar dit terzijde. Net als Snow constateert Dijksterhuis dus dat men in 
Europa de scheiding der culturen verder doorgevoerd heeft dan in Amerika. 
Speciaal Dijksterhuis was hierop zeer alert, omdat hij zijn hele leven in 
dienst stelde van de overbrugging van die tegenstdling tussen wat in het 
Nederlandse taaleigen aangeduid wordt als de alfacultuur en de betacultuur. 
Als leraar wiskunde, als wetenschapshistoricus, als redacteur van De gids, 
als privaatdocent en tenslotte als hoogleraar in de geschiedenis van de exacte 
wetenschappen heeft hij steeds weer geprobeerd die heilloze tegenstdling op 
te heffen. Persoonlijk deed het hem dan ook bijzonder veel genoegen dat hij 
als wiskundige werd opgenomen in de afdeling Letteren van de Koninklijke 
Akademie, dat hij voor zijn wetenschapshistorische werk de literaire P.C. 
Hooftprijs kreeg en dat hij bij zijn benoeming als hoogleraar in Utrecht een 
dubbelaanstdling kreeg in zowel de Faculteit van Wis- en Natuurkunde als 
in die van Letteren en Wijsbegeerte. Toen hij ging studeren had hij nood-
gedwongen moeten kiezen tussen wiskunde en klassieke talen, maar aan het 
eind van zijn carriere mocht hij weer beide in universitair verband verenigen. 
Daarom memoreerde hij in zijn oratie van 1953 een bekend citaat van 
Goethe: "Was man in der Jugend wiinscht, hat man im Alter die Fiille."'" 
Dijksterhuis' pogingen om alfa en beta dichter bij elkaar te brengen gaan 
terug tot voor de oorlog. Hij omschreef het probleem toen al in termen die 
sterk aan Snow doen denken. Bij het verschijnen van het eerste deel van het 
handboek Scientia (1938) ging hij er al van uit dat de lezers van De gids 
precies wisten wat hij bedodde; 

"De beoefenaar der natuurwetenschap, die geen andere denkmethoden kan aan-
vaarden, dan die zijn eigen wetenschap groot hebben gemaakt, is een even bekende 
figuur als de literator, die hulpeloos staat tegenover het simpelste mathematische 
betoog of het meest primitieve physische inzicht."" 

Later formuleerde hij het probleem vaker als een veronderstelde tegenstdling 
tussen natuurwetenschappen en geestes- of cultuurwetenschappen, maar het 
probleem waarop hij doelde bleef hetzelfde. 
Waar zich ook maar de gelegenheid voordeed heeft Dijksterhuis zich verzet 
tegen zulke tweedelingen in het land van wetenschap en cultuur en net als 
Conant leek de historische benadering van de natuurwetenschap hem het 
middel bij uitstek om althans iets aan het overbruggen van de kloof te doen. 
Kort nadat hij in 1932 in Leiden aangetreden was als privaatdocent voor de 
geschiedenis van de wiskunde kon hij daar al participeren in een door 

10. E.J. Dijksterhuis, Doel en methode van de geschiedenis der exacte wetenschappen 
(Amsterdam, 1953) 21. Voor een uitvoeriger studie van de visie van Dijksterhuis, zie mijn 
nog te publiceren boek Tussen twee culturen. Leven en werk van de wetenschapshistoricus 
E.J. Dijksterhuis. 

11. E.J. Dijksterhuis, "Scientia", i)e giVis 102 (1938) IV, 111-116, m.n. 111. 
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Huizinga en de bioloog Baas Becking opgezette reeks colleges over "Weten
schap en werddbedd rond 1700," die uitdrukkdijk de bedoding had de 
studenten van de exacte vakken inzicht te geven in de historische 
bepaaldheid van hun wetenschap en de studenten in de letterenhoek enig 
inzicht te geven in de waarde en betekenis van de natuurwetenschap. 
Dijksterhuis verzorgde in het kader van die reeks een college over de 
mathematisering van de natuurwetenschap in de I7e eeuw.'^ 
Maar ook op heel andere terreinen propageerde hij de historische 
benadering. In 1936 ontspon zich in dagbladen en periodieken een discussie 
over de vraag of de leerlingen van het gymnas,ium-alfa nog langer lastig 
gevallen moesten worden met een verplicht vak wiskunde. Aanleiding 
daartoe was de wens van de aftredende rector van de Leidse universiteit dat 
er een actie zou worden ondernomen tot afschaffing van het wiskunde-
onderwijs op het gymnasium-alfa, een wens die een goed onthaal vond bij 
enkele kamerleden die op hun beurt weer de minister wisten over te halen tot 
het instdlen van een onderzoek. In De gids keerde Dijksterhuis zich tegen 
deze verlangens, omdat hij het gevaar zag dat de onzalige splitsing tussen 
alfa- en betavakken hierdoor alleen nog maar aangescherpt zou worden. Hij 
wilde wel toegeven dat de wiskunde zoals deze gedoceerd werd aan 
gymnasium-alfa-afddingen de toets der kritiek niet altijd kon doorstaan. 
Maar in plaats van het afschaffen van het vak zag hij liever dat het vak 
voortaan op een andere manier gegeven zou worden. Het wiskunde 
onderwijs in de alfa-afdeling zou geen afleggertje moeten zijn van het 
onderwijs in de beta-afdeling, maar zou tot doel moeten hebben de 
leerlingen vertrouwd te maken met wat hij noemde "zekere principiele 
inzichten in den aard van het mathematische denken," alsmede in de 
cultuurhistorische betekenis van dat denken. Onderwijs meer in humanisti-
sche dan in technische zin. Om dat te bereiken zou een historische 
benadering uitstekend voldoen. In het bijzonder dacht Dijksterhuis aan een 
behandding van de Griekse wiskunde: door het lezen van teksten van 
Griekse wiskundigen zouden de leerlingen gelegenheid vinden iets te leren 
over de axiomatische fundering van de elementaire wiskunde en over een 
facet van de Griekse cultuur in het algemeen.'^ Niet al te lang hierna kwam 
Dijksterhuis er in De gids nog eens op terug toen hij een artikdenserie in de 
Nieuwe Rotterdamsche courant, getiteld "Letterkunde versus wiskunde," niet 
onweersproken wilde laten.'* 

12. Zie over deze colleges: K. van Berkel, "E.J. Dijksterhuis en de mechanisering van 
het wereldbeeld", AAG-Bijdragen 28 (1986) 267-285. 

13. E.J. Dijksterhuis, "De wiskunde op het A-Gymnasium", De gids 101 (1937) I, 
107-112. 

14. E.J. Dijksterhuis, "Haat tegen de wiskunde", De gids 102 (1938) 347-350. 
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De historische inkleding van dit onderwijs in de wiskunde was voor 
Dijksterhuis niet enkd een didactisch foefje, maar kwam ook voort uit zijn 
opvatting over het wezen van de wetenschap. In een lezing uit 1955, 
"Wiskunde, natuurwetenschap en techniek als cultuurdementen," waarin 
hij weer eens herinnert aan het "geestdijke isolement" waarin wiskunde, 
natuurwetenschap en techniek langzamerhand terecht waren gekomen, 
vraagt hij zich af hoe die ontwikkeling gekeerd kan worden. Zou de 
popularisering van de natuurwetenschap bijvoorbeeld een oplossing kunnen 
zijn? Meestal, zo betoogt Dijksterhuis, loopt dat op een teleurstelling uit, 
onder andere omdat de leken tot wie een popularisator zich richt te vaak het 
gevoel krijgen dat door de vereenvoudiging en vooral door de vermijding 
van de wiskundige symboliek en de vaktaal het meest wezenlijke van de 
wetenschap hun onthouden wordt. Bovendien zijn slechts weinigen zo 
begaafd dat zij interessante feiten op een aantrekkelijke wijze voor een 
lekenpubliek kunnen presenteren. Zijn conclusie is dan ook: 

"Pogingen, den afstand die op de hier beschouwde gebieden vakman en leek scheidt, 
rechtstreeks te overbruggen, schijnen tot mislukking gedoemd te zijn. Zij leiden op zijn 
best tot een illusie van inzicht en naarmate de onderstelde leek op een ander terrein zelf 
hoger wetenschappelijk ontwikkeld is, zal hij zich des te minder bevredigd voelen. Hij 
heeft geen geestelijk contact met de hem vreemde denkwereld gekregen en is daardoor 
ook niet tot de overtuiging gekomen, dat het hier om essentiele waarden in de 
geestesgeschiedenis van den mens gaat."" 

Het gaat, zo vervolgt Dijksterhuis, immers niet om de feiten als zodanig. De 
waarde van de wetenschap, de geestdijke waarde om precies te zijn, bestaat 
niet in de kennis als zodanig, maar in het feit dat en de wijze waarop ze 
verkregen is. De enige manier om zicht te krijgen op die geestdijke waarde 
van wiskunde, natuurwetenschap en techniek, is daarom de historische 
beschouwingswijze. Om Dijksterhuis nog eens te citeren: 

"De historische beschouwing van het ontstaan van [de heerschappij van de mens over 
de materie] levert een essentiele bijdrage tot wat men de biografie van de mens zou 
kunnen noemen; zij doet ons de wezenlijke trek van zijn karakter kennen, die gevormd 
wordt door zijn begeerte, de gegevenheden der stoffelijke natuur niet zonder meer te 
aanvaarden, maar ze te leren verstaan en beheersen, en door de vermogens van 
vernuft, intelligentie en volharding die hem in staat stellen die begeerte te 
bevredigen."" 

Dit zijn hoogdravende woorden en wij zouden het zeker zo niet meer 
formuleren, maar ze geven wel aan dat voor Dijksterhuis bij uitstek de 
wetenschapsgeschiedenis een bijdrage kon leveren aan de overbrugging van 

15. E.J. Dijksterhuis, "Wiskunde, natuurwetenschap en techniek als cuhuure-
lementen", De gids 118 (1955) I, 89-109, m.n. 102. 

16. Ibid., 104. 
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de kloof tussen de twee culturen. Bij zijn intreerede in Utrecht in 1953 
gebruikte hij een nog sprekender metafoor. Op het allerlaatst, toen hij ook 
de studenten in de Letterenfaculteit toesprak en ze wees op de "rampzalige 
klove tussen de faculteiten," zei hij het volgende: 

"Gij zult goed doen, van Uw kant aan de overbrugging van die klove mede te werken. 
Dit kan practisch niet gebeuren door met de tegenwoordige wis- en natuurkunde 
rechtstreeks contact te zoeken. Het water dat U er van scheidt, is veel te diep. 
Stroomopwaarts gaande zult Gij echter een veer aantreffen, dat u naar de overzijde 
kan brengen. Het veer heet geschiedenis der exacte wetenschappen en ik zal mij 
gelukkig prijzen, wanneer ik de veerman mag zijn."" 

Besluit 

Wat hebben deze pleidooien nu opgdeverd? Ik heb het vermoeden dat het 
aanbod van de wetenschapshistorici om een bijdrage te leveren aan de 
overbrugging van de kloof tussen de twee culturen meer opgdeverd heeft 
voor de wetenschapsgeschiedenis zelf dan voor de oplossing van het 
probleem waar het om te doen was. Dat mensen als Conant en Dijksterhuis 
zo hamerden op de brugfunctie van de wetenschapsgeschiedenis blijkt 
achteraf een uitstekende strategische manoeuvre te zijn geweest om de zich 
net professionaliserende discipline van de wetenschapsgeschiedenis van een 
passende legitimatie te voorzien. Om de wetenschapsgeschiedenis als 
discipline, als meer dan een hobby aan de man te brengen, moest een 
redenering gevonden worden die dwingend leidde naar de conclusie dat er 
meer aan wetenschapsgeschiedenis gedaan zou moeten worden. De 
wetenschapsgeschiedenis is ondertussen geprofessionaliseerd en het valt 
daarom te begrijpen dat de huidige beoefenaren van de wetenschaps
geschiedenis niet meer warm lopen voor een dergdijke argumentatie. 'Weten
schapsgeschiedenis als brug tussen de twee culturen' is een argument uit een 
overgangstijd geweest, uit de tijd dat de wetenschapsgeschiedenis de 
overgang van hobby naar professie maakte.'* 

17. E.J. Dijksterhuis, Doel en methode, 25-26. 
18. Vergelijk T.S. Kuhn, "Professionahzation recollected in tranquiHty", his 75 (1984) 

29-32, m.n. 31: "I suspect that postwar concern with what C.P. Snow belatedly called the 
two-culture problem was the primary force in the emergence of the history of science as a 
professional discipline." 


