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C. Hakfoort* 

DE ONTBREKENDE SYNTHESES IN D E 
GESCHIEDSCHRIJVING VAN D E NATUURWETENSCHAPPEN 

Overkomt u dat ook wel eens? Dat u een boek uit de kast wilt pakken en dat 
het er niet is? Hebt U dat ook? Dat u een boek zou willen lezen en dat het nog 
niet geschreven lijkt te zijn? 
Ik heb ook zo'n boek in mijn hoofd. Maar er is iets geks mee. Het soort boek 
dat ik zou willen lezen, werd dertig of veertig jaar geleden nog aan de lopende 
band geschreven, maar daarna lijkt er de klad gekomen in het genre dat me zo 
boeit. Het genre dat ik bedoel is dat van de algemene, synthetische 
overzichten van de geschiedenis der natuurwetenschappen, van de oude 
Egyptenaren tot Einstein, of van Babel tot Bohr. Boeken als deze verschenen 
nog niet zo lang geleden als 'A history of the sciences' of 'Geschiedenis der 
natuurwetenschappen', soms ook kregen ze meer tot de verbeelding spre-
kende titels, zoals 'The edge of objectivity' of 'Overwinning door gehoor-
zaamheid'.' Een tijd lang vraag ik me nu al af waarom historische overzichten 
als deze niet of nauwelijks meer worden geschreven. Als ik bier met coUega's 
over praat, dan wijzen ze meestal op de praktische bezwaren, die aan het 
schrijven van een modern overzicht verbonden zijn, en achter hun woorden 
proef ik een soort professionele berusting dat de tijd van algemene overzich
ten voorbij is. Daarmee is de gedachtenwisseling meestal ten einde en gaat 
ieder snel over tot de orde van de dag: het beoefenen van het eigen 
superspecialisme. Niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen voor het 
ontbreken van de syntheses en iedereen lijkt bij voorbaat geexcuseerd. 
Dit lijkt me geen goede situatie. Ik pleit er niet voor dat iedereen acuut stopt 
met wat hij of zij onder handen heeft en dat we allemaal, al dan niet in 
teamverband, mooie algemene syntheses gaan schrijven. Dat zou wat ver 
gaan. Maar, zo lijkt me, een onderzoek naar het hoe en waarom van de 
ontbrekende syntheses in de geschiedschrijving van de natuurwetenschappen, 
is in de gegeven omstandigheden nuttig en nodig. Vandaag wil ik u mijn 
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verzamelde gedachten over dit onderwerp presenteren, in het besef dat een 
onderzoek naar het ontbreken van algemene wetenschapshistorische syn
theses bij mijn weten nog niet eerder is uitgevoerd en dat deze lezing die lacune 
maar voor een deel en op voorlopige wijze vult. 
Wat ik hierna zal doen, is achtereenvolgens drie vragen stellen en mijn 
antwoorden daarop aan u voorleggen. De vragen luiden als volgt. Waarom 
zijn er bijna geen algemene syntheses op dit moment? Zouden wetenschaps
historici eigenlijk moeten streven naar het schrijven van algemene syntheses? 
En zo ja, hoe zouden deze syntheses er uit kunnen zien? 

Het vrijwel ontbreken van algemene syntheses 

Het gebrek aan syntheses gaat verder dan het vrijwel ontbreken van werken 
die een synthetisch overzicht geven van de natuurwetenschappen 'from Plato 
to Nato', zoals sommige wetenschapshistorici de reikwijdte van algemene 
wetenschapshistorische overzichten plegen aan te duiden.^ Zo pleit bijvoor-
beeld de huidige 'editor' van Isis voor meer synthetische artikelen} Maar ook 
in kringen van algemene historici klinkt de roep om syntheses. In Nederland 
bijvoorbeeld kwam dit tot uitdrukking op twee recente congressen, die 
respectievelijk 'Balans en perspectief en 'Eenheid in Nederlands verleden' als 
titel droegen.'' Zonder te veronderstellen dat iedere soort historische synthese 
schaars is geworden, is het goed deze situatie in het achterhoofd te houden als 
we in het vervoig de algemene categoric van historische syntheses toespitsen 
op die wetenschapshistorische werken die een synthetische visie geven op de 
algemene ontwikkeling van de natuurwetenschappen van het begin der tijden, 
of niet al te lang daarna, tot de 20e eeuw. 
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Op deze wijze gaan we stilzwijgend voorbij aan synthetische genres die heden 
ten dage wel bloeien. Zo is er het sinds kort in waardering gestegen genre van 
de wetenschappelijke biografie, dat bijvoorbeeld door Westfall in diens 
beschrijving van het leven en werk van Newton op voorbeeldige wijze is 
beoefend.^ Ook moeten we helaas voorbijgaan aan een recente synthese die 
valt binnen het genre nationale geschiedschrijving. Het boek dat ik bedoel, is 
geschreven door de Nederlandse cultuur- en wetenschapshistoricus K. van 
Berkel en is getiteld In het voetspoor van Stevin.^ Het boek geeft een beeld van 
de beoefening der natuurwetenschappen in Nederland sinds het einde van de 
16e eeuw. De poging tot synthese die in het werk wordt gewaagd is een 
waardevol uitgangspunt voor nadere studie en voor nieuwe, wellicht geheel 
andersoortige syntheses. Naar mijn overtuiging beseffen de Nederlandse 
wetenschapshistorici te weinig dat de nationale geschiedschrijving van Van 
Berkel internationaal gezien een van de weinige is, zo niet de enige, met een 
synthetisch karakter. In het voetspoor van Stevin zal nog enkele jaren, en 
misschien wel langer, alleen in het Nederlands te lezen zijn. Het is daarom nog 
niet te laat voor de Nederlandse wetenschapshistorici om te profiteren van de 
taalbarriere, die dit keer in hun voordeel werkt. 

Het genre van de nationale syntheses, hoe interessant ook, zal ik op deze 
plaats niet verder bespreken. We staan nog wel even stil bij recente pogingen 
om een algemeen overzicht van de geschiedenis van de natuurwetenschappen 
te bieden door de krachten van verschiUende auteurs te bundelen. Deze 
bundeling kan verschiUende vormen aannemen. Een voor de hand liggende 
vorm heeft zijn beslag gekregen in de Cambridge History of Science Series. In 
deze veelgebruikte serie zijn tot nu toe zeven delen verschenen. De onder-
werpen lopen uiteen van de fysische wetenschappen in de middeleeuwen tot 
de levenswetenschappen in de 20e eeuw. De wijze van behandeling varieert 
van een knappe samenvatting van de recente literatuur tot een controversiele 
uiteenzetting van een eigen visie. Als geheel is de serie niet meer dan een bonte 
lappendeken. Ondanks de kwaliteit van de meeste van de afzonderlijke lapjes, 
doet de optelsom daarvan meer denken aan de uitkomst van verdienstelijke 
huisvlijt dan aan een inspirerend kunstwerk. 

Waarom er bijna geen algemene syntheses meer worden gepubliceerd 

Veel interessanter dan de vaststeUing dat er weinig algemene wetenschaps
historische syntheses verschijnen is de vraag waarom hun aantal zo gering is. 
Een recente bespreking van een mogelijke uitzondering leidt ons naar de 
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oorzaken van het verschijnsel. De bewuste recensie gaat over The Cambridge 
illustrated history of the world's science, gepubliceerd in 1983 en geschreven 
door Colin A. Ronan.' De recensent vertelt ons dat hij het werk met hoge 
verwachtingen ter hand nam, omdat een spannend geschreven, betrouwbaar 
en op recente wetenschapshistorische kennis gebaseerd leerboek aan een 
echte behoefte zou voldoen. Hij komt echter tot de vernietigende conclusie 
dat Ronans werk een boek is waar niemand behoefte aan heeft. Ik wU hier in 
het midden laten of ik dit oordeel deel. Belangrijker voor dit moment zijn de 
argumenten waarmee de recensent zijn mening staaft. Het zijn er drie. Het 
meest uitgesponnen argument, namelijk dat Ronan in allerlei details niet 
betrouwbaar zou zijn, vind ik niet zo relevant, omdat dat het type bezwaar is 
dat tegen iedere schrijver van een overzichtswerk in stelling gebracht kan 
worden. Onbetrouwbaarheid in details kan dikwijls door praktische en niet 
eens zo tijdrovende maatregelen tot een aanvaardbaar niveau worden 
teruggebracht. Een tweede druk van een boek als dit zou het bezwaar in 
voldoende mate kunnen ondervangen. 

Ernstiger is het gesteld met de twee overige punten van kritiek op het 
overzicht van Ronan. Het werk zou te weinig gebruik maken van recente 
wetenschapshistorische literatuur. Aan deze kritiek, hoewel uiteindelijk ook 
praktisch van aard, is minder eenvoudig tegemoet te komen. Achter dit 
bezwaar schuilt de professionalisering en specialisatie van de wetenschaps-
geschiedenis, zoals die minstens sinds de laatste wereldoorlog is opgetreden. 
Het recht doen aan de resultaten van relevante specialistische studies is geen 
sinecure. Hier ligt naar ik aanneem de belangrijkste reden waarom men grijpt 
naar de oplossing om verschiUende auteurs aan een overzicht te laten werken. 
De achterliggende hoop is wellicht dat vele specialisten samen wel de 
gewenste synthese kunnen bereiken. En de veronderstelling is ook, zo 
vermoed ik, dat het klaarblijkelijke mislukken van pogingen als deze te wijten 
is aan het feit dat het samenwerken van vele specialisten nu eenmaal grote 
praktische problemen met zich meebrengt. Ik denk dat een dergelijke analyse 
van de problemen te gemakkelijk is. Het is alsof we zeggen: we doen ons best 
maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren in de weg. Het lijkt een 
paradox, maar volgens mij komt een oplossing juist dichterbij als we 
erkennen dat er niet alleen praktische problemen in het spel zijn, maar ook 
een probleem van fundamentele aard. 
Het karakter van dat fundamentele probleem dat het schrijven van een 
algemene wetenschapshistorische synthese belemmert, komen we op het 
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spoor als we kennis nemen van het derde en laatste bezwaar tegen het 
overzicht van Ronan. Dat bezwaar is dat hij de ontwikkeling van de 
wetenschap zou beschrijven als een triomftocht van de wetenschappelijke 
rede, waarin onwetendheid en bijgeloof het onderspit delven. Deze, vaak als 
positivistisch aangeduide, wijze om de geschiedenis van de wetenschap op te 
vatten wordt heden ten dage door wetenschapshistorici beschouwd als 
eenzijdig, zo niet als onjuist. Het vrijwel algemeen afwijzen van het eens zo 
vanzelfsprekende positivisme brengt ons een stap dichter bij het fundamen
tele obstakel voor het schrijven van algemene syntheses. 
Voordat we de omschrijving van dat obstakel kunnen geven, moeten we nog 
een aantal vragen beantwoorden die zich op dit moment opdringen. Was het 
merendeel van de overzichten die rond het midden van deze eeuw geschreven 
Dwerden, positivistisch in de zojuist bedoelde zin? En zo ja, werden ze in hun 
tijd even categorisch afgewezen als nu met het boek van Ronan is gebeurd? 
Inderdaad, de meeste van de oude overzichtswerken waren in meer of 
mindere mate positivistisch.* Maar anders dan nu, werden deze werken bij 
hun verschijnen niet algemeen afgekeurd. Wel werd er door sommige, maar 
niet alle, professionele wetenschapshistorici in toenemende mate kritiek 
uitgeoefend op de positivistische uitgangspunten van de gangbare over
zichtswerken. Maar deze kritiek, van mensen als Koyre en Dijksterhuis, was 
destijds niet krachtig en algemeen genoeg om een ernstige bedreiging te 
vormen voor de vloed aan algemene overzichtswerken. 
Een andere vraag die nu rijst, luidt: waarom waren de oudere positivistische 
overzichtswerken enige tijd zowel voor sommige historici als voor vrijwel alle 
niet-historici acceptabel? Voor een antwoord op deze vraag moeten we eerst 
nauwkeurig nagaan in welke zin deze overzichten een synthese van de 
ontwikkeling van de natuurwetenschappen gaven. Verrassend genoeg blijkt 
dan dat de synthese in dit soort werken in zekere zin niet in maar buiten het 
werk was gelegen. De synthetische opvatting lag al klaar voor het werk werd 
geschreven. Die buiten of voor het werk gelegen opvatting was dat de 
ontwikkeling van de natuurwetenschappen een triomftocht was van grote 
mannen (en een enkele vrouw) die gezamenlijk volgens de wetenschappelijke 
methode de ene positieve ontdekking op de andere stapelden en op die wijze 
onwetendheid en bijgeloof bestreden. De taak van de historicus werd opgevat 
als het boekstaven van de belangrijkste ontdekkingen en hun ontdekkers. 
Wanneer oudere overzichtswerken op ons overkomen als saaie jaartallen-
lijsten met enige verbindende tekst, dan is dat omdat wij in de optelsom van de 
kleine stappen van de grote wetenschappers niet meer het drama van de 
vooruitgang van de mensheid kunnen zien. Omdat de consensus over de aard 
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en waarde van de wetenschap verdween, ging in zekere zin ook het 
synthetische karakter van de oudere overzichtswerken verloren. De positi
vistische syntheses beschouwen we nu als compilaties zonder echte eenheid, en 
dat doen we omdat we de buiten het werk gelegen eenheid afwijzen. 
Wat kwam er in de plaats van de positivistische overzichtswerken? Op een 
enkele uitzondering na, waren dat geen nieuwe overzichtswerken met een 
andere filosofische basis. Wel kwam er in de wetenschaps///oio/7e meer 
aandacht voor de historische ontwikkeling van de wetenschap. Deze ont
wikkeling viel grotendeels samen met de kritiek op het neo-positivisme of 
logisch-positivisme van filosofen als Carnap, Reichenbach en Nagel. Er 
werden alternatieve opvattingen over de aard en de ontwikkeling van de 
wetenschap geformuleerd, waarbij vaak op een of andere wijze gebruik werd 
gemaakt van historische voorbeelden of illustraties. Heeft die moderne 
wetenschapsfilosofie die verbonden is met namen als Popper, Hanson, 
Feyerabend, Kuhn en Lakatos, iets opgeleverd? Zeer weinig. Of misschien 
juist heel veel, als we realistische verwachtingen koesteren. Voor ons doel zijn 
vooral twee negatieve, maar vruchtbare conclusies van belang. 
In de eerste plaats is er geen nieuwe wetenschapsfilosofische consensus 
ontstaan die vergelijkbaar is met de positivistische consensus van weleer. Kort 
geleden verwoordde een van de voormannen van de moderne wetenschaps
filosofie, die ook parttime-wetenschapshistoricus is, Thomas S. Kuhn, de 
impasse als volgt: "We simply no longer have any useful notions of how 
science works or of what scientific progress is. '" Met het aldus onder woorden 
gebrachte echec van de moderne wetenschapsfilosofie is de mogelijkheid om 
een synthetisch overzichtswerk te schrijven waarbij de synthese eigenlijk 
buiten het boek ligt en bestaat uit een consensus over de aard van de 
wetenschap en haar vooruitgang, nog steeds geblokkeerd. 
De tweede voor ons relevante negatieve conclusie is dat ook een andere 
manier om een historische synthese te bereiken schipbreuk heeft geleden. Die 
manier bestond uit het expliciteren van een wetenschapsfilosofische opvatting 
in combinatie met het doen van historisch onderzoek. De synthetische visie 
op de wetenschap werd zo verlegd naar de binnenkant van het wetenschaps-
historisch onderzoek. De meest uitgewerkte vorm waarin dit gebeurde, was 
het case-study-proctdc, dat vooral door aanhangers van Kuhn en Lakatos is 
toegepast. Bij deze werkwijze werd een bepaalde wetenschapsfilosofische 
opvatting gebruikt voor het schrijven van een 'rationele reconstructie' van een 
'case', letterlijk een casus of geval, dat wil zeggen: een bepaalde episode in de 
ontwikkeling van de natuurwetenschappen. Het maken van de rationele 
reconstructie hield in, dat men de episode beschreef en verklaarde volgens de 

9. T.S. Kuhn, "The histories of science: diverse worlds for diverse audiences", Academe 
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criteria van de betreffende wetenschapsfilosofie. Het doel van deze exercities 
was niet in de eerste plaats het schrijven van wetenschapsgeschiedenis maar 
het toetsen en verder ontwikkelen van een wetenschapsfilosofische theorie. 
Noch de vele case-studies, noch de andere inspanningen van de moderne 
wetenschapsfilosofen hebben geleid tot een nieuwe consensus over de aard 
van de wetenschap. Voor de wetenschaps/!/i/onc«i is nog iets van belang. En 
dat is dat de historische wending in de wetenschapsfilosofie nooit verder is 
gekomen dan case-studies. In de afgelopen halve eeuw zijn er geen serieuze 
pogingen geweest, noch van filosofen noch van historici, om een algemeen 
overzicht van de geschiedenis te schrijven op basis van een post-positivistische 
wetenschapsfilosofische opvatting. 
De geschetste impasse waarin de historisch georienteerde wetenschaps
filosofie zich momenteel bevindt, heeft voor de wetenschapshistoricus een 
onverwacht vruchtbare kant. Het failliet van de moderne wetenschaps
filosofie biedt immers een zinvoUe bevestiging van een fundamenteel 
vermoeden dat de hedendaagse wetenschapshistoricus reeds koesterde, maar 
dat hij of zij langs geheel andere weg had verkregen, namelijk door de omgang 
met en de verwerking van historisch materiaal tegen de achtergrond van een 
rijke historiografische traditie. 

Dat vermoeden van de wetenschapshistoricus is, dat de ontwikkeling van de 
wetenschap te complex en te rijk is om in de dwangbuis van een consistente en 
vanuit het perspectief van de historicus eenzijdige wetenschapsfilosofische 
theorie te passen. Die complexiteit is niet een lastige bijkomstigheid, die naar 
believen verminderd kan worden door een bepaalde wetenschapsfilosofische 
theorie steeds verder en genuanceerder uit te werken. De historicus heeft het 
sterke vermoeden dat de complexiteit fundamenteel is. Bij het zo precies 
mogelijk onder woorden brengen van die complexiteit kunnen theorieen van 
wetenschapsfilosofen weliswaar een bijdrage leveren, maar niet door te kiezen 
voor een daarvan. Ook is de historicus er niet bij gebaat om een eenvoudige 
optelsom van enkele theorieen te maken. 
Voor we de lessen uit de geschiedenis van de moderne wetenschapsfilosofie en 
het zojuist omschreven vermoeden van de wetenschapshistoricus proberen te 
trekken, lijkt het me raadzaam eerst nog een stap terug te zetten en ons af te 
vragen of en, zo ja, waarom een synthetisch wetenschapshistorisch over
zichtswerk eigenlijk gewenst is. Misschien hebben we wel goede redenen om te 
zeggen dat dit genre definitief verleden tijd is en voordat we ons verdiepen in 
de manier waarop een modern synthetisch overzicht geschreven zou kunnen 
worden, is het goed na te gaan waarom we een overzichtswerk al dan niet 
zouden willen schrijven. 
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Waarom het schrijven van synthetische overzichtswerken gewenst is 

Elk boek is het antwoord op een vraag. De vraag die mijns inziens ten 
grondslag ligt aan synthetische overzichtswerken luidt, bedrieglijk eenvoudig: 
wat is wetenschap? Deze vraag kan vanuit verschiUende invalshoeken worden 
beantwoord. Een daarvan is de historische invalshoek, een andere is de 
filosofische, of, beperkter, de wetenschapsfilosofische invalshoek. In het 
positivistische antwoord op de vraag naar de aard van de wetenschap was het 
historische antwoord een slap en triviaal aanhangsel van een filosofische 
opvatting. Ik ga er echter vanuit dat een historisch antwoord een eigen 
bestaansrecht heeft, al kunnen en moeten natuurlijk elementen van ander
soortige opvattingen worden opgenomen in het geschiedverhaal. 
De vraag die aan een wetenschapshistoricus wordt gesteld is dus: wat is 
wetenschap, en wel: wat is wetenschap in historische zin? In mijn opvatting is 
het geven van een antwoord op deze vraag een van de belangrijkste taken van 
de wetenschapshistorische gemeenschap als geheel. Met het al dan niet geven 
van een antwoord op deze vraag is een van de weinige algemene recht-
vaardigingsgronden voor het bestaan van het vakgebied gemoeid. Vele 
andere argumenten voor het beoefenen van de wetenschapsgeschiedenis 
betreffen diverse specifieke 'doelgroepen' (om het mode-jargon van de 
ondernemende universiteit aan te houden). Met het bedienen van specifieke 
doelgroepen kan een deel van de wetenschapshistorische bezigheden gerecht-
vaardigd worden, maar zeker niet alles. Als de toegenomen specialistische 
kennis over het verleden niet bij tijd en wijle wordt verzilverd in synthetische 
algemene visies op datzelfde verleden, dan vervalt veel van de rechtvaardiging 
om detailstudies uit te voeren. 

Natuurlijk moeten we open staan voor de mogelijkheid dat er goede redenen 
blijken te zijn om te menen dat synthetische overzichtswerken die voldoen aan 
moderne historische maatstaven onmogelijk meer geschreven kunnen wor
den. Voorlopig is dat niet mijn standpunt. Maar wie wel in het bankroet van 
de algemene syntheses gelooft, heeft mijns inziens de droeve plicht om dat luid 
en duidelijk te verkondigen: geeerd publiek, u hebt gevraagd om een 
historisch antwoord op de vraag naar de aard van de wetenschap, en wij 
moeten u helaas meedelen dat dit antwoord momenteel niet, en naar onze 
overtuiging evenmin in de toekomst gegeven kan worden, en dat dus het 
verder zoeken daarnaar verspilling van tijd en geld is. 
Een dergelijke houding is mij te defaitistisch en lost bovendien niets op. Want 
de wetenschapshistorische gemeenschap kan zichzelf, als uiterste consequen-
tie van haar vermeende falen, wel opheffen of althans decimeren, maar de 
zoektocht naar de aard van de wetenschap zal doorgaan. Filosofen, 
sociologen en anderen zuUen antwoorden blijven geven, waarbij zij zich ook 
uit zuUen laten over de wijze waarop de wetenschap zich ontwikkelt en 
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waarbij zij ook historische voorbeelden of belangrijke historische gebeur-
tenissen in hun betoog zuUen verwerken. De wetenschapshistoricus mag niet 
ontbreken in de discussie over de waarde van die andersoortige algemene 
syntheses en hij kan die functie het beste vervuUen door zelf historische 
syntheses aan te dragen. 

De aard van de toekomstige algemene syntheses 

We zijn nu toe aan het antwoord op mijn derde en laatste vraag, de vraag 
betreffende de aard van de toekomstige algemene syntheses. Er zijn naar mijn 
idee minstens drie, historiografisch aanvaardbare en in principe uitvoerbare 
wegen waarlangs een moderne algemene wetenschapshistorische synthese 
bereikt zou kunnen worden. 
De eerste mogelijkheid is te kiezen voor een, al dan niet moderne, 
wetenschapsfilosofische theorie en op basis hiervan een overzicht van de 
wetenschapsgeschiedenis te schrijven. Hoofddoel zou daarbij moeten zijn om 
een zo goed mogelijk historisch werk te schrijven. Een afgeleid doel zou 
kunnen zijn om te laten zien waar de filosofische geschiedschrijver ge-
dwongen was van zijn favoriete schema af te wijken, omdat, zoals de 
historicus in hem in even ware als naar de letter aanvechtbare bewoordingen 
pleegt te zeggen, de historische werkelijkheid hem daartoe dwong. Het falen 
van een filosofisch schema kan de methodologie van de historicus ver-
duidelijken en misschien zelfs aanleiding geven tot een verbetering daarvan. 
Hoewel ik niet uitsluit dat deze benadering interessante syntheses en nuttige 
methodologische resultaten zal opleveren, lijkt me de kans op het eerste klein. 
Immers, de resultaten met de case-study-aanpak in de wetenschaps///ojo/7e 
waren niet bemoedigend en ik vrees dat een, wat we zouden kunnen noemen, 
.yMrve^ -̂i'/M ĵ'-benadering in de wetenschapsgeschiedenis, ondanks de expliciet 
historische doelsteUing van de overzichtswerken, teveel gemeen heeft met de 
eerdere aanpak om de gewenste vruchten te kunnen afwerpen. 
Een tweede manier om de wetenschapshistorische synthese te schrijven die we 
alien zo graag zouden willen lezen, trekt de meest extreme maar ook meest 
consequente conclusie uit het bankroet van de moderne wetenschapsfilosofie. 
Die conclusie is: als de filosofie ons niet de helpende hand biedt bij het bepalen 
van de aard van de wetenschap en de wetenschappelijke vooruitgang, dan 
moeten de wetenschapshistorici dat varkentje zelf maar wassen. Daarmee 
zouden de historici de niet geringe taak op zich nemen om naast het beoefenen 
van hun eigen tak van wetenschap ook nog even, in een inleiding of epiloog 
wellicht, het centrale en tot op heden onopgeloste probleem van een halve 
eeuw filosoferen over de wetenschap op te lossen. 

Deze benadering acht ik evenmin kansrijk. Hoewel de benadering de charme 
heeft van de radicaliteit, heeft ze ook het nadeel van de utopie: ze is in de 
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praktijk mijns inziens niet te verwezenlijken. Ik noem haar toch, omdat ze 
ook het voordeel van de utopie heeft: de radicale benadering stelt een 
onbereikbaar ideaal, en geeft daarmee een nastrevenswaardig ideaal dat ons 
kan bezielen, en dat het behalen van enige voortgang in de gewenste richting 
in het juiste licht kan plaatsen. 
Er is nog een derde wijze denkbaar waarop we zouden kunnen komen tot een 
synthetisch overzicht van de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Deze 
benadering verenigt enkele aspecten van de twee voorgaande op een niet voor 
de hand liggende manier en vermijdt tegelijkertijd de nadelen van die 
benaderingen. Dat wil niet zeggen dat de derde benadering een recept levert 
voor het schrijven van prachtige syntheses. Ook bij deze mogelijke oplossing 
blijven de praktische problemen die voortkomen uit de specialisatie van de 
wetenschapsgeschiedenis belangrijke obstakels, die niet zomaar uit de weg 
geruimd zijn. Ik heb wel de hoop dat de derde benadering niet alleen de 
omschrijving van een zowel bereikbaar als nastrevenswaardig doel biedt, 
maar ook de praktische weg daarheen vergemakkelijkt. En dat laatste is 
misschien het belangrijkste doel van deze lezing. 

De derde benadering heeft een optimistische en een pessimistische variant. Ik 
zal beginnen met de zwartgallige versie. We starten weer met de eerder 
gemelde constatering waartoe de recente ontwikkeling van de wetenschaps
filosofie ons uitnodigt: we weten niet meer wat wetenschap is, noch in 
historische zin, noch in welke andere zin dan ook. We nemen opnieuw deze 
conclusie serieus, maar nu op een andere manier dan in de tweede benadering. 
In een denkbeeldig gesprek met ons publiek zouden we het volgende kunnen 
zeggen. Publiek, helaas moeten we u de opdracht om uit te zoeken wat 
wetenschap in historische zin is, teruggeven, maar wij menen dat we u wel een 
interessant antwoord kunnen geven op een andere, daarmee verwante vraag 
die zeer relevant is, en dat zouden we u aan willen bieden zolang het 
onderzoek naar de aard van de wetenschap in een impasse verkeert. Die vraag 
is: wat is de historische achtergrond van de huidige onzekerheid over wat 
wetenschap is? Let wel, publiek, we bedoelen niet dat we een analyse gaan 
geven van de recente ontwikkeling van de wetenschapsfilosofie, maar wij 
beloven u een historisch verdiept inzicht in wat wetenschap is en waarom het 
tegelijkertijd zo moeilijk is om dat onder woorden te brengen. 
Daartoe zouden we het publiek een overzicht kunnen geven van opvattingen 
over de aard van de natuurwetenschap en verwante vormen van kennis, zoals 
die binnen en buiten de wetenschap in de loop van de geschiedenis zijn 
geformuleerd of in praktijk gebracht. We zouden kunnen laten zien waarom 
bepaalde opvattingen over wetenschap opkomen, zich handhaven en weer 
verdwijnen. We zouden kunnen ingaan op de diversiteit aan wetenschaps-
opvattingen, zoals die niet alleen bij verschiUende personen in dezelfde 
periode maar ook bij een en dezelfde persoon zijn aan te wijzen. We zouden 
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ons kunnen afvragen in welke zin Einstein gelijk had, toen hij de weten-
schapsbeoefenaar, met evenveel ironic als plausibiliteit, afschilderde als een 
filosofische opportunist.'" 
Tot zover is de omschrijving van een algemene synthese nieuwe stijl nog teveel 
een geschiedenis van de kennisleer en wetenschapsfilosofie, ook al zou de 
uitwerking van bovenstaande suggesties leiden tot een werk dat niet 
vergelijkbaar is met datgene wat men gewoonlijk in dat genre produceert. Een 
tweede, even belangrijk, thema van een synthese nieuwe stijl zou gevormd 
kunnen worden door een overzicht van de wisselende doelen en objecten van 
het natuuronderzoek. Waar wilde men de kennis voor gebruiken en wat had 
dat voor effect op de soort kennis die men zocht en doorgaf? Is de natuur die 
het constante object lijkt te zijn van het natuuronderzoek wel dezelfde voor en 
na de Wetenschappelijke Revolutie? Of meer in detail: is het toeval dat het 
onderzoeksgebied van de elektrische verschijnselen pas rond 1600 ontstond? 
Wat wilde men in de eeuwen na 1600 weten van de elektrische verschijnselen 
en waar werd die kennis voor gebruikt? Vragen als deze geven de richting aan 
waarin mijns inziens een nastrevenswaardige en praktisch uitvoerbare 
synthese valt te schrijven. 
Tot slot van mijn inspectie van mogelijkheden voor nieuwe syntheses kom ik 
tot de optimistische variant van de derde benadering. Die variant is heel 
simpel deze. Men neme de diverse uitkomsten van de pessimistische variant. 
Vervolgens kijke men daar op een andere manier naar, namelijk als 
acceptabele benaderingen van de verlangde historische omschrijving van wat 
wetenschap is, dat wil zeggen: als de beste antwoorden die een eindig aantal 
eindige mensen kan geven op een oneindig moeilijke vraag. 

Besluit 

Het is verre van mij om te denken dat ik met deze summiere opmerkingen het 
probleem van de ontbrekende algemene syntheses heb opgelost. Ik heb zelfs 
niet de illusie dat u het eens bent met de wijze waarop ik het aan de orde heb 
gesteld. Wat ik wel hoop is, dat ik u ervan heb kunnen overtuigen dat het 
gewenst is om het probleem te stellen. In het bijzonder zou ik willen dat de 
wetenschapshistorici zich, meer dan tot nu toe het geval was, afvragen of zij 
willen volharden in het niet produceren van algemene syntheses en of zij het al 
dan niet tot de verantwoordelijkheid van de wetenschapshistorische gemeen
schap rekenen om in deze een beargumenteerde keuze te maken. Ik heb u mijn 
keuze en mijn argumenten voorgelegd. Het woord is nu aan u. 

10. "The scientist ... must appear to the systematic epistemologist as a type of 
unscrupulous opportunist"; A. Einstein, "Remarks concerning the essays brought together 
in this co-operative volume", in: P. A. Schilpp &A., Albert Einstein: philosopher-scientist, dl. 2 
(New York, 1959) 665-688, m.n. 684. 


