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HISTORICI OP HUN ERGST 
EN OP HUN BEST 

H.F. COHEN* 

In deze bijdrage werk ik een tweetal op zichzelf welbekende begrippen wat nader uit, en 
introduceer ik een derde. Ik ga het hebben over reflectie, over historisering, en over ver
antwoord heldendom. 

Eerst die reflectie. Twee jaar geleden ongeveer produceerden de drie leerstoelgroepen die 
gezamenlijk aan de Universiteit Twente de afdeling Wetenschap, Techniek en Samenleving 
vormen, een in consensus tot stand gekomen beschrijving van hun onderzoek. Dat program
madocument bevat niet alleen drie afzonderlijke uiteenzettingen van elks eigen onderzoeks
programma plus enige daaruit voortvloeiende en op elkaar betrokken deelprojecten, maar 
wordt voorafgegaan door een beknopte formulering van de gemeenschappelijke kern 
ervan. Hieronder haal ik die kern aan in de taal waarin we die verwoordden, onder de kop 
'General statement of problem domain'. 

The program appeals to those who stand ready to take a step back from our ingrained daily habits so as 

to inspect critically what we are doing and why we are doing it. Hence, its first objective is to induce a 

sense of wonder about science and tcchnokigy and how these remarkable products of human ingenuity 

and dexterity have come to shape the world we live in in ever more influential ways, rather than taking 

those products and those ways simply for granted. We seek to induce such a sense of wonder by means 

of philosophical, sociokigical, and historical reflection on empirical data about the nature and workings 

of science and technokigy, their social and cultural contexts, and their impact upon the world at large. 

Thus, one of our principal aims is to think, and to make other people think, about these issues. But 

thought alone is not enough. We are convinced that an enhanced insight into the nature of scientific 

and technological activity and their societal impact may lead, and actually has led over past decades, to 

some wholesome alleviation of the special kind of friction that may so often be observed in the way 

interactive processes centered upon science and technology affect moods, attitudes, and consequent 

actions of people concerned. Manifestations of modern science and technology do not appear to be 

such as to fit smoothly the basic assumptions, knowledge patterns, and working habits of many people 

who nonetheless face their combined impact just about every minute. We do not wish to attribute the 

regular absence of such a smooth fit all-too-easily to just lack of understanding on the side of the general 

public or just some evil allegedly inherent in science or technology. Rather, we investigate on a variety 

of interlocking levels - human interactions, institutional patterns, intellectual contents - that particular 

friction: its diverse and changing manifestations, its origins, and what to do about it. 

Reflection (in the sense defined above) can be done in two ways: by way of armchair philosophy, or in 

ongoing, productive interaction with empirical data. A distinctive feature of the present program is its 

unambiguous rejection of a merely abstract approach and its insistence on dealing with science and 

technology as these actually manifest themselves in practice. We take the experience of the daily practi

tioner seriously, using it as our starting point for reflection on its nature and its consequences. If these 
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practitioners have been dead for some time, we speak of historical reflection (partial program 3). If not, 

we speak of philosophical reflection (partial program 1) when the emphasis is on empirical inaterial 

encountered in writing and analyzed with the tools proper to the philosopher, or of reflexive sociology 

(partial program 2) when the emphasis is on empirical material actively collected in present-day sites of 

technology-production and approached with tools taken from both philosophical and sociological ana

lysis. With the latter program in particular, theoretical analysis and practical management of science-

and-technology-in-society are conceived as very narrowly linked objectives. 

Prior to presenting these three long-standing partial programs and our specific aims with them for 

the next four years, we point at several features likewise common to them all: 

In the above we have referred to 'science' and 'technology" as if simply and necessarily coupled. In 

truth, the often complex and changing ways in which scientific insights and practices and the construc

tive approach of the technician intertwine are not regarded by us as given, but rather as fitting subjects 

for reflexive analysis in its own right. 

The program is linked to several educational venues unique to the University of Twente: the 'WWTS' 

curriculum: the reflexive compartment of 'WTM' courses, and three officially endorsed 'minors' in 

advanced state of preparation. 

The program is thoroughly interdisciplinary in that all participants have at some point in their varied 

careers decided to widen their disciplinary basis so as to acquire the expertise required to tackle in a 

responsible manner |3-issues from a y- and/or from an «-perspective. 

Wat in deze tekst onder meer wordt uitgesproken, is dat het wenselijk is om wetenschap 
en techniek, als zodanig, én in hun wordingsprocessen, én in hun bepaald niet noodzake
lijkerwijs wrijvingsloos zich voltrekkende maatschappelijke uitwerking, te bestuderen van
uit een houding van verwondering. Wetenschap en techniek zijn te belangrijk, en zijn 
bovendien te intrigerende uitingen van zekere specifiek-menselijke vermogens, om ze 
geheel en al over te laten aan hun beoefenaren en passieve consumenten. Daarmee is 
uiteraard niet gezegd dat die beoefenaren zelf tot zulke verwondering niet in staat zouden 
zijn, of dat de verbruikers van producten van wetenschap en techniek (en dat zijn we per 
slot van rekening allemaal) per definitie tot passiviteit gedoemd zouden zijn. Er is alleen 
mee gezegd dat, zodra onze verwondering is gewekt en we daar wat mee willen doen, we 
in een andere rol dan die van beoefenaar of passief consument terecht komen. We nemen 
afstand tot het verschijnsel wetenschap en techniek, net zoals elk wetenschapsbeoefenaar 
van welken huize ook een zekere afstand tot zijn of haar onderwerp in acht neemt als 
noodzakelijke voorwaarde om er iets hopelijk verstandigs over te kunnen zeggen. 

Waar in de aangehaalde programmatekst sprake is van 'kritische beschouwing' is dat 
bedoeld in diezelfde normatief neutrale zin van tot object van bestudering maken vanuit 
de kritische attitude die het wetenschapsbedrijf als zodanig mag worden geacht eigen te 
zijn. Van een plaatsbepaling van onze bezigheden binnen het brede spectrum dat, nu wèl 
normatief gesproken, loopt van het infrarood van de integrale bewondering en aanvaar
ding tot het ultraviolet van de integrale afkeer en afwijzing van wetenschap en techniek en 
hun maatschappelijke inbedding en uitwerking hebben we afgezien. Dit niet alleen omdat 
anders allicht consensus tussen de deelnemers niet te bereiken zou zijn geweest, maar ook, 
principiëler, omdat op nagenoeg elke denkbare golflengte in dat normatieve spectrum 
wetenschappelijk houtsnijdende reflectie op natuurwetenschap en techniek en hun functie 
in de samenleving mogelijk is: zelfs het manifest van de Unabomber bevatte niet alleen 
maar onzin; zelfs van de meest rabiate scientist kun je wat opsteken. Het enige wat we 
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hiervan zeggen, is dat je je niet van het feitelijk te constateren spanningsveld tussen weten
schap en samenleving af kunt maken door dit spanningsveld a priori op het conto te 
schrijven van ingeschapen slechtheid casu quo van door voorlichting op te heffen gebrek 
aan het juiste inzicht. 

Kortom, reflectie is ons doel. Aan die reflectie onderscheiden we een aspect van denken 
en een aspect van handelen. We vinden uit verwondering geboren wetenschappelijke 
bestudering een volkomen legitiem doel, maar koppelen daaraan, als eveneens legitieme 
doelen, anderen aan het denken te zetten en de wijze waarop wetenschap en techniek zich 
daadwerkelijk in maatschappij en cultuur manifesteren te helpen verbeteren. Dat twee
ledige doel trachten we in de eerste plaats te dienen in ons onderwijs - we streven ernaar 
de aankomende ingenieurs die het merendeel van ons studentenpubliek uitmaken niet 
zomaar wat hopelijk leerzame verhaaltjes te vertellen maar hen actief aan het denken te 
zetten over wat ze geneigd zijn in hun dagelijkse leerprocessen aan te nemen als gegeven, 
als nu-eenmaal-zo-als-we-nu-eenmaal-gewend-zijn. En we hopen dat die capaciteit tot 
reflectie, tot kritisch afstand nemen tot de eigen bezigheden, dat daar iets van behouden 
blijft, en in de beroepspraktijk zal doorwerken. Ik merk terzijde op dat ons onderwijs dus 
in zekere mate is gericht op attitude-verandering, hetgeen veel tact\'olle zelfbeperking vereist 
omdat het verschil tussen iemand de ogen voor iets te helpen openen en in indoctrinatie 
vervallen principieel groot is maar praktisch misschien minder. Intussen zijn er naast het 
onderwijs andere wegen waarlangs de wens met onze reflectie iets te doen zich kan mani
festeren; dit Gewj'nfl-nummer is er voor een gedeelte aan gewijd, en ik kom er allicht op 
terug. 

Eerst echter verder over die reflectie. Duidelijk uitgesproken in onze gemeenschappelijke 
tekst is dat er meerdere wegen zijn waarlangs je kritische afstand kunt scheppen tot weten
schap en techniek als onderzoeksobjecten, en u zult hebben gemerkt dat we geen hiërarchie 
daartussen aanbrengen; je kunt dat doen vanuit de historie, vanuit de (in Twente empirisch 
beoefende) wijsbegeerte, en vanuit de (in Twente reflejdef beoefende) sociologie. Enerzijds is 
dit een platitude; op globaal vergelijkbare wijze gebeurt zoiets op tal van plaatsen op deze 
aardbol. Anderzijds kun je constateren dat in een fameuze beschouwing van de hand van één 
van de heel weinigen die aan elk van deze domeinen bij uitstek scheppend hebben bijgedra
gen, Thomas Kuhn, de verhouding tussen met name wetenschapsfilosofie en wetenschaps
geschiedenis herhaaldelijk wordt bekeken in termen van 'subversie', van onderwerping en 
poging tot dienstbaarmaking van het ene domein aan het andere.' 

In die beschouwing wees Kuhn onder meer op de indruk die historici naar buiten toe 
nogal eens afgeven van de aard van hun bezigheden, en waarvan hij terecht zegt dat we 
nogal de neiging hebben juist het meest eigene in onze arbeid onzichtbaar in onze eind
producten te verstoppen. Historici maken het de buitenwacht soms niet al te moeilijk de 
indruk te krijgen of te bevestigen dat wij methodologische simplisten zijn, analytisch 
hulpeloos, geobsedeerd door de onvergelijkbare uniekheid van elke afzonderlijke gebeur
tenis, dorre feiten-op-een-rij-zetters, platte empiristen die elke aanzet tot theorievorming 
meteen als speculatief afdoen en wier producten hooguit bruikbaar zijn als voorbeelden 
ter illustratie van deze of gene pas echt inzicht biedende, generaliserende theorie. 

1 T.S. Kuhn, 'The relations between the history and the philosophy of science' in: Dez., The essential tension 
(Chicago: University of Chicago Press 1977) 3-20. Over de aard van de hier door Kuhn aangeduide risico's 
heb ik me nader uitgelaten op p. 67-69 van mijn bijdrage 'Van haarscheur tot kloof, en hoe nu verder' aan: 
G. Krol (inl.) e.a.. De trots van alpha en bèta (Amsterdam: Bezige Bij 1997) 37-76. 
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Mede omdat het veel te ver zou hebben gevoerd uit dergelijke aanklachten uit te filteren 
wat helaas net iets te vaak de te erkennen realiteit is van het historisch ambacht, en wat er 
daarentegen karikatuur in is of al dan niet oprecht maar wel grondig misverstand, mede 
daarom hebben we ons in dat gezamenlijke Twentse tekstje erg laconiek afgemaakt van 
wat het dan is dat de deelnemende historici onderscheidt van de beide soorten anderen, 
door te stellen dat we van historische reflectie spreken wanneer de objecten ervan inmid
dels zijn overleden. Strikt genomen klopt dat niet eens, contemporaine geschiedenis is ook 
legitieme geschiedenis, maar het ging erom een hoop voor ons doel nutteloze discussie de 
pas af te snijden via een kreet waarvan iedereen kan begrijpen dat er meer achter zit. 

Dat 'meer', daar wil ik nu iets over zeggen bij wijze van uitwerking van het tweede hier 
te bekijken begrip, dat van de historisering. Laat ik vooropstellen dat ik dat gemeenschap
pelijke grondslagtekstje van nu af helemaal laat voor wat het is, en dat wat ik verder te 
berde breng onvermengde eigen wijsheid of waanwijsheid is waar u mijn Twentse collegae 
in geen enkel opzicht op aan mag kijken.' 

Historisering, dan, wat is dat? Dat is het herscheppen van mist, om vervolgens in die 
mist weer klaarheid te brengen. De verwijzing is naar een grandioos beeld van Milan 
Kundera, in een passage die erop neerkomt dat de mens zijn weg de toekomst in aflegt 
met een dik gordijn van mist voor ogen, maar dat als je later terugkijkt die mist is opge
trokken.' Achteraf lijkt het alsof we wisten waar we naar op weg waren; dat wat gebeurd is, 
gebeuren moest en al in het heden als voor de hand liggende consequentie lag opgesloten. 

Laat ik een voorbeeld geven, dat zich op een dag ergens in september van het jaar 1979 
afspeelt aan de lunch op het NIAS in Wassenaar. Ik zat aan tafel met een viertal 
Amerikaanse fellows, en één van hen vertelde ons over één of ander binnenlands-politiek 
probleem dat haar dwars zat. Ik geloof niet dat ik ooit zoveel hilariteit heb geoogst als toen 
ik daarop, voor één keer ad rem, zei: 'Don't worry, President Reagan will take care of that'. 
Aan het schateren had ik ze, maar wat is daar om te lachen? Daar is helemaal niks meer 
om te lachen, tenzij je de moeite neemt je in je verbeelding terug te verplaatsen naar die 
tijd waarin het zeker voor de gemiddelde intellectueel nog ondenkbaar was dat deze voor 
een vederlichtgewicht gehouden Californische ex-filmacteur ooit echt door een kiezers
meerderheid aan het hoofd der natie zou worden geplaatst. Pas als je de mist tussen de net 
begonnen 'primaries' van toen en Reagans inauguratie anderhalfjaar later ten tweede 
male neerlaat, begint wat ik toen zei kans te maken weer op een grap te lijken. Dat weder
neerlaten van die mist gaat via het geheugen: ons individuele geheugen als we het nog zelf 
hebben meegemaakt en erg ons best doen het ons onvertekend weer te binnen te brengen, 
of anders via het institutionele geheugen van de historicus. Die ziet in dat die achteraf-
doorzichtigheid schijn is, en tracht het toenmalige heden zoals dat er voor zijn verleden 
onderzoeksobjecten uitzag, te reconstrueren met de mist erbij. 

Die reconstructie tot stand te brengen en dan opnieuw de mist te laten optrekken, nu 
niet door het verloop van de tijd maar door zelf te scheppen inzicht: dat is altijd weer een 

2 Inmiddels oud-coUegae. Daar ik een half jaar na het Utrechtse .symposium over de maatschappelijke taak 
van wetenschapsstudies met vervroegd emeritaat ben gegaan, draag ik sedertdien geen medeverantwoorde
lijkheid meer voor de verdere lotgevallen van het hierboven aangehaalde onderzoeksprogramma. 

3 'L'homme est celui qui avance dans Ie brouillard. Mais quand il regarde en arrière pour juger les gens du 
passé il ne voit aucun brouillard sur leur chemin. De son présent, qui fut leur avenir lointain, Ie chemin lui 
parait entièrement clair, visible dans toute son étendue. Il voit Ie chemin, il voit les gens qui s'avancent, il 
voit leurs erreurs, mais Ie brouillard n'est plus la.' Milan Kundera, 'Les chemins dans Ie brouillard', L'lnftni 
40 (november 1992) 42-64, m.n. 64. 
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evenwichtstoer. Met kant en klaar gereedliggende begrippen kom je er niet. Als je je analy
tisch apparaat met huid en haar ontleent aan een hedendaagse theorie van deze of gene in 
de mode verkerende maitre-a-penser en zonder meer op je bronnenmateriaal loslaat, 
beland je óf in een praktisch ongedempt blijvende kloof tussen de theorie en je empirisch 
materiaal óf in de anachronismen van een teruggeprojecteerd heden. Als je je strikt 
beperkt tot wat wel 'actors' categories' wordt genoemd, zul je nooit een spat wijzer worden 
dan de door jou bestudeerde personen zelf konden zijn over met name de lange-termijn-
aspecten van de specifieke situatie waarin ze min of meer op de tast hun weg zochten. Je 
moet, kortom, het één doen zonder het ander te laten, je analytisch apparaat zélf gaande
weg ontwikkelen in voortdurende productieve dialoog met je verleden materiaal om uit te 
komen op waar het in de wetenschap uiteindelijk om gaat: het onderkennen van patronen 
in wat tevoren een min of meer ordeloze feitenbrij leek.'' 

In de betere geschiedschrijving gaat het al anderhalve eeuw zo toe, en in de betere 
wetenschapsgeschiedschrijving is het al sedert een kleine eeuw niet anders. Soms wordt in 
één of andere oorsprongsmythe gedaan alsof historisering van gisteren is, en dat vóór 
gisteren de wetenschapsgeschiedschrijving nog bevangen was in triomfalistische helden
verering conform de achterafconstructies die de wetenschappelijke held, met voldoening op 
zijn zoektocht terugziend, verkoos van zijn eigen verleden en dat van zijn minder succesvolle 
vakgenoten uit te venten. Eén van de niet zo geslaagde gevolgen van de zogeheten weten-
schapsoorlogen is geweest dat deze oorsprongsmythe, alsof vóór de kreet 'follow the actor' 
en de verwante aanmaning slechts met 'actors' categories' te opereren, van geen fatsoenlijke 
geschiedschrijving sprake zou zijn geweest, tot een hoop nodeloze polarisering heeft geleid 
en nog leidt. In werkelijkheid is er een brede continuïteit van de wetenschapsgeschied
schrijving, waarin wis en waarachtig nu eens voor deze kant van het wetenschapsbedrijf 
dan weer voor die meer aandacht komt (de laatste decennia bijvoorbeeld meer voor het 
doe- dan het denk-aspect van de natuurwetenschapsbeoefening, met veel aandacht voor 
locale context), maar waarin het streven naar voortgaande historisering steeds zonder 
moeite bij de betere historici te onderkennen is, bijvoorbeeld in de manier waarop E.J. 
Dijksterhuis de balans opmaakte tussen de radicale vernieuwingen in Galilei's kijk op de 
natuur en de door Galilei zelf onvermoed grote restanten Aristotelisme erin, of de manier 
waarop Westfall en Dobbs hebben laten zien hoe die monumenten van mathematische en 
experimentele natuurwetenschap, de Principia en de Opticks, door een tevens aan alchemie 
en ketterse theologie verslingerde, speculatieve natuurfilosoof hebben kunnen worden 
geschreven. 

De vraag is nu of deze en tal van andere wetenschapsmensen, ja of het beeld van de 
natuurwetenschap als zodanig van dit soort vondsten en inzichten, waarbij een erkende 
denkheld van zijn mythe wordt ontdaan en in de regel tot menselijker proporties wordt 
teruggebracht, daar minder van wordt. Wat algemener nog geformuleerd: wat valt er te 

4 Cf. R.S. Westfall, Farce in Newton's physics. The science of dynamics in the seventeenth centm-y (Londen: 
MacDonald 197 1) ix-x: 'I have tried to .see .seventeenth-century dynamics through the eyes of the men en
gaged in creating the science - I have attempted to define the problems on which they expended themselves 
in their terms, and to sec their propo.sed solutions in relation to the intellectual equipment at their disposal. 
Equally, however, I have sought to exploit the advantages that three centuries of perspective provide. I do 
not believe that any .scientist of the seventeenth century could have .stated the .set of questions around which 
this study revolves with tlie clarity possible for the historian of the twentieth century. If it is necessary to see 
dynamics through their eyes in order not merely to recount those achievements that still seem correct to us, 
so also it is necessary to examine their confusions from our distance in order fully to undenstaud what their 
problems were.' 
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denken van het onder tal van actieve beoefenaren van de natuurwetenschap zichtbaar 
levende vermoeden dat al die wetenschapsbestudeerders, voorzover überhaupt ernstig te 
nemen, bezig zijn met een meer of minder verkapte delegitimeringscampagne? We pakken 
hun hun helden af; als zij in ruil voor de belofte van een maatschappelijk bij uitstek heil
zame en waarachtig net nu vlak om de hoek liggende ontdekking om een nieuwe zak met 
geld verzoeken, blijven we doorvragen; zelfs zijn we niet meteen overtuigd dat aan de tot
standkoming van een de natuurwetenschap en de techniek massaal welgezind publiek 
niets anders in de weg staat dan goede voorlichting ter demping van de kloof van onver
lichte onwetendheid omtrent de wezenlijke aard van natuurwetenschappelijke kennis, 
haar objectiviteit, haar universaliteit, haar rationaliteit, haar zegenrijke uitwerking. 

En toch, en toch, hoewel ook ik Newton de Princ;pw-schrijvende alchemist en natuur-
filosoof een stuk belangwekkender vind dan Newton de 'hogepriester der natuurweten
schap' (zoals William Stukeley hem al in zijn eigen tijd letterlijk noemde), en hoewel ook ik 
vind dat het [i-rnodel ten onrechte ons wetenschapsbeleid overheerst, en hoewel ook ik vind 
dat er beperkingen kleven aan de natuurwetenschappelijke objectiviteit, universaliteit, ratio
naliteit en algehele zegenrijkheid, desondanks vind ik tegelijkertijd dat het onder ons 
wetenschapsonderzoekers wat al te gebruikelijk is geworden met het badwater van de 
passende relativering meteen ook maar het kind zelf weg te spoelen. Onder toepassing van 
de even verleidelijke als klassieke denkfout 'als iets niet helemaal zus-of-zo is, is het dus 
helemaal niet zus-of-zo', zijn sedert Feyerabend en Kuhn al te talrijke wetenschaps
bestudeerders juist datgene aan het wegreduceren geslagen dat de moderne natuurweten
schap van de zeventiende eeuw af tot zo'n unieke activiteit en bron van kennis heeft 
gemaakt. Het menselijk denken heeft een welhaast oneindig vermogen zichzelf van alles wijs 
te maken; in diverse takken van wetenschap (zoals die sociologie, filosofie en geschiedenis 
van ons) kunnen we min of meer tastenderwijs daar min of meer stevige dammen tegen 
opwerpen, maar alleen in de natuurwetenschap zijn een ondubbelzinnige wijze van uit
drukken en een stelselmatige vorm van feedback opgekomen die op de wat langere ter
mijn willekeur, modevatbaarheid en ideologische vooringenomenheid met aanzienlijke 
doeltreffendheid uitfilteren.' Het blijft zaak te onderscheiden; niet elk natuurweten
schapsbeoefenaar denkt zo primitief over zijn eigen bezigheden als wordt uitgestraald in 
een in de regel ongereflecteerd blijvend sciëntisme, en we zouden moeten kunnen inzien 
dat wat vs'e sommige luide kraaiers terecht verwijten daarmee nog niet op een ook op ons 
terrein werkelijk bijzonder man als Steven Weinberg slaat. 

Maar bovenal voel ik een grote sympathie voor de beoefenaren van de natuurwetenschap 
opkomen wanneer ik denk aan waar de beteren onder hen mee bezig zijn, vanuit het ver
langen meer te begrijpen van de manier waarop de ons omringende wereld in elkaar zit. 
Het hoort tot de grote, uniek-menselijke vermogens de ons omringende wereld niet alleen 
maar aanpassend te ondergaan, maar zich er actief toe te verhouden en inzichtelijk in haar 
werking door te dringen. Dat ging en gaat niet vanzelf dat is een groot avontuur geweest 
met onbekende uitkomst, en dat avontuur gaat dagelijks verder. L'esprit humain aux prises 
avec la réalité, 'de menselijke geest in de slag met de werkelijkheid' zoals Alexandre Koyré 

5 In de discussie na mijn voordracht tijdens het Utrechtse symposium werd mij voorgehouden dat de aan
spraak op wetenschappelijkheid van de geschiedbeoefening hier wel erg terughoudend is geformuleerd. Dat 
is wel 20, maar het ging me hier om het kwalitatieve verschil tussen het unieke vermogen van de p alterna
tieven uit te sluiten, en het soort op plausihiliteitsafwegingen gerichte betogen waar de a en de y het in de 
regel van moeten hebben. Dat die laatste daarom nog niet n'iUekeiirig behoeven te zijn, heb ik onder meer 
betoogd in mijn bijdrage aan de verderop nog te vermelden bunctel Newtons Coti en Mcntiels hastaarik'n. 
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het uitdrukte,* dat is een schouwspel van ongekende grootsheid, en wie die kern uit het 
natuurwetenschapsbedrijf wegreduceert, doelbewust of uit vergeetachtigheid, die laat 
liggen waar het in wezen om draait, en haalt zich daarmee de wetenschapsoorlogen op de 
hals waar hij zich dan vervolgens verbaasd van kan gaan zitten afvragen wat daar toch de 
inzet van mag wezen. 

Waar ik in dit verband voor pleit, dat is voor wedererkenning van het heldendom dat 
kleeft aan creatief natuurwetenschappelijk onderzoek op zijn best. Niet het 'oude' helden
dom, dat van de inmiddels door ons wetenschapshistorici doeltreffend ontmaskerde 
mythen van het gemakzuchtige terugkijken uit tr iomf Maar het is wel zaak voor die 
ontmaskerde im'then iets reëels in de plaats te stellen dat helemaal niet weg zou behoren 
te zijn, en dat ik nu maar 'verantwoord heldendom' doop. Van het Science Museum in 
Boston ben ik gaan en blijven houden, niettegenstaande de brokjes triomfalistische onzin
geschiedenis die daar slogan-gewijs op de wand zijn geplakt; want daar wordt wetenschap 
tenminste als leerzaam en spannend avontuur gepresenteerd, als die grootse manier om 
greep te krijgen op de ons omringende wereld die de kern ervan uitmaakt. Uit New 
Metropolis daarentegen ben ik, niettegenstaande de verantwoorde tegenoverstelling van 
Newtons en Huygens' lichttheorieën die daar interactief te beproeven valt of althans viel, 
na één geërgerd bezoek weggebleven omdat het publiek daar stelselmatig en doelbewust iets 
onthouden werd waar het met het volste recht naar op zoek is wanneer je het uitnodigt zich 
voor natuurwetenschap te interesseren. Het 'grote verhaal' van de triomftocht der weten
schap, dat verhaal vol pseudo-historie is weg en dat is maar goed ook. Ik beschouw de 
opruiming van mythen als één van de voornaamste publieke taken van de historicus, met 
alles wat dat vooronderstelt aan academische vakbekwaamheid en vermogen om te onder
scheiden tussen hoe het in het verleden zeker niet is gegaan en hoe het op redelijk te 
bediscussiëren gronden best eens wel zou kunnen zijn gegaan. Vasthouden aan die acade
mische standaarden, dat gaat vóór alles. Incidenteel is daar maatschappelijke toepassing in 
volle rechtstreeksheid aan te koppelen, die dan ook niet uit de weg moet worden gegaan, 
al betreft dat in de praktijk zelden of nooit de wetenschapsgeschiedenis maar in de regel 
spectaculaire verschuivingen in de publieke terugblik op Nederlands politieke verleden na 
1940 (zoals achteraf schrijnend geacht rechtsherstel, of de zaak-Srebrenica). 

Een meer indirecte maar misschien niet onbelangrijke maatschappelijke taak van de 
wetenschapshistoricus zou erin gelegen kunnen zijn, na afbraak van de valse helden
beelden het publiek bekend te maken met het verantwoord heldendom dat in de geschie
denis van de natuurwetenschap-op-haar-best bij bosjes is te vinden. De natuurwetenschap 
in haar grootsheid én haar beperkingen: een dialoog en een presentatie op een dergelijke 
grondslag zou er misschien wat minder een zijn tussen doven of althans slechthorenden. Aan 
de ene kant vermoed ik dat daar publiek voor is. Aan de andere kant heeft enige ervaring, 
bijvoorbeeld met het boek uit 1996 van Tomas Vanheste over de geschiedenis van het New-
Agedenken over natuurwetenschap,' wel geleerd dat nagenoeg geen enkele bespreker dat 
boek anders vermocht te lezen dan als partijkeuze vócSr dan wel tegen de natuurweten
schap. En ook een heel andere poging in die richting (het boekje Newtons God en Mendels 
bastaarden, waarin de ondergang van het triomfheldenverhaal als leidraad fungeerde) lijkt 
dat doel maar heel beperkt te hebben gehaald en is nu in de ramsj zijn zegenrijke arbeid 

6 Op de eerste bladzijde van zijn Etudes Gahléennes (Parijs: Hermann 1940, 1966^ ). 
7 T.P. Vanheste, Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het New-Agedenken over natuurwetenscliap (Delft: 

Eburon 1996). (Twentse dissertatie o.l.v. C. Hakfoort, met schrijver dezes als promotor.) 
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aan het voortzetten.** Misschien moet het anders, via een reeks tussenstappen. Er zijn diverse 
plannen en activiteiten in die richting gaande, van een Huygens-website tot het inbrengen 
van wetenschapshistorische elementen in het X'̂ VO-vak Algemene Natuurwetenschap. Mijn 
suggestie zou zijn dat een portie verantwoord heldendom de aantrekkingskracht op 15-tot 
18-jarigen zou kunnen verhogen, en daarmee wie weet bijdragen aan de totstandkoming van 
een wat realistischer beeld van het vele dat natuurwetenschap wel en het toch niet on
belangrijke dat zij niet vermag, van haar grootsheid én haar grenzen. 

SUMMARY 

Historians at their worst and at their best 
In the STS research program at the University of Twente, empirical reflection on science and 
technology is presented as the shared objective of contributing historians, sociologists, and 
philosophers alike. In commenting on this program, the author discusses (a) historization 
as a balancing act between post factum wisdom and just 'following the actor', and (b) the 
need, consequent upon the wholesome demise of historically untenable modes of hero-
worship, to seek more responsible pathways toward incorporating the undeniable heroics 
of science into our accounts. 

8 B. Theunissen en C. Hakfoort ed., Newtons God en Mcndels bastaarden. Nieuwe visies op de 'helden van de 
H't'tciisc/irtp'(Amsterdam: Meulenhoff 1996). 
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