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DISCUSSIEDOSSIER 

Naar aanleiding van: ChungHn Kwa, De ontdek
king van het weten: Een andere geschiedenis van de 
wetenschap (Amsterdam: Boom 2005). 384 pp., ill., 
ISBN 90 8506 141 5. € 29,90. Rienk Vermij, Kleine 
geschiedenis van de wetenschap (Amsterdam: 
Nieuwezijds 2006). 278 pp., ill. ISBN 90 5712 224 
3- € 19,95. 

Eind 2005 - ruim dertig jaar nadat R. Hooykaas 
zijn boek Geschiedenis der natuum-etenschappen: 
van Babel tot Bohr publiceerde - verscheen er 
voor het eerst weer een origineel Nederlands
talige overzichtsv^erk op het gebied van de weten
schapsgeschiedenis. Sterker nog, er verscheen 
niet één overzichtwerk, er verschenen er maar 
liefst twee. Dit unieke feit, ook in het licht van 
het geringe aantal Engelstalige overzichtswerken 
op dit gebied, deed de redactie van Gewina be
sluiten om een discussiedossier aan deze twee 
boeken te wijden. We hebben drie auteurs bereid 
gevonden hun licht over deze werken te laten schij
nen. Floris Cohen doet dat vanuit de wetenschaps
geschiedenis als discipline, Frans van Lunteren 
vanuit de optiek van het onderwijs aan bèta-stu-
denten, en lo Wachelder vanuit het onderwijs in de 
cultuurwetenschappen. Het dossier wordt afgeslo
ten met een repliek van beide auteurs. 

Ernst Homburg, namens de redactie. 

1. Floris Cohen 

Twee fraaie aanwinsten, maar de hamvraag ver
geten: hoe de natuurwetenschap houvast is gaan 
bieden? 

Wie van Nederlandse wetenschapshistorici eens 
horen wil waar dat esoterische vak van ons eigen
lijk over gaat, die hoeven we niet langer ietwat 
beschroomd naar Hooykaas' mooie maar na 35 
jaar toch wel sterk verouderde Geschiedenis ... 
van Babel tot Bohr te verwijzen. We kunnen die 
geïnteresseerde buitenstaander maar ook onszelf 
en in de eerste plaats natuurlijk Chunglin Kwa en 
Rienk Vermij gelukwensen. Wat een lef en wat 
een prestatie van de auteurs van deze onderling 
sterk verschillende maar beide opvallend helder 
geschreven, knap gecomponeerde overzichten 
van het geheel van de wetenschapsgeschiedenis in 
de Westerse traditie! Beide boeken zijn bij al hun 

beknoptheid voldoende gedetailleerd om niet in 
vage algemeenheden te blijven hangen, bereiken 
een aanzienlijke diepgang, en laten de lezer niet 
in het onzekere over het beeld dat elk van beide 
auteurs er van de natuurwetenschap en haar ont
wikkelingsgang op nahoudt. 

De rode draad die Vermij door zijn boek heen 
laat lopen is er één van eigen makelij, die van 
Kwa niet. Kwa heeft zijn boek gemodelleerd naar 
het zestal 'stijlen' dat A.C. Crombie heeft onder
scheiden en in Styles of Scientific Thinking in the 
European Tradition (1994) tot alles overheersend 
ordeningsbeginsel heeft gemaakt. Doordat die zes 
stijlen zich niet tegelijkertijd zijn gaan manifes
teren - de 'deductieve' al bij de Grieken, de 'statis
tische' en de 'evolutionaire' in de negentiende 
eeuw, de 'experimentele', de 'hypothetisch-analogi-
sche' en de 'taxonomische' daartussenin - maakt 
Crombies classificatie het mogelijk zijn overzicht 
van elk van die stijlen ruwweg chronologisch te 
laten verlopen. Hoewel Kwa's boek bepaald meer 
en beter is dan een vertaalde samenvatting, ont
komt hij niet aan de ernstige manco's die Crom
bies aanpak aankleven. Sommige signaleert Kwa 
zelf Zo ontbreekt in het overzicht het niet-
Westen: als helaas nog steeds gebruikelijk ver
schijnt de Arabische wetenschap niet in its own 
right, laat staan als bron van leerzame vergelij
king, maar alleen als doorgeefluik van de Grieken 
naar de Europeanen. Kwa verontschuldigt zich 
althans nog voor de omissie terwijl die bij Vermij 
een halve eeuw na Needhams comparatieve pio
nierswerk nog altijd vanzelf lijkt te spreken. 
Verder erkent Kwa dat er eventueel nog een 
zevende, technologische stijl te onderscheiden 
zou vallen. Inderdaad pretendeert geen van beide 
boeken een geschiedenis van natuurwetenschap 
en techniek te bieden (zoals in 1999 Dorn & 
McClellan die in Science and Technology in World 
History hebben gegeven, de beste Engelstalige 
concurrent van ons tweetal). Wel is Vermij er 
naar mijn smaak net iets beter dan Kwa in ge
slaagd de groeiende band tussen wetenschap en 
techniek in zijn verhaal in te vlechten. 

Maar het ernstigste probleem met Crombies 
classificatie is dat het een classificatie is. Toege
geven, het is een tot op zekere hoogte 'natuur
lijke' classificatie; de categorieën vallen in de 
realiteit van het wetenschappelijk onderzoek met 
recht te onderscheiden. Maar meer ook niet. Ze 
opblazen tot zelfstandige eenheden betekent, 
voorbij te gaan aan hun in de loop van de ge-
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schiedenis talrijke interacties en vooral ook aan 
de ingrijpende transformaties die zich in de loop 
van de tijd in sommige 'stijlen' hebben voorge
daan. Kwa is een veel te flexibel denker en com
petent historicus om deze bezwaren niet aan te 
voelen en tastenderwijs te ondervangen door hier 
en daar te wijzen op een incidentele combinatie 
of een verandering binnen een stijl, maar het 
blijft lapwerk, de indeling (die bijvoorbeeld 
Kepler tot experimentator maakt) blijft fungeren 
als Prokrustesbed. Dit alles klemt temeer omdat 
Crombie in zijn 'deductieve' stijl twee sterk uit
eenlopende benaderingen op één hoop gooide, 
de wiskundige en de wijsgerige. Beide waren in
derdaad intellectualistisch-deductief, maar voor 
het overige verschilden ze tot diep in de zeven
tiende eeuw hemelsbreed van elkaar. De ene was 
kwalitatief en kon zogenaamd bogen op een uit 
onbetwijfelbaar juiste beginselen afgeleid totaal
inzicht; de andere was exact, ad hoc, en doelbe
wust fragmentarisch. Het waren dan ook vrijwel 
altijd verschillende personen die zich met specu
latieve natuurfilosofie dan wel met wiskundige 
wetenschap bezig hielden, en ze opereerden 
doorgaans in uiteenlopende sociale milieus. Je 
kunt zien dat Crombie het nodig had ze tot één 
groep samen te smeden, om zo nog iets te redden 
van zijn idéefixe van het ontstaan van de moderne 
natuurwetenschap in de Middeleeuwen. Ook op 
dat punt heeft Vermij het betere inzicht - geheel 
terecht vat hij ondubbelzinnig de zeventiende 
eeuw op als de periode waarin de moderne na
tuurwetenschap is ontstaan. In zijn boek vormt 
de Wetenschappelijke Revolutie zonder meer het 
spilpunt. Ze doet dat qua ordening; ze doet dat 
ook in zoverre het hier besproken boek de 
uitbreiding met de achttiende tot en met de twin
tigste eeuw vormt van het boekje De wetenschap
pelijke revolutie dat Vermij eerder publiceerde. De 
vraag hoe de moderne natuurwetenschap, een
maal in aanleg in die zeventiende eeuw ontstaan, 
vervolgens zich heeft weten te verzelfstandigen en 
een dominante plaats in onze samenleving heeft 
kunnen verwerven, vormt het hoofdthema van 
de hoofdstukken die hij nu heeft toegevoegd. 

In de antwoorden die Vermij op deze vraag 
geeft, valt de nadruk op de behoefte aan rationele 
maatschappelijke ordening die Westeuropa's 
machthebbers sinds de achttiende eeuw meer en 
meer aan de dag zijn gaan leggen. Niet alleen bij 
Vermij maar ook bij Kwa valt verder op hoe soe
pel en ondogmatisch beiden de diverse verbin
dingen met het maatschappelijk leven leggen, 
waarbii Kwa (de wetenschapsdynamicus-van-
huis-uit verloochent zich niet) zich anders dan 
Vermij vooral richt op kwesties van wetenschaps

beleid; heel knap met name in zijn slotbeschou
wing. 

Bij Vermij vind ik nog een sterk punt zijn aan
dacht voor de wijze waarop en de mate waarin de 
natuurwetenschap op het wereldbeeld is gaan 
inwerken, al valt ook op dat hij dat laatste begrip 
onomschreven laat en het in de loop van zijn 
boek nogal verschillende dingen laat betekenen. 

Beide boeken geven ruime aandacht aan ont
wikkelingen binnen het wetenschappelijk denken 
en het wetenschappelijk handelen (opnieuw is het 
Vermij die, met zijn aandacht voor het dagelijks 
handwerk met meetapparatuur en instrumenthan
tering, naar verhouding meer werk maakt van 
dat handelen). De uitkomst is dat beide boeken 
geslaagde vormen van sociale wetenschapsge
schiedenis bieden, niet ontsierd door het reducti
onisme dat het zowel in de Marxistische als in de 
sociaal-constructivistische benadering geregeld 
aankleeft. Wat niet wegneemt dat flarden ongere
flecteerd reductionisme in beider boeken vallen 
aan te treffen. Beide auteurs lijken zeer wel in te 
zien dat de moderne natuurwetenschap een 
superieure kennisvorm vertegenwoordigt, dat zij 
inzichten biedt die houvast geven. Maar waar dat 
houvast dan in schuilt, en hoe uniek het is in het 
geheel van de menselijke kennis, daar hoor je ze 
niet over. Te zeer hebben we ons de afgelopen 
decennia laten intimideren door het denkverbod 
op natuurwetenschappelijke objectiviteit. Ook zij 
die het reductionistisch programma niet voor 
hun rekening nemen, houden zich toch in hun 
denken verre van empirisch onderzoek - waar de 
geschiedenis juist alle aanleiding toe geeft en juist 
voorraden materiaal voor levert - naar het 
tastend zoeken naar praktisch bruikbare vormen 
van werkelijkheidscontrole zoals dat voor het 
eerst bij de pioniers van de Wetenschapsrevolutie 
valt aan te treffen. Bij Kwa wordt de hele vraag a 
priori opgelost in zijn bewering dat elke stijl zijn 
eigen maatstaven van geldigheid met zich mee
brengt - zo hoef je je niet meer af te vragen of er 
misschien in de loop van de geschiedenis stijl-
overkoepelende procedures zijn opgekomen om 
bevindingen aan de werkelijkheid te toetsen. En 
Vermij schrijft rustig zinnetjes als 'Harvey's ... 
(nog steeds aangehangen) theorie dat het bloed 
onder invloed van het hart een kringloop volgt 
...'. Ja ja, Galenus vond dit, Harvey dat, en wij zijn 
het vandaag de dag nog wel met Harvey eens 
maar ooit zal wel weer eens een andere opinie 
aanhang krijgen. Hoe het komt dat juist in de 
natuurwetenschap theorieën tot feiten kunnen 
worden, om dat kardinale fenomeen loopt ook 
Vermij met een wijde bocht heen. 
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Bij beide auteurs komt de wiskunde, en al hele
maal de wiskundig beoefende natuurwetenschap, 
ernstig tekort. Verbaal doen ze er het een en 
ander aan, en wanneer eenmaal met de negen
tiende eeuw de statistiek en het stelselmatig 
meten in zicht komen nog wel wat meer, maar 
niettemin, wat bijvoorbeeld Euler gepresteerd 
heeft, of Helmholtz, of Ma.xwell, dat blijft tezeer 
in het duister. Kwa ziet zelf wel in dat zijn 'de
ductieve stijl', waarin wiskunde en wijsbegeerte 
zijn samengepropt, hem op dit punt tekort doet 
schieten. Maar de noodoperatie die hij in zijn 
slothoofdstuk uitvoert mag dan enig soelaas bie
den voor de twintigste eeuw maar niet voor eer
dere tijden. Ook bij Vermij trouwens, die niet 
met stijlen werkt, tref je met name in het feit dat 
hij Descartes tot spilfiguur van de Wetenschap
pelijke Revolutie maakt een soort vereenzelviging 
aan van wiskunde en wijsbegeerte. Terwijl de 
hyperspeculatieve en volledig kwalitatieve deel
tjesmechanismen van Principia philosophiae deze 
claim toch werkelijk niet kan waarmaken. Hoe 
kun je nu in ernst volhouden dat Descartes' werk 
'een mooie synthese en samenvatting van be
staande kennis' was? 

Ik rond af Beide boeken zijn grote aanwinsten, 
en ik wens ze vele herdrukken toe. Die kunnen 
dan misschien worden benut om feitelijke missla
gen te repareren. ledere lezer zal er uit eigen des
kundigheid we! een aantal zijn tegengekomen; 
degene die mij opvielen lijken me ondergeschikt 
aan de manco's die ik wel signaleerde. Niets in 
mijn kritische opmerkingen heeft trouwens tot 
strekking mijn lofprijzingen weer stiekem in te 
trekken. Wel wil ik tot slot nog vragenderwijs een 
lastige kwestie opwerpen: wat houdt de niet al te 
aandachtige lezer zeg een maand of een jaar na 
lezing van elk van beide boeken over? Wat blijft 
hangen? Is het, om maar man en paard te noe
men, substantieel meer dan blijft hangen na 
lezing van de 35 bladzijden waarin vorig jaar 
Klaas van Berkel wezen en gang der natuurwe
tenschap samenvatte in het razend knappe boekje 
De Canons. Wat iedereen wit weten over geschiede
nis, literatuur, filosofie en wetenschap^ Het is geen 
aardige vraag, maar hij wordt ingegeven door het 
genre van het historisch overzicht zelf. Wanneer 
niet een duidelijke these de hele opzet schraagt 
(zoals bij Dorn & McClellan), dreigt het beeld 
dat zich al lezend vormt in het geheugen toch 
algauw te verbrokkelen. Misschien zou zo'n these 
voort kunnen komen uit het stelselmatig, empi
risch nagaan van de zoektocht (waar ik het boven 
over had) naar manieren waarop natuurkennis 
hout heeft leren snijden. Voorlopig moeten we 
het doen met wat in de realiteit van de vaak zo op 

detailbeschrijving gefixeerde geschiedschrijving 
al heel wat is - twee hoe dan ook stimulerende 
samenvattingen van de resultaten van inmiddels 
zo'n honderd jaar serieus wetenschapshistorisch 
onderzoek. 

2. Frans van Lunteren 

Wetenschap niet langer primair kennis, maar 
menselijke activiteit 

Laat ik allereerst mijn hoed afnemen en diep bui
gen voor de auteurs van deze twee prachtige syn
theses. Ik kan ze alle geïnteresseerden van harte 
aanbevelen, maar daar gaat het hier niet om. De 
vraag is of ik ze aan onderwijsgevenden kan aan
bevelen als handboek voor hun studenten. De 
beste stuurlui staan aan wal. Beide auteurs heb
ben hun boeken (of de daarin gevolgde aanpak) 
gebruikt in hun onderwijs, ik niet. Dat maakt 
mijn betoog op voorhand wat academisch. 

Laten we beginnen met de doelgroep. Gezien 
de keuze voor de Nederlandse taal vallen master-
studenten af Wat resteert zijn bachelorstudenten 
en studenten aan een Hbo-opleiding. Ik zal mij 
beperken tot de eerste groep. Wat willen wij 
wetenschapshistorici die studenten bijbrengen? 
Een historisch overzicht van de belangrijkste 
wetenschappelijke innovaties en doorbraken? Als 
beide boeken een ding duidelijk maken is dat het 
niet of nauwelijks meer mogelijk is om de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen te pre
senteren als een chronologisch verhaal. 

Dat gegeven heeft drie oorzaken. In de eerste 
plaats is het niet langer mogelijk om te spreken 
over de natuurwetenschap, als een homogene en 
onafhankelijke activiteit. In de tweede plaats is 
het lastiger geworden om duidelijk te maken hoe 
nieuwe opvattingen over de natuur, maar ook 
over de wijze waarop die natuur onderzocht 
moet worden, tot stand komen. Macroscopische 
verklaringen, hetzij van intellectuele aard, hetzij 
van sociaal-economische aard, voldoen niet lan
ger. Ten derde is de aandacht onder wetenschaps
historici verschoven van de coryfeeën van de 
wetenschap naar de alledaagse werkelijkheid van 
het wetenschappelijk bedrijf 

Nu kan het natuurlijk niet onze primaire 
ambitie zijn om bachelorstudenten van een wille
keurige studierichting door middel van één of 
twee cursussen de fijne kneepjes van het vakge
bied bij te brengen. Wetenschaphistorische cur
sussen maken veelal deel uit van de zogeheten 
academische vorming, die als doel heeft studen
ten te leren de in andere cursussen aangeboden 
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kennis in een breder perspectief te plaatsen. Dat 
perspectief is doorgaans historisch, wijsgerig of 
maatschappelijk van aard. Het kan geen kwaad 
voor ogen te houden dat in een niet-historische 
bachelor, geschiedenis middel is en geen doel op 
zich. 

Dat brengt ons weer terug op de vraag wat we 
deze studenten willen bijbrengen en in hoeverre 
beide boeken in die behoefte voorzien. Beide 
auteurs laten zien dat er niet zoiets is, of ooit 
geweest is, als dé natuurwetenschap. Kwa onder
scheidt zes stijlen, dat wil zeggen zes verschillen
de manieren om natuurwetenschap te bedrijven, 
met ieder hun eigen vorm van bewijsvoering. Die 
stijlen zijn in zijn optiek niet statisch, maar zelf 
in de loop van de tijd geëvolueerd. Vermij volgt 
een geheel andere aanpak. Hij laat zich meer lei
den door categorieën en indelingen die in het 
verleden zelf werden gebruikt, zoals in de vroeg
moderne tijd wiskunde, geneeskunde, natuurfilo
sofie en natuurlijke historie. Ook besteedt hij veel 
aandacht aan meer alledaagse, routinematige 
aspecten van de wetenschap, zoals het gebruik 
van instrumenten en de opkomst van laboratoria 
en meetstations, de ontwikkeling van nomencla
tuur, maatsystemen en eenheden, de introductie 
van grafieken en fotografische registraties en 
computersimulaties, enzovoort. 

Een inhoudelijke canon moeten we van beide 
auteurs niet verwachten. Kwa laat zich leiden 
door zijn 'stijlen', dat wil zeggen hun ontstaan en 
ontwikkeling. Wat in dit opzicht niets nieuws 
toevoegt, kan strikt genomen gemist worden. Om 
een aantal voorbeelden te geven: Lavoisier en de 
chemische revolutie komen niet aan bod en ook 
de aardwetenschappen vallen goeddeels buiten
boord. Een van de belangrijkste innovaties in de 
negentiende-eeuwse natuurwetenschap, de intro
ductie van het begrip energie en de daaraan 
gekoppelde behoudswet worden zeer kort geme
moreerd, waarna een uitvoerig exposé volgt over 
de tweede hoofdwet, die wel goed binnen het 
hoofdstuk over de evolutionaire stijl past. 

Soms doet de stijlenkapstok wat gekunsteld 
aan. De kwantummechanica komt zeer kort aan 
bod in een paragraaf over het gebruik van meta
foren binnen de hoofdstukken over de hypo
thetische stijl. Waarom hier? Het in de nieuwe 
theorie geïncorporeerde indeterminisme zou, 
volgens een bekende maar omstreden studie, een 
weerspiegeling zijn van de in de Weimarcultuur 
gekoesterde menselijke vrijheid en de daaraan 
gekoppelde afkeer van determinisme in al haar 
verschijningsvormen. 

Ook Vermij streeft niet naar een volledig over
zicht van wetenschappelijke hoogtepunten: 'tal 

van onderzoekers en zelfs complete vakgebieden 
worden overgeslagen'. Hij richt zich bij de behan
deling van de wetenschappelijke opvattingen 
gedurende de laatste drie eeuwen vooral op die 
ontwikkelingen die onze moderne visie op de 
kosmos, de aarde, de materie, het leven en de 
mens het meest ingrijpend beïnvloed hebben. 
Opmerkelijk genoeg blijkt dat kader ruimte te 
bieden aan een opvallend groot deel van de 
gebruikelijke canon. Maar ook hier dreigt de 
scheikunde weer enigszins buiten de boot te val
len. Dit wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd 
door het feit dat in voorafgaande hoofdstukken 
over de achttiende-eeuwse veranderingen in de 
natuurwetenschap en over de praktische en 
industriële aspecten van de natuurwetenschap de 
scheikunde veelvuldig aan bod komt. 

Een opvallend verschil tussen beide boeken is 
dat Kwa het zwaartepunt legt bij de periode tot 
1700, terwijl Vermij de meeste aandacht besteedt 
aan de laatste drie eeuwen. Ook dit gegeven 
maakt Vermijs boek als overzichtswerk wat even
wichtiger. Daar staat echter tegenover dat het 
boek van Kwa meer diepgang bezit in de analyse 
van de behandelde ontwikkelingen. Hoewel Kwa 
zwaar leunt op het werk van Crombie is de rijke 
wetenschapshistorische literatuur van de laatste 
vijfentwintig jaar, vooral uit Angelsaksische hoek, 
zichtbaar in het boek verwerkt. Het wemelt in het 
boek van verwijzingen naar bij naam genoemde 
historici. De sterke sociale en culturele inbedding 
van wetenschappelijke ontwikkelingen komt in 
dit boek ook beter uit de verf. Bij Vermij is die 
literatuur ook wel verwerkt maar beknopter en 
meer impliciet. Zijn stijl is meer beschrijvend 
dan analyserend. 

De moeilijkheidsgraad van het boek van De 
ontdekking van het weten is daardoor wel een stuk 
hoger dan die van de Kleine geschiedenis van de 
wetenschap. Ik vroeg mij bij lezing van het eerste 
boek regelmatig af of de tekst niet te hoog gegre
pen was voor niet-cultuurhistorisch geschoolde 
bachelorstudenten. Vermijs boek richt zich dui
delijk op een breder publiek dan dat van Kwa. De 
zinnen zijn korter, het taalgebruik is aanmerke
lijk eenvoudiger. Dat maakt het boek bijgevolg 
ook toegankelijker voor (jongere) bètastudenten. 

Beide boeken slagen er goed in studenten een 
beeld te geven van de historische dynamiek van 
de wetenschap. Het gaat hierbij niet alleen om de 
veranderlijkheid van kennis, maar ook van de 
wijze waarop die kennis verkregen wordt, van de 
gronden van acceptatie en van de maatschappe
lijke betekenis van die kennis. Natuurwetenschap 
wordt in deze boeken door en door gehistori
seerd in al haar aspecten. Mij lijkt dat een van de 
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belangrijkste leerdoelen van wetenschapshisto
risch onderwijs. Het leert studenten dat al onze 
hedendaagse schijnbare vanzelfsprekendheden 
het tijd- en (mogelijk) plaatsgebonden product 
zijn van een historisch proces en in die zin veran
derlijk. 

Door alle aandacht voor doorgaans minder 
belichte kanten van de wetenschap is er minder 
ruimte dan gebruikelijk om in te gaan op de 
inhoudelijke aspecten. Beide boeken refereren kort 
en soms bijna achteloos aan zaken als Galilei's val-
wet, Keplers planetenwetten of Newtons bewe
gingswetten. Voor een uitvoerige behandeling 
van dergelijke producten van het wetenschapsbe
drijf en hun wordingsgeschiedenis moet de lezer 
elders te rade gaan. Ook in dit opzicht hebben de 
auteurs een bewuste keuze gemaakt. Wetenschap 
wordt hier niet gepresenteerd als primair kennis, 
maar veeleer als menselijke activiteit. Dit zal 
meer traditioneel ingestelde docenten wellicht 
bevreemden of zelfs tegenstaan. Ik kan mij er uit
stekend in vinden. En uiteindelijk kan de docent 
in hoorcolleges of andere onderwijsvormen aan
vullende informatie kwijt. 

Wat kunnen we ter afronding concluderen? 
Beide boeken vormen een enorme vooruitgang in 
vergelijking met het aloude Geschiedenis der 
natuurwetenschappen van Babel tot Bohr van 
Hooykaas. Voor beginnende studenten, en zeker 
voor Hbo-ers, lijkt mij het boek van Vermij het 
meest geschikt. Voor gevorderde studenten en 
vooral die studenten die zich verder willen ver
diepen in de wetenschapsgeschiedenis is het boek 
van Kwa een goede keuze. Maar alles hangt 
natuurlijk af van wat de docent met het betref
fende onderwijs beoogt. Voor wetenschapshisto
rici zelf is de keuze overigens heel eenvoudig. 
Beide boeken dienen onverwijld te worden aan
geschaft. 

3. Joseph Wachelder 

Cultuurwetenschappen studeren. De kleine of 
een andere geschiedenis op de leeslijst? 

Bij leerboeken doet niet alleen de inhoud maar 
ook de didactiek ertoe. Dat de boeken van Kwa 
en Vermij op dit punt niet bijzonder vernieu
wend zijn, is begrijpelijk. Want beide boeken zijn 
niet, in ieder geval niet uitsluitend en zelfs niet 
primair, als leerboek bedoeld. Maar ze zullen wel 
als zodanig gebruikt worden. Als docent cultuur
wetenschappen heb ik vaak gezocht naar een 
toegankelijke geschiedenis van de natuurweten
schappen. Zo'n overzicht bleek moeilijk te vin

den, zelfs niet in het Engels. En nu hebben we er 
twee, in het Nederlands. Twee goede boeken, die 
bovendien allebei ook nog eens aantrekkelijk zijn 
geschreven. Maar de kleine en de andere geschie
denis zijn wel twee totaal verschillende boeken, 
niet in het laatst wat betreft hun didactiek. Welk 
boek is het meest geschikt voor studenten cul
tuurwetenschappen? 

Een belangrijke verdienste van Kwa's boek is, 
dat, al studerend, allengs de beperkingen van zijn 
aanpak duidelijk worden. Het boek ademt in alles 
een academische geest. Het is nauwgezet geanno
teerd, geeft een nauwkeurig leesverslag van het 
grote aantal academische teksten dat verteerd is, 
en beargumenteert welke conclusies hij daaraan 
verbindt. Hij geeft nauwkeurige interpretaties, 
wijst op inconsistenties, maar schuwt ook niet 
zijn eigen twijfels en onzekerheden te formuleren 
en op alternatieve interpretaties te wijzen. Kwa 
voorziet de aankomende academicus van een rol
model: respectvol interpreteren, en duidelijk 
maken dat je nooit genoeg gelezen hebt en dat de 
wetenschapsgeschiedenis talloze open vragen en 
interessante controverses kent. Beperkingen zijn 
er in De ontdekking van het weten echter niet 
alleen op meta-niveau, maar ook in het boek zelf. 
De oorsprong van Kwa's boek ligt in een college
reeks, wat zowel in de inhoud als de opzet van 
het boek terug te lezen valt. De diverse hoofd
stukken staan op zich, maar worden bijeenge
houden door een centraal concept - stijl - dat 
Kwa ontleent aan Alistair Crombie. Zes stijlen 
van wetenschapsbeoefening worden onderschei
den: een deductieve, een experimentele, een 
hypothetische, gebaseerd op analogieredenerin
gen, een taxonomische, een statistische en een 
evolutionaire stijl. Die categorisering werkt. Het 
lukt althans een belangrijk deel van mijn kritiek 
op Kwa's boek in dat schema te passen. Deductief 
redenerend, laat de definitie van stijl te wensen 
over. Volgens Kwa zijn er stijlen, en rechtvaardigt 
dat hun gebruik als analytische categorie. Zelfs 
als je meegaat in deze pragmatische redenering, 
blijven er genoeg vragen open. Verwijzen stijlen 
naar de ontdekkings- of rechtvaardigingsconte.xt, 
of naar beide? Welke mechanismen spelen een rol 
bij de op- en neergang van een bepaalde stijl? 
Welke rol speelt onderwijs daarbij? Een cruciaal 
experiment, bijvoorbeeld hoe de zes stijlen de 
ontwikkeling van de wetenschap in de twintigste 
eeuw inzichtelijk maken, blijft achterwege. De 
twintigste eeuw komt er bekaaid vanaf, met een 
melancholiek nawoord over wetenschap en poli
tieke macht. Een nader onderzoek van de twin
tigste eeuw had tot hypotheses kunnen leiden 
over wat er gebeurt als stijlen samenkomen. 
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Kunnen we een vermenigvuldiging van de heu-
ristieken verwachten? Tellen de waarheidscriteria 
op, of interfereren ze als golfpakketjes? In essen
tie is Kwa's indeling in stijlen een taxonomie, met 
alle beperkingen van dien. Een uiteenzetting met 
de classificatie die John Pickstone voorstelt in 
diens Ways of Knowing: a New History of Science, 
Technology and Medicine (2000) heb ik node 
gemist. Pickstone onderscheidt namelijk vijf stij
len: duiding van de wereld of hermeneutiek, 
natuurlijke historie, analyse, synthese en techno-
science. Die indeling vind ik aantrekkelijker, 
onder andere omdat duiding zowel wetenschap
pelijke, religieuze als literaire benaderingen kan 
inhouden. Ook is voor Pickstone synthese, het 
maken van nieuwe situaties, entiteiten of feiten 
een belangrijk onderdeel van het experimenta-
lisme dat bijvoorbeeld de moderne chemie ken
merkt. In Kwa's boek speelt synthese nauwelijks 
een rol. In de introductie oppert Kwa de moge
lijkheden van een zevende stijl, enigszins verge
lijkbaar met Pickstones technoscience, maar 
werkt die niet uit. Een beetle statistiek leert ver
volgens dat Kwa's aandacht, gemeten in aantallen 
pagina's, voor de verschillende stijlen erg oneven
wichtig is. Vanuit een evolutionair of ontwikke-
lingstheoretisch perspectief valt op te merken dat 
er eeuwen overheen gingen alvorens zich een 
experimentele stijl ontwikkeld had. In de late 
achttiende en het eerste deel van de negentiende 
eeuw zagen vervolgens drie nieuwe stijlen het 
licht. Zou de twintigste werkelijk niets funda
menteels nieuws gebracht hebben? Mijn kritiek 
op Kwa samenvattend, heeft die een immanent 
karakter. Ik heb veel waardering voor zijn poging 
om door middel van het concept stijl de geschie
denis van de wetenschap te structureren, maar 
commentaar op de precieze invulling daarvan. 
Mijn oordeel over Vermijs geschiedenis wordt 
meer vanuit een extern perspectief ingegeven. 

Een belangrijke beperking van Vermijs boek is, 
dat, al lezend, de grootsheid van zijn onderne
ming verborgen blijft. Daar heeft de auteur deels 
zelf voor gekozen. Zijn intentie was een kleine, 
begrijpelijke en breed toegankelijke geschiedenis 
te schrijven. Dat is voortreffelijk gelukt. Zijn 
overzicht dwingt respect af Ook hier is een 
geleerde aan het woord. Maar het boek van 
Vermij ademt een heel andere stijl en didactiek 
dan dat van Kwa. Noten en een literatuurlijst 
ontbreken. Vermij verwijst de lezer slechts naar 
een handvol andere overzichten, Pickstone 
incluis. Bovendien is Vermijs stijl meer stellend 
en uitleggend dan argumentatief. Het boek geeft 
zijn, coherente visie op de geschiedenis van de 
wetenschappen. Hij behandelt op een bepaalde 

manier ook meer dan het boek van Kwa, dat toch 
vooral een ideeëngeschiedenis is. 

Vermijs Kleine geschiedenis kent drie delen. In 
het eerste deel wordt de Wetenschappelijke 
Revolutie geduid en haar voorgeschiedenis 
beschreven. In het tweede deel komt de vervlech
ting van wetenschap en maatschappij vanaf de 
achttiende eeuw aan de orde. Vermij gaat daarbij 
ook in op de rol van technologie, het belangrijk
ste hiaat in Kwa's andere geschiedenis. Het derde 
deel, tenslotte, laat zien dat een aantal 'grote' vra
gen - wat is (de oorsprong van) de kosmos, waar 
komt de mens vandaan, wat zijn de bouwstenen 
van de materie - een grote mate van historische 
continuïteit kent, zij het dat thans een praktisch 
georiënteerde wetenschap het van de filosofische 
speculatie gewonnen heeft. Vermijs Kleine 
geschiedenis lijkt daardoor op een ijsberg. Het 
grootste deel blijft verborgen. Het wordt bijvoor
beeld niet duidelijk hoeveel werk de auteur heeft 
moeten verzetten om zo'n pakkend overzicht te 
kunnen schrijven. Maar, belangrijker en ernsti
ger, de wetenschapsgeschiedenis zelf is onder de 
waterspiegel verdwenen. Controverses, verschil
len van interpretaties, uiteenlopende methodes, 
daar leert de lezer niets over. Dat is jammer, want 
voor de cultuurwetenschapper zijn dat krenten in 
de pap. De beoefenaar van de natuurwetenschap
pen kan uit het boek inspiratie putten om verder 
te gaan. Uiteindelijk zijn zij het immers die voor
uitgang boeken. Voor de aanstaande cultuurwe
tenschapper ligt dat anders. Waarom je verder in 
de geschiedenis verdiepen als er zo'n meesterlijk 
overzicht ligt? 

Mijn twijfels over het effect van Vermijs Kleine 
geschiedenis, baseer ik niet alleen op de gehan
teerde stijl. Ook zijn (grotendeels impliciete) 
methode en inhoudelijke keuzes dragen daaraan 
bij. Hoewel deel twee gewijd is aan de interacties 
tussen wetenschap en maatschappij, levert dat 
nergens vuurwerk op. Geen duivelse dilemma's, 
geen machtsvertoon, geen experts of professio
nals die beslissingsbevoegdheid claimen, geen 
wetenschappelijke controverses die de maat
schappij splijten, althans nergens zo ver uitge
werkt dat ze echt gaan leven. Vermij constateert 
dat de twintigste eeuw hem voor problemen stel
de. De ontwikkelingen zijn zo divers, zo tech
nisch en ingewikkeld, en zoveel in aantal, dat 
daar slechts in algemene termen op wordt inge
gaan. Hij krijgt daardoor onvoldoende greep op 
de wetenschappelijke cultuur, waarin voor ieder 
(politiek, maatschappelijk) standpunt wel een 
expert te vinden is die het kan en wil onderbou
wen. De belangrijke rol die de wetenschapshistori
cus in de analyse daarvan zou kunnen spelen - en 
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waaraan een aanstaande cultuurwetenschapper 
eveneens inspiratie zou kunnen ontlenen - blijft 
buiten beeld. De keuze om in het derde deel op 
de continuïteit van de 'grote vragen' in te gaan, 
helpt ook niet om de dilemma's van de kennissa
menleving uit te werken. 

Dat Vermij bepaalde problemen uit de weg 
gaat, valt uiteindelijk terug te voeren op zijn kijk 
op de verhouding tussen wetenschap en cultuur, 
die hij in de laatste alinea, op p. 268, expliciteert: 
'Het karakter van de wetenschap, kortom, is 
paradoxaal. Enerzijds maakt wetenschap volledig 
deel uit van onze cultuur, anderzijds is zij een 
autonoom geheel van kennis.' De wetenschappe
lijke cultuur, zo zou ik eerder stellen, kenmerkt 
zich door heterogene praktijken, waarin verschil
len van wetenschappelijk inzicht geen uitzonde
ring maar juist regel zijn. 

Nederland is twee fantastische geschiedenissen 
van de wetenschap rijker. Voor onderwijs in de 
cultuurwetenschappen prefereer ik, om wille van 
de academische attitude, Kwa's De ontdekking van 
het weten. Voor studenten zal het overigens stevig 
doorbijten zijn. Vermijs meer toegankelijke 
Kleine geschiedenis van de wetenschap zou ik ver
plicht willen stellen op het VWO, ongeacht de 
keuzestroom. Beide boeken, ten slotte, verdienen 
vertaling in het Engels, zodat nog veel meer stu
denten kunnen profiteren van hun, uiteenlopen
de kwaliteiten. 

4. Repliek Chunglin Kwa 

Stijlen bestaan 

Kritieken te krijgen zoals hier, van Floris Cohen, 
Frans van Lunteren en )o Wachelder, is de droom 
van elke auteur. Ze bieden een prachtig forum 
om dieper in te gaan op wat natuurlijk het centrale 
concept van mijn boek is: wetenschappelijke stijl. 

Ik schaam me er in het geheel niet voor dat 
concept te hebben overgenomen van de beroem
de Alistair Crombie. Integendeel, ik zal blij zijn 
als mocht blijken dat ik het heb gered uit de ver
getelheid waarin het, enigszins door toedoen van 
Crombie zelf, terecht was gekomen. Het is wat 
dat betreft vreemd gegaan. Ruim tien jaar voor
dat Crombie zijn Styles of scientific thinking in 
1994 publiceerde, ging onder wetenschapshistori
ci en -filosofen de ronde dat hij met het stijlcon
cept bezig was. Vooral lan Hacking bereidde de 
geesten voor, en het is niet overdreven te zeggen 
dat er door menigeen naar werd uitgezien. Maar 
toen de drie dikke banden dan eindelijk versche
nen waren, was de stilte bijna oorverdovend. Het 

gezaghebbende tijdschrift Isis achtte het werk 
geen essay review waardig, en gunde het slechts 
een kleine, kritisch gestemde bespreking. 

Deze om het zacht te zeggen lauwe ontvangst 
ligt deels aan de (enigszins ontoegankelijke) 
vorm, maar misschien toch ook aan de inhoud. 
Crombies werkwijze is het betrappen van de 
essentie van een wetenschappelijke denkstijl in 
uitvoerig weergegeven tekst van een grote hoe
veelheid bekende en minder bekende auteurs. 
Daaraan vallen twee dingen op. In de eerste 
plaats dat het Crombie meer lijkt te gaan om een 
essentie dan om iets dat historisch plooibaar en 
veranderlijk is, in de tweede plaats dat het hem 
vrij eenzijdig om denkstijlen gaat. Wachelder 
vraagt zich af of het bij stijlen om een recht-
vaardigings- of een ontdekkingscontext gaat: 
welnu, bij Crombie gaat het vooral om het eerste. 

Op zich is de winst dan overigens al groot. 
Allereerst een stevig methodologisch pluralisme 
dat de bodem wegslaat onder elke reductionisti
sche benadering. Het door mij voorgestelde con
cept van allianties tussen stijlen leidt inderdaad 
tot een nog groter pluralisme. Ik heb niet syste
matisch geëxploreerd of dat ook een vermenig
vuldiging van heuristieken teweegbrengt, maar 
het lijkt mij geen bezwaar daar voorlopig vanuit 
te gaan. Ook het feit dat het bestaan van de stij
len inductief oftewel 'taxonomisch' is vastgesteld 
lijkt mij geen zwakte. Integendeel. Door stijlen 
langs deductieve weg te onderscheiden introdu
ceer je een buitenhistorische fundering. Dat moet 
je als historicus niet willen. 

Ernst Homburg heeft tijdens een bespreking 
van mijn boek op een bijeenkomst van de onder
zoeksschool 'Wetenschap, technologie en moderne 
cultuur' naar voren gebracht dat het stijlconcept 
een analystenconcept is. Dat erken ik zonder 
meer, maar ook dit lijkt mij geen bezwaar. Des
cartes zou hevig hebben geprotesteerd moest hij 
weten dat zijn mechanicisme zou zijn gerang
schikt onder de hypothetisch-analogische stijl. 
Op dit punt mag de historicus zijn voordeel van 
overzicht-door-afstand zwaarder laten wegen. 
Het werk van Descartes en van zijn tijdgenoten 
wemelt nu eenmaal van de metaforen en analogie
ën, en dat is des te opmerkelijker omdat we
tenschappers analogieën pas één of hooguit twee 
generaties voor hem waren gaan gebruiken als 
leidraad voor onderzoek. Wel is het zo dat met 
zo'n analystenconcept de historische lat hoog 
komt te liggen en dat in ieder geval, zoals 
Wachelder schrijft, de ontdekkingscontext van de 
stijlen beschreven moet worden. Stijlen worden 
inderdaad pas interessant als ze meer zijn dan 
denkstijlen. Ik heb mijn hoofdstukken bedoeld 
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als een onderzoek naar de maatschappelijke en 
wetenschappelijke praktijken waarin de diverse 
stijlen zijn ontstaan en tot ontwikkeling zijn 
gekomen, waarin hun nieuwe waarheidscriterium 
uitkristalliseerde uit allerlei verschillende soorten 
plausibiliteitsoverwegingen. Vandaar de relatief 
grote aandacht voor de zestiende eeuw in het 
geval van de experimentele stijlen. Ik ben overi
gens de eerste om toe te geven dat met name in 
het geval van het ontstaan van de hypothetisch-
analogische stijl ik veronderstellingen heb moe
ten doen die om meer onderzoek vragen. 

Wachelder daagt mij terecht uit een vergelij
king te ondernemen met John Pickstones Ways of 
Knowing. Allereerst zij opgemerkt dat Pickstones 
werkwijze mij sympathiek is. Zijn focus op prak
tijken onderschrijf ik. In feite zou ik zijn ways of 
knowing moeten kunnen annexeren of anders is 
het stijlbegrip niets waard. Laten we de ways of 
knowing dus onder de loep nemen. Pickstone 
onderscheidt er drie: natuurlijke historie, analyse 
en synthese (die hij overigens als ideaaltypes aan
duidt, waarmee hij net als ik de mogelijkheid van 
combinaties openhoudt). De overige twee, tech
noscience en world-readings, beschouwt Pickstone 
niet echt als ways of knowing: de eerste is een 
soort uitbreiding van synthese onder de nieuwe 
maatschappelijke verhoudingen van de twintigste 
eeuw, de tweede een algemene vorm van beteke
nisgeving die altijd de ways o//c/iovv/n^ begeleidt. 

Pickstones natuurlijke historie kunnen we 
zonder heel veel moeite identificeren met wat ik 
onder de aanduiding 'taxonomische stijl' be
schrijf Met 'analyse' en 'synthese' ligt het iets 
lastiger. Beide zijn vormen van de experimentele 
stijl, maar het onderscheid tussen beide ligt 
anders dan die tussen virtuoze en magische stijl 
in mijn boek. De analytische experimentele ken-
niswijze is gericht op het identificeren van de ele
menten van de natuurlijke wereld. Tot 1800 was 
het de enige vorm van experimentele kenniswijze, 
na 1800 ontstaat de synthetische stijl. Ze vindt een 
soort paradigma in de synthese van chemische ver
bindingen in de organische chemie, maar analoog 
daaraan ziet Pickstone in de loop van de negen
tiende eeuw ook in heel andere vakgebieden steeds 
meer wijzen van experimenteren ontstaan die 
gericht zijn op het maken van nieuwe dingen die 
in de natuur niet of niet zomaar zijn aan te tref
fen. Het gaat dus om een maken dat gericht is op 
weten. In technoscience zal de way of knowing 
van het synthetische experiment versmelten met 
een way of making. 

De betekenis van de synthetische stijl overstijgt 
overigens het simpele 'maken'. Volgens Pickstone, 
als doorgewinterde foucauldiaan, is het niet toe

vallig dat de synthetische stijl pas in de negen
tiende eeuw ontstond. Hij stipt als mogelijk-
heidsvoorwaarde het moderne inzicht in de 
deel-geheel verhouding aan (dat voor Kants 
Kritik der reinen Vernunft r\o% niet bestond). In 
de synthetische stijl bootst men een natuurlijk 
'geheel' na door er zelf een te maken. In die zin 
zou je de analytische experimentele stijl van vóór 
ongeveer i8oo eigenlijk nog niet analytisch 
mogen noemen omdat de elementen nog geen 
elementen, of onderdelen, ergens van zijn. De 
pré-1780 betekenis van 'analyse' was om vanuit 
waarnemingsgegevens je weg terug te zoeken 
naar eerste principes. Strikt genomen was dat 
inductie, maar het 'mocht' als bleek dat je vanuit 
de gevonden eerste principes terug de andere kant 
op weer goed uitkwam, en dat op noodzakelijke 
wijze. Hieraan ontleende Georg Stahl zijn definitie 
van de scheikunde uit 1727: de kunst van de ontle
ding van chemische stoffen in hun principes (en 
dus niet componenten). 

Mijns inziens is de synthetisch experimentele 
stijl de voornaamste opbrengst van Pickstones 
Ways of Knowing. Ik krijg in zekere zin spijt dat ik 
niet nog een vierde hoofdstuk over de experi
mentele stijl heb toegevoegd. Ik zou ermee mijn 
drie critici toch voor een stuk tevreden hebben 
gesteld. Iets meer moeite heb ik met Pickstones 
hoofdstukken over de analytische stijl. Het is 
teveel een containerbegrip geworden. Met het 
onderscheid tussen virtuoze en magische expe
rimentele stijl kan ik de wiskundige en de niet-
wiskundige wijzen van experimenten beter tot 
hun recht laten komen. En en passant wil ik mij 
op één punt verweren tegen boven geuite kritiek: 
de virtuoze wiskundigen zijn door mij toch uit
voerig in het zonnetje gezet, en dat juist niet in 
een wijsgerig georiënteerd deductief kader. 

5. Repliek Rienk Vermij 

Hoe hoort een algemeen overzichtswerk eruit te 
zien? 

Gezien de positieve toon van de besprekingen is 
voor een echte repliek weinig aanleiding. Uiter
aard realiseer ik mij dat de welwillendheid van de 
recensenten mede zal zijn ingegeven door hun 
besef van de moeilijkheden die inherent zijn aan 
een overzichtswerk. Daarnaast heb ik de indruk 
dat de recensenten zijn teruggeschrokken om 
duidelijk partij te kiezen. Niettemin komen in 
deze besprekingen wel degelijk verschillen van 
inzicht aan het licht, zowel over wat belangrijk is 
in de geschiedenis van de natuurwetenschappen 
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als over de vraag hoe een algemeen overzichtswerk 
er uit hoort te zien. Dit zijn belangrijke vragen en 
ik grijp de gelegenheid om daarover in discussie 
te gaan graag aan. 

Terecht roert Wachelder het aspect van de 
didactiek aan. ledere schrijver van een leerboek 
moet op dit punt positie kiezen. Binnen de 
wetenschapsgeschiedenis wordt het probleem 
nog vergroot doordat dit een vak is op het snij
vlak van verschillende disciplines, die uiteraard 
elk hun eigen didactische eisen en conventies 
hebben. Afgezien daarvan zou ik willen zeggen 
dat er, ideaaltypisch gesproken, twee manieren 
zijn om een algemeen overzicht van een vakge
bied te schrijven. De meeste handboeken bieden 
vooral een status questionis, een overzicht van de 
inzichten en resultaten die er de afgelopen tijd in 
het betreffende vakgebied behaald zijn. De lezer 
wordt ingewijd in de verworven inzichten, maar 
ook in de actuele discussies. Zulke boeken zijn 
uitermate nuttig, zo niet onmisbaar voor de 
opleiding van studenten. Ze zijn academisch in 
de goede zin des woords. Maar er is een keerzijde. 
Vrijwel onvermijdelijk wordt de aandacht die aan 
een onderwerp wordt besteed grotendeels be
paald door de hoeveelheid literatuur die erover 
bestaat, niet door het intrinsieke belang. 

De tweede vorm van overzichtswerk oriënteert 
zich veel meer op de stof zelf, of de visie van de 
auteur daarop, dan op het lopende onderzoek. 
Het academisch nut is hier dat men juist enige 
afstand neemt van de discussies die onder specia
listen woeden. Wat zijn, niet in het licht van actu
ele discussies maar van de erkende grondslagen 
van het vakgebied, de onderwerpen die er toe 
doen? Daarbij kan men tot de erkenning komen 
dat bepaalde fel-omstreden kwesties eigenlijk van 
tamelijk ondergeschikt belang zijn, terwijl som
mige onderwerpen die onderzoekers bij gebrek 
aan bronnen of vanwege hun geringe intellectue
le aantrekkingskracht links laten liggen, veel 
meer betekenis hebben. Ook zulke boeken heb
ben bestaansrecht en eerlijk gezegd zou ik stu
denten niet graag groot laten worden op een 
dieet van uitsluitend zuiver academische hand
boeken. 

Als gezegd, dit zijn ideaaltypen. Noch mijn 
boek, noch dat van Kwa vallen zuiver tot een van 
deze twee typen terug te brengen. Wat ik wil zeg
gen is dat verschillende typen boeken naast 
elkaar bestaansrecht hebben. Voor de gezonde 
ontwikkeling van een vak is het essentieel dat 
verschillende benaderingswijzen naast elkaar 
worden gesteld. Dat geldt voor studenten die zich 
een vak eigen moeten maken, maar ook voor 
onderzoekers en andere geïnteresseerden. 

Het lijkt mij dat binnen het vak de discussie 
behalve over nut en didactiek vooral zal moeten 
gaan over de gewenste oriëntering en richting. 
Het feit dat vrijwel gelijktijdig twee algemene 
overzichtswerken zijn verschenen biedt een zeld
zame kans om de opvattingen over het vak in 
kaart te brengen. Ik wil overigens niet suggereren 
dat de auteurs daarbij de regie zouden moeten 
hebben. Zij moeten maar afwachten welke pun
ten uit hun boeken worden opgepikt en welke 
blijven liggen. 

Er zijn twee in het oog lopende punten in de 
bovenstaande besprekingen. De ene is de vraag: 
wat is wetenschap? De andere, daarmee samen
hangend, betreft de vraag naar objectiviteit. Voor 
Cohen is het essentieel dat wetenschap een supe
rieure kennisvorm is, waar theorieën tot 'feiten' 
kunnen worden. Wachelder ziet wetenschap als 
een set heterogene praktijken, waarin verschillen 
van wetenschappelijk inzicht geen uitzondering 
maar juist regel zijn. Van Lunteren ziet het nut 
van wetenschapsgeschiedenis vooral in de les dat 
al onze schijnbare vanzelfsprekendheden tijdge
bonden en dus veranderlijk zijn. 

Het komt mij voor dat Wachelder hier slachtof
fer is van de handboekbenadering waar ik eerder 
op doelde. Immers, cultuurhistorici bestuderen 
wetenschap alleen maar voor zover er sprake is 
van controversen (de 'krenten in de pap' voor de 
cultuurhistoricus) of van interactie met de maat
schappij. Dat laat onverlet dat nogal wat hypo
thesen inderdaad tot vanzelfsprekende kennis 
worden. Het aspect van vrije en open discussie, 
en dus van meningsverschil is inherent aan 
wetenschap, maar het is niet het enige aspect. 
Conflicten gaan veelal over betrekkelijke details 
en spelen zich af tegen een achtergrond van 
gedeelde inzichten. De meeste controverses zijn 
bovendien beperkt in tijdsduur terwijl de daarop 
volgende consensus de eeuwen kan weerstaan. De 
keuze om vooral conflicten en veranderingen te 
bestuderen is uiteraard legitiem, maar leidt als je 
niet oppast wel tot een eenzijdig wetenschaps
beeld, ongeveer op de manier van een echtschei
dingsadvocaat die denkt dat alle huwelijken een 
hel op aarde zijn. Een handboek dat ook aan 
andere aspecten aandacht besteedt kan dan een 
nuttig correctief zijn. 

Aan de andere kant gaat Cohen mijns inziens 
te ver wanneer hij wetenschap zonder meer als 
een superieure kennisvorm presenteert. Niet 
alleen is daarvoor zeker aan het front van de 
wetenschap wel erg veel onenigheid. Als weten
schap al waarheid produceert, dan eerder als een 
soort emergente eigenschap, die niet te reduceren 
valt tot de elementen van het concrete weten-
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schappelijke bedrijf; ongeveer zoals we ons wel 
voorstellen dat de hersenen bewustzijn produce
ren. Een belangrijker bezwaar lijkt mij echter dat, 
zelfs als de opvatting van wetenschap als supe
rieure kennisvorm in filosofische zin acceptabel 
zou zijn, dit standpunt methodisch gezien voor 
historici nog altijd onverdedigbaar is: het is te 
zeer verweven met een finalistische geschiedvisie, 

Mijn definitie zou zijn (en dan volg ik Ted 
Porter) dat wetenschap een streven is naar objec
tivering van kennis, waarbij ik met objectivering 
niet meer bedoel dan dat de kennis in een vorm 

wordt gegoten die zo veel mogelijk elk misver
stand uitsluit tussen de deelnemers aan het 
debat. Natuurlijk valt ook op deze definitie van 
alles aan te merken, maar van een geschiedenis 
van de wetenschap die dit aspect uit het oog ver
liest kun je je inderdaad afvragen of deze de 
naam wetenschapsgeschiedems nog wel verdient. 
Dat betekent dat de effecten van dat streven in 
kaart moeten worden gebracht - de onbedoelde 
effecten, maar ook gewoon de vraag in welke 
mate dit streven succes heeft gehad en op welke 
gebieden often aanzien van welke aspecten niet. 


