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Mijnheer de rector magnificus,

Driehonderdzesenzestig jaar geleden maar wel hier op deze plaats, in
deze aula, is door één van uw vroegste ambtsvoorgangers het vol-
gende standpunt verdedigd:

Negatur essentia et existentia formarum ... Hoc periculoso axiomate semel hausto,

proclive erit vanitati, scepticismo, et petulantiae humani ingenii disputare, non dari

animam rationalem, nec generationem et conceptionem hominis in utero matris,

nec ventum, nec lumen, nec processionem divinarum personarum, nec assump-

tionem carnis, et unionem hypostaticam in Christo, nec peccatum originale, nec

miracula, nec prophetias, nec illapsus Dei in mentem et voluntatem hominis, nec

regenerationem hominis per gratiam Dei, nec energemata demonum intra corpus

hominis, aut circa ejus mentem, etc.

Aldus uw verre voorganger, de tweede rector magnificus van deze
universiteit, professor GisbertusVoetius, dominee GijsbertVoet. Deze
krasse taal bracht hier in deze aula een geweldig pandemonium
teweeg dat drie volle dagen heeft geduurd tot het door de rector,Voet
zelf dus, werd afgekapt. Of deze taal nu door hem in persoon is uit-
geslagen of alleen door een stroman, ze is vrijwel zeker van hem
afkomstig en vertegenwoordigt in elk geval zijn opvattingen. Ik zal
nu allereerst de passage waar zo’n rel van kwam op wat kalmer toon
voor u en alle andere vereerde aanwezigen vertalen, onder belofte
verder van elk Latijn af te zien:

Wanneer eenmaal het wezen en het bestaan worden ontkend van de ‘substantiële

vormen’ [ik merk even tussen haakjes op dat dit een kernbegrip is uit de natuur-

filosofie van Aristoteles], dan is de menselijke geest in haar ijdelheid, scepsis, ban-

deloosheid en neiging tot tegenspraak op een hellend vlak beland en weerhoudt

niets haar er nog van te stellen dat er geen redelijke ziel bestaat, geen voortplan-

ting en conceptie van de mens in de moederschoot, geen wind, geen licht, geen

Drie-eenheid, geen Vleeswording van Christus, geen oerzonde, geen wonderen,

geen profetieën, geen ontwaken van het Godsbesef in de menselijke geest en wil,

geen wederopstanding van de mens door Gods genade, geen werking van demo-

nen in het lichaam van de mens of rondom zijn geest, enzovoorts.
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Wat professor domineeVoet hier betoogt, komt dus op het volgende
neer: als je de kern van de leer van Aristoteles verwerpt, doem je de
wereld tot onbegrijpelijkheid en beroof je het Christendom van zijn
voornaamste leerstellingen.

Hoe kon deze wel scherpslijpende maar ook scherpzinnige, eru-
diete en theologisch uitstekend onderlegde geleerde zonder blikken
of blozen poneren dat van de leer van Aristoteles, per slot van reke-
ning een heiden, niet alleen de begrijpelijkheid van de natuur afhangt
maar ook nog eens de grondslag van het Christelijk geloof?

WatVoet hier in één lange zin stelde, roept vragen op die ons de
rest van deze oratie bezig zullen houden.Wie was dieVoet eigenlijk?
Wat wilde hij? Wie nam hij hier op de korrel? Wie waren het die de
leer van Aristoteles verwierpen? Wat voor kijk op de natuurwereld
hielden die personen er dan wèl op na? Kregen zij nog meer verwij-
ten naar het hoofd geslingerd, en zo ja,wat voor gevolgen hadden die?
Hoe is het mogelijk dat van één zinsnede over opbouw en inrichting
van de natuurwereld het complete geloof leek af te hangen? En betrof
dat ‘het’ geloof, of elk geloof? In hoeverre ging datgene watVoet over
de Christelijke leer betoogde ook op voor de Islambeschaving, waar
de natuurleer van Aristoteles eveneens wijdverbreide aanhang had
gevonden?

Voet mag dan een zowel filosofisch als theologisch heel behou-
dend man zijn geweest, hij was heel goed in staat consequenties te
doorzien. Hij deelde met veel behouders door de eeuwen heen een
vermogen om de toekomstige gevolgen van vernieuwingen duidelij-
ker te zien aankomen dan de vernieuwers dat zelf deden. Angst ziet
soms scherper dan geestdrift, en vooral dat is wat zijn stellingname zo
leerzaam maakt.

Voet was in het bestel van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden niet de eerste de beste. Hij was de leider van de Nadere
Reformatie. Die beweging was erop uit, de jonge Republiek in een
theocratie om te vormen. DomineeVoet en zijn aanhang wilden een
regime vestigen waarbij elke andere variant van het Christendom dan
de Calvinistische werd uitgebannen, en de regenten voor elke poli-
tieke beslissing van belang eerst de predikanten raadpleegden — ik zie
de burgemeester van Amsterdam al met de pet in de hand wekelijks
bij dominee ter Linden belet vragen.
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Degene dieVoet met zijn tirade op de korrel nam, was zijn stad-
genoot René Descartes.Twee jaar geleden, bij de viering van het 369-
jarig bestaan van deze universiteit, is een mooi symposium gewijd aan
het conflict tussen dit edele tweetal. Collega Theo Verbeek heeft bij
die gelegenheid het verloop ervan helder uit de doeken gedaan. En
vorige maand is er in de handschriftenkamer van de Universiteits-
bibliotheek een voordracht aan gewijd met de documenten erbij.Het
conflict laat deze universiteit niet met rust: ik ga het er ook over heb-
ben, althans, ik ga het tot aanleiding nemen voor een vergelijkende
beschouwing die ons tot ver buiten Utrechts stadsgrenzen zal voeren
naar Rome en Parijs, om vervolgens in Bagdad te belanden.
Historische vergelijking is het middel waarvan ik me onderweg steeds
zal bedienen, en op het eind zal ik nog iets zeggen over nut en nood-
zaak van dat denkhulpmiddel.

Wat Voet meende te weten, dat klopte: inderdaad verwierp
Descartes het natuurfilosofisch stelsel van Aristoteles tot in haar kern.
Hij was bovendien doende het te vervangen door een stelsel van
eigen makelij. De voornaamste reden waarom Descartes zich zo’n
tien jaar eerder, in 1629, metterwoon in de Republiek had gevestigd
was dat hij hier makkelijker aanhangers dacht te kunnen vinden dan
in eigen land. Het krijgen van aanhang was erg belangrijk voor hem,
zijn grote ambitie was aan de universiteiten te worden binnengehaald
als de nieuwe Aristoteles.

Hij was de enige niet die in de eerste decennia van de 17e eeuw
een grootscheepse vernieuwing ondernam van het denken over de
natuur. In dezelfde periode als Descartes braken nog acht andere pio-
niers, waaronder Galilei, Kepler en Bacon de bekendste zijn, vèrgaand
met de diverse manieren waarop sinds zo’n anderhalve eeuw in
Europa de natuurkennis werd beoefend. Elk op eigen wijze sloegen
zij nieuwe wegen in. Met die breuk en dat inslaan van nieuwe wegen
legden ze grondslagen voor wat op de moderne natuurwetenschap is
uitgelopen.De radicale vernieuwing die zij begonnen, vond tegen het
eind van de 17e eeuw een voorlopige afronding in het werk van Isaac
Newton.

Die periode van Galilei tot Newton, van ca. 1600 tot ca. 1700,
staat bekend als de Wetenschappelijke Revolutie, al vinden tal van
overigens verstandige wetenschapshistorici dat geen bruikbaar begrip
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meer.Waarom ik dat wel vind, heb ik uitgelegd in een boek dat van-
daag verschijnt onder de titel De herschepping van de wereld.Het ontstaan
van de moderne natuurwetenschap verklaard. In deze oratie gaat het me
niet zozeer om de vakinhoudelijke vernieuwingen, maar om de
ingrijpende wereldbeschouwelijke consequenties die aan het werk en
optreden van met name drie pioniers, Galileo Galilei, René Descartes
en Francis Bacon bleken vast te zitten. De conflicten waar de twee
eerstgenoemden,Galilei en Descartes, in verzeild raakten, droegen het
hunne bij aan een ingrijpende legitimiteitscrisis die zich voordeed
van midden jaren ’40 tot ca. 1660— het vernieuwingsproces dat zij
zo krachtig mee op gang hadden gebracht, dreigde krakend tot stil-
stand te komen. Daarentegen had de manier waarop die crisis in de
jaren ’60 werd opgelost juist veel te maken met inspiratie geput uit de
visie van Francis Bacon.We werpen nu eerst een blik op die eerdere
periode, waarin de legitimiteitscrisis ontstond en zich snel verdiepte.

Vier verontrustende vernieuwingen
Wat was het dat vrome gemoederen in die periode zo verontrustte in
werk en optreden van de pioniers?Voor een deel zat dat hem in het
bizarre van hun beweringen. De Aarde draait, het heelal is oneindig,
ons bloed loopt om, de lucht die we inademen is zwaar. Hoe strijdig
met het gezond verstand en de dagelijkse ervaring dit soort bewerin-
gen ook zijn mocht, toch zat daar de ergste pijn nog niet. De groot-
ste problemen lagen op wereldbeschouwelijk terrein, en in de 17e

eeuw betekende dat: op het terrein van het Christelijk geloof. Onder
degenen die verontrust raakten, waren niet alleen tegenstanders van de
nieuwe benaderingen. Ook de pioniers zelf waren in de regel vrome
Christenen, en zeker geen atheïsten (een mensensoort dat toen nog
niet voorkwam, naar iemand als collega Herman Philipse is het vóór
ca. 1730 vergeefs zoeken).Het merendeel van de pioniers was juist erg
bezorgd over wat hun eigen nieuwlichterij, met hoeveel zelfvertrou-
wen ook aan de man gebracht, voor hun geloof in petto leek te heb-
ben. En het lijstje van vier majeure zorgen dat ik nu met u langs ga
lopen, is dan ook een lijstje waar menig beoefenaar of aanhanger van
de nieuwe benaderingen zichzelf minstens voor een deel in zou heb-
ben herkend.

Er was de kwestie van de uitleg van de Heilige Schrift. Moest die
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overal en altijd geschieden naar de letter van Gods woord, of hier en
daar soms toch niet? Deze kwestie stond centraal in de eerste van
twee confrontaties tussen Galilei en de katholieke Kerk, in
1615/1616. Die eerste confrontatie is zeventien jaar later uitgelopen
op een tweede, het fameuze proces. Daarvan was de inzet of Galilei
zich had gehouden aan het verbod dat hem in 1616 privé namens de
paus was opgelegd om Copernicus’ leer van de draaiing van de Aarde
in het openbaar te verdedigen. Dat was dus een juridische kwestie,
geen theologische; de theologische confrontatie had juist al in
1615/16 plaats gevonden, met dat verbod als uitkomst. In dit theolo-
gisch dispuut was Galilei’s voornaamste tegenvoeter de meest gezag-
hebbende verdediger van het katholieke geloof, dat toen zwaar onder
vuur lag van de kant van de Reformatie. Die gezaghebbende ver-
dediger was kardinaal Roberto Bellarmine. De kwestie waar het tus-
sen Galilei en Bellarmine om ging, en het conflict waar het op uit is
gedraaid, vormen een onuitputtelijke bron van meer en ook minder
wetenschappelijke discussie. Mijn eigen interpretatie van de affaire is
bepaald door een aantal aspecten die ik voor ernstig onderbelicht
houd: de vraag bij wie het initiatief lag, het precedent van de bolvorm
van de Aarde, de feitelijk hoge mate van exegetische eensgezindheid.
Bovendien laat het conflict zich nader verhelderen door het te verge-
lijken met twee iets latere maar sterk overeenkomstige gevallen,waar-
onder dat pandemonium hier in deze aula en de gevolgen ervan op
de korte en op de langere termijn.

De Bijbel bevat een aantal passages die onmiskenbaar stellen of
althans impliceren dat de Aarde stilstaat in het middelpunt van het
heelal, bijvoorbeeld de geschiedenis van Jozua en het wonder dat God
de dag voor hem verlengde door de zon stil te zetten. Normaal is dus
dat de Aarde stilstaat, niet de zon. Hoe nu met dergelijke
Bijbelplaatsen om te gaan? Galilei beriep zich op de kerkvader
Augustinus.Die had in zijn tijd, begin 5e eeuw, gezeten met de kwes-
tie van de bolvorm van de Aarde.Voor die bolvorm pleitte een reeks
heel goede argumenten, die Augustinus kon noch wilde weerleggen.
Zijn ingenieuze oplossing: de Bijbel is niet bedoeld als een leerboek
van de sterrenkunde; degenen die Gods Woord hebben neergeschre-
ven, hebben zich aangepast aan het gewone spraakgebruik. In een
geval als met die bolvorm is het beter om op zoek te gaan naar een
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niet-letterlijke verklaring van de desbetreffende bijbeltekst.
Bellarmine sprak in zijn weerwoord Galilei’s beroep op

Augustinus niet tegen. Hij wees er alleen met klem op dat zo’n
figuurlijke herinterpretatie van Bijbelpassages niet lichtvaardig mocht
worden ondernomen, zoiets kon alleen worden overwogen voor een
stand van zaken die daadwerkelijk bewezen was. Zelfs daarover waren
Galilei en zijn tegenvoeter het eens — je kunt niet maar raak aan het
herinterpreteren slaan. Maar wat mocht nu als bewijs gelden? Op dit
punt lijkt Galilei een tactische fout te hebben gemaakt.Hij was er ten
onrechte van overtuigd dat hij de draaiing van de Aarde onweerleg-
baar had bewezen, en dat wilde hij weten ook. Daarom heeft hij ver-
zuimd maximaal van het precedent van Augustinus en de bolvorm
van de Aarde gebruik te maken.Voordat hij er de paus mee aan boord
kwam, had hij eerst eens kunnen uitzoeken wat Bellarmine dan wel
onder bewijzen verstond: waren de argumenten voor de Aarddraaiing
niet net zo overtuigend als indertijd die voor de bolvorm? De veel
ernstiger, niet alleen tactische maar ook principiële fout die de toen-
malige paus daarop maakte, is dat hij zich door Galilei’s campagne
heeft laten uitlokken tot een stellingname die neerkwam op een ver-
oordeling van die Aarddraaiing als een even onzinnige als ketterse
dwaling.

Was het nu onvermijdelijk dat de pioniers van de nieuwe vormen
van kennis van de natuur in conflict raakten met de kerkelijke auto-
riteiten over de uitleg van de Heilige Schrift? Mijn antwoord luidt:
nee op de korte, ja op de langere termijn.

‘Nee op de korte termijn’, omdat de botsing zoals die zich in 1616
en vervolgens frontaal in 1633 in Rome feitelijk heeft voorgedaan, met wat
tactische souplesse aan beide zijden best had kunnen worden voor-
komen. Daarvoor was namelijk de overeenstemming tussen de stand-
punten van Galilei en Bellarmine te groot, en daarvoor wortelde die
overeenstemming te stevig in het officiële standpunt dat de Kerk
innam inzake geoorloofde Bijbel-exegese.

Maar ook ‘ja op de lange termijn’, omdat vlak onder het opper-
vlak van het conflict een brisante gezags-aanspraak schuilging. In
Galilei’s kijk op de zaken was het aan de ‘wiskundig filosoof ’, of in
hedendaagse termen de natuurwetenschapper, om de Kerk te vertel-
len welke recente ontdekkingen nu weer een niet-letterlijke inter-
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pretatie van deze of gene passage nodig maakten. Aan de theologen
liet hij dan grootmoedig de techniek van die exegetische kunstgreep
over.Verzet van de zijde van het kerkelijk gezag tegen zo’n perma-
nente degradatie kon per slot van rekening niet uitblijven.
Uiteindelijk hebben de gezagsdragers zich er althans in de praktijk
enigszins bij neergelegd, maar zonder strijd is dat niet gegaan en had
dat niet kunnen gaan. Historisch gezien, zijn geloof en moderne
natuurwetenschap in een onoplosbare spaningsverhouding tot elkaar
komen te staan. Dit temeer omdat Bijbel-exegese de enige kwestie
niet was die vrome gemoederen zorgen baarde. Drie andere kwesties
die zich in de 17e eeuw voordeden, stonden niet zozeer op de ach-
tergrond van het conflict tussen Galilei en de Inquisitie, maar wel
degelijk van het iets latere conflict tussen Descartes enVoet zoals dat
in dat pandemonium en vervolgens in een verbitterde pennestrijd
vorm heeft gekregen.

Er was de kwestie van onze onsterfelijke ziel, in nauw verband
met het principiële verschil tussen mens en dier. Behouders zien soms
scherper dan de vernieuwers zelf waar hun vernieuwing al dan niet
met opzet op uit gaat draaien.Descartes heeft nooit begrepen waar de
twijfel aan zijn vroomheid, zoals die niet alleen door zijn tegenstan-
der Voet werd uitgedrukt, toch vandaan kwam. In zijn Meditationes
had Descartes zelfs een nieuw, onweerlegbaar Godsbewijs geleverd! In
dat boek had hij de wereld in twee substanties opgedeeld, de uitge-
breide of materiële substantie en de denkende substantie. Daarmee,
vond Descartes, had hij het toch juist voor onze onsterfelijke ziel
opgenomen door haar zo precies mogelijk van de redeloze dieren af
te grenzen?Veel scherper dan Descartes zelf zagVoet dat nu nog maar
een heel beperkte operatie nodig was om die denkende substantie, zo
losjes en op zo onduidelijke wijze aan ons lichaam gekoppeld,meteen
maar in één moeite door uit het heelal weg te snijden. Onbedoeld en
waarschijnlijk onbewust stond Descartes feitelijk vlak bij een puur
materiële opvatting van de wereld, waarin voor de onsterfelijke ziel
en een soeverein handelende God geen plaats meer was. Descartes
was Spinoza niet, maarVoet zag hem bij wijze van spreken al aanko-
men — het kon niet uitblijven of iemand zou uit Descartes’ leer de
atheïstische consequenties trekken die de schrijver zelf over het hoofd
scheen te zien.
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Iets vergelijkbaars was het geval met Descartes’ proces van door-
gaande twijfel. Dat had Descartes tegen de sceptici in het veld
gebracht. Al in de klassieke oudheid waren de sceptici ten strijde
getrokken tegen de pretentie van onbetwijfelbare zekerheid die de
verschillende natuurfilosofische scholen erop na hielden. De
Platonisten, de Aristotelianen, de atomisten, de stoicijnen, allemaal
meenden ze met leerstellige zekerheid de waarheid in pacht te heb-
ben. Descartes had voor zijn eigen natuurfilosofie diezelfde pretentie,
en dus had hij een manmoedige poging gedaan de sceptische kritiek
te weerleggen. Hij deed dat door zo ver mogelijk met de argumenta-
tie van de sceptici mee te gaan en die zelfs nog te versterken, om uit-
eindelijk toch nog een rotsblok van onbetwijfelbare zekerheid te vin-
den in zijn fameuze cogito (‘ik denk dus ik ben’). Zelf dacht hij
hiermee de sceptici voorgoed de pas te hebben afgesneden. Maar
weer zag Voet scherper dan Descartes zelf dat nog maar één kleine
stap nodig was om nu ook het cogito op zijn beurt door de sceptische
gehaktmolen te halen. Eigenlijk luidde Descartes dus de weder-
opstanding in van een weer verder versterkt en dus nog veel gevaar-
lijker scepticisme. En niet alleen dat, aan het begin van zijn
Meditationes had Descartes uiteengezet dat je althans eenmaal in je
leven alles wat je ooit voor waar hebt gehouden aan twijfel zou moe-
ten onderwerpen.Waar moest dat wel niet op uitlopen? Dat iedereen
maar voor zichzelf ging denken? Weliswaar had Descartes zelf tijdig
rechtsomkeert gemaakt, en had hij die borende twijfel opgelost in de
nieuwe leerstellige zekerheid van zijn eigen natuurfilosofie. Maar
voor anderen had hij zo toch de weg gebaand naar een weigering
welke autoriteit dan ook te gehoorzamen, en zeker intellectuele auto-
riteiten? Waar moest het met de wereld naar toe?

Trouwens, wat voor wereld was dat eigenlijk die Descartes in zijn
natuurfilosofie schetste? De kosmos nam er de gedaante aan van een
uurwerk,machinaal aflopend met meedogenloze regelmaat en onder-
worpen aan onwrikbare natuurwetten.Wat bleef er nog over van de
mens, dat minieme plukje denkende substantie in een oneindig heelal
tjokvol her en der rondwervelende materiedeeltjes?

Het was bepaald niet alleen domineeVoet die met dit soort zor-
gen zat. Ik zei al dat ook menigeen onder de pioniers zich bij de eigen
nieuwlichterij niet lekker voelde, al zochten zij er dan andere oplos-
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singen voor, die zich daar naar ze hoopten wèl mee lieten verenigen.
Precies op dit punt is de grondgedachte van wat we nu kennen als
‘Intelligent Design’ aan een lange opmars begonnen. Maar ook onder
de felle tegenstanders van al die nieuwlichterij stond Voet allerminst
alleen. Kenmerkend is een weinig bekend incident. In 1663 wist een
Franse Jezuïet een hele collectie geschriften van Descartes op de
Index geplaatst te krijgen, die lijst van door Rome verboden boeken.
De collectie werd niet duidelijk uitgesplitst, maar onder de weinige
geschriften die met name werden genoemd, bevonden zich de twee
schotschriften waarmee Descartes Voet van repliek had gediend. Het
bolwerk bij uitstek van katholieke rechtzinnigheid zag zich geroepen
om de man die in de Nederlanden naar een Calvinistische theocratie
streefde, in bescherming te nemen tegen de aanvallen die een katho-
liek op hem had gericht! Zorgen als die vanVoet vonden instemming
door heel Europa heen.

Stormen in theekopjes?
In directe zin heeft de campagne dieVoet tegen Descartes voerde niet
veel uitgehaald. Descartes bleef als persoon ongeschonden, publicatie
van zijn boeken is er niet mee voorkomen. Net zo waren kort te-
voren voor Galilei de gevolgen beperkt gebleven, hij bracht de laatste
negen jaar van zijn lange leven in huisarrest door maar zijn werk bleef
publiek toegankelijk, zij het nauwelijks meer in eigen land.

De twee conflicten zijn niet eerder met elkaar vergeleken.Als we
het verloop en vooral het ‘eindspel’ in beide gevallen nader bekijken,
dan blijkt iets heel merkwaardigs. Binnen de kortste keren werden ze
niet meer uitgevochten aan de hand van de hete wereldbeschouwe-
lijke hangijzers zelf die we zojuist punt voor punt zijn langsgelopen,
nee, ze werden in juridische termen gegoten. Het hele proces tegen
Galilei draaide om de vraag of hij met zijn boek Dialoog over de twee
grote wereldsystemen, het Ptolemaeïsche en het Copernicaanse ja dan nee het
verbod van zestien jaar eerder had overtreden om voor de
Aarddraaiing in het krijt te treden. En hier in Utrecht voerden algauw
betrekkelijk onbenullige kwesties als het werkelijk auteurschap van
een bepaald pamflet de boventoon. Bovendien hadden wereldlijke
instanties stevig zeggenschap in de afloop van beide zaken. De
Inquisitie was uiteraard een kerkelijke instantie, maar de Paus was
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tegelijk heerser over de stadsstaat Rome en als zodanig collega van
Galilei’s broodheer, de groothertog vanToscane — dat stelde grenzen
aan wat hij zich met diens beschermeling kon veroorloven. En in
Utrecht en de andere universiteitssteden in de Republiek waren de
regenten bovenal op orde en rust bedacht, niet op het onderspitten
van de tegenstander waar het ons leerstellige duo om begonnen was.
In 1657 gaf in Frankrijk de demonstratief plechtige herbegrafenis van
Descartes (die zeven jaar eerder in Zweden was overleden) nog eens
aanleiding tot een vergelijkbaar conflict, dat decennia heeft geduurd.
Zijn aanhangers kregen het op den duur zelfs aan de stok met de
koning en de aartsbisschop van Parijs, en weer zie je hetzelfde
patroon: de kwestie wordt van de wereldbeschouwelijke zaken waar
het uiteindelijk om ging, overgeheveld naar juridische spitsvondig-
heden. En opnieuw hangt de aanstootgevende partij niets ernstigers
boven het hoofd dan, in het ergste geval, ontslag uit een professoraat.
Van gevangenschap, laat staan van terechtstelling, is geen sprake. En
opnieuw kunnen de boeken met de aanstootgevende inhoud, soms
met een enkele symbolische aanpassing, blijven verschijnen, is het niet
in Frankrijk zelf dan wel in die haven van betrekkelijke persvrijheid,
de Noordelijke Nederlanden.

Toch waren de geschetste conflicten verre van stormen in thee-
kopjes, de gevolgen strekten zich veel verder uit dan de betrekkelijke
onkwetsbaarheid van de hoofdpersonen en hun publicaties sugge-
reert. Niet voor niets zijn, over de hele 17e eeuw genomen, de on-
geveer vijftien jaar tussen ca. 1645 en 1660 de minst productieve
periode van beoefening van natuurkennis geweest.Alleen achteraf ziet
het eruit als een korte inzinking. Bekeken vanuit de periode zelf, zie
je de vaart eruit raken, het momentum van de revolutionaire ver-
nieuwing lijkt in hoog tempo verloren te gaan. Maar was dit nu aan
wegvallende legitimiteit te wijten, dus aan een breed gedeeld gevoel
dat Galilei en Descartes en de andere vernieuwers zo bizarre en zo
heiligschennige opvattingen verkondigden dat die in een behoorlijke
samenleving niet konden worden geduld?

Het antwoord op deze vraag is te geven met behulp van drie tref-
woorden: censuur, zelfcensuur, en een dreigende oorlog van allen
tegen allen.

Zowel binnen als tussen de landen van Europa waren er allerlei
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vormen en gradaties van machtenscheiding en elkaar tegenwerkende
gezagsdragers. Die hebben gezamenlijk gemaakt dat de nieuwe, aan-
stootgevende opvattingen niet met één slag de kop werd afgehakt.
Maar juist in deze periode waren die machtenscheiding en die onder-
linge tegenwerking de vorm aan het aannemen van wat al bijna een
Europese burgeroorlog kon worden genoemd. Al sinds de
Hervorming van begin 16e eeuw werd Europa geteisterd door gods-
dienstoorlogen. In nauwe samenhang met het Habsburgse streven
naar continent-brede overheersing waren die in de loop van de
Dertigjarige Oorlog helemaal uit de hand aan het lopen. Het conflict
dat van 1618 tot 1648 Duitsland verdeelde en verwoestte, had de
andere grootmachten meegesleept, die elk voor zich weer te maken
hadden met binnenlandse opstanden (of, in het geval van Engeland,
met een daadwerkelijk uitgebroken burgeroorlog).Wat in de loop van
de jaren ’40 dreigde, was een oorlog van allen tegen allen, een weg-
zinken van Europa in chaos en anarchie. En aan dat wegzinken leek
de nieuwe natuurkennis een forse bijdrage te leveren.

Dat kwam vooral doordat natuurkennis en wereldbeschouwing zo
nauw met elkaar verknoopt waren, in een alliantie tussen Aristoteles
en Jezus die drie eeuwen eerder Thomas van Aquino had weten te
smeden. In het lange citaat van ds.Voet waar ik mee begon, is die
alliantie volop zichtbaar.Alleen blijkt ze nu averechts te werken: een
aanval op Aristoteles is door die verknoping meteen een bedreiging
geworden voor het recht geloof. En die aanval kwam van twee kan-
ten. Aan de ene kant was er de merkwaardige ‘wiskundige filosofie’
die Galilei voor de gangbare natuurfilosofie in de plaats wilde stellen,
onder het absurde vaandel van de Aarddraaiing. Aan de andere kant
was er een nieuwe natuurfilosofie die zich bij monde van Descartes
presenteerde als het onbetwistbaar zekere alternatief voor alle oude.

Een min of meer zakelijk dispuut over een of ander onderdeel van
de leer van Aristoteles, en al helemaal over de kern ervan, had dus
ingrijpende gevolgen voor de godsdienst, die op haar beurt een flink
deel van de brandstof leverde voor de explosieve politieke situatie in
Europa. Onder die omstandigheden zochten tal van pioniers en ook
aanhangers van de nieuwe benaderingen van de natuurverschijnselen,
voorzover ze al niet rechtstreeks door de censuur werden getroffen,
hun heil in zelfcensuur. De onbevangenheid die voor echt pioniers-
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werk in de wetenschap onmisbaar is, dreigde in hoog tempo verloren
te gaan.

Het sterkst was dat het geval in landen waar de Inquisitie min of
meer haar gang kon gaan, met name in Italië, Spanje en de Spaanse
Nederlanden. Maar zelfs in de protestantse Noordelijke Nederlanden
stond het er in de jaren ’40 en ’50 voor vernieuwers niet best voor.
In de academische wereld gaven behoedzame regenten de zegen aan
allerlei compromis-gefilosofeer onder de treffende benaming ‘nieuw-
oude wijsbegeerte’. Maar op dit soort gepolder, hoe nuttig vaak ook
in de politiek, kan de ware wetenschap, die een onbevangen zoek-
tocht is naar het onbekende, niet gedijen.

Intussen heerste zo tegen het midden van de 17e eeuw in
Frankrijk een ongemakkelijk evenwicht op het terrein van de natuur-
kennis, werden Duitsland en Oostenrijk in de Dertigjarige Oorlog
finaal aan stukken gescheurd en woedde ook in Engeland een bur-
geroorlog. Van het revolutionaire vuur dat de grote pioniers had
bezield, was weinig meer over. En toch, binnen een decennium werd
de vlam weer aangeblazen en herleefde prompt het vuur — vanaf
ongeveer 1660 werd met hernieuwd élan de ene ontdekking op de
andere gestapeld.

De crisis te boven gekomen
Drie min of meer toevallig bij elkaar komende omstandigheden heb-
ben die omslag teweeggebracht, die onverhoedse uitredding uit de
nijpende legitimiteitscrisis.

Eén was deVrede vanWestfalen die Europa’s vorsten in 1648 slo-
ten. Die vormde een package deal waarmee ze nog op het nippertje de
dreigende oorlog van allen tegen allen wisten te verhinderen. Binnen
een tiental jaren veranderde de sfeer in Europa drastisch, van een op
de spits drijven van dynastiek-politieke en wereldbeschouwelijk-poli-
tieke tegenstellingen naar een zekere bereidheid tot compromis en
elkaar enig licht in de ogen gunnen.

Ten tweede verschoof het zwaartepunt in Europa van het
Middellandse-Zeegebied naar de twee nieuwe grootmachten aan de
Atlantische kust, Frankrijk en Engeland. Parijs en Londen werden de
nieuwe centra van politiek, handel, cultuur, en ook van vernieuwend
natuur-onderzoek. In beide steden werden zelfs genootschappen
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opgericht die voor het eerst in de geschiedenis uitsluitend aan natuur-
onderzoek waren gewijd, de Royal Society en de Académie Royale des
Sciences.

Dat natuur-onderzoek — en nu kom ik op de derde omstandig-
heid die de herleving in de hand werkte — moest daarvoor wel aan
een tweetal voorwaarden voldoen.

In de eerste plaats moest het wereldbeschouwelijk neutraal zijn.
Tal van strategieën werden uitgedacht om het onderzoek los te
koppelen van de filosofie en daarmee van de staatsgevaarlijke conflic-
ten die zo vlot uit haar leerstelligheden konden voortvloeien.Dat los-
trekken gebeurde vooral door het experiment centraal te stellen. Zowel
Galilei als Bacon hadden, elk op eigen wijze, het uitvoeren van reek-
sen experimenten als een kern-element van een nieuwe vorm van
natuurkennis gepropageerd, en nu, een halve eeuw later, kreeg deze
nieuwe praktijk van vorstelijke zijde de wind in de rug. Als wereld-
beschouwelijk neutrale methode van onderzoek kwam het experi-
ment als geroepen. Bovendien verwachtten vooruitziende vorsten het
te kunnen inzetten voor de verhoging van de materiële welvaart van
hun onderdanen en vooral voor een verbeterde oorlogvoering te land
en ter zee. In die verwachting van materieel, tastbaar nut lag de andere
voorwaarde.

Er waren goede redenen voor die verwachting. Probleem was
alleen dat ze vooralsnog nauwelijks uitkwam. Zo zag Christiaan
Huygens geheel terecht in zijn uitvinding van het slingeruurwerk het
geëigende middel om het prangende probleem op te lossen van de
lengtebepaling op zee, dus te weten te komen waar een schip uit zicht
van de kust zich ophoudt ten opzichte van de meridiaan van
Greenwich. Alleen deden zich op de weg van zijn theoretisch slui-
tende oplossing naar een praktisch werkbare oplossing steeds weer
nieuwe complicaties voor, die pas een eeuw later zijn opgelost. En zo
ging het steeds, met zowat elke ontdekking die praktisch toepasbaar
leek maar het vooralsnog koppig weigerde te worden.

Intussen bleef het geloof in die toepasbaarheid ongeschokt over-
eind staan. En dat was te danken aan een heel merkwaardig feno-
meen, de opkomst van een ideologie waarin het vernieuwend weten-
schappelijk onderzoek en het nut dat het zou afwerpen religieuze
sanctionering vond. Deze ideologie bestond uit twee componenten.
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Eén was de wereldbeschouwelijke erfenis van Francis Bacon. Hij had
met veel retorische panache de noodzaak verkondigd van een ver-
nieuwing van het denken over de natuur.Die vernieuwing zou vooral
een nieuwe praktijk moeten vestigen, een experimentele praktijk die
de mensheid in staat zou stellen “to the effecting of all things possi-
ble”, zoals hij het wervend uitdrukte. Bacons vooruitgangsvisie en
bevlogen overtuiging van de wereldveroverende vermogens van een
nieuwe natuurwetenschap vormden de ene component van deze
Baconiaanse Ideologie. De andere component lag in het meest op de
wereld gerichte aspect van de protestantse religie, die Bacon zelf ook
aanhing. Tegenover de verinnerlijking die de gelovige Christen de
weg naar het hiernamaals opent, stelden apologeten van de experi-
mentele natuurwetenschap als de Anglicaanse bisschop Sprat dat ook
en juist het experiment ons de behoedzaamheid en nederigheid kan
bijbrengen die we voor ons zieleheil nodig hebben.Wereldlijke acti-
viteit van dien aard kan minstens zo goed tot zaligheid voeren als
versterving en afzien van werelds genot, zo betoogde hij op tal van
welsprekende bladzijden.

Wat we bij Sprat en andere verwoorders van deze Baconiaanse
Ideologie vinden, is dus het religieus sanctioneren van een puur-
wereldlijke, materiële activiteit. Nooit eerder was zoiets vertoond, en
het was een heel bijzondere religieuze ontwikkeling die dit mogelijk
maakte.

Een eeuw geleden heeft de cultuurhistoricus en socioloog Max
Weber onderscheiden tussen wat hij noemde “außerweltliche Askese”
en “innerweltliche Askese”. Die eerste vorm van askese, een medi-
terend en bedelend kloosterleven of minstens een afstand doen van
allerlei aardse genietingen terwille van het eeuwig heil, zag hij als de
vorm die in het geheel van de wereldgodsdiensten de gangbare is
geweest. De wereldhistorische uitzondering is de tweede, de gedachte
dat het heil juist kan worden verworven of zeker gesteld door activi-
teit in de wereld. InWebers visie is die uitzondering ontkiemd in het
Jodendom, versterkt in het Westeuropees maar niet het Byzantijns
Christendom en ook niet in de Islam, en tenslotte in volle omvang
tot uitdrukking gekomen in diverse varianten van het protestantisme.
Weber heeft dit alles gekoppeld aan het ontstaan van het moderne
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kapitalisme — een these waar geweldig veel gekrakeel over is ontstaan
dat ik hier terzijde laat. Ik kan me veroorloven het terzijde te laten
omdat het mij om iets anders gaat, namelijk om die Baconiaanse
Ideologie. Daarin staat die uniek-Westeuropese “außerweltliche
Askese” zo duidelijk aangeprezen als een bewonderaar vanWeber het
maar wensen kan. En uit die omstandigheid volgen enkele forse con-
sequenties.

Ik heb betoogd dat, na de Vrede van Westfalen en de daarmee
geschapen kansen, de revolutionaire natuurwetenschap door drie
omstandigheden is gered uit de legitimiteitscrisis waarin ze terecht
was gekomen doordat ze zo bizar was en doordat ze in haar implica-
ties op heiligschennis leek neer te komen. Die drie omstandigheden
waren: de wereldbeschouwelijke neutralisatie door middel van het
experiment, de verwachting dat van de nieuwe natuurwetenschap
groot materieel profijt zou kunnen worden getrokken, en een
Baconiaanse Ideologie die dat profijt en het uitblijven ervan op haar
beurt religieus legitimeerde. In het feitelijk geschiedverloop is name-
lijk dat grootscheepse profijt uitgebleven tot begin 19e eeuw de
Industriële Revolutie op gang kwam.Tot die tijd kon de zich moder-
niserende natuurwetenschap zich onmogelijk handhaven zonder reli-
gieuze sanctionering. In een omgeving met een andere religieuze
oriëntatie dan dat toenemend op de buitenwereld gerichte,
Westeuropese Christendom zou de nieuwe natuurwetenschap, met
haar onvermijdelijke uitdagen van algemeen geaccepteerde geloofs-
waarheden, aan het verwijt van heiligschennis nooit doeltreffend het
hoofd hebben kunnen bieden.

Christelijk Europa en de Islambeschaving vergeleken
Ik gebruik nu deze conclusie om een vraag te beantwoorden die keer
op keer in verband met het ontstaan van de moderne natuurweten-
schap wordt gesteld. Waarom is de moderne natuurwetenschap in
Europa opgekomen, niet in een indertijd toch ook geavanceerde
beschaving als die van de Islam, waar toch ook belangrijke ontdek-
kingen zijn gedaan?Vaklieden stellen dit soort grote vragen de laatste
tijd niet meer, overtuigd dat het geschiedverloop veel te complex is
om beantwoording mogelijk te maken. Intussen tieren onder leken,
die die vraag zeer terecht wel blijven stellen,welig de vlotte maar wei-
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nig gefundeerde antwoorden. In mijn boek De herschepping van de
wereld heb ik de vraag proberen te voorzien van enkele beredeneerde,
empirisch gefundeerde antwoorden. In mijn Engelstalige boek How
Modern Science Came Into theWorld, dat naar verwachting volgend jaar
verschijnt, beredeneer en fundeer ik mijn antwoorden nog uitvoeri-
ger. Maar hier en nu moet ik het kort houden. Dat gaat ook wel,
omdat we intussen al flink wat materiaal voor die antwoorden de
revue hebben zien passeren.Wat er nog aan ontbreekt, is de historische
vergelijking.

Menig historicus, grootgebracht met het unieke van elke verleden
gebeurtenis, is huiverig voor het middel van de vergelijking, vooral
omdat die per definitie tussen appels en peren zou zijn. Geleidelijk
aan ben ik over deze welhaast ingeschapen huiver heengestapt. Wel
degelijk laten zich bij nader inzien zelfs appels en peren vergelijken
op zo’n manier dat het je denken over het verleden verrijkt. Je kunt
er namelijk leerzame contrasten aan ontlenen. Dat kan bijvoorbeeld
met de natuurkennis bij de Grieken en in het oude China — die ver-
gelijking scherpt het oog voor wat aan de Griekse ontwikkeling zo
bijzonder was. Eén van die bijzonderheden lag erin dat (anders dan
de Chinese) de Griekse natuurkennis maar liefst driemaal aan een
intensief verversingsproces is onderworpen Ververst is ze achtereen-
volgens in de Islambeschaving, in Middeleeuws Europa, en na de val
van Byzantium in 1453 nog een keer in Europa, intussen het Europa
van de Renaissance. Zo’n herleving, die niet voortkomt uit het botsen
maar juist uit het elkaar bevruchten van beschavingen, schept kansen op
vernieuwing en verrijking, die in elk van de drie gevallen zijn aan-
gegrepen. Dat zijn niet eens appels en peren meer, dat zijn drie ver-
schillende appelrassen, en wat kan er tegen zijn om Elstars, Jonathans
en ouderwetse ster-appeltjes eens met elkaar te vergelijken?

Voorzover de vergelijking al wordt gemaakt, is het tussen natuur-
kennis in ‘de’ Islambeschaving en in Europa of ‘het Westen’ als zo-
danig, alsof dat homogene entiteiten zijn die voor eens en voor altijd
vaststaan en in hun onveranderlijk wezen bepaald kunnen worden.De
periode waarop de vergelijking betrekking heeft, dient nader gepre-
ciseerd, daar schuilt juist de kunst van het verantwoord historisch ver-
gelijken in.De Griekse herkomst van het overgrote merendeel van de
natuurkennis in de Islambeschaving en in Europa, en de grote mate
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van volledigheid van de overlevering in zowel de Islambeschaving als
de Renaissance, brengen me ertoe vooral die laatste vergelijking voor
bijzonder vruchtbaar te houden. Zowel in de Islambeschaving zo tus-
sen 800 en 1050 als in Europa zo tussen 1450 en 1600 is de Griekse
natuurkennis niet alleen door knappe vertaling tot eigendom gemaakt
maar bovendien in een sfeer van geestdriftige verkenning creatief ver-
rijkt. Rond 1050 was door grote wiskundige natuurwetenschappers
als al-Biroeni en Ibn al-Haytham een niveau bereikt, niet wezenlijk
verschillend van dat van geleerden als Simon Stevin of Giovan Battista
Benedetti, de besten vlak vóór het optreden van Galilei en Kepler.
Hoe komt het dat vervolgens in het latere geval een wending tot
stand kwam die in het eerdere geval uitbleef, de wending naar de
revolutionaire ontdekkingen van met name dit tweetal, Galilei en
Kepler? Omstreeks 1600 begon de Europese Gouden Eeuw van
natuurkennis in die radicale wending haar bekroning te vinden.
Omstreeks 1050 daarentegen, dus vijf en een halve eeuw eerder, vond
niet alleen zo’n wending niet plaats, zelfs bleef elke follow-up op het
werk van briljante geesten als al-Biroeni en Ibn al-Haytham uit. Het
zou nog eeuwen duren voor hun werk in de eigen beschaving zelfs
maar weer belangstelling begon te wekken.

Vanwaar dat uitblijven van een vervolg op de Gouden Eeuw van
natuurkennis in de Islambeschaving dat als bekroning zou dienen van
al het voorgaande? Bruikbare aanknopingspunten ben ik in de litera-
tuur tegengekomen bij twee Islam-kenners, Saunders en Sachau. Ik
werk hun wenken op eigen wijze, dus steeds weer vergelijkend uit.

Saunders heeft eraan herinnerd dat zo tussen 1050 en 1300
enorme verwoestingen zijn aangericht door een reeks hele of halve
nomadenvolkeren die binnenvielen uit weidegebieden en woestijnen
ten noorden, oosten en zuiden van de wereld van de Islam: Berbers,
Mongolen, Banoe-Hilal, SeljoekTurken, plus ook nog eens ter kruis-
tocht trekkende Europeanen. Geen fijnvertakte beschaving, zo
betoogde Saunders, kan een dergelijke reeks invallen en plundertoch-
ten zonder schade doorstaan:

En zo verschilde de Islamwereld van 1300 hemelsbreed van die van 1000.De vrije,

verdraagzame, nieuwsgierige, ‘open’ samenleving van de tijd van de Oemayaden,

de Abbasiden en de Fatimiden had door het schok-effect van vernietigende bar-
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baarse invasies en economische neergang plaatsgemaakt voor een benauwde, starre,

‘gesloten’ samenleving.

De Islambeschaving keerde naar binnen en zocht haar heil in een
terugkeer naar oude geloofswaarheden die houvast boden in een
onveilige, op haar kop gezette wereld. Een wending vond plaats naar
binnen toe, gericht op individueel heil en de gemeenschappelijke
bezinning op spirituele waarden in het licht van de letterlijke tekst
van het Heilige Boek. Her en der werden madrasa’s opgericht, scho-
len voor hoger onderwijs in kennis van de Islam en haar tradities, van
een type dat nog altijd bestaat en geregeld de krantenkoppen haalt,
vooral Pakistan zit er vol mee. Kennis van Griekse herkomst kwam in
het curriculum nauwelijks voor. Het eerdere vreedzaam naast elkaar
bestaan van die Griekse kennis en de kennis van Koran, hadith en sja-
ria maakte plaats voor de wijd verspreide gedachte dat de eerste soort
kennis overbodig is in het licht van de tweede, of zelfs dat het na-
jagen van de Griekse wijsbegeerte als heiligschennis moest worden
gekwalificeerd.

Zulke verdachtmakingen waren er eerder geweest. In Bagdad
onder khalief Haroen al-Rasjied en zijn voorgangers en afstammelin-
gen, de bloeitijd van de vertalingen in de taal van de Koran, had een
zekere Ibn Qoetayba zich kwaad gemaakt over die Griekse kennis.
Zelfs lagere beambten liepen ermee te pronken, zo klaagde hij, terwijl
je er niets aan had voor het dagelijks leven en ze bovendien de jeugd
maar afhield van ernstige Koran-studie. Toentertijd had dit soort
bezwaren niets uitgehaald. Maar nu, in de 11e eeuw, raakten ze een
open zenuw. Werk als dat van al-Biroeni en Ibn al-Haytham vond
geen navolging of voortzetting meer, laat staan dat het gevolgd werd
door het soort revolutionaire transformatie dat vergelijkbaar werk
rond 1600 in Europa zou ondergaan in de handen van met name
Galilei en Kepler.

Over de historische mogelijkheid dat iets dergelijks zich rond
1050 in de Islambeschaving zou hebben voorgedaan, heeft eind 19e

eeuw de Oriëntalist E.C. Sachau zich uitgelaten.Hij heeft al-Biroeni’s
nog steeds zeer leesbare verhandeling over de stand van de natuur-
kennis in India vertaald in het Duits en daarna nog eens in het Engels.
Geconfronteerd met het niveau van al-Biroeni’s werk als voortzetter
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en verrijker van Archimedes en Ptolemaios kon Sachau niet om de
vraag heen waarom het er toen bij is gebleven, waarom dit niet het
onmiddellijk voorspel tot de grote omwenteling is geworden die het
naar zijn overtuiging had kunnen zijn:

De vierde eeuw [in de Christelijke jaartelling is dat de de elfde] is het keerpunt in

de geschiedenis van de geest van de Islam ... Zonder al-Ashari en al-Ghazali had-

den de Arabieren een natie kunnen zijn van Galilei’s, Keplers en Newtons.

Die al-Ashari en al-Ghazali waren twee theologen die de verinnerlij-
king van de Islam in deze periode van aanhoudend militair geweld tot
uitdrukking brachten.Wat nu te denken van Sachau’s vermoeden?

Historici hebben de neiging, dit soort ‘wat zou er zijn gebeurd als
...’ gedachtengangen verre van zich te werpen, als onverantwoorde
speculatie die nooit afdoend kan worden gestaafd. Zelf ben ik meer
en meer dit soort semi-empirische speculatie als onmisbaar gaan
beschouwen voor de historische verklaring. Er zijn drie soorten
gebeurtenissen: die welke zich daadwerkelijk hebben voorgedaan; die
welke zich niet hebben voorgedaan maar het realistisch gesproken wel
hadden kunnen doen, en die welke zich niet hebben voorgedaan
omdat ze zich onmogelijk hadden kunnen voordoen. Met dit onder-
scheid gewapend, geef ik Sachau voor een deel gelijk. De
Islambeschaving was in staat geweest, in de generatie die volgde op
met name al-Biroeni en Ibn al-Haytham, uit eigen aandrift een
Galilei-achtige en mogelijk zelfs een Kepler-achtige figuur voort te
brengen. Waar het in het bijzonder de wiskundige natuurkennis
betreft,was de voorbereiding min of meer op het punt gekomen waar
ze in Europa rond 1600 opnieuw is beland; bovendien zat er in beide
gevallen vuur in de beweging, scheppingsdrang, onbevangen ontdek-
kersplezier. Er is geen inherent dwingende reden waarom daar in het
eerdere geval geen radicale wending op is gevolgd; de invasies en het
erop volgende naar binnen keren van de Islambeschaving hebben
deze mogelijke voortzetting in de kiem gesmoord.

Anders is het gesteld met die Arabische ‘Newton’ van Sachau. Die
veronderstelt dat de ontwikkeling die met een hypothetische ‘al-
Galilei’ zou zijn ingezet, zich ongebroken had kunnen doorzetten.
Maar daar is geen sprake van. Denk even terug aan de vier kern-
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kwesties die ten grondslag lagen aan de legitimiteitscrisis van midden
17e eeuw: de exegese van de Heilige Schrift, het onderscheid tussen
mens en dier, de vrijheid om aan alles te twijfelen, een wereld van
onverbiddelijke wetmatigheid. Zo goed als in het Christendom bij
monde van onder meer Voet, zou in de Islambeschaving het bizarre
en het heiligschennige van de nieuwe aanpak van natuurverschijnse-
len op minstens ontmoedigend en daarmee verlammend verzet zijn
gestuit.Aan de religieuze en theologische problemen die de moderne
natuurwetenschap oproept, valt in geen enkele beschaving met een
Heilig Boek te ontkomen. Het is alleen die heel eigenaardige ont-
wikkeling van hetWesteuropese Christendom in de richting van een
‘innerweltliche Askese’, die op het nippertje de nieuwe, revolutionaire
vormen van natuurkennis van de ondergang heeft gered. Een hypo-
thetische ‘al-Galilei’ zou zich omstreeks 1050 hebben kunnen mani-
festeren; geen ‘al-Bacon’ zou zijn werk voor de ondergang hebben
kunnen behoeden.

Doel en grenzen van de historische vergelijking
Wat beoog ik met dergelijke uitspraken? Ik pretendeer niet, iets met
stelligheid te poneren dat naar zijn aard nooit meer kan zijn dan een
weliswaar met feiten en redeneringen te staven maar toch onzekere
veronderstelling.Wat ik er wel mee beoog, zal ik nu tot slot in drie
punten beknopt aanduiden.

In de eerste plaats wil ik ermee onderstrepen dat met het door-
zetten van de omstreeks 1640 net begonnen vorming van de
moderne natuurwetenschap, dus met het overwinnen van de legiti-
miteitscrisis van het midden van de 17e eeuw, Europa in menig
opzicht door het oog van de naald is gekropen.Veel in het toenmalig
geschiedverloop had maar een beetje anders hoeven verlopen en het
‘momentum’ zou voorgoed verloren zijn gegaan, de omwenteling als-
nog in de knop gebroken, wie weet zelfs voorgoed. Een historisch
onvermijdelijke gebeurtenis kan het ontstaan van de moderne
natuurwetenschap niet worden genoemd. Niet zo heel veel had toen
anders hoeven lopen, en ik zou deze oratie net alsVoet bij kaarslicht
hebben moeten houden, zonder microfoon of beamer, en u zou niet
uw auto vergeefs om de hoek hebben proberen te parkeren maar
gewoon uw paard aan een boom hebben gebonden.
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Ten tweede beoog ik voor de niet aflatende discussie over de vraag
waarom de moderne natuurwetenschap in Europa is ontstaan, niet in
de Islambeschaving, een begaanbare tussenweg te vinden. Daarbij is
het zaak twee gangbare denkfouten te vermijden. Aan de ene kant
een essentialisme dat een hele beschaving vastspijkert op een enkel
zogenaamd wezenskenmerk — veel in het debat over de Islam van-
daag de dag is er ernstig door aangetast.Aan de andere kant de vlucht
in de eindeloze genuanceerdheid en complexiteit der dingen, waar-
door elke generalisatie bij voorbaat onklaar wordt gemaakt. De histo-
rische vergelijking beschouw ik als een geschikt middel om al te al-
gemene vragen zo toe te spitsen dat er antwoorden bij kunnen
worden gezocht die iets meer zijn dan alleen maar stokpaardjes of sla-
gen in de lucht.

Blijft ten derde de doorslaggevende vraag naar de kwaliteit van die
antwoorden. Om die kwaliteit te toetsen, daarvoor zijn maatstaven
nodig die geen enkel academisch specialisme op eigen houtje in huis
heeft. Het debat over grote kwesties als deze loopt hoe dan ook door,
of academici zich er nu aan onttrekken of niet. Op enige afstand van
het dagelijks straatrumoer, maar wel er mede door gemotiveerd, zou-
den specialisten van uiteenlopende achtergrond en deskundigheid
zich misschien gezamenlijk kunnen buigen over de grote vragen die
hier aan de orde zijn: wetenschapshistorici als ik, die vooral in de
Europese gang van zaken thuis zijn; wetenschapshistorici die de
Islambeschaving als voornaamste veld van studie hebben gekozen;
theologen geverseerd in respectievelijk Christendom en Islam en de
eigenaardigheden van het monotheïsme als zodanig; historici van de
antieke en latere natuurfilosofie; vergelijkend te werk gaande sociaal-
economisch-historici en sociale wetenschappers, enzovoorts.Nu ruim
een half jaar rondlopend aan de Universiteit Utrecht, waar ik vandaag
officieel aantreed, kan ik me goed voorstellen dat zij voor een derge-
lijke samenwerking een bij uitstek geschikte voedingsbodem biedt.

De Universiteit Utrecht
Wat deze universiteit in elk geval biedt, is een spannend samenge-
stelde faculteit Geesteswetenschappen, waar ik dankzij onze voortva-
rende decaan Wiljan van den Akker vlot in ben opgenomen en me
direct welkom ben gaan voelen. Mijn dank geldt eveneens Maarten
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Prak, die als directeur van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis
en Cultuur me even hartelijk als efficiënt welkom heeft geheten.
Samen met Maarten heeft ook Jan Luiten van Zanden me meteen de
gelegenheid geboden in de wekelijkse werkbesprekingen waar zij lei-
ding aan geven verder te kijken dan mijn historische neus lang is.

Die gelegenheid geniet ik zelfs sterker nog in wat hier mijn
wetenschappelijke thuisbasis is, het Descartes Centre. De naam
Descartes is vanmiddag nogal eens gevallen. Mijn eerste wetenschaps-
historische college heb ik hier in Utrecht gelopen, als Leids geschie-
denisstudent in een tijd dat de gratis OV-jaarkaart nog niet was uit-
gevonden. Mijn leermeester, wijlen professor Hooykaas, drukte ons
studenten met de neus op zijn afkeer van deze Descartes.Vooral diens
pretentie van alwetendheid vond hij onverdragelijk. Dat is voor mijn
ontvankelijk gemoed een levensles geworden — het gevaar dat schuilt
in de pretentie na enig zoekwerk de enig passende sleutel op de wer-
kelijkheid te hebben gevonden.Voor die les blijf ik Hooykaas dank-
baar. Hij was hoogleraar bij de bèta’s, maar althans op papier ook een
beetje in de faculteit der letteren, en ik ben er trots op dat ik hem in
dat opzicht ben opgevolgd: voor het eerst sinds hij met emeritaat
ging, heeft deze faculteit weer een wetenschapshistoricus aan boord.
Twee zelfs, wantWijnand Mijnhardt, de inspirerende en voortvarende
pionier en leider van ons Descartes Centre, is recent op de vergelij-
kende wetenschapsgeschiedenis overgestapt. Het Descartes Centre
brengt aan één universiteit door alle faculteiten heen al diegenen bij
elkaar die zich met de geschiedenis en de wijsbegeerte van een tak
van wetenschap bezig houden. Dat is een uniek fenomeen, waar geen
enkele andere universiteit ter wereld op bogen kan — ik ben dank-
baar dat ik als bestuurlid eraan bij mag dragen. Die bijdrage zal niet
beperkt blijven tot de vergelijkende beschavingsgeschiedenis van de
natuurwetenschap, waar ik deze oratie aan heb gewijd. Ik wil de ver-
gelijking de komende jaren ook gaan uitstrekken tot historische over-
eenkomsten en verschillen tussen alpha, bèta en gamma.Volgend jaar
wijdt het Descartes Centre aan dit thema een eerste conferentie.
Wijnand, ik zie ernaar uit er samen werk van te maken.

Mijn hoogleraarschap hier hangt samen met het voorzitterschap
van het Huizinga Instuut. Thomas Vaessens, Paul Koopman, Anne
Hilde van Baal, Susanna de Beer, Jantine Beuvens: ik geniet van ons
opgewekte samenwerken aan de zorgelijke taak, op het terrein van de
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cultuurgeschiedenis het landelijk overkoepelende in de gaten te hou-
den en onderzoekers en promovendi ermee van dienst te zijn.

Uiteraard, en gelukkig maar, brengt mijn leerstoel met zich mee
dat ik weer eens een student zie. Aan de Universiteit Twente had ik
vooral met aankomend ingenieurs van doen. Nu ik, na een noodza-
kelijke pauze, van gewoon hoogleraar daar tot bijzonder hoogleraar
hier ben bevorderd, krijg ik te maken met studenten van andere en
veel gevarieerder pluimage. In de twee masters-opleidingen waar het
Descartes Centre mee is geassocieerd, huizen studenten van de meest
uiteenlopende herkomst, historici en fysici en antropologen ben ik er
al tegengekomen.Wat een feest om, in harmonische samenwerking
met mede-docent Bert Theunissen, hen bezig te zien op een vak-
gebied als het onze, dat van dat alles iets in huis heeft.

Tot slot
mijn naaste familie. Meer dan misschien wel eens lijkt of geleken
heeft, ben ik een familie-mens; sinds ik een prachtcollectie schoon-
zussen en zwagers met hun aanhang en afstammelingen erbij heb
gekregen zelfs meer nog dan tevoren.

Lieve dochter, zoon en broer: om het maar zo eenvoudig moge-
lijk te zeggen, ik ben dol op jullie, en ik geniet van jullie aanwezig-
heid, steeds opnieuw en hier vandaag nog een tikje extra.

Liefste Marita, jij bent op het idee gekomen dat ik mijn nogal
omvangrijke Engelse boek, in de eerste plaats voor mijn vakgenoten
geschreven en nu in finale revisie, maar eens in onze moerstaal moest
gaan samenvatten voor een ruimer publiek. En ook mijn oratie van-
daag markeert dat ik van de zijlijnen van ons vaderlands academisch
speelveld terug ben en weer volop meedoe. Beter dan ikzelf heb jij
doorzien hoeveel goed me dat zou doen. Ik dank je hiervoor, je weet
zelf wel hoe, en waarvoor allemaal nog meer.

En nu echt tot slot toch nog één woord in het Latijn: Dixi.
Oftewel: ik heb gezegd.
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Aantekeningen

Het onderwerp van deze oratie staat uitvoeriger behandeld in mijn boek De herschep-

ping van de wereld.Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard.Amsterdam:Bert

Bakker, 2007. Dat boek gaat op zijn beurt terug op een veel langere, Engelstalige stu-

die die naar verwachting in 2008 uitkomt bij de University of Chicago Press onder de

titel ‘How Modern Science Came Into the World’. In dat boek laat ik elk hoofdstuk

volgen door notities over de gebruikte literatuur waarin ik mijn uitspraken van de

nodige documentatie voorzie.Voorzover in die literatuur het vraagstuk van het ontstaan

van de moderne natuurwetenschap als zodanig wordt behandeld, heb ik haar kritisch

en in onderlinge samenhang besproken in mijn The Scientific Revolution. A

Historiographical Inquiry. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Descartes vs.Voet. Strikt genomen stamt de passage die ik in het begin van deze ora-

tie aanhaal niet uit een rede van Voet, maar uit een these die naar toenmalig gebruik

door een student tijdens een disputatie werd verdedigd. Op het eind van de even lang-

durige als heftig gevoerde disputatie (18, 23 en 24 december 1641) greepVoet, die als

rector presideerde, zelf in om het in deze en andere passages ingenomen standpunt nog

eens met klem naar voren te brengen: A.C. Duker, Gisbertus Voetius. 4 delen; deel II

(Leiden: Brill, 1910), p. 150-153; p. xlv-xlvi. Over het conflict in engere zin is veel

geschreven, vooral door Theo Verbeek, onder meer in zijn beschouwing ‘Crisis te

Utrecht: 1641-1642’. In: Willem Koops, Leen Dorsman & Theo Verbeek (eds.), Née

Cartésienne / Cartesiaansch Gebooren.Descartes en de UtrechtseAcademie 1636-2005.Assen:

Van Gorcum, 2005. Ik vermeld verder Klaas van Berkel,‘Descartes in debat metVoetius.

De mislukte introductie van het Cartesianisme aan de Utrechtse universiteit

(1639–1645)’.Tijdschrift voor Geschiedenis van de Geneeskunde,Natuurwetenschap,Wiskunde

enTechniek 7, 1, 1984, p. 4-18, en CatherineWilson,‘Descartes and the Corporeal Mind.

Some Implications of the Regius Affair’. In: Stephen Gaukroger, John Schuster &

John Sutton (eds.),Descartes’ Natural Philosophy. London: Routledge, 2000; p. 659-679.

Voor de theologische achtergrond heb ik veel opgestoken van R.H. Popkin, The

History of Scepticism from Erasmus to Spinoza. Berkeley: University of California Press,

1979, en vanA.C.Kors,Atheism in France 1650–1729; I:The Orthodox Sources of Disbelief.

Princeton UP, 1990.

Galilei vs. de paus. De literatuur over dit onderwerp is uiterst omvangrijk, vaak door

legenden gekleurd, en in de regel nogal partijdig. Onmisbaar voor het vormen van een

verantwoord eigen oordeel is Maurice A. Finocchiaro,The Galileo Affair.A Documentary

History. Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1989.

Legitimiteitscrisis. De gedachte dat de periode ca. 1645-1660 een dieptepunt in de
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Wetenschapsrevolutie vormt, en dat dat komt door de hier aangeduide legitimiteitscri-

sis, is als zodanig nieuw. Ze vormt een uitwerking van ideeën eerder geopperd door

Joseph Ben-David in zijn The Scientist’s Role in Society.A Comparative Study. Englewood

Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1971, en door Theodore K. Rabb in zijn The Struggle for

Stability in Early Modern Europe. Oxford UP, 1975. Ook borduur ik hiermee voort op

pionierswerk van Steven Shapin & Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump. Hobbes,

Boyle, and the Experimental Life. Princeton UP, 1985, en van Mario Biagioli, Galileo,

Courtier. The Practice of Science in the Culture of Absolutism. Chicago: University of

Chicago Press, 1993, maar dan ontdaan van de wetenschapsrelativistische strekking van

deze beide boeken.

Vormen van religieuze askese. Max Webers gedachtengangen worden vaak wat ver-

groofd weergegeven. Zijn eigen werk vormt de beste ingang; voor de onderhavige

kwestie zijn dat de drie delen van zijn Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie.

Tübingen: Mohr, 1920-1921.

Natuurkennis in de Islambeschaving. Een ook maar enigszins up-to-date overzicht-

in-boekvorm van de geschiedenis van de natuurkennis in de Islambeschaving bestaat

niet, in elk geval niet voor wie zelf de talen in kwestie niet machtig is. Terwille van

hoofdstuk 6 ‘The Nonemergence of Early Modern Science Outside Western Europe’

in mijn The Scientific Revolution. A Historiographical Inquiry ben ik me op het eind van

de jaren ’80 in dit onderwerp gaan verdiepen. Steeds is het vinden van niet al te gespe-

cialiseerde literatuur op wetenschapshistorisch adequaat niveau een bron van zorg

gebleven, al zijn met name Jan Hogendijk,A.I. Sabra en F. Jamil Ragep me behulpzaam

geweest. Profijt heb ik in het bijzonder getrokken van de volgende literatuur:

� TWEE SUMMIERE OVERZICHTEN:A.I. Sabra, ‘Science, Islamic’ in Dictionary of

the Middle Ages (ed. J.R. Strayer), vol. 11, NewYork (Scribner’s), 1988, p. 81-

89, en ch. 8 (‘Science in Islam’) van David C. Lindberg, The Beginnings of

Western Science. Chicago: University of Chicago Press, 1992;

� DE VERTAALSLAG IN HET BAGDAD VAN DE ABBASIDEN: Dimitri Gutas,Greek

Thought,Arabic Culture.The Graeco-ArabicTranslation Movement in Baghdad and

Early Abbasid Society (2nd–4th/8th–10th centuries). London/New York:

Routledge, 1998; Scott L. Montgomery, Science in Translation. Movements of

KnowledgeThrough Cultures andTime. Chicago: University of Chicago Press,

2000;

� DE KWESTIE VAN VERVAL: J.J. Saunders,‘The Problem of Islamic Decadence’.

Journal ofWorld History 7, 1963, pp. 701-720 (de aangehaalde passage staat op

p. 716);

� MEER GESPECIALISEERDE LITERATUUR: Tal van lemmata in drie recente

encyclopaedieën, nl.Roshdi Rashed (ed.),Encyclopedia of the History of Arabic

Science (3 vols.; London:Routledge, 1996);Helaine Selin (ed.),Encyclopaedia

of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures.
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Dordrecht: Kluwer, 1997, en Ivor Grattan-Guinness (ed.), Companion

Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences (2 vols.;

London: Routledge, 1994; verder Aydin Sayili, The Observatory in Islam and

Its Place in the General History of the Observatory.Ankara, 1960;Magid Fakhry,

A History of Islamic Philosophy. NewYork: Columbia University Press, 1970;

Michiel Leezenberg, Islamitische filosofie. Een geschiedenis.Amsterdam: Bulaaq,

2001; David A. King, ‘Science in the Service of Religion: The Case of

Islam’: ch. 1 of idem, Astronomy in the Service of Islam. Aldershot:Variorum,

1993; Albert Van Helden, Measuring the Universe. Chicago: University of

Chicago Press, 1985, p. 29-33; Fadlou Shehadi, Philosophies of Music in

Medieval Islam. Leiden:Brill, 1995; F. Jamil Ragep,‘Tusi and Copernicus:The

Earth’s Motion in Context’.Science in Context 14,March/June 2001; p. 145-

163; Ekmeleddin Ihsanoglu, Science,Technology and Learning in the Ottoman

Empire. Aldershot: Ashgate Variorum, 2004; John Walbridge, ‘Islam and

Science’. Islamic Studies 37, 3, 1998; p. 395-410.

Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap. De grote pionier van de cross-

cultural vergelijking op wetenschapshistorisch gebied is Joseph Needham geweest, in

zijn veeldelige Science and Civilisation in China (1954— ) en in reeksen essays. Ik heb

zijn aanpak en visie (geconcentreerd op een doorgaande vergelijking tussen China en

Europa) uitvoerig en nogal kritisch besproken in het boven vermelde hoofdstuk 6 van

mijn The Scientific Revolution. Daar vergelijk ik bovendien Needhams aanpak met een

comparatieve beschouwing over de geschiedenis van de natuurkennis in de Islam-

beschaving en in Europa:‘Appendix II’ van het boven vermelde boek van Aydin Sayili,

waar A.I. Sabra mij indertijd op attent maakte. Op p. 408 in die Appendix trof ik de

passage van Sachau aan die ik in de tekst citeer. Max Webers methodologische recht-

vaardiging van een historisch-comparatieve aanpak is te vinden in een weinig bekend

geschrift van hem: ‘Objektive Möglichkeit und adäquate Verursachung in der histori-

schen Kausalbetrachtung’. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen:

Mohr/Siebeck, 1922; p. 266-290, met de sleutelpassage op p. 279-280. Overtuigender

nog dan Webers uiteraard verbale betoog is een Britse film getiteld ‘Sliding Doors’

(1994; licht en tegelijk puntig geregisseerd door Peter Howitt, met Gwyneth Paltrow

als de roerende heldin in twee zorgvuldig gesynchroniseerde rollen).
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