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Vraag en wedervraag 
Nog nooit heb ik iemand gevraagd: “Gelooft u in quantummechanica?” Hoeft 

ook niet, want het quantumgedrag van het Heelal is een bewezen feit waaraan 
wij onder andere ons leven te danken hebben: zonder quanta geen genetica. 
Maar mensen vragen mij op hun beurt wel om de haverklap: “Gelooft u in god?” 

Daarop heb ik een vaste tegenvraag: “Welke bedoelt u?” Daarmee wek ik een 
heilzame verwarring bij de vraagsteller, die zich er tot dat moment niet van 
bewust was dat hij of zij eigenlijk bedoelde: “Gelooft u in mijn god?” Tenzij de 
ondervrager een rabiate fundamentalist is – en dat komt nogal eens voor – kan ik 
dan opmerken hoe buitensporig veel goden de mensheid zoal heeft aanbeden: 
Shamash, Bunjil, Quetzalcoatl, Wodan, Marduk, Allah, Rama, Zeus... noem 
maar op, en dan heb ik het nog niet eens over hun bijkomstige geesten, engelen, 
nimfen en satyrs. Het lijkt mij volkomen terecht om van mijn vraagsteller te 
verlangen dat die er tenminste eentje specificeert alvorens ik antwoord geef. Het 
is bij al die talloze gelegenheden nog nooit gebeurd dat deze er een aanwees. 
Allicht, want de gelovige in kwestie voelt met zijn klompen aan dat ik dan 
doorvraag: “Juist, u bedoelt Jahweh. Waarom niet Venus?” 

Nu ik u aldus op het verkeerde been heb gezet, grijp ik de kans om meteen in 
te koppen dat het hier niet om geloof als zodanig zal gaan. Wel zal ik betogen 
dat geloof een specifieke vorm is van iets algemeners, dat ik hier een overtuiging 
zal noemen. Een overtuiging is een opvatting waarvan de overtuigde vindt dat 
die boven iedere vorm van kritiek, twijfel of discussie verheven is: een 
overtuiging is een mening die is verhard tot axioma. 

Daarnaast zal ik het hebben over meningen. Een mening is een opvatting die 
weliswaar enig contact heeft met de werkelijkheid, maar die herzien kan worden 
in het licht van discussie, logica, of meer en beter contact met die werkelijkheid. 

Tenslotte gaat het hier ook over een derde soort begrip, namelijk feiten. Een 
feit is een mening die zo goed en zo vaak getoetst is, en die zo stevig is 
verankerd in ervaring, proefnemingen en logica dat er nauwelijks aan te 
twijfelen is. 

Samenvattend: het gaat hier over feiten; meningen; overtuigingen; de wissel-
werking daartussen; en het verband dat dit alles heeft met de wetenschap. Een 
voorbeeld van een feit is: stoom, water en ijs bestaan alledrie uit dezelfde soort 
deeltjes. Een mening is bijvoorbeeld: alle mensen worden gelijk in rechten en 
waardigheid geboren. Een overtuiging kan een geloof zijn, een politieke 
ideologie, een opvatting over een voetbalclub, en dergelijke. Het verband met de 
wetenschap is: feitjes worden meestal geboren als meningen, die dankzij de 
wetenschappelijke aanpak kunnen veranderen en opgroeien tot volwassen feiten. 
Overtuigingen daarentegen komen nooit van hun plaats en zijn dus naar hun aard 
onwetenschappelijk. 

De organisatoren van de Socrateslezing vroegen mij of ik iets kon zeggen 
over het belang van de wetenschap voor het humanisme. Wat is de relatie tussen 
die twee? Is wetenschap ook een levensbeschouwelijke inspiratiebron? Wat 
heeft de wetenschap te bieden in het maatschappelijk debat? Omdat ik van 
mening ben dat de waarde van je leven kan worden afgemeten aan wat je na je 
dood achterlaat, zou ik het liever iets breder en dienstbaarder formuleren: wat 
kan de wetenschap bijdragen aan de maatschappij en aan de wereld 
daaromheen? 
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Die bijdrage kan ruwweg worden gesplitst in tastbare of instrumentele zaken, 
zoals een medicijn of een woordenboek, en immateriële. Over de eerste 
categorie is al reusachtig veel gezegd, ook door mij, dus zal ik er kort over zijn: 
alles om je heen is wetenschap. Van je contactlenzen tot je schoenzolen, van de 
vullingen die je gebit redden tot de penicilline die je leven redde, ‘t is 
wetenschap. TomToms, iPhones en hun soortgenoten werken via satellieten, 
bomvol toegepaste wis- en sterrenkunde. 

Hier wil ik verder ingaan op de tweede soort wetenschappelijke bijdrage: wat 
heeft de wetenschap gedaan, en wat kan zij nog doen, voor – laat ik het zo maar 
noemen – voor de ziel van de mens en de maatschappij? Je ziel: opvattingen, 
gedrag, ervaringen, angsten en vreugdes, omgang met jezelf en met anderen. 

Ik zal betogen dat de wetenschappelijke aanpak net zo nuttig kan zijn als de 
wetenschappelijke ontdekkingen die zijn gedaan dankzij die aanpak. Niet in de 
vorm van een ‘methode’, een ‘algebra der wijsheid en der vooruitgang’ die je 
maar hoeft toe te passen om blij en gelukkig te worden. Juist niet zoiets als een 
rekenmethode die onfeilbaar het antwoord geeft op de vraag hoeveel drie maal 
zeven is, maar wel een aanpak die inzicht geeft in alle mogelijke rekensommen, 
en waarmee je suggesties kunt doen over de manier waarop je die zou kunnen 
oplossen. 

 
 
 
Feiten, meningen, overtuigingen 
Een feit is een opvatting die zo goed en zo vaak getoetst is, en die zo stevig is 

verankerd in ervaring, proefnemingen en logica dat er nauwelijks aan te 
ontkomen valt. Feiten dus, zoals ‘de Aarde draait’, en wie beweert niet te weten 
wat een feit is, die liegt, tenzij hij onbekommerd water in zijn benzinetank gooit. 

Een mening is een opvatting die weliswaar enig contact heeft met de 
werkelijkheid, maar die herzien kan worden in het licht van discussie, logica, of 
meer en beter contact met die werkelijkheid. Ten gevolge van een mening en een 
discussie daarover kun je wel eens een vriendschap verliezen maar klappen 
hoeven er niet te vallen. Tussen feiten en meningen bevindt zich een breed 
overgangsgebied. Wie veronderstelt dat de Aarde een bol is, spreekt een mening 
uit zolang er nog onvoldoende bewijs is voor de juistheid van deze stelling, die 
in eerste instantie nogal onwaarschijnlijk klinkt voor wie niet verder kijkt dan 
zijn achtertuin lang is. Zolang het nog erg onduidelijk is wat er is gemeten en 
hoe dat te verklaren is  – kortom, zolang er nog veel redelijke twijfel is – blijft 
het bij een mening. Maar uiteindelijk kan die mening – in de wetenschap meestal 
plechtig ‘veronderstelling’ of ‘hypothese’ genoemd – zover naar de kant van de 
zekerheid opschuiven dat we van een feit gaan spreken. 

Een overtuiging is een mening waarvan de overtuigde vindt dat die boven 
iedere vorm van kritiek, twijfel of discussie verheven is: een overtuiging is een 
mening die is versteend tot axioma. Overtuigingen zijn beslist niet alleen 
godsdienstig. Een overtuiging kan een politiek heilssysteem zijn, geloof in de 
zegeningen van de vrije markt, het gelijk van de kraakbeweging, of de 
overtuiging van de voetbal-hooligan. Een overtuigde duldt geen tegenspraak, 
zelfs geen discussie. Hun spreekvorm is: eerst een krasse uitspraak doen en zich 
vervolgens beroepen op hun zwijgrecht. 
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Feiten, meningen en overtuigingen worden maatschappelijk heel verschillend 
gewaardeerd. Feiten worden ofwel toegepast dan wel voor kennisgeving 
aangenomen, ofwel verdachtgemaakt of bestreden als ze niet welkom zijn (zoals 
bijvoorbeeld in het klimaatdebat), ofwel botweg ontkend. 

Meningen staan in veel hoger maatschappelijk aanzien dan feiten, zoals bij 
alle media te lezen en te zien is. Zolang het gaat over onmeetbare zaken als de 
grootheid van een popzanger is dat nog te begrijpen, maar waarom vraagt een 
journalist mij “Wat is jouw mening over zwarte gaten?” 

Overtuigingen zijn soms zo hoog gewaardeerd dat de overtuigden erin zijn 
geslaagd om voor hun overtuiging een speciale beschermde status te verwerven, 
zoals in het geval van godsdienst, die in onze Grondwet niet gewoon onder de 
vrijheid van meningsuiting valt maar een apart artikel heeft. Aldus erkent de 
wetgever dat het hier niet gaat om een mening – die immers expressis verbis vrij 
uitgesproken mag worden – maar om een bepaald type overtuiging dat apart 
genoemd wordt. 

Het is een nuttige oefening om bij uitspraken na te gaan of het een feit, een 
mening of een overtuiging betreft. Dan zal blijken dat het verschil tussen feiten 
en meningen gradueel is, hoewel het zeer groot kan zijn. Het verschil tussen die 
twee en overtuigingen echter is onoverbrugbaar: daarvoor zorgt het absolutisme 
van de overtuiging. Dat scherpe onderscheid wordt door de meeste mensen ook 
zo gevoeld. Men spreekt wel dramatisch over “van je geloof vallen”, maar nooit 
over “van je mening vallen” of “van je astrofysica vallen”. 

“De mens is geneigd tot alle kwaad” is een overtuiging, want die wordt niet 
door de waarnemingen bevestigd en is nochtans een leerstelling die in twintig 
eeuwen niet is herroepen. Het zou moeten zijn “De mens is in staat tot alle 
kwaad”, want daarvoor bestaat overweldigend veel bewijsmateriaal, onder 
andere door toedoen van overtuigden. 

 
 
 
Felle conflicten 
Tussen feiten, meningen en overtuigingen heerst een voortdurende spanning. 

Ik zal verderop aantonen dat feiten en meningen vreedzaam naast elkaar kunnen 
bestaan. Overtuigingen echter leiden onveranderlijk tot onoplosbare conflicten, 
want geen twee overtuigingen zijn precies hetzelfde en zij moeten volgens de 
overtuigden toch beide absoluut geldig zijn. Een overtuigde is ipso facto een 
sectariër. En omdat er, in tegenstelling tot feiten en meningen, geen procedure is 
om verschillen tussen overtuigingen bij te leggen of te overbruggen blijft alleen 
het bewijs door volledige intimidatie nog over. Daar wordt door overtuigden dan 
ook ruimschoots gebruik van gemaakt. “Mijn argument telt zes punten,” zegt de 
overtuigde vanachter zijn revolver. 

Overtuigingen ondermijnen iedere saamhorigheid en zijn dus zelfs in 
Darwiniaanse zin fout voor een sociale diersoort als wij. Als het overtuigden al 
opvalt dat er reusachtig veel meer is dan hun eigen uitverkoren leer, is dat 
vrijwel altijd in de context van het ontkennen, kleineren of bestrijden van die 
alternatieven. Ook het even grote feit dat er in het verleden nog veel meer 
overtuigingen bestonden die nu geen aanhangers meer hebben maar ooit als 
waarheid golden, geeft hen nauwelijks stof tot nadenken. 
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Het heeft even geduurd voor het tot mij doordrong waarom al die 
tegenstrijdigheden hen niet storen, namelijk: dat overtuigden sowieso geen 
ruime belangstelling voor feiten hebben, ja zelfs dat zij zich erdoor bedreigd 
voelen. Tegenspraak is in de wetenschap een verkeersbord dat meestal ‘stop’ 
betekent, en soms een rotonde aanduidt vanwaar een aantal wegen ontspringt – 
de geboortegrond van een nieuwe ontdekking. Maar wie overtuigd is, hangt 
direct of indirect het credo quia absurdum aan, een overtuiging aanhangen juist 
omdat het niets feitelijks heeft. 

In onze maatschappij zijn de meest zichtbare en invloedrijke overtuigingen 
godsdienstig van aard. Dus ontkom ik er niet aan hierover een beetje uit te 
weiden, hoewel een overtuiging – een mening die wordt gesteld als onaantast-
baar axioma – allerlei onderwerpen kan hebben. Overtuigingen die geenszins tot 
de religieuze sfeer behoren kunnen nochtans zeer schadelijk zijn. Voorbeelden 
daarvan zijn de afwijzing van kernenergie, het geloof in privatisering van 
overheidstaken, en geloof in oneindige groei. 

Wie een steenpuist heeft wil antibiotica, geen gebed om genade. Toch zijn er 
mensen die dan na hun volledig lichamelijk herstel zeggen “God geneest, de 
dokter strijkt het geld op.” Waaruit blijkt dat de penicilline hen dan wel 
lichamelijk heeft hersteld, maar dat het met hun geestelijk herstel nog niet zo wil 
vlotten. De Eed van Hippocrates verbiedt de arts om zo’n farizeeër op straat te 
zetten, en dat is jammer want daar in de kou komt hij misschien tot het inzicht 
dat diezelfde almachtige genezende god dan ook verantwoordelijk is voor ziekte. 

Een van de beruchtste en meest besproken aanvaringen tussen feiten en 
godsdienstige overtuigingen is de veroordeling van Galileo Galileï ter zake van 
ketterij, omdat hij de beweging van de Aarde rond de Zon niet als een mening of 
veronderstelling weergaf, maar als een feit ondersteund door talrijke 
waarnemingen en logische redeneringen. In een niet door Galileï geautoriseerd 
voorwoord bij zijn boek probeerde een van zijn medestanders dit nog te 
verhullen, maar vergeefs. 

De reden dat wetenschappers regelmatig verwijzen naar de zaak-Galileï is 
niet dat zij het nodig vinden om de feiten van de kosmologie erkend te zien door 
een kerk. Immers, wie denkt dat de Aarde plat is en stilstaat te midden van een 
handjevol sterren is een zonderling die verder niemand kwaad doet. Het gaat er 
zelfs niet om dat het vonnis achteraf onjuist wordt genoemd, want dat brengt de 
talloze mensen die wel om soortgelijke redenen werden gedood niet weer tot 
leven. Nee, die verwijzing blijft nodig zolang religieuze leerstellingen zich nog 
steeds begeven op gebieden waar zij onhoudbaar zijn. Tegenwoordig is dat 
voornamelijk op het terrein van de biologie, maar het effect is algemener: waar 
een godsdienst zich heeft uitgesproken over verifieerbare zaken is die uitspraak 
onveranderlijk fout gebleken. 

Deze eigenschap is niet beperkt tot aanhangers van min of meer gevestigde 
systemen: bij zorgvuldige beschouwing blijkt het te gelden voor iedere vorm van 
overtuiging. Wie tien astrologen vraagt een horoscoop te trekken, krijgt even 
zoveel verschillende producten te lezen die elkaar op essentiële punten 
tegenspreken. Dat geeft astrologen echter geen aanleiding hun wichelarij aan de 
wilgen te hangen. Er is dan ook niet zoiets als ‘bijgeloof’: het woord suggereert 
dat er een bijgelooftest bestaat, maar hoe kun je experimenteel ‘bij’geloof 
onderscheiden van ‘gewoon’ geloof? Men leze ‘geloof’ hier niet als geloof in 
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goden: iedere politieke heilsleer is een soort geloof, ook al komen er geen 
opperwezens aan te pas (tenminste als je de Grote Leider niet meerekent). 

Een aantal jaren geleden was ik zo dom en ijdel om mee te doen aan een 
televisie-praatprogramma over graancirkels, figuren die worden gemaakt door in 
een korenveld de halmen volgens een min of meer sierlijk patroon plat te 
trappen. Deze vorm van landschapskunst werd bedacht en uitgevoerd door twee 
Engelse kunstenaars, Doug Bower en Dave Chorley, en vervolgens nageaapt 
door talloze andere grappenmakers. Het tv-programma bleek in te houden dat 
een vijftal mensen, van licht tot ernstig verward, gedurende een klein halfuur 
mocht belijden dat graancirkels door marsmannetjes gemaakt worden. Daarna 
mochten er twee - een intelligente en welbespraakte boerin en ik, veel minder 
snedig - weerwerk bieden. Het bleek dat elk van die vijf mensen een andere 
verklaring voor graancirkels had, maar ieder deed alsof zijn verhaal door die van 
de andere vier werd versterkt. 

De presentatrice deed of er niets bijzonders aan de hand was. Kijkcijfers, 
nietwaar. Tegenstrijdigheid is contrabande in de wetenschap, maar passeert 
zonder moeite de douane van de kletskousen. Dat alle horoscopen iets anders 
vertellen bij dezelfde geboortedatum maakt geen enkele sterrenwichelaar 
brodeloos. Dat alle overtuigingen inhoudelijk met elkaar strijdig zijn doet 
mensen niet nadenken over het waarheidsgehalte van hun opvattingen. “Er zijn 
vijfduizend graancirkels gemaakt, en van de meeste kennen we de makers niet. 
Dus kunnen ze niet allemaal door mensenhanden gemaakt zijn,” blufte een van 
de deelnemers. Dat er op de wereld miljoenen grafitti gemaakt zijn waarvan we 
de makers nog veel minder kennen is blijkbaar onvoldoende reden die ook als 
buitenaards te bestempelen, maar wie weet komt dat nog. 

 
 
 
Angst en absolutisme 
Een overtuiging is absoluut. Uit de waarnemingen blijkt dat mensen een 

opmerkelijke zucht naar absoluten hebben. Zij snakken naar onvoorwaar-
delijkheid en axioma’s. Die aantrekkelijkheid van het absolute is te verklaren uit 
des mensen angst voor onzekerheid. Overal ligt die op de loer, en wordt 
bezworen met het inroepen van absoluten zoals “tot de dood u scheidt” in 
trouwplechtigheden. Ik ontken de reden voor die angst niet en ben er niet 
minachtend over, want onzekerheid betekent vaak een gevaar waartegen een 
dam moet worden opgeworpen. Men roept om een absolute heerser, zoals bij het 
Führerprinzip in de politiek, de laatste jaren weer zeer actueel. Of in een 
absoluut geloof, een absolute voetbalclub of nationaliteit. Zo verrukkelijk vrij 
van twijfel. 

Maar het Heelal laat zich niet bij de neus nemen. Elke overtuiging is in wezen 
een struisvogelzekerheid. Niet zozeer omdat je partner vreemd kan gaan ondanks 
die trouwbelofte, want dat gebeurt lang niet altijd, maar wel omdat absoluten 
niet echt bestaan en het toeval altijd een rol speelt. Vandaar ook de heilige 
verontwaardiging als men eindelijk ontdekt dat ook in de wetenschap fouten 
worden gemaakt. Maar wetenschappers wisten allang dat zij de wijsheid niet in 
pacht hebben. Dat weten zij misschien beter dan wie ook en in elk geval met 
meer recht van spreken. 
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Die zucht naar absoluten is universeel omdat elk levend wezen dat enig 
bewustzijn heeft wordt blootgesteld aan talloze onbekende en mogelijk 
bedreigende zaken, en aan de daaruit voortkomende onzekerheid. In hoofdstuk 
17 van In de schaduwen van morgen (1935) schrijft de geschiedkundige Johan 
Huizinga: 

 
Ik zie weer bij den ingang van een klein Chineesch dorp de strooken 
rood papier op de muren en aan de huizen, met spreuken, die onheil 
van allerlei aard moeten weren. De bewoners ontleenen er 
ongetwijfeld een gevoel van veiligheid aan. En wat is veiligheid 
anders dan een gevoel? - Hoe praktisch, en hoe goedkoop!  

 
Een dier dat intelligent genoeg is om te beseffen dat er alternatieven zijn 

waartussen gekozen kan worden heeft een bewustzijn. Ik kan mij voorstellen dat 
bij voldoende ontwikkeling een diersoort in staat is om niet alleen een bewuste 
lijst van gegevens bij te houden (in zulke heuvels zitten meestal konijnen; als het 
regent word ik nat) maar ook een lijst kan opstellen van onbekendheden (hoe 
ziet een konijnehol er van binnen uit? wat is regen?) 

Veel van zulke onbekendheden zullen worden gezien als een mogelijke 
bedreiging. Soms terecht, zoals een donderslag of een vulkaanuitbarsting, en 
soms ten onrechte, zoals een maansverduistering. Zo ontstaat een toestand 
waarin het dier zich tussen twee werelden bevindt: slim genoeg om feiten te 
onderkennen, vragen te stellen en alternatieven te overwegen, maar te weinig 
ontwikkeld om het onbekende en onzekere te aanvaarden als normaal en 
neutraal. 

Angst voor het onbekende is vaak terecht. De echtheid van de oorzaken van 
die angst kan men ofwel aanvaarden als een vingerwijzing om op te passen (dat 
wil zeggen feiten erkennen) ofwel afwijzen en ontkennen door middel van 
bezweringen. Voor een bezwering is het nodig om een absoluut te postuleren, 
anders zou het weleens niet kunnen helpen. 

Ik vermoed dat de mens zo’n halverwege-diersoort is, in welke de grote 
aantrekkingskracht van ‘het absolute’ als gedragsvorm is ontstaan rondom de 
wereld van het onbekende. Als dat zo is, dan volgt daaruit bijna automatisch dat 
geloof (persoonlijke opvattingen en vermoedens over wat onbekend is) kan 
uitgroeien tot godsdienst (groepsgedrag ten overstaan van het onbekende). Maar 
anderzijds heeft onze diersoort H. sapiens een radicaal nieuwe manier ontdekt 
van omgang met het onbekende, die op gespannen voet staat met ieder 
absolutisme: de wetenschap. 

 
 
 
Kritische spiraal 
Er is een andere manier om met het onbekende en met onzekerheid om te 

gaan: het ontbreken van kennis aanvaarden als natuurlijk en onvermijdelijk, dit 
tekort systematisch terugdringen door proefondervindelijk onderzoek, en feiten 
onderscheiden van meningen. 

Die manier wordt soms de ‘wetenschappelijke methode’ genoemd, maar dat 
is een ongelukkig gekozen naam. Het gaat namelijk niet om een soort ‘algebra 
der ontdekking’, een scherp en eenduidig voorschrift om feiten te achterhalen, 
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maar om een manier om kennis te verwerven die omstreeks de zestiende en 
zeventiende eeuw vaste vorm heeft gekregen en sindsdien niet verbeterd is, en 
die grote gelijkenis vertoont met de door Darwin en Wallace ontdekte 
biologische evolutie. 

Dat werkt ruwweg alsvolgt: gegeven een verzameling dingen, die tastbaar 
kunnen zijn of abstract (dieren of veronderstellingen). Stel dat de leden van die 
verzameling niet allemaal precies hetzelfde zijn: er is variatie. Stel verder dat de 
eigenschappen van elk lid van zo’n verzameling kunnen worden doorgegeven in 
de loop van de tijd (nakomelingen van dieren, uitwerkingen van de veronder-
stellingen). Als er dan een toets is die kan verhinderen dat ontoepasselijke 
eigenschappen worden doorgegeven (dier wordt opgegeten, hypothese klopt niet 
met wat er gebeurt in het Heelal) dan blijven er op den duur steeds meer ‘goede’ 
exemplaren in de verzameling over – ‘goed’ in de zin dat zij op dat moment 
beter zijn aangepast aan de wereld waarin zij verkeren dan die welke zijn 
uitgeschakeld. 

Het pad van de evolutie is onvoorspelbaar en grillig. De resultaten zijn nooit 
volmaakt vanwege de aard van het proces. In de wetenschap kun je nooit 
helemaal en voor altijd gelijk hebben, behalve misschien in de wiskunde. 
Evolutie is mogelijk dankzij het toeval dat variatie veroorzaakt, dus wordt nieuw 
wetenschappelijk inzicht niet bereikt door een automatisch proces of methode – 
geen ‘algebra der ontdekking’ – maar door een creatieve daad, een schepping. 

Je zou de evolutie van wetenschappelijk begrip een kritische cyclus kunnen 
noemen, maar omdat onze kennis steeds toeneemt is het beter om over een 
kritische spiraal te spreken. Kritiek en conflict zijn daarvan wezenlijke 
onderdelen. Hoewel er van tevoren geen rechte weg ligt, blijken de schuifelende 
stapjes in de doolhof van ons Heelal achteraf wel een patroon te vertonen. Geen 
‘methode’ maar wel een herkenbaar proces, een ‘wetenschappelijke aanpak’: een 
kritische spiraal van vier opeenvolgende stappen waarmee de blinde 
onderzoekende mol zich door de duistere grond van terra incognita wroet. Stap 
1: een waarneming, gedaan met de zintuigen of met een instrument of beide. 
Stap 2: een opmerking over die waarneming, meestal in verband met andere, 
eerdere waarnemingen en theorieën. Stap 3: een veronderstelling over het 
mechanisme dat die waarnemingen verklaart. Stap 4: een voorspelling over 
nieuw te verrichten waarnemingen of proeven op grond van die veronderstelling. 
Stap 5 is weer een waarneming, dus een Stap 1 van de volgende omwenteling 
van de schroef. 

Aldus is helemaal niets in de wetenschap ‘vanzelfsprekend’, ‘evident’, 
‘logisch’ of wat dan ook. Alles is afhankelijk van wat er in het Heelal gebeurt 
(Stap 1), en onze opvattingen over wat ‘natuurlijk’ is doen er helemaal niets toe. 
Sterker nog, in de meeste gevallen zijn a priori opvattingen juist een rem op het 
ontdekkingswerk. 

Wie zich met wetenschap bezighoudt doet daarmee afstand van absolute 
zekerheid. De beloning daarvoor is, dat je dan ook uitspraken kunt doen over de 
bouw en de werking van ons Heelal, met alles wat daarin is, die geen mens ooit 
uit zichzelf zou hebben bedacht. 

Wetenschappelijk rationalisme kan niet intolerant zijn want wij weten nooit 
alles, en niets ooit helemaal zeker. Maar bij ons is de twijfel systematische 
twijfel en een essentieel onderdeel van de methode, de aanpak, de machinerie; 
niet iets waarom je angstig moet vragen “Gelooft u in...” – quantummechanica, 
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evolutie, de algemene relativiteitstheorie. “God does not exist” (Dawkins) is dan 
ook geen wetenschappelijke uitspraak. “Je n’avais pas besoin de cette 
hypothèse” (Laplace) is dat wel. 

Het is ook niet echt verbazingwekkend dat wetenschappers ruimschoots 
toleranter zijn dan mensen die een overtuiging aanhangen, ook al kunnen 
onderzoekers zich bij gelegenheid pittig uitspreken. Niets in de wetenschap is in 
formele zin absoluut zeker, maar vaak wel bijna.  Ik citeer Christiaan Huygens 
uit zijn Traité de la Lumière (ik heb de tekst iets aangepast aan eigentijds 
taalgebruik): 

 
Men ziet hier een soort redenering die niet zo’n grote zekerheid biedt 
als de wiskunde, en daar soms sterk van kan verschillen. Waar 
wiskundigen hun stellingen bewijzen uitgaande van zekere en 
vaststaande uitgangspunten, ontdekken natuurkundigen principes 
aan de hand van de gevolgen daarvan. Zo liggen de zaken nu 
eenmaal. Toch is het mogelijk om op die manier een mate van 
waarschijnlijkheid te bereiken die bijna niet onderdoet voor absolute 
zekerheid. Dat gebeurt wanneer de berekende gevolgen van de 
veronderstelde principes precies overeenkomen met de resultaten 
van experimenten. Vooral wanneer daar erg veel van zijn, en in het 
bijzonder wanneer men, op grond van de gedane veronderstellingen, 
nieuwe dingen heeft voorspeld die dan inderdaad blijken te bestaan. 
 

Op deze manier ontstaan feiten. Daarbij gebeurt niets akeligs, behalve soms 
de gewone conflicten tussen mensen onderling, want wetenschappers zijn behept 
met precies hetzelfde pakket ondeugden als anderen. Niet dat zij dus zoveel 
deugdzamer zijn, maar de wetenschappelijke aanpak bevat de deugd. 

 
 
 
De ringen van Saturnus 
Een prachtig voorbeeld van een omwenteling van de kritische spiraal is 

Christiaan Huygens’ verklaring van de ringen van Saturnus. In veel populaire 
publicaties staat dat Huygens die ringen heeft ontdekt, maar dat is niet zo: hij 
heeft ze verklaard, in de zin dat hij kon aantonen wat de oorsprong is van de 
vreemde uitsteeksels aan de planeet die al door Galileï en Cassini waren 
opgemerkt. De telescopen die Huygens en zijn broer Constantijn junior bouwden 
waren wel goed, maar lang niet goed genoeg om Saturnus door het onvolmaakte 
glas van de lenzen en door de woelige atmosfeer van de Aarde scherp te zien. 
Maar Huygens had de helderste maan van Saturnus – die hij Titan noemde – 
ontdekt, en door die te volgen verkreeg hij een langgerekte symmetrische 
ellipsbaan rondom Saturnus. Christiaan was een meester in de meetkunde en 
leidde daaruit direct af dat de werkelijke baan in de ruimte vrijwel cirkelvormig 
is, maar afgeplat lijkt doordat het baanvlak in projectie onder een hoek wordt 
gezien. Dat was dus stap 1: de waarneming. 

Vervolgens moet hij hebben opgemerkt – dat vermoed ik tenminste, het staat 
nergens beschreven – dat de lange as van de geprojecteerde baan precies in de 
richting ligt van de uitsteeksels van de planeet. Dat was stap 2. 
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Hij kon daaruit gissen (stap 3) dat die uitsteeksels ontstaan doordat de planeet 
wordt omgeven door een platte ring die in hetzelfde vlak ligt als de baan van 
Titan. 

Vervolgens moet hij zich hebben gerealiseerd dat er in de loop van de tijd een 
toestand kan ontstaan waarin, door de baanbewegingen van Saturnus en Aarde, 
die ring precies op zijn kant wordt gezien vanaf onze planeet. Als de ring erg 
plat is, zal hij dan gedurende enige tijd effectief onzichtbaar zijn. Hij berekende 
wanneer dat zou moeten gebeuren en volbracht daarmee stap 4: een verifieerbare 
voorspelling. 

Op grond daarvan gingen hij en andere astronomen waarnemingen doen, en 
uiteindelijk bleek dat de ringen in de voorspelde periode inderdaad onzichtbaar 
waren. Dus was deze omloop van de kritische spiraal geslaagd en kon Huygens’ 
veronderstelling promoveren tot een feit. 

 
 
 
Wetenschap 
De kritische spiraal is een superkorte weergave van de werkwijze van de 

wetenschap. Niet zozeer omdat het een onveranderlijke procedure is, een 
‘algebra der ontdekking’, maar omdat achteraf blijkt dat die omschrijving de 
gemiddelde gang van zaken vrij goed samenvat. Wetenschap wordt in woorden-
boeken omschreven alsof het een ding is, of een methode. Maar wetenschap is 
veeleer een geestestoestand, zoals angst of vreugde. Het klinkt als een citaat uit 
het padvindershandboek, maar toch: het is een bereidheid. Een wetenschapper is 
bereid zich een slag in de rondte te werken voor niets (nooit echt geld en zelden 
echt resultaat) en bereid tot eindeloos leren. Die voorwaarden zijn noodzakelijk, 
maar niet voldoende. Er is een derde nodig: de bereidheid zich door de feiten te 
laten terechtwijzen.  

Wetenschap is niet voor watjes. Er zijn dan ook nogal wat vakgenoten die in 
hun weerstand fossiliseren, omdat zij zich de nieuw gedane ontdekkingen niet 
kunnen indenken. Niet voor niets telt verhuizen als een van de grootste 
stressfactoren, zelfs als je naar een beter en groter huis verkast. Genen en 
computerchips worden door jongeren niet beter begrepen of aanvaard dan door 
ouderen, maar ze worden gewoon geabsorbeerd, zij zijn deel van het landschap 
geworden, zoals Urk en Schokland na het droogmaken van de Noordoostpolder. 

Een schijnbare paradox in het wetenschappelijk onderzoek is dat alle feiten 
tijdelijk zijn, maar sommige zijn tijdelijker dan andere. Er zijn feiten waarop ik 
een zeer hoog bedrag wil verwedden dat ze over honderd jaar nog bestaan: de 
bolvorm van de Aarde, de lading van het elektron, de structuur van DNA. Maar 
er zijn er ook waarvan ik vrijwel zeker weet dat ze over vijftig jaar niet meer 
aanvaard zullen worden. Dat is nu eenmaal zo in een onderneming die werkt aan 
de grens van het onbekende. In de wetenschap kan (en moet) zelfs een groot 
genie met ere bakzeil halen als de feiten dat vereisen. 

Echt onderzoek is een reis door terra incognita, een grillig pad zonder 
bewijsbaar doel, waar een vooraf aangewezen bestemming bijna nooit blijkt te 
bestaan. Als je produceert wat je hebt aangekondigd is het product platvloers of 
bedrog. Echt onderzoek is een waagstuk, dus is falen de norm. Elke belofte over 
resultaten, en a fortiori over toepassingen, is grootspraak. 
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De aard van die tastende zoektocht brengt met zich mee dat vooruitgang in 
het onderzoek niet komt door het radicaal omverwerpen van eerdere resultaten, 
maar door een aanpassing die het werkende deel van het voorgaande intact laat. 
Ook daarom is wetenschap zo moeilijk, want durf moet samengaan met 
behoedzaamheid: vissen met dynamiet is simpel maar richt een geweldige 
schade aan voor een schamele opbrengst aan geschonden vis. 

 
 
 
Bruto nationaal geluk 
Kan de wetenschap bijdragen aan de maatschappij, tot vergroting van wat de 

Koning van Bhutan noemt het “bruto nationaal geluk”? In materiële zin zeer 
zeker, want ons leven is langer, gezonder en welvarender geworden 
voornamelijk dankzij de toegepaste wetenschap. Helaas is dat langzamerhand 
nogal ontaard, want tegenwoordig komt een discussie over ‘wetenschap en 
maatschappij’ allereerst neer op valorisatie, dat wil zeggen laten zien hoe 
anderen nog rijker kunnen worden van wat wij doen. Vervolgens betekent het 
een vraag, of liever een eis, hoe de wetenschap oplossingen zou kunnen bieden 
voor menselijke stommiteiten: uitputting van hulpbronnen, ontwrichting van het 
milieu, opwarming van de Aarde – uiteindelijk vrijwel allemaal te herleiden tot 
hebzucht, egoïsme en overbevolking. 

Maar de wetenschap kan ook bijdragen aan de niet-materiële kanten van het 
bruto nationaal geluk. Een lichtend voorbeeld daarvan is gegeven door 
Christiaan Huygens in het boek Cosmotheoros, dat hij schreef voor zijn broer 
Constantijn junior. Huygens kende de term ‘valorisatie’ niet, maar hij voelde 
zich aan zijn sociale en wetenschappelijke stand verplicht om een bijdrage te 
leveren aan zijn maatschappij, bovenop tastbare nuttige zaken zoals de 
slingerklok. Hij legde er steeds weer de nadruk op dat wij moeten leren van het 
Heelal door te beseffen hoe nietig wij zijn, hoe dom en gemeen het is om oorlog 
te voeren over een snippertje grond van een minuscuul planeetje. 

De literaire vorm die hij kiest is het reisverslag, in dit geval een ruimtereis 
door ons zonnestelsel. Uitgaande van bekende feiten – de planeten zijn kleine 
bollen die banen beschrijven rondom een grote bol, de Zon – presenteert hij een 
reeks veronderstellingen die zelfs nu nog zeer modern klinken. Sommige 
daarvan zijn meningen over leven buiten de Aarde. Aan de hand daarvan 
introduceert hij een soort kosmische maatschappijkritiek waarin hij oproept tot 
verdraagzaamheid en rede. Bedenk daarbij wel dat het in zijn tijd zeer gedurfd 
was om aan anderen dan de mens een geestelijk leven toe te schrijven, of zelfs 
maar emoties: Descartes beweerde bijvoorbeeld dat dieren geen pijn voelen. 
Huygens denkt daar grondig anders over: 

 
Want wy behooren ons ganschelijk te wagten van de doling des 
gemeenen volks, wanende dat de redelijke Ziel in geen ander 
lichaam, als ‘t welk het onze gelijk was, zou konnen wonen: 
 

Vrijwel overal ter wereld werd deze opvatting beschouwd als pure ketterij die 
met een vreselijke dood moest worden bestraft, want nog geen vijftig jaar 
voordat Christiaan dit schreef was Giordano Bruno voor soortgelijke opvattingen 
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levend verbrand op het Campo dei Fiori in Rome - zoals Huygens, die uitgebreid 
naar Bruno verwijst, heel goed wist. 

 
Dit gaat zooverre, dat ik geloove, dat ‘er een Dier zou konnen 
wezen, heel anders van maaksel als een Mensch, ‘t welk men niet 
zonder schrik zoude aanschouwen, schoon het met Reden en spraak 
begaafd was. 
 

Wie denkt vrij te zijn van het vooroordeel waartegen Christiaan zich hier 
afzet moet eens het volgende proefje doen: laat een plaatje van Yoda en een van 
Darth Vader zien aan iemand die nog nooit een Star Wars film heeft gezien 
(heus, zulke mensen bestaan) en vraag wie de slechterik is. Als in een film het 
uiterlijk van de boef er niet voldoende dik opligt, dan helpt de achtergrond-
muziek je wel een handje. Brrroemm, brrroemm, cello’s en trommen: daar komt-
ie! 

Films waarin buitenaardse wezens voorkomen bewijzen dat het gelijk en de 
wijsheid van Huygens de eeuwen hebben doorstaan. Als de aliens goedaardig 
zijn dan lijken ze op ons, liefst een beetje baby-achtig gemaakt met kleine 
beentjes en grote donkere oogjes. Als het kwaaie zijn, dan zijn ze een groteske 
versie van kreeften, van pissebedden of van krokodillen of zoiets. Zie de film 
Alien, overigens een meesterwerk: er zit wat de vorm en de psychologie betreft 
nooit veel fantasie achter. Huygens is daar veel beter in: ‘t welk men niet zonder 
schrik zoude aanschouwen. Wat voor ons een vreselijk monster lijkt, is 
mogelijkerwijs een dier dat met rede en spraak begaafd is. 

 
Hier uit kan men verstaan hoe groot de ruimtens van die ronde 
lichamen zijn, en hoe klein, te haren opzigte, het Klootje der Aarde 
is, waar in wy menschen zoo veel voor hebben, zoo veel t’ scheep 
varen, en zoo vele oorlogen voeren. 
 

Tegen het eind van zijn boek herinnert hij de lezer er nog eens aan dat hij 
leeft in een tijd waarin de wereld een gruwel is, en een onnodige gruwel 
bovendien. De Tachtigjarige Oorlog net achter de rug, samen met de 
Dertigjarige Oorlog in 1648 zojuist besloten met de Vrede van Münster. Maar al 
een paar jaar later, in 1672, worden de gebroeders De Witt op barbaarse wijze 
omgebracht omdat er overal oorlog en opstand is. Huygens vervolgt, nadat hij 
nog eens de betrekkelijkheid van onze minieme Aarde heeft geschetst, met een 
uitroep die in de Nederlandse vertaling van zijn boek gedrukt is in grote 
hoofdletters: 

 
‘t Welk te wenschen was dat onze Koningen en Alleenheerschers 
leerden en bedagten; op dat zy mogten weten, in wat een kleine zaak 
zy hun zelven afslooven, als zy om een hoek lands in te nemen, tot 
groot verderf van velen, alle hunne kragten inspannen. 
 

Ziedaar de slotsom van Huygens’ redenering. De kosmos is gigantisch, overal 
elders zijn planeten die wellicht bewoond zijn door levende, voelende en 
denkende wezens. Waarom zouden wij, als onderdeel daarvan, ons zo op de 
borst kloppen? Waarom zouden wij ons piepkleine eilandje in het Heelal te 
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gronde willen richten? Als je toch weet hoe gigantisch het Heelal is, als je beseft 
dat om al die miljarden sterren planeten kunnen draaien, dat op al die planeten 
leven kan zijn, dat al zulk leven ook met rede begaafd kan zijn: wat zou je dan 
hier op Aarde je hele wereld verderven voor een lapje grond? 

 
 
 
Vechten of vluchten 
Feiten en meningen zijn de twee oevers van een rivier die met enige moeite 

en volharding doorwaadbaar is. Maar overtuigingen, die immers absoluut zijn, 
communiceren met niets behalve zichzelf. Toch blijkt uit de geschiedenis dat 
overtuigingen maatschappelijk zeer schadelijk kunnen zijn. Een lastige vraag is 
nu: heeft het zin om desondanks met overtuigden in debat te gaan? Het zal niet 
lukken om een echte overtuigde zijn of haar overtuiging te laten verzachten tot 
een – weliswaar krachtig uitgesproken – mening. Het heeft geen zin om tegen 
een overtuigd gelovige te zeggen ‘God bestaat niet’, zoals in de welsprekende 
maar tamelijk machteloze boeken van Dawkins. Wel kun je, als iemand je vraagt 
‘Geloof je in god?’ terugvragen ‘Welke bedoelt u?’ 

Wie zijn eigen overtuiging oprecht ter discussie stelt, heeft er een mening van 
gemaakt die het niet langer kan opnemen tegen de overtuigingen van anderen. 
Dat is de tragiek van de verlichte dominee. De cabaretier Fons Jansen vertelt 
over een pastoor die zo’n dominee aanspreekt: “Ach, wij dienen eigenlijk 
dezelfde god. U op uw manier, ik op de zijne.” 

De vrijheid van meningsuiting over alles, of het nu feiten zijn, meningen of 
overtuigingen, geldt voor het individu. Zodra echter een overtuiging collectief 
wordt, dreigt gevaar. Dan wordt het bijvoorbeeld een godsdienst, een politieke 
‘beweging’ of een economisch ‘paradigma’. Van dezulken hebben wij, zo is 
afdoende gebleken, niets goeds te verwachten. 

Moet daartegen iets worden ondernomen? Is hier actie of zelfs een gevecht 
nodig? Dat zou te specifiek zijn, want de wetenschap kan immers geen pasklare 
oplossingen bieden of zelfs maar beloven. Het gaat hier om de aanpak en niet 
zozeer om een enkel geval. Bijvoorbeeld: er zijn ouders die hun kind liever laten 
sterven dan het te laten inenten. Ik moet bekennen dat dan mijn eerste impuls is 
om mijn kalasjnikov uit het vet te halen en eens een kleine bevrijdingsactie te 
ondernemen. Maar bij kalm beraad weet ik dat zoiets niet tot het beoogde 
resultaat leidt. 

Dus zie ik als enige mogelijkheid om met rede en geduld de algemene 
wetenschappelijke aanpak te bepleiten zonder te zwichten voor de verleiding om 
incidentele en specifieke oplossingen voor te stellen. De aanpak dus die 
onzekerheid aanvaardt als een onlosmakelijk onderdeel van de werking van het 
Heelal. Daarbij kan het helpen om op te merken dat diezelfde onzekerheid de 
logische grondslag vormt van de vrijheid van meningsuiting, omdat het van 
tevoren afsluiten van mogelijkheden de ontwikkeling schaadt. 

Het staat te bezien of een vorm van rede-geduld-pleidooi ook echt helpt de 
maatschappij te verbeteren door de nadruk te leggen op het belang van feiten en 
het gevaar van overtuigingen. De feiten die de wetenschap ontdekt zijn vaak zeer 
robuust maar in principe toch allemaal tijdelijk, met uitzondering van 
(misschien) de wiskunde. Dat maakt wetenschap zowel machtig als kwetsbaar. 
De maatschappij reageert dan ook zeer tweeslachtig op wetenschappelijke 
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resultaten. Men maakt gretig gebruik van dat wat is ontdekt, maar verwijt de 
onderzoekers toch dat zij zich gedragen alsof zij de wijsheid in pacht hebben. 
Wanneer deze er dan op wijzen dat geen enkel onderzoek absolute resultaten 
biedt, reageert men verontwaardigd, en wel des te meer naarmate het in hun 
kraam te pas komt. Een minister die ter zake van enkele fouten in een rapport 
over het wereldklimaat op hoge toon eist dat er nooit meer fouten zullen worden 
gemaakt, geeft daarme blijk er niets van te hebben begrepen en zou alleen al 
daarom niet voor zo’n hoge functie in aanmerking mogen komen. Want geen 
enkele goede wetenschapper tooit zich met onfeilbaarheid. Niet het maken van 
fouten, maar het erkennen daarvan, en goedmaken zover dat kan – ermee 
omgaan dus – is waar het om draait. Wetenschappelijke producten worden door 
het onpartijdige Heelal op juistheid getoetst, en bluffen tegenover de kosmos 
helpt niet. Vallen en opstaan leidt op den duur tot steeds verdere verbetering, een 
toename van de ‘feitheid’. 

Die verbetering is niet gegarandeerd, zeker niet op de korte termijn, maar 
bestaat wel degelijk. Verbetering van mens en maatschappij is om een of andere 
reden uit de mode geraakt, aangetast door cynisme of geraakt door het verwijt 
dat het oppervlakkige prediking betreft. Bovendien zegt men vaak: “Het betere 
is de vijand van het goede.” Maar in de wetenschap is dat niet zo. Het betere is 
daar de opvolger, het kind, de vriend van het goede. De uitspraak zou moeten 
zijn: “Het beste is de vijand van het goede.” Immers, we weten nooit wat het 
beste is, ja zelfs niet of het bestaat. Die erkenning is wetenschappelijk, de 
ontkenning ervan is de eerste stap op weg naar het land der overtuigingen. 

Er is geen enkele waarneming die erop wijst dat er zoiets bestaat als “De 
beste van alle mogelijke werelden” die Voltaire zo sarcastisch opvoert in zijn 
Candide. Zeker, ‘beste’ is een absoluut en bestaat dus niet, en het aanhangen van 
een geloof in een ‘beste’ wereld is daarmee een verwerpelijke overtuiging. Maar 
onze wereld kan wel ‘beter’. In eerste instantie beter door materiële 
voorzieningen, en vervolgens ook door betere voorzieningen voor de ziel van 
mens en maatschappij, ontleend aan de wetenschappelijke aanpak. 

Ik beschouw stromingen zoals democratie en humanisme dan ook niet als 
“best” maar als “voorlopig beter dan de rest”, beter in de zin dat zij meer 
bijdragen aan het bruto nationaal geluk dan andere vormen van samenleving en 
omgang. 

 
 
 
Alles uitrekenen 
Kan de wetenschap, al is het maar in principe, een middel zijn tegen alle 

kwalen? Het antwoord is nee, en om dat in te zien moeten wij nagaan hoe wij 
van binnen werken. Daarbij zal blijken dat het in eerste aanleg wel lijkt alsof het 
menselijk mechanisme willekeurig precies bestuurd kan worden, maar 
vervolgens komt aan het licht dat dat principieel onmogelijk is. 

De werking van onze zenuwen werd voor het eerst verklaard door Hodgkin 
en Huxley. Hun werk heeft verregaande implicaties voor het zelfbeeld van de 
mens. Want wat is er zenuwachtiger dan ons hoofd, met zijn 200 miljard 
neuronen? En waarop is de mens trotser dan op wat zich in dat hoofd afspeelt? 
Hele bibliotheken zijn er volgeschreven over ziel en wezen, en bijna allemaal 
vanuit de veronderstelling dat De Mensch Heel Bijzonder Is.  
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In zulke bibliotheken kom je het piepkleine boekje l’Homme machine van 
Julien Offray de la Mettrie meestal niet tegen. Dat komt door allerhande 
overtuigden, die sinds het midden van de achttiende eeuw gelijkelijk ontploften 
door de in een tachtigtal bladzijden verdedigde stelling: de mens is een machine, 
gevormd en beheerst door dezelfde natuurkrachten als weer en wind, sterren en 
planeten.  

Alleen zeer wereldvreemde natuurkundigen halen hierbij de schouders op en 
mompelen ‘Nou en, dat weten we toch allang?’ Vandaag, aan het begin van het 
derde millennium van onze jaartelling, en vier miljoen jaar nadat onze 
evolutionaire tak zich ergens op een Afrikaanse savanne begon af te splitsen, is 
La Mettrie’s boek nog net zo explosief als 250 jaar geleden. Het zou mij 
verbazen als meer dan een paar honderdduizend van de zes miljard mensen op 
Aarde het hebben gelezen. Het is geen wonder dat het destijds alleen in de 
vrijplaats Leiden gedrukt kon worden, en ook vandaag nog zul je voor het bezit 
ervan in vele landen worden vervolgd.  

En toch is het allemaal zo eenvoudig. La Mettrie constateert langs z’n neus 
weg dat wij merkbaar onderhevig zijn aan alle natuurkrachten. Hij leent even 
van Descartes in zijn opmerking over het experimenteel bewijsbare verband 
tussen die krachten en de menselijke denkwereld: wel eens geprobeerd je op je 
algebra of andere Hogere Zaken te concentreren met je hand in een kaarsvlam? 

Vervolgens sabelt hij Leibniz neer, die het nodig vond om alles te bezielen in 
plaats van het omgekeerde: 

 
Ils ont plutôt spiritualisé la matière, que matérialisé l’âme. 
 
Zij hebben liever de materie vergeestelijkt dan de geest te 
materialiseren. 
 

Van zo’n enkele zin, waarmee duizenden bladzijden wollig geklets worden 
opgeblazen, kan ik steeds weer smullen. Dit kenmerkt het hele boek, dat u dan 
ook beslist moet lezen: het is zeer kort en krachtig leesvoer. Al in de eerste 
bladzijden zegt de schrijver: 

 
Alleen experiment en waarneming moeten ons leiden. Deze vindt 
men zonder tal in de annalen van de artsen die filosofen zijn, en niet 
bij de filosofen, die geen arts zijn. 

 
Ik moet toegeven dat La Mettrie nogal durft, want ook hij moet beseft hebben 

dat de stand van zaken in de medische wetenschap destijds niet erg ver 
gevorderd was. Maar voor hem was het gebruik van de experimentele methode 
immer verheven boven hypothetisch gepraat. Hij zegt het zelf met zoveel 
woorden: 

 
De mens is een machine die zo ingewikkeld is, dat men zich er geen 
duidelijk en onmiddellijk beeld van kan vormen, en derhalve ook niet 
kan definiëren. Daarom zijn alle onderzoekingen waarbij de grootste 
filosofen a priori redeneerden, dat wil zeggen door zo’n beetje op de 
vleugelen van de geest te zweven, vergeefs geweest. 
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Tenslotte haalt hij fel uit naar degenen die denigrerend spreken over ‘slechts’ 
materie. La Mettrie beseft de armoede van een schepping waarin ‘geest’ of ‘ziel’ 
(wat dat dan ook zijn moge) niet vanzelf ontstaat door de verbijsterende rijkdom 
van de mogelijkheden die in ‘slechts’ materie verborgen liggen, maar er als een 
apart ingrediënt moet worden ingepropt: een amateurgod moet in zijn 
scheppingen een geest stoppen, een beroepsgod kan het zonder. Zegt hij: 

 
Nee, de materie heeft niets kwalijks, behalve in de grove geest van 
diegenen die haar miskennen in haar schitterendste werken; en de 
natuur is geen bekrompen werkster. Zij brengt miljoenen mensen 
voort met meer gemak en genoegen dan een horlogemaker die zich 
inspant om het ingewikkeldste uurwerk te maken. De macht der 
materie schittert evenzeer in de bouw van het minste insect, als in de 
verhevenste mens; dieren zijn hierin gelijkwaardig aan planten, van 
het grootste genie tot een korenaar. Laten wij dus, over alles wat 
zich vooralsnog aan onze nieuwsgierige ogen en onze 
onderzoekingen onttrekt, oordelen op grond van wat wij zien, en 
laten wij daarvoorbij niets fantaseren. 
 

Waar La Mettrie in 1748 het mechanische wereldbeeld uitstrekte tot de mens 
in zijn l’Homme machine, wrong zijn voorganger Descartes zich in allerlei 
bochten om staande te kunnen houden dat de mens toch echt iets heel anders is 
dan een wezen dat aan dezelfde natuurwetten gehoorzaamt als een steen of een 
slak. De logische en wiskundige tegenspraken in zijn beschrijving – waarin een 
‘menselijke geest’ als een miniatuur kraandrijver aan het werk is in de pijnappel-
klier – ontdook hij met spitsvondigheden. 

Waar ik boven kortheidshalve over ‘de ziel’ heb gesproken bedoel ik een 
verschijnsel in de zin van La Mettrie: niet een of ander metafysisch iets, maar 
een woord dat in spreektaal samenvat wat het grootschalige gevolg is van talloze 
submicroscopische processen. 

Overtuigden spuien varianten van ‘de mens is meer dan slechts materie’ 
zonder zich verplicht te voelen daar het bewijs bij te leveren. De weerzin tegen 
de wetenschap spreekt uit dat ‘slechts’. Alsof de verbluffende eigenschappen 
van de materie, zoals die onder andere blijken uit de biologie, geen respect 
verdienen. 

Die opvatting over de werking van ons lichaam, en het ‘ziel’gedrag dat 
daaruit volgt, betekent nog niet dat de wetenschappelijke aanpak een einde kan 
maken aan elk verschil van mening. Men zou kunnen denken van wel, zoals 
oorspronkelijk onder woorden gebracht door Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716). Net als La Mettrie beschouwde hij het inwendige van de hersenen als een 
superminiatuur uurwerk. 

 
Es wird dann beim Auftreten von Streitfragen für zwei Philosophen 
nicht mehr Aufwand an wissenschaftlichem Gespräch erforderlich 
sein als für zwei Rechnerfachleute. Es wird genügen, Schreibzeug 
zur Hand zu nehmen, sich vor das Rechengerät zu setzen und 
zueinander (wenn es gefällt, in freundschaftlichem Ton) zu sagen: 
Laszt uns rechnen. 
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Wanneer er dan tussen twee geleerden een verschil van inzicht 
bestaat, hoeven zij voor hun wetenschappelijk gesprek niet meer 
moeite te doen dan twee rekenkundigen. Het volstaat om een pen te 
pakken, voor de rekenmachine te gaan zitten en tegen elkaar te 
zeggen (zo mogelijk op vriendschappelijke toon): “Laten we het 
uitrekenen.” 
 

 
Maar dit ideaalbeeld, vaak samengevat in de Latijnse vorm van de laatste 

woorden: Calculemus – is onbereikbaar, zelfs in principe. De werking van ons 
Heelal kent een fundamentele onzekerheid die verhindert om uit een gegeven 
begintoestand de toekomst exact te voorspellen. Onze wereld gedraagt zich 
namelijk niet volgens de regels van de klassieke mechanica, waarin de toekomst 
eenduidig vastligt zodra een beginsituatie is gegeven tesamen met een 
voorschrift voor de optredende krachten. Wel geldig zijn de regels van de 
zogenaamde quantummechanica. 

Nog nooit heb ik iemand gevraagd: “Gelooft u in quantummechanica?” Dat is 
ook niet nodig, want het quantumgedrag van het Heelal is een bewezen feit. 
Iedereen kan zich daarvan dagelijks overtuigen met behulp van de volgende 
proef, die een situatie beschrijft die zo goed als ieder mens heeft meegemaakt. 

Stel, het is avond en u staat in een verlichte kamer met de gordijnen open. 
Buiten is het donker, en u ziet uw gezicht in de vensterruit weerspiegeld. 
Tegelijkertijd kan iemand anders buiten langs lopen en uw gezicht ook zien. Dat 
is hoogst opmerkelijk: hetzelfde licht kan zowel terugkaatsen als door de ruit 
heengaan. Een opmerkzame natuurkundige ziet hieraan dat ons Heelal zo gek in 
elkaar zit dat dezelfde oorzaken niet altijd dezelfde gevolgen hebben. Een deel 
van de lichtdeeltjes (fotonen) gaat door het glas heen, terwijl een ander deel 
terugkaatst. Van elk afzonderlijk foton is niet te zeggen welke weg het zal 
nemen. 

Eenzelfde oorzaak heeft dus niet altijd dezelfde gevolgen. Die onbepaaldheid 
werd geformuleerd in de quantummechanica in het begin van de twintigste 
eeuw. Even doorredeneren toont aan dat er dan ook oorzaken zijn zonder gevolg, 
en gevolgen zonder oorzaak. Wegens deze eigenschap van ons Heelal is 
Calculemus geen optie: de onbepaaldheid van de micro-wereld waaruit wij zijn 
gebouwd staat niet toe om ‘alles uit te rekenen’, zelfs nog afgezien van 
praktische moeilijkheden zoals de grootte en snelheid van de rekenmachine. 

 
 
 
Rimpels in de ringen 
Wij kunnen niet alles uitrekenen, maar soms gaat het zo goed dat je in de 

verleiding komt om Leibniz toch een beetje gelijk te geven. Laat mij daarover 
een persoonlijk verhaal vertellen, nu ik de conclusie van mijn betoog begin te 
naderen. 

In 1982 schreef ik in het wetenschappelijke tijdschrift The Astrophysical 
Journal een artikel getiteld Transitions between epicyclic stellar orbits induced 
by massive gas clouds. Daarin liet ik de resultaten zien van mijn  theoretische 
berekeningen over de dynamica van voorwerpen die zijn ingebed in een schijf 
die rondom een zwaar voorwerp draait. Voorbeelden daarvan zijn: reusachtige 
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moleculaire wolken in een sterrenstelsel, jonge planeten rondom hun ster, en 
brokstukken in de ringen rond Saturnus. Ik toonde aan dat zo’n rondcirkelend 
voorwerp een S-vormige golf opwekt, een soort zwaartekrachts-kielzog in de 
schijf. 

Dat was een voorspelling, want dat type beweging was tot dan toe niet 
waargenomen. Pas in het jaar 2004, dus 22 jaar na mijn artikel, werd die 
voorspelling bevestigd door prachtige waarnemingen van de Huygens-Cassini 
ruimtesonde die rondom Saturnus opnamen maakte. Zo had ik de kritische 
spiraal een mooi rondje laten maken, waardoor mijn plezier in de wetenschap 
weer verder toenam. 

 
 
 
Besluitsmijter 
Maar de maatschappij uitrekenen, dat doen we niet. Multatuli schreef als 

eerste stelling in zijn boek Ideeën: 
 

Niets is helemaal zeker, en zelfs dat niet. 
 
Maar het is onjuist om op grond hiervan te besluiten dat feiten niet bestaan. 

De kneep zit hem in het woord ‘helemaal’. Vragen naar ‘helemaal’ zeker is 
vragen naar absoluten, dus een hunkering naar overtuigingen. Wie zijn eigen 
heelal wil bouwen, kan het misschien zo inrichten dat er absolute zekerheden 
bestaan, maar de waarnemingen laten zien dat ons Heelal zo niet werkt. 
Multatuli’s aforisme spoort ons aan te leren omgaan met onzekerheid en het 
onbekende, liefst op verstandige manier. Daartoe dient de kritische spiraal van 
de wetenschap: we proberen van alles, het meeste gaat verkeerd, een enkele keer 
gaat het goed. Ook al kennen we de juiste weg niet, we vinden hem zo toch. 
Feitjes worden meestal geboren als meningen, die dankzij de wetenschappelijke 
aanpak kunnen opgroeien tot volwassen feiten. Weliswaar zijn die alle in 
principe nog onzeker, maar sommige feiten zijn zekerder dan andere. Na 
langdurig onderzoek komt er een stel naar voren dat zo zeker is dat twijfel, 
hoewel theoretisch toegestaan, praktisch dwaasheid zou zijn. In de woorden van 
Huygens: 

 
Toch is het mogelijk om op die manier een mate van waarschijn-
lijkheid te bereiken die bijna niet onderdoet voor absolute zekerheid. 

 
Overtuigingen daarentegen zijn per definitie onveranderlijk en zijn dus naar 

hun aard onwetenschappelijk. Uit de geschiedenis blijkt dat overtuigingen op 
den duur altijd aanleiding geven tot rampjes en rampen: narigheid, twisten, 
oorlogen op grond van godsdienstige, politieke, economische, etnische en 
soortgelijke overtuigingen. Laten wij dus de wetenschappelijke bron van alle 
feitenkennis laten stromen met die literaire bron: “Niets is helemaal zeker, en 
zelfs dat niet”. 

Uit het besef van die zwakte put de wetenschap haar kracht. Die kracht heeft 
inmiddels bewezen immens groot te zijn. Het zou dus koketterie zijn om met 
Socrates te zeggen: “Het enige dat ik weet, is dat ik niets weet.” Ja, wij weten 
tamelijk veel, en nee, wij hebben de wijsheid niet in pacht en geen zekerheden te 
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bieden. Maar overigens biedt de wetenschap heel veel. Wetenschappelijke 
vondsten en toepassingen worden door de maatschappij min of meer in dank 
aanvaard. Vrijwel niemand vraagt zich daarbij af hoe het komt dat het zo goed 
werkt. De mensen zouden dat wel moeten doen, en de wetenschappelijke aanpak 
even graag gebruiken in hun leven als zij onze resultaten toepassen in nuttige 
apparatuur. Daardoor zouden zij beseffen hoeveel meer dan verbluffende 
verklaringen en prachtige beelden de wetenschap nog kan bijdragen aan de 
maatschappij. 
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