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1
Voorwoord

1.1 Waarom wetenschapsgeschiedenis?

Voor verbranding is zuurstof nodig. Als je ouders blauwe ogen hebben, heb jij die ook. En

wat je ook laat vallen, het heeft altijd dezelfde versnelling: 9,81 m/s2. Kennis van de natuur

lijkt simpel en zeker, als je die eenmaal hebt. Maar die kennis verkrijgen is zo makkelijk

nog niet. Want hoe pak je dat aan, natuuronderzoek? De meeste natuurwetenschappers

zullen een antwoord geven dat lijkt op het volgende. Je begint met waarnemingen, stelt dan

hypothesen op, voert experimenten uit, past je hypothesen aan, en ontwerpt en toetst zo een

theorie. Tenminste - de meeste natuurwetenschappers uit onze tijd. Want in, bijvoorbeeld,

de veertiende eeuw, begonnen veel natuuronderzoekers niet met het doen van waarnemingen,

maar met het lezen van boeken van erkende autoriteiten - vaak natuurfilosofen uit de Oudheid.

Experimenteren vonden ze onnodig, en zou niet tot ware kennis kunnen leiden.

De methoden om de natuur te onderzoeken, verschillen van tijd tot tijd. Deze module laat zien

hoe mensen in het verleden geprobeerd hebben om hun kennis over de natuur te vergroten.

Je ziet zo waar onze huidige wetenschap vandaan komt. Dat helpt om beter te begrijpen hoe

de wetenschap werkt. Je zult zien dat die werking zo eenvoudig nog niet is: het resultaat mag

dan simpel en zeker lijken, de weg ernaartoe is dat niet. Mislukkingen, verkeerde gokken en

toevalstreffers zijn aan de orde van de dag. Hopelijk helpt dat inzicht je om beter te begrijpen

hoe wetenschap werkt - en om onze huidige wetenschap te relativeren. Want waarom zouden

wij het beter weten dan de mensen in de eeuwen voor ons?

1.2 Opbouw van de module

De module bestaat uit drie onderdelen: Een leestekst, waarin je een overzicht krijgt van de

wetenschapsgeschiedenis, met daarbij bronopdrachten, waarin je leert werken met wetenschap-

shistorische bronnen. Een historisch practicum, waarin je een experiment uit de zeventiende

eeuw probeert te herhalen en uitzoekt wat je daarvan kunt leren. Een eindopdracht, waarin je

zelf het antwoord zoekt op een wetenschapshistorische vraag en daar een verslag van maakt.

De leestekst behandelt de wetenschapsgeschiedenis vanaf de Oudheid tot aan de negentiende

eeuw. ‘Wetenschap’ betekent hier ‘natuurwetenschap’ - en dat betekent weer: manieren om
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onderzoek te doen naar de natuur. Daaronder vallen de vakgebieden die wij nu kennen als

biologie, natuurkunde, sterrenkunde en scheikunde, maar ook wiskunde, filosofie, alchemie en

astrologie waren manieren om meer over de natuur te weten te komen. Daarom worden ook

deze onderwerpen besproken.

De leestekst is afkomstig uit het boek Kleine geschiedenis van de wetenschap van Rienk

Vermij. Bij deze teksten horen leesvragen, die je bij het bestuderen van de betreffende para-

graaf probeert te beantwoorden.

Bij de bronopdrachten bestudeer je primaire bronnen, en probeer je de bijbehorende vragen

te beantwoorden. Vaak zijn meerdere antwoorden mogelijk. Belangrijker dan het antwoord

is daarom de argumentatie die je erbij geeft. Leg zo precies mogelijk uit waarom je vindt wat

je vindt.

Naast de lessen zul je ook een historisch practicum uitvoeren. Je reproduceert een beroemd

experiment uit het verleden: het prisma-experiment van Newton. Daarbij kijk je of Newtons

conclusies eigenlijk wel gebaseerd konden zijn op de uitkomsten van de proef. Uitgebreide

uitleg vind je in hoofdstuk 5.

Ten slotte sluit je het vak af met een eindopdracht. Hierin zoek je in een groepje een

antwoord op een vraag over de geschiedenis van de wetenschap en hier maak je een verslag

van. Je kunt zelf een onderwerp uitzoeken, of een onderwerp kiezen uit de lijst in hoofdstuk 7.

In dat hoofdstuk vind je ook meer uitleg over de aanpak van de eindopdracht.

Beoordeling

Je hoort van je docent waarop je aan het einde van de module beoordeeld zult worden. Mogelijke onderde-
len waarop je beoordeeld kunt worden:

– Je bijdragen tijdens de les en de gemaakte leesopdrachten.

– De uitvoering en uitwerking van het historisch practicum.

– De eindopdracht:

– De uitvoering van eigen onderzoek

– Actief meedenken over je eigen onderwerp en dat van anderen.

Junior College Utrecht



2
De oudheid en middeleeuwen

Een veelvoorkomend misverstand wil dat de mensen in de tijd voordat de moderne natu-

urwetenschap opgeld deed, een puur magisch wereldbeeld hadden. Alle gebeurtenissen zou

men verklaren uit de wil van de goden of het ingrijpen van bovennatuurlijke machten. Dit

is een grove versimpeling. Ook vroeger erkende men dat veel gebeurtenissen in de wereld

‘vanzelf’, op natuurlijke wijze, verliepen. En ook na de wetenschappelijke revolutie ruimde

het overgrote deel van de mensen, geleerden inbegrepen, in hun wereldbeeld een plaats in voor

bovennatuurlijk ingrijpen. De ‘onttovering van de wereld’ is een belangrijk historisch thema

en de wetenschappelijke revolutie heeft daarbij zeker een rol gespeeld. Maar de wetenschap-

pelijke revolutie ging over de vraag hoe de natuur werkt, niet over de vraag waar de grens

ligt tussen natuur en bovennatuur.

De natuurlijke verklaringen die men in de tijd vóór de wetenschappelijke revolutie hanteerde,

gingen uiteindelijk terug op ideeën uit het klassieke Griekenland, meer dan tweeduizend jaar

eerder. De ‘Griekse beschaving’ bloeide in de eeuwen voor onze jaartelling onder de Grieks

sprekende bevolking in het oosten van het Middellandse Zee-gebied. De belangrijkste centra

lagen behalve in het huidige Griekenland ook in Klein-Azië en Zuid-Italië, mettertijd ook in

Egypte. Hier ontstond een bloeiend cultureel en intellectueel leven, waarin tal van nieuwe

ideeën werden voorgesteld en bediscussieerd.

Vroeger werd de wereldgeschiedenis wel afgeschilderd als een rechte lijn. De cultuur begon

in het Nabije Oosten, kwam in het klassieke Griekenland tot een voorlopig hoogtepunt, werd

overgenomen door de Romeinen, om ten slotte na de val van het Romeinse Rijk haar woning

te betrekken in West-Europa. Een dergelijke lijn is natuurlijk puur denkbeeldig. Ongetwijfeld

zijn in de Europese Middeleeuwen overblijfsels uit het Romeinse Rijk te vinden. Maar de West-

Europese cultuur heeft uit vele bronnen geput en is zeker niet een rechtstreekse opvolger van

de klassieke Griekse en Romeinse beschaving.

Wel is het natuurlijk zo dat een dergelijke ‘stamboom’ alleen geconstrueerd kon worden omdat

men zich op een of andere manier de opvolgers voelde van de oude Grieken en Romeinen. Op

verschillende momenten, in de Middeleeuwen, opnieuw in de Renaissance, en ook daarna nog,

heeft men in West-Europa weer bewust aangeknoopt bij de oude Griekse beschaving. Dit

geldt zeker op het gebied van de ‘hogere’ cultuur. Voor de meeste gebieden van wetenschap

en geleerdheid vormden de geschriften van de antieken zeker tot in de zestiende eeuw veruit
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de belangrijkste bronnen. Europese geleerden erkenden volmondig de superioriteit van hun

antieke voorgangers. De geschiedenis van de westerse natuurwetenschappen begint dan ook

bij de inbreng van klassieke filosofen.

2.1 De Griekse filosofen en de natuur

Voor de wetenschappelijke ontwikkeling in het oude Griekenland was het van belang dat,

hoewel godsdienst en godsdienstige voorstellingen een zeer voorname rol speelden, er niet

zoiets bestond als een afzonderlijke priesterklasse, afgescheiden van de rest van de bevolk-

ing. In sommige oudere, en cultureel aanvankelijk misschien meer voorlijke beschavingen in

het Nabije Oosten, bestonden door de koning ondersteunde grote tempelcomplexen met vast

aangestelde priesters, onderhouden uit de opbrengsten van pacht en belastingen. In zulke

omstandigheden werd het intellectuele leven sterk door deze priesters gedomineerd. Intel-

lectuele activiteit was daardoor voornamelijk op de eredienst gericht. In Griekenland was de

samenleving veel kleinschaliger. Het priesterschap in de tempels was hier vooral een erebaan-

tje dat werd vervuld door boeren en burgers uit de omgeving. Het intellectuele leven werd

hier niet door priesters gedomineerd. Voor zangers en voordragers, redenaars en artsen was

er daardoor een gat in de markt. Deze mensen waren religieus zoals al hun tijdgenoten, maar

dat weerhield hen er niet van zelfstandig na te denken over de overgeleverde waarheden en

over de wereld om hen heen. Zij werden ‘filosofen’.

Het woord filosofie schijnt het eerst gebruikt te zijn door Pythagoras, volgens de Grieken de

oudst bekende ‘filosoof’. Hij stichtte een politiek-religieuze gemeenschap in Zuid-Italië. Deze

had alle kenmerken van een religieuze sekte, met rituelen, voedselvoorschriften, taboes, en

een blinde verering voor de leermeester. De latere filosofenscholen, die vooral in Athene tot

bloei kwamen, hadden meer het karakter van een opleidingsplaats. Zij bereidden de zonen

van de Griekse notabelen voor op een loopbaan in bestuur en politiek. Wat zij hun daartoe

bijbrachten was in de eerste plaats oefening in de welsprekendheid en redeneerkunst, want

wie in de Griekse samenleving succes wilde hebben, moest vooral goed kunnen praten. In de

tweede plaats was een goed begrip van problemen van moraal, ethiek en politiek belangrijk.

Dit begrip diende volgens de filosofen echter te wortelen in een juist inzicht in de ‘werkelijkheid’

als zodanig.

Voor de Griekse filosofen was de werkelijkheid niet van goddelijke willekeur of instelling

afhankelijk, maar een in hoge mate zelfstandig geheel. Het goddelijke was een orde die

men kon begrijpen, geen macht die men moest vereren. Het geheel van krachten en oorzaken

waardoor de wereld functioneerde zoals hij functioneerde, noemden zij de ‘natuur’. Het idee

van een zelfstandige natuur is sinds de oude Grieken een vast onderdeel van de Westerse

intellectuele traditie gebleven en allengs als vanzelfsprekend beschouwd. Zonder dit idee was

de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw niet mogelijk geweest.

Er bestonden talrijke filosofenscholen die elk hun eigen ideeën verkondigden en onderwijl

probeerden elkaar de loef of te steken. Sommige waren louter aan een bepaalde leraar gebon-

den en bestonden slechts een paar jaar, andere waren gevestigde instellingen met een levens-

duur van vele eeuwen. Zodoende heersten er vele verschillende opvattingen over de natuur.
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Epicurus (Epikouros), stichter van een school die men naar de plaats van samenkomst wel

de Tuin noemde, meende dat alles in de wereld ‘natuur’ was en dat er helemaal geen boven-

natuurlijke werkelijkheid bestond. De wereld bestond slechts uit lege ruimte en stofdeeltjes.

Andere filosofen zagen nog wel degelijk een goddelijk element in de kosmos. De Stöıci, een

door Zeno (Zenoon) gestichte filosofenschool die samenkwam in een Stoa oftewel zuilenga-

lerij, achtten de gehele wereld doordrongen van een goddelijke substantie, het pneuma. Dat

betekent echter niet dat de wereld in haar functioneren zou afhangen van de willekeur der

goden. Integendeel, alles wat er gebeurde, lag bij voorbaat vast en zou zich na een gezette

periode weer herhalen. Plato (Platoon) meende dat onze zichtbare wereld uiteindelijk een

afbeelding is van een hogere goddelijke werkelijkheid. Deze was weer vooral een wereld van

orde en schoonheid. Behalve in zijn eigen school werden zijn ideeën enkele eeuwen later op-

nieuw opgenomen door Plotinus (Plotinos). Met zijn interpretatie van Plato creëerde deze

een nieuwe school, het neoplatonisme.

Veruit de belangrijkste filosoof voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen was Aris-

toteles. Zijn ideeën zouden de wetenschapsbeoefening vele eeuwen domineren. Wij dienen

er daarom iets meer aandacht aan te besteden. Vooraf moet echter worden gezegd dat de

ideeën over de natuur maar een deel van Aristoteles’ werk uitmaken. Hij schreef daarnaast

over ethiek, politiek, literatuur, logica, en dergelijke. In zijn werk over de ‘werkelijkheid’ ging

het hem bovendien in de eerste plaats om zeer abstracte vragen. Niet om de concrete dingen

om ons heen, maar om de werkelijkheid als zodanig. Afzonderlijke dingen werden onder hun

meest algemene noemer beschouwd als ‘zijnden’.

Die meer abstracte beschouwingen hadden soms overigens belangrijke consequenties. Aristote-

les’ idee van de werkelijkheid bracht bijvoorbeeld mee dat de natuurverschijnselen geen mech-

anische, puur causale processen waren. In plaats van door loutere oorzaak-gevolgrelaties ver-

liep alles ook vanuit een zekere doelgerichtheid, omdat de dingen de in hun innerlijk besloten

mogelijkheden wilden ontplooien. In die zin had het begrip ‘natuurlijk’ voor Aristoteles een

heel andere inhoud dan voor ons.

Daarnaast was Aristoteles echter wel degelijk ook gëınteresseerd in de werking van de af-

zonderlijke natuurverschijnselen. Wat ons hier verder interesseert zijn niet de dingen die

Aristoteles in zijn werk het meest benadrukte, of het belangrijkst vond. Het gaat om die as-

pecten van zijn wereldbeeld die voor de latere ontwikkeling het meest zouden gaan betekenen.

Dat kunnen best dingen zijn waar Aristoteles zelf weinig nadruk aan gaf, bijvoorbeeld omdat

ze in zijn tijd vanzelfsprekend waren.

Fundamenteel in de wereld volgens Aristoteles is de scheiding tussen het ondermaanse en het

bovenmaanse gebied: het aardse gebied onder de maan, en het hemelse daarboven. De mens

is van oudsher al gefascineerd door het verschil tussen de onveranderlijkheid van de hemel,

waar de sterren in eeuwigheid hun cirkels draaien, en de vergankelijkheid van al het wereldse

om hem heen. Dit idee werd door Aristoteles verder uitgewerkt. De ondermaanse wereld was

volgens hem opgebouwd uit vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. In het midden van

de wereld stond de bolvormige aarde, bestaande uit, de naam zegt het, het element aarde.

De aarde stond volgens Aristoteles onbeweeglijk in het centrum van het heelal. Boven de
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aarde stond het water, daaromheen de lucht, terwijl het vuur de hoogste sferen van de lucht

uitmaakte.

Het bovenmaanse, hemelse bereik daarentegen was niet uit vergankelijke materie opgebouwd.

Dit bestond uit een vijfde element: een ‘quinta essentia’ of quintessens. De wereld van

het bovenmaanse was eeuwig en onveranderlijk. Hier draaiden de hemellichamen eeuwig in

hun vastgestelde banen. Aangezien Aristoteles meende dat de aarde stilstond, moest hij

wel aannemen dat zon, maan en sterren er elke dag omheen wentelen. Al zulke bewegingen

verlopen in regelmatige cirkels. De cirkelbeweging immers is constant en onveranderlijk en

beeldt daardoor bij uitstek de eeuwigheid uit. De natuurlijke beweging van de ondermaanse

lichamen daarentegen is een rechte lijn. Zware lichamen bestaande uit de elementen aarde en

water vallen omlaag; de lichte elementen vuur en lucht stijgen op. Zulke op- of neergaande

bewegingen zijn noodzakelijkerwijs eindig en beperkt. De beweging houdt op, wanneer het

lichaam zijn natuurlijke plaats heeft bereikt.

Het basisidee is dus heel eenvoudig. In de praktijk zijn de zaken natuurlijk iets gecom-

pliceerder. Bij nadere beschouwing zijn de bewegingen aan de hemel niet zo regelmatig als

het lijkt. Het was al lang voor Aristoteles vastgesteld dat, terwijl de sterren verder allemaal

in ongeveer vierentwintig uur hun loop om de aarde volbrengen, er ook enkele hemellichamen

zijn met een afwijkende beweging: de zon, de maan, en de planeten Mercurius, Venus, Mars,

Jupiter en Saturnus. In hoofdzaak volgen deze weliswaar de beweging van de sterren aan

de hemel, maar daarnaast hebben zij een eigen beweging waardoor hun positie ten opzichte

van de sterren geleidelijk aan verschuift. Aristoteles loste dit probleem op door elk van deze

planeten een eigen sfeer in het bovenmaanse gebied te geven, zodat zij onafhankelijk van

elkaar konden bewegen. De aristotelische wereld was zodoende een geheel van concentrische

bollen. De vaste sterren vormden de buitenste begrenzing van de zichtbare kosmos. Wat zich

daarbuiten bevond, was een onderwerp van speculatie.
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Afbeelding 2.1
uit The Cos-

mographical

Glasse

De wereld volgens Aristoteles, hier rustend op de schouders van de reus Atlas.

Men ziet een samenstel van concentrische sferen rondom de centrale aarde.

Een ander punt is dat ook de ondermaanse wereld niet zo geordend is als hij volgens Aristoteles

idealiter zou moeten zijn. Aarde, water en lucht zijn niet gerangschikt volgens concentrische,
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zuiver bolvormige schillen, maar zijn op vele plaatsen met elkaar vermengd. Aristoteles

verklaart dit door de invloed die de hemel via zijn beweging en warmte op de aarde uitoefent.

De warmte van de zon wekt dampen en uitwasemingen in de aarde op, die weer de oorzaak

zijn van regen, wind, onweer, enzovoort.

Deze invloed van het hemelse op het aardse bereik is een van de centrale beginselen van

de aristotelische natuurverklaring. Uiteraard ligt hier een eenvoudig ervaringsfeit aan ten

grondslag. De zon immers verwarmt de aarde en doet de planten ontspruiten en groeien. De

jaarlijkse variatie in de loop van de zon veroorzaakt de seizoenen. Dit gegeven viel eenvoudig

te veralgemeniseren. Het is de invloed van de hemel die al het ontstaan en vergaan van de

onderaardse dingen bestiert. Volgens Aristoteles regeert de hemel niet alleen het groeien en

weer afsterven van de planten, maar ook het geboren worden en sterven van de dieren, en

zelfs het groeien van gesteenten en metalen in de aarde.

Samengevat kan men zeggen dat het aristotelische wereldbeeld op twee grote beginselen rustte.

Het eerste is dat van de orde. De kosmos is een geordend geheel, waarin alles, sterren, planeten

en elementaire materie, zijn vaste plaats bezit. De meest fundamentele verdeling is daarbij die

in een bovenmaans en een ondermaans gebied. Het tweede grote beginsel is dat van de invloed

van het bovenmaanse op het ondermaanse gebied. Terwijl het beginsel van orde in principe

een ideaal, maar ook nogal statisch universum moest opleveren, verschafte de hemelse invloed

een meer dynamisch element. Uit het samenspel van die twee ontstond de zichtbare wereld

zoals wij hem kennen.

Leesvraag 2-1: De Griekse filosofen en de natuur

– Het Aristotelisch wereldbeeld is gebouwd op twee fundamentele aannames. Welke aannames zijn dit?

2.2 De Griekse wiskunde

Een zeer belangrijke consequentie van de Griekse filosofie was gelegen in de ontwikkeling van

de wiskunde. Eenvoudig tellen en meten heeft natuurlijk al sinds de oertijd bestaan, maar

de Grieken beoefenden de wiskunde als abstracte kunst. Dit gaat terug tot het prille be-

gin van de Griekse filosofie in de school van Pythagoras. Pythagoras ging ervan uit dat de

hele werkelijkheid uit getallen bestond. De bestudering van getallen zou daardoor inzicht

geven in de werkelijkheid. Het belangrijkste voorbeeld van het belang van getallen haalde

Pythagoras uit het onderzoek naar muzikale intervallen. Harmonische samenklanken ontston-

den bij snaarlengten die zich als eenvoudige getalsverhoudingen tot elkaar verhielden. Daar-

naast bestudeerden de pythagoreërs de bewegingen van de sterren en legden zich toe op de

meetkunde. Of de beroemde ‘stelling van Pythagoras’ inderdaad door Pythagoras zelf gevon-

den of bewezen is, is echter hoogst twijfelachtig.

De meeste invloed kregen de denkbeelden van Plato. Plato meende, als gezegd, dat de

stoffelijke werkelijkheid een afbeelding was van een hogere goddelijke werkelijkheid. Deze
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hogere werkelijkheid was niet stoffelijk, maar zuiver verstandelijk en ideëel. Het was de wereld

van de zuivere vormen. Om inzicht te krijgen in deze hogere werkelijkheid moest de mens zo

veel mogelijk afstand nemen van de wereld om hem heen en puur verstandelijk, abstract leren

schouwen. De beste benadering van de hogere werkelijkheid was de abstracte wereld van de

wiskunde, en de beste oefening om de waarheid te leren schouwen was opnieuw de wiskunde.

Onder invloed van deze ideeën ontstond in de klassieke wereld een grote opbloei van de studie

van de wiskunde, in het bijzonder de meetkunde. Dit gebeurde vooral in de hellenistische tijd.

Na het optreden van Alexander de Grote verschoof het culturele zwaartepunt in de Griekse

wereld van Athene naar Egypte. De Griekse heersers van Egypte maakten van hun hoofdstad

Alexandrië een belangrijk wetenschappelijk centrum. Zij stichtten een soort wetenschappelijke

academie, het Mouseion. Hier brachten zij de vele geschriften van oudere Griekse denkers bij

elkaar en droegen deze kennis aan het nageslacht over. Aan dit Mouseion werden belangrijke

geleerden verbonden, die onderzoek deden op velerlei gebied - grammatica, literatuur, maar

ook wiskunde en geneeskunde.

De Griekse wiskundigen beperkten zich niet tot triviale problemen, maar wisten ook in-

gewikkelde vraagstukken tot een oplossing te brengen. Hoewel zij op sommige punten andere

methoden en grondslagen hanteerden dan de moderne wiskundigen, valt hun werk toch zon-

der meer in moderne wiskunde te vertalen. Een moderne wiskundige die het werk van de

oude Grieken bestudeert, zal geen moment aarzelen om hen als collega’s te beschouwen. Een

leerboek als dat van Euclides (Eukleides), de Elementen (Stoicheia in het Grieks), geschreven

rond 300 voor Christus, heeft het meetkundeonderwijs tot in de twintigste eeuw gedomineerd.

De Griekse wiskunde had een directe weerslag op wat wij nu natuurwetenschap noemen. Voor

ons is wiskunde een zuiver abstracte wetenschap, een intellectueel hulpmiddel dat je weliswaar

op van alles en nog wat kunt toepassen, maar dat op zichzelf weinig met de zichtbare natuur te

maken heeft. Vroeger was wiskunde echter niet alleen de wetenschap van het tellen en meten

zelf, maar ook van alles wat geteld en gemeten werd. Dat wil zeggen, alle wetenschappen die

over bepaalde grootheden gingen vielen onder de wiskunde. In de klassieke oudheid werden

daarom niet alleen meetkunde en rekenkunde tot onderdelen van de wiskunde gerekend, maar

ook harmonieleer, sterrenkunde, statica, bouwkunst, en optica (de Griekse optica ging over

niet veel meer dan over vlakke en gebogen spiegels). Men sprak wel van ‘zuivere’ tegenover

‘gemengde’ wiskunde. ‘Gemengd’ betekent hier: gemengd met de materie. Het gaat om de

theorie van concrete in plaats van abstracte grootheden.

Dat betekende dat de astronomie, als onderdeel van de wiskunde, zich wel bezighield met

het opmeten, beschrijven, en eventueel voorspellen van de loop van de sterren aan de hemel,

maar niet met vragen naar de oorzaak van deze bewegingen, de substantie waaruit de sterren

gemaakt waren, of de hoedanigheid van de hemel in het algemeen. Oorzaken en hoedanigheden

van de werkelijkheid waren niet meetbaar. Zij werden niet behandeld door de wiskunde,

maar door de filosofie. De ‘wiskunde’ van de Oudheid staat daardoor in sommige opzichten

veel dichter bij wat wij nu natuurwetenschap noemen dan de natuurfilosofie, temeer daar de

filosofie zich liever met de zijnden in het algemeen bezighield dan met concrete dingen.

Mogelijk de grootste wiskundige die de Oudheid heeft voortgebracht was Archimedes. Hij
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studeerde te Alexandrië, maar was later vooral werkzaam in zijn vaderstad Syracuse op Si-

cilië. Archimedes leverde niet alleen belangrijke bijdragen tot de zuivere wiskunde, in het

bijzonder oppervlakte- en inhoudsbepalingen van meetkundige figuren. Hij was ook de uitvin-

der van vele vernuftige werktuigen als pompen, dommekrachten, en allerlei oorlogstuig - de

Romeinen die Syracuse belegerden kregen er heel wat mee te stellen. Hij vestigde hiermee

zelfs een soort traditie. Latere Alexandrijnse geleerden hebben veel geëxperimenteerd met

mechanische constructies, werktuigen en automaten. Het geldt wel als een vroeg voorbeeld

van ingenieurswetenschappen.

Archimedes’ uitvindingen hielden verband met zijn werk in de gemengde wiskunde. In de

mechanica ontdekte hij de wet van de hefboom en gebruikte dat principe voor verdere onder-

zoekingen in de statica. Hij ontwikkelde ook de hydrostatica, waar hij een theorie opstelde

over lichamen die in vloeistoffen drijven - tegenwoordig bekend als de ‘wet van Archimedes’.

Hierbij combineerde hij constructief vernuft met theoretisch inzicht. Zijn werk over mechan-

ica of hydrostatica was waarschijnlijk door praktische problemen ingegeven, maar daar is in

de geschriften die hij over deze onderwerpen schreef niets meer van terug te vinden. Het zijn

geen handleidingen voor doe-het-zelvers, maar puur theoretische geschriften, gegoten in een

streng wiskundige vorm.

De oudste en belangrijkste van de gemengde wiskundige vakken waren harmonieleer en ster-

renkunde. Harmonieleer, de leer van muzikale intervallen, blijft hier verder buiten beschouwing.

De sterrenkunde beperkte zich, zoals boven al gezegd, tot het kwantitatief beschrijven van

de bewegingen van de hemellichamen, zodat men bijvoorbeeld zons- en maansverduisteringen

kon voorspellen. Daartoe was wel een model nodig van de wijze waarop zij bewegen. Hier

deed zich evenwel een probleem voor. Aristoteles had de verschillende planeten, om hun van

de overige sterrenhemel afwijkende loop te verklaren, wel ieder een eigen sfeer gegeven, maar

hij had niettemin geëist (net als Plato trouwens) dat al deze sferen in volmaakte cirkels, per-

fect gelijkmatig, rond de aarde draaiden. Voor een astronoom is dit model echter te simpel.

De loop van de planeten aan de sterrenhemel is veel te ongelijkmatig om met zo’n eenvoudige

model te kunnen verklaren. Wiskunde en filosofie raakten hier dus met elkaar in strijd.

De Griekse sterrenkundigen probeerden een model te vinden dat zowel de verschijnselen aan

de hemel correct weergaf, alsook zo veel mogelijk recht deed aan de filosofische inzichten

over de loop van de hemel. Het meeste gezag verwierf de oplossing van Claudius Ptole-

maeus (Klaudios Ptolemaios), die ergens in de tweede eeuw na Christus moet hebben geleefd.

Ptolemaeus was aan het Alexandrijnse Mouseion verbonden. Hij schreef handboeken op een

groot aantal gebieden, zoals geografie, harmonieleer en optica, waarin hij de ontdekkingen die

Griekse geleerden in de voorgaande eeuwen hadden gedaan samenbracht, systematiseerde, en

evalueerde. Het bekendst werd hij door zijn handboek over de sterrenkunde, Megalè syntaxis

(Grote systeem), met zijn Arabische naam meestal Almagest genoemd.

Vermoedelijk stond Ptolemaeus vrij kritisch tegenover de filosofie van Aristoteles. In elk

geval nam hij diens voorschriften niet al te nauw. In plaats van eenvoudige, concentrische

cirkelbewegingen, zoals Aristoteles had voorgeschreven, introduceerde hij excentrische cirkels,

epicykels (dat wil zeggen, cirkels die door andere cirkels worden rondgevoerd), en zelfs con-

Junior College Utrecht



2.3. De antieke geneeskunde 11

structies waardoor de cirkelbewegingen niet eenparig meer waren (dat wil zeggen dat ze met

onregelmatige in plaats van constante snelheid verliepen). Vooral dat laatste was bedenke-

lijk: aangezien volgens Aristoteles alles aan de hemel eeuwig en onveranderlijk was, hadden

onregelmatige bewegingen daar geen plaats. Ptolemaeus’ model was vanuit puur wiskundig

gezichtspunt briljant, maar voor de meeste filosofen onbevredigend.

Slechts weinig mensen echter blijken zich hieraan te hebben gestoord. In de sterrenkunde, als

wiskundige discipline, ging het er tenslotte vooral om of de uitkomsten klopten. In principe

kon men natuurlijk altijd volhouden dat deze epicykels en onregelmatige bewegingen puur

wiskundige hulpconstructies waren, ingevoerd voor het gemak van de berekeningen, en dat

de bewegingen in werkelijkheid wel degelijk regelmatig waren (al viel dan ook niet in te zien

hoe). Weinig mensen stelden zich de vraag hoe een en ander zich tot elkaar verhield. In de

loop van de tijd echter zou deze discrepantie een belangrijke stimulans worden tot herziening

van de sterrenkunde.

Leesvraag 2-2: De Griekse wiskunde

– De Grieken onderscheidden ‘zuivere’ en ‘gemengde’ wiskunde. Wat is het verschil? Geef twee ge-
bieden die vielen onder ‘zuivere’ en twee gebieden die vielen onder ‘gemengde’ wiskunde.

2.3 De antieke geneeskunde

Behalve de filosofie is er nog een tweede traditie die voor het denken over de natuur buitenge-

woon belangrijk is geweest. Dit is de medische traditie. Ook deze heeft haar wortels in het

klassieke Griekenland. De oude geneeskunde stond weliswaar niet geheel los van de filosofie.

Voor artsen was kennis van de natuur van onmiddellijk belang. Zij dienden daarom goed

geschoold te zijn in de beginselen van de natuurfilosofie Maar terwijl filosofen zich als het

om de natuur ging toch vooral bezighielden met abstracte kwesties als de vraag naar het zijn

als zodanig, ging het bij de artsen steeds om de achtergrond van concrete problemen. Hun

benadering doet daardoor vaak moderner aan dan die van de filosofen. Zij hebben op de

ontwikkeling van de natuurwetenschap vaak ook een veel onmiddellijker invloed gehad.

Traditioneel werden zaken als ziekte en gezondheid vaak in religieuze termen geduid. Ziekten

werden gezonden door de goden of waren het gevolg van betovering. Genezing werd dan

vooral bereikt door godsdienstige rituelen. Onder invloed van het filosofische denken groeide

in sommige Griekse artsenscholen echter het besef dat ziekten ook ‘gewoon’ tot stand konden

komen, door slechte voeding, een verkeerd klimaat, of andere invloeden. Dat betekende dat

ziekten ook langs natuurlijke weg te genezen moesten zijn.

Als de grote voorganger van deze benadering geldt Hippocrates (Hippokrates), een oudere

tijdgenoot van Plato en Aristoteles. Hij was een vermaard arts, afkomstig van het eiland

Kos. Op zijn naam zijn enkele tientallen geschriften overgeleverd, maar de meeste zijn zeker

niet van hem. Ook in zijn school heerste voor ons gevoel nog een sterk religieus en sektarisch
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karakter. Leerlingen waren bijvoorbeeld met een plechtige eed aan hun leermeester gebonden.

Ziekten beschouwden zij echter volstrekt als natuurverschijnselen. Men vermoedt wel dat het

begrip ‘natuur’, als tegenstelling tot bovennatuur, voornamelijk in hun school ontwikkeld is.

De hippocratische artsen waren vooral praktisch en niet zozeer theoretisch bezig. Maar uiter-

aard hadden zij zekere theoretische vooronderstellingen nodig om hun behandelingsmethoden

op te baseren. Dit uitgangspunt vonden zij in de leer der ‘humeuren’ oftewel lichaamssappen.

De leer werd geleidelijk aan ontwikkeld, maar in zijn uitgewerkte vorm ging men uit van

vier van zulke lichaamssappen: bloed, slijm, zwarte gal en gele gal. In een gezond lichaam

zijn deze sappen met elkaar in evenwicht. Klachten ontstaan wanneer dit evenwicht verloren

gaat. De arts heeft dan tot taak om, door het opleggen van een dieet, het toedienen van de

juiste medicamenten, of op een andere manier, het overheersende sap te verzwakken en het

verzwakte te versterken.

In de loop van de tijd maakte men meer werk van het uitwerken van zulke theoretische

inzichten. Dit gebeurde vooral in de Alexandrijnse tijd. Aan het Mouseion werd, behalve

andere wetenschappen, ook ijverig de geneeskunde bestudeerd. De Alexandrijnse artsen on-

twikkelden in het bijzonder de medische basisvakken als anatomie en fysiologie. Ook de leer

der geneesmiddelen werd systematisch ter hand genomen. De Alexandrijnse arts Dioscorides

(Dioskorides) schreef hierover een handboek dat eeuwenlang gezag behield.

De grootste autoriteit op medisch gebied werd evenwel de Romeinse arts Galenus, afkomstig

uit Pergamum in Klein-Azië. Hij leefde in de tweede en het begin van de derde eeuw na Chris-

tus. Hij schreef letterlijk honderden geschriften op medisch gebied, waarin hij de hele medische

traditie overzichtelijk samenbracht. Centraal in de galenische geneeskunde stond nog altijd

de hippocratische leer van de lichaamssappen. Deze werd hier echter in een filosofisch kader

geplaatst. Galenus was een sterk pleitbezorger van het idee dat geneeskunst niet slechts een

kwestie was van ervaring, maar dat theorie minstens even belangrijk was. Geneeskunde kon

slechts worden beoefend op basis van een juist inzicht in de werkelijkheid. In zijn geschriften

hield hij zich daarom ook met allerlei filosofische onderwerpen bezig.

Als filosoof was Galenus een eclecticus die oppikte wat hij gebruiken kon, maar het meest

baseerde hij zich op Aristoteles. Voor de filosofische achtergrond van de geneeskunde was de

filosofie van Aristoteles simpelweg het bruikbaarst. Met puur abstracte theorieën, als de leer

van de zuivere vormen van Plato, kan een arts weinig beginnen. Aristoteles echter kwam zelf

uit een artsenfamilie. Hij heeft uitvoerig over levende wezens geschreven en zijn beschouwin-

gen zijn vaak heel concreet en gedetailleerd. Hij was bovendien een scherp waarnemer; zijn

observaties over dieren werden tot in de achttiende eeuw door biologen gebruikt. De theo-

rieën van Aristoteles en Galenus konden elkaar daardoor wederzijds ondersteunen. Voor de

middeleeuwse wetenschap werden zij de grote leermeesters.
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Leesvraag 2-3: De antieke geneeskunde

– Beschrijf in enkele zinnen de herkomst van de betekenissen van onze woorden ‘humeur’ en ‘zwartgallig’.

2.4 De klassieke traditie in middeleeuws Europa

In het tijdperk van de volksverhuizingen, rond de vijfde eeuw na Christus, brak de ontwikke-

ling van de klassieke wetenschap af. De filosofenscholen werden gesloten. Het Mouseion bleef

nog enkele eeuwen bestaan, maar steeds minder mensen waren in staat de daar bewaarde

geschriften nog te lezen. Wetenschap is altijd een bezigheid van een kleine intellectuele elite,

maar in de Oudheid was die elite al bijzonder smal. De wetenschap was daardoor uiterst

kwetsbaar voor bedreigingen van buiten. Kennis van wiskunde en filosofie ging teloor en ook

veel geschriften waarin de oude kennis was vastgelegd gingen verloren. Het is eigenlijk een

wonder dat er nog substantiële delen van de antieke wetenschap bewaard zijn gebleven. Dit is

vooral te danken aan de geleerden uit de islamitische wereld. In de islamitische rijken, die zich

vanaf de zevende eeuw in het Nabije Oosten, Noord-Afrika en Spanje vestigden, ontstonden

kernen van geleerdheid, een soort academies die zich voor de oude wijsheid gingen inter-

esseren. Deze geleerden zochten de brokstukken van de antieke geleerdheid op in Byzantium

of Alexandrië, vertaalden ze zo goed en zo kwaad als dat ging in het Arabisch, en probeerden

zich de stof eigen te maken. Na verloop van tijd lukte dat zo goed, dat ze ook zelf bijdragen

aan de wetenschappen begonnen te geven.

In Europa was wel een zekere elementaire kennis van de klassieken overgebleven, maar dit

was toch meer een soort lagere schoolkennis. In het Europa van de Middeleeuwen had men

vooralsnog weinig behoefte aan hogere studies als filosofie of wiskunde. De maatschappelijke

situatie had zich natuurlijk ook drastisch gewijzigd. Intellectuele vorming was in handen

geraakt van de katholieke kerk, dat wil zeggen, van de geestelijkheid. De geestelijkheid vormde

een aparte stand binnen de samenleving, met haar eigen belangen en verplichtingen. Haar

interesses lagen primair op godsdienstig vlak. Wetenschap en geleerdheid werden daaraan,

althans in principe, ondergeschikt gemaakt.

Als eerste ontstond belangstelling voor de meer praktische wetenschap der geneeskunde. In

de elfde eeuw ontstond een artsenschool in Salerno, in Zuid-Italië. De Europese geneeskunde

ontwikkelde zich onder sterke Arabische invloed. Arabische artsen als Ibn Sina, een belangrijk

medisch auteur, werden ook in het Westen beroemd, al paste men zijn naam wat aan - men

noemde hem Avicenna. De Arabische geneeskunde was sterk op de antieke georiënteerd en

via de Arabieren nam men ook in Europa weer kennis van de antieke ideeën.

Voor de antieke wijsbegeerte kreeg men pas een eeuw later weer aandacht. De nieuw opgekomen

belangstelling voor de antieke wijsbegeerte had een heel andere grond dan die waarom men

deze kennis in de Oudheid zelf had gewaardeerd. De eerste universiteiten werden gesticht.

Dit waren primair instellingen voor de opleiding van theologen en rechtsgeleerden. (Later

ook van artsen.) De verschillende vakken werden in deze tijd strikter gesystematiseerd. De
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universiteiten kregen daarom ook een propedeutische of voorbereidende faculteit. Hier werd

de basiskennis onderwezen die men verderop in zijn studie nodig had. Dit was de faculteit der

artes: Het was voor deze propedeutische studies dat men teruggreep op de klassieke filosofie.

Aan de artesfaculteit onderwees men logica, het basisvak van de middeleeuwse wetenschap,

en de verschillende filosofische disciplines: ethica, metafysica, en physica oftewel de filosofie

der natuur.

De term ‘fysica’ wordt ook tegenwoordig nog wel voor natuurkunde gebruikt, maar de mid-

deleeuwse physica heeft daarmee uiteraard weinig te maken. De middeleeuwse ‘physica’

was geen studie in zichzelf, maar een hoeveelheid kennis die belangrijk werd geacht voor

aankomende theologen, artsen en juristen. In de praktijk waren het vooral de theologen die

de inhoud van het vak physica bepaalden. Dit konden zeer scherpzinnige lieden zijn, maar

hun overwegingen hadden natuurlijk weinig van doen met de huidige doelstellingen van de

natuurwetenschap.

Aanvankelijk stond van de antieke filosofen vooral Plato in aanzien. Diens bespiegelingen over

een hogere goddelijke werkelijkheid leken goed met de christelijke leer overeen te komen. Vanaf

de twaalfde eeuw evenwel won de filosofie van Aristoteles steeds meer terrein. Toen de ideeën

van Aristoteles eenmaal ingang vonden, werden zij heel snel overheersend en verdrongen alle

concurrentie. Zij zouden tot in de zeventiende en op vele plaatsen tot in de achttiende eeuw

het Europese geestesleven domineren.

Men was in de eerste plaats in Aristoteles’ logica gëınteresseerd, maar accepteerde ook zijn

ideeën op ander gebied, waaronder de physica. Dit lijkt een wat merkwaardige voorkeur van de

middeleeuwse godgeleerden. Aristoteles erkende geen invloed van bovennatuurlijke machten

en verklaarde de hele wereld vanuit louter natuurlijke gronden, niet het soort ideeën dat je

bij een theoloog verwacht. Maar de middeleeuwse theologen wilden meer afstand scheppen

tussen God en mens en dat kon door de natuur als een zelfstandig domein te erkennen - door

God geschapen, dat wel. In dit opzicht waren de ideeën van Aristoteles juist heel bruikbaar.

De middeleeuwse theologen wilden hun godsdienst zuiver houden en stonden daardoor vaak

verrassend sceptisch tegenover populair ‘bijgeloof’.

Het is gebruikelijk de filosofie of het wereldbeeld van de late Middeleeuwen als ‘aristotelisch’

te betitelen. Dat is in zoverre gerechtvaardigd dat dit wereldbeeld vooral gebaseerd was op

de geschriften van Aristoteles (naast die van Galenus - men zou misschien beter van een

‘aristotelisch-galenisch’ wereldbeeld kunnen spreken). Maar men moet wel bedenken dat dit

West-Europese ‘aristotelisme’ zich in vele opzichten ver verwijderd had van de oorspronkelijke

gedachten van Aristoteles. De middeleeuwers hadden tenslotte niet zelf aan de voeten van

hun klassieke leermeesters gezeten. Net als voor de medische literatuur was men ook om

kennis te nemen van filosofische auteurs grotendeels van Arabische bronnen afhankelijk. De

geschriften van Aristoteles moest men eerst uit het Arabisch in het Latijn, de taal van de

middeleeuwse Europese wetenschap, vertalen. En vervolgens probeerde men ze te begrijpen

met behulp van Arabische commentatoren.

In de antieke wereld was de filosofie een levende traditie geweest. Voor Arabische en wes-

terse geleerden was het iets dat van buiten kwam en dat zij zich met veel moeite eigen
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moesten maken, louter aan de hand van een schriftelijke overlevering. Van de oorspronkelijke

geschriften waren bovendien vele verloren gegaan, wat men had was vaak krakkemikkig ver-

taald, en in sommige gevallen was de herkomst niet duidelijk. Van sommige geschriften die in

de Middeleeuwen als ‘aristotelisch’ golden, heeft men later bevonden dat ze in werkelijkheid uit

veel later tijd stammen. Het gevolg van deze moeilijkheden was dat, terwijl voor de Grieken

het onderzoek van de werkelijkheid zelf centraal had gestaan, het in de middeleeuwse weten-

schap in de eerste plaats ging om het begrijpen van de oude teksten. Middeleeuwse geleerden

schreven weinig eigen verhandelingen, maar hoofdzakelijk commentaren bij geschriften uit de

Oudheid.

Dit had duidelijk zijn weerslag op de inhoud van de verschillende wetenschappen. De antieke

geschriften waren een neerslag van discussies. Zij vertegenwoordigden soms verschillende

meningen. De Arabische en westerse commentatoren probeerden aan de hand van deze

geschriften een samenhangend beeld van de werkelijkheid te vormen. Dat betekende dat

tegenstrijdigheden zo veel mogelijk werden gladgestreken en dat alle kennis in één systeem

moest worden samengevat.

Daarnaast moest deze kennis natuurlijk ook in overeenstemming worden gebracht met de

christelijke leer. Deels gebeurde dat bewust, deels ging het vanzelf. In de Middeleeuwen

begreep men onder het begrip ‘ziel’ iets heel anders dan Galenus of Aristoteles ermee bedoeld

hadden. Voor Aristoteles was de ziel het organiserend beginsel van het levende lichaam en als

zodanig niet van het lichaam te scheiden. Dat laatste was voor theologen niet aanvaardbaar.

Voor Aristoteles was de wereld eeuwig, voor de middeleeuwers was zij geschapen. Aristoteles’

natuur werd gëınterpreteerd als de scheppingsorde. Zo kun je je afvragen in hoeverre Aris-

toteles, of enig andere klassieke filosoof, zich nog herkend zou hebben in het wereldbeeld dat

zo ten slotte overbleef.

Aristoteles meende dat de ziel als beginsel van het leven in gradaties bestond. Dieren hadden

er meer van dan planten, en mensen meer dan dieren. Planten hebben een vegetatieve ziel,

als beginsel van groei en voortplanting. Ook dieren hebben zo’n vegetatieve ziel, maar zij

bezitten daarnaast een animale ziel, waardoor zij kunnen waarnemen en bewegen. Mensen

bezitten naast deze twee zielen ook nog een rationele ziel, waardoor zij kunnen nadenken.

Deze leer van de drievoudige ziel werd de gezaghebbende leer in de Middeleeuwen, maar hij

werd wel gecombineerd met andere elementen. Ook Galenus had, in navolging van Plato,

gesteld dat de mens een drievoudige ziel bezit, maar zijn verdeling was een heel andere:

het denken zetelt in de hersenen, de hartstocht in het hart, en de begeerte in de lever. In

navolging van Galenus plaatste men de zetel van het nadenken, dus de rationele ziel, nu in de

hersenen, terwijl Aristoteles de ziel vooral in het hart had geplaatst. In het algemeen waren

artsen meer geneigd de ideeën van Galenus te volgen, terwijl filosofen en theologen vooral

aansluiting zochten bij Aristoteles.

Het fysische wereldbeeld van de Middeleeuwen was in grote trekken dat van Aristoteles. De

theorie van een scheiding in een onder- en een bovenmaanse wereld, de leer der vier elementen,

de cirkelgang van de hemelse lichamen, dat alles viel niet moeilijk te begrijpen en ook zonder

bezwaar te aanvaarden. Op een enkel punt was men iets gedetailleerder dan Aristoteles:
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middeleeuwse auteurs gingen er doorgaans van uit dat de hemelse sferen van een harde en

doorzichtige stof, een soort kristal, gemaakt waren, waarin de sterren en planeten vastzaten.

Met de bolvorm van de aarde had niemand moeite. Het is een fabeltje dat de geleerden

uit de Middeleeuwen gemeend zouden hebben dat de aarde plat was. Dit verhaal is in 1834

in de wereld geholpen door de Franse geleerde Antoine-Jean Letronne. Hij verwees naar

de opvattingen van twee oude kerkvaders, Lactantius en Cosmas Indicopleustes (Kosmas

Indikopleustos), die inderdaad betoogd hadden dat de aarde plat was. Voor Letronne, een felle

antiklerikaal, was dit een illustratie van wat hij zag als het wetenschappelijk obscurantisme

van de kerk. In feite werden Lactantius en Cosmas ook in hun eigen tijd op dit punt niet

serieus genomen (Cosmas, een Griek, kon men in het Westen trouwens niet eens lezen),

maar Letronne deed het voorkomen alsof wat zij schreven de gangbare voorstelling van de

Middeleeuwen was. Zijn voorstelling van zaken paste goed bij het beeld dat men in de

negentiende eeuw van de Middeleeuwen had. Het verhaal vond daardoor snel ingang, en ten

slotte was het ‘feit’ algemeen bekend.

Men kan dus zeggen dat men in de Middeleeuwen het statische element in het wereldbeeld

van Aristoteles, zijn beeld van de orde in het heelal, vrijwel ongewijzigd overnam. Maar het

dynamische element, de verklaring waardoor de veranderingen in het ondermaanse optreden,

kreeg nieuwe accenten, voornamelijk vanuit de astrologie. Ook de astrologie is grotendeels

door de oude Grieken ontwikkeld, op basis van eerdere Babylonische theorieën. Zij kwam

vooral in de late Oudheid tot bloei. Het belangrijkste astrologische handboek was de Tetra-

biblos van Ptolemaeus, dezelfde die ook het gezaghebbende handboek over sterrenkunde had

geschreven. De Arabische geleerden waren zeer in deze Griekse astrologie gëınteresseerd en

werkten haar nader uit. De Europese geleerden namen haar weer, met de overige klassieke

erfenis, van de Arabieren over.

Aristoteles had in algemene zin gesproken over de invloed van de zon en de hemel op het

ondermaanse, maar dat is wat anders dan beweren dat je uit de stand van de sterren de

toekomst kunt afleiden. De middeleeuwers interpreteerden zijn opvattingen echter veel ruimer.

Niet alleen de zon, maar alle hemellichamen zouden invloed uitoefenen op het ontstaan en

vergaan van de dingen. Daar alle hemellichamen de aarde beschijnen, moeten zij ook alle een

soortgelijke invloed hebben als de zon. De voortdurende variatie in de stand van de planeten is

de oorzaak van het schijnbaar grillige verloop van de gebeurtenissen in het ondermaanse. Maar

voor wie bekend is met de werking van deze hemelse bëınvloeding, zijn alle gebeurtenissen

in principe volmaakt voorspelbaar. Hij kan ze immers uit de vastgestelde loop des hemels

afleiden.

Astrologie was daarmee voor de middeleeuwers een vak met een serieuze wetenschappelijke

basis. Ook Europese geleerden beoefenden daarom weldra druk de astrologie. De belangrijkste

toepassing was de geneeskunst. Ook de processen in het lichaam werden naar algemeen

gevoelen door de sterren bëınvloed. Voor genezing moest men zich daarom naar de sterren

richten. Een bepaald medicijn of operatie was, voor een specifieke patiënt, pas effectief op

een astrologisch te bepalen tijdstip. Er bestond een samenhang tussen de aandoening, het

geneesmiddel en de stand van de hemel. Deze kosmische samenhang was overigens nog altijd
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gebaseerd op de galenische theorie, in het bijzonder die van de lichaamssappen. De Arabische

en middeleeuwse artsen legden verbanden tussen de vier lichaamssappen, de vier elementen,

de seizoenen, de sterrenbeelden, de verschillende lichaamsdelen, enzovoort.

Voor zover er bezwaren tegen de astrologie bestonden waren die niet van wetenschappeli-

jke, maar vooral van godsdienstige aard. Op theologische gronden bleef de astrologie al-

tijd enigszins verdacht. Het gevaar bestond namelijk dat men niet alleen puur natuurlijke

processen vanuit de sterren wilde voorspellen, maar de sterren ook invloed toedacht op de

menselijke wil. Dat laatste was om godsdienstige redenen ontoelaatbaar. Niettemin waren er

ook wel geestelijken die zich ijverig toelegden op het voorspellen van de toekomst.

Het is een beetje misleidend het bovenstaande te betitelen als het middeleeuwse wereldbeeld.

Het probleem is dat er in de Middeleeuwen zelf niet zoiets als natuurwetenschap bestond. Men

was op een heel andere manier in de wereld gëınteresseerd dan wij nu. De hier behandelde

elementen zijn niet de punten die de middeleeuwers zelf het belangrijkste vonden om aan hun

wereld vorm te geven. Het zijn vooral elementen die belangrijk zijn vanuit de kijk die wij nu

op de werkelijkheid hebben. Dit soms weinig uitgesproken idee van hoe de wereld in elkaar

zit, was bovendien het uitgangspunt voor de wetenschappelijke revolutie. De aristotelische

filosofie was verplichte leerstof aan alle universiteiten. Dat wil zeggen, alle geleerden uit

de zestiende en zeventiende eeuw kregen haar vrijwel met de paplepel ingegoten, ook die

geleerden die zich later als fervente tegenstanders van Aristoteles ontpopten.

In de Middeleeuwen zelf werd er over de boven aangehaalde punten nauwelijks nagedacht.

Het was meer een bepaalde achtergrondkennis waar men op teruggreep als men nadacht over

de problemen die er echt toe deden. Ook een vak als physica, dat toch speciaal over de natuur

ging, was mijlenver van het moderne natuuronderzoek verwijderd. Weliswaar bleef de physica

niet steken in de bescheiden rol van hulpwetenschap die haar was toegedacht. De leraren die

haar onderwezen gingen onvermijdelijk eigen stokpaardjes berijden, zonder erg te letten op

het belang voor andere vakken. De physica werd daardoor steeds zelfstandiger. Echter,

het onderzoek van de middeleeuwse physicaprofessoren ging niet over concrete natuurlijke

processen. Zij hielden zich bezig met het wezen en de oorzaken van de werkelijkheid. Slechts

in enkele gevallen kwamen ook meer concrete punten aan de orde, zoals: zijn de hemelse

sferen vast of vloeibaar? Worden zij bewogen door engelen of door een inwendig principe?

Belangrijker is echter nog dat deze geleerden hun vragen over de werkelijkheid niet probeerden

op te lossen door de natuur zelf te onderzoeken, maar door allerlei subtiele redeneringen. Het

was hun vooral te doen om het invoeren en uit elkaar houden van allerlei begripsonderschei-

dingen. Sommige moderne onderzoekers bestempelen de middeleeuwse physica daarom eerder

als een soort toegepaste logica dan als natuurkunde. De logica gold in de Middeleeuwen als

een universele methode, en dat voor physici de redeneringen ook nog over de natuur (of eigen-

lijk: over de natuurkundige geschriften van Aristoteles) moesten gaan was eigenlijk bijzaak.

Vanwege de universitaire achtergrond van deze wetenschapsopvatting spreken we hier wel van

scholastiek of schoolgeleerdheid.

In de klassieke oudheid had vooral de gemengde wiskunde een moderner kennisideaal verte-

genwoordigd. Maar voor wiskunde had men in middeleeuws Europa nauwelijks interesse. De
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Griekse wiskunde en sterrenkunde waren door de Arabieren voortgezet en verrijkt met nieuwe

vondsten, maar weinig daarvan drong tot Europa door. Alleen ontwikkelde zich mettertijd

een min of meer serieuze sterrenkundige traditie, en dit eigenlijk alleen vanwege het belang

dat men hechtte aan astrologie. Om een horoscoop op te kunnen stellen, moet je de stand van

de hemel voor een gegeven tijdstip kunnen berekenen, en dat vereist sterrenkundige kennis.

Men beperkte zich echter tot het noodzakelijkste. De gebruikte theorieën gingen, via de Ara-

bieren, terug op Ptolemaeus, maar slechts weinigen gebruikten diens oorspronkelijke werken.

Meestal behielp men zich met beknopte en elementaire handleidingen. Gezaghebbend waren

de zogenoemde Alfonsijnse tafels, een sterrenkundig tabellenwerk dat zou zijn geschreven in

opdracht van de Spaanse koning Alfonso de Wijze.

Belangrijker voor een traditie van natuuronderzoek was de geneeskunde. Aanvankelijk ontston-

den de Europese universiteiten uitsluitend voor de studie van theologie en recht, maar de

artsen wisten al snel hun eigen vak als een derde faculteit erkend te krijgen. De studie van

de medicijnen kwam vooral aan de Italiaanse universiteiten tot bloei. Hier ontstond ook een

nauwe band met de natuurfilosofie. Ten noorden van de Alpen waren het vooral mensen met

primair theologische belangstelling die filosofie doceerden. In Italië was het vooral een zaak

van mensen met een medische opleiding.

De medische geleerdheid van de Middeleeuwen was vooral boekengeleerdheid. Het was de

studie van de werken van Galenus. Maar de rechtvaardiging van deze kennis lag natuurlijk

in haar praktische toepasbaarheid. Artsen waren daarom wel gedwongen zich ook met de

natuur zelf bezig te houden. Een arts moest iets weten van het menselijk lichaam, van leven

en gezondheid. Hij moest tevens iets van planten weten. De meeste geneesmiddelen werden

immers gemaakt van geneeskrachtige planten. Ook andere natuurlijke zaken konden van

belang zijn. Sommige artsen hielden zich bijvoorbeeld bezig met geneeskrachtige bronnen.

Niet te vergeten, een arts moest iets weten van astrologie en een horoscoop kunnen opstellen.

Vandaar dat de meeste sterrenkundigen uit de late Middeleeuwen oorspronkelijk een medische

scholing hadden. Kortom, voor zover er in de Middeleeuwen van natuuronderzoek sprake was,

was dit vooral een medische bezigheid. Wij zullen nog zien dat dit in de Renaissance voorlopig

niet veranderde.

Natuurlijk was er in middeleeuws Europa meer kennis voorhanden dan alleen wat men van de

klassieken leerde. Landbouw, jacht en visserij vereisten op zijn minst enig praktisch inzicht

in het omgaan met de levende natuur. De grote technische vooruitgang op velerlei gebied

- scheepvaart, mijnbouw, molenbouw, oorlogvoering, en de grote kathedralen - was zonder

vaklui met gespecialiseerde kennis niet mogelijk. In geleerde studies had men sterk de neiging

om zich van zulke zuiver praktische wetenschap te distantiëren, maar soms sijpelde er toch

wat door. Het is echter moeilijk daar de vinger achter te krijgen. Veel werd behandeld als

beroepsgeheim en opgeschreven werd er vrijwel niets.

Het enige waar nog een kort woord aan moet worden gewijd is de middeleeuwse alchemie. De

alchemie was een zogeheten occulte wetenschap. Haar beoefenaars streefden naar ‘geheime

kennis’. Deze kennis betrof zowel het geestelijke als het stoffelijke vlak. Zij moest de mens tot

geestelijke verheffing voeren, maar anderzijds ook in staat stellen om de materiële wereld te
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veredelen. Het grote doel van de meeste alchemisten was het veranderen (transmuteren) van

onedele metalen in goud. Het waren vooral geestelijken die de tijd en de middelen hadden

om zich aan alchemie te wijden. Ook hier lag de basis in oude geschriften. De alchemie

was ontstaan in de late Oudheid, maar de belangrijkste bronnen waren Arabisch. Daarnaast

schreven de middeleeuwse alchemisten ook zelf een groot aantal verhandelingen. Veel invloed

heeft dat alles uiteindelijk niet gehad. De alchemie heeft zekere praktische vaardigheden,

zoals destilleren, en materiaalkennis helpen ontwikkelen, maar de belangrijke ontwikkelingen

in de wetenschap vonden op andere gebieden plaats.

Leesvraag 2-4: De klassieke traditie in middeleeuws Europa

a) Het middeleeuwse wereldbeeld was gebaseerd op Aristoteles, maar er waren duidelijke verschillen met
het aristotelisch wereldbeeld uit de Oudheid. Noem minimaal twee van die verschillen.

b) Geef twee oorzaken voor die verschillen.
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3
De zestiende eeuw

3.1 Het aristotelisch wereldbeeld in verval

De zeventiende-eeuwse wetenschappelijke revolutie stoelde voor een niet gering gedeelte op

feiten en theorieën die zestiende-eeuwse geleerden hadden opgesteld. Men kan de zestiende

eeuw daarom een periode van ‘voorbereiding’ tot de wetenschappelijke revolutie noemen.

Toch wekt zoiets een verkeerde suggestie, alsof de zestiende-eeuwers de waarheden van de

zeventiende eeuw al aan de horizon zagen gloren en nog slechts een flinke mars in een vast-

gestelde richting moesten afleggen om ze te bereiken. Iedere periode heeft echter haar eigen

karakter. De zestiende-eeuwers hadden geen flauw idee dat er iets ‘voor te bereiden’ viel en

als zij al iets zagen gloren, dan had dat met de latere natuurwetenschap weinig te maken.

Zo er al sprake was van ‘voorbereiding’, dan niet in de zin dat men geleidelijk aan een

vermoeden kreeg van de oplossingen die de zeventiende eeuw zou bieden, maar eerder dat men

zich vaag bewust werd van de problemen die de zeventiende eeuw zou proberen op te lossen. In

de zestiende eeuw begon men zich te interesseren voor die aspecten van de werkelijkheid die wij

nu als het onderwerp van de natuurwetenschap beschouwen. Het middeleeuws-aristotelische

wereldbeeld kreeg daardoor een andere betekenis dan die men er in de Middeleeuwen zelf aan

had gegeven. Aspecten die aanvankelijk vooral bijzaak waren, kwamen steeds meer op de

voorgrond te staan.

Wel probeerde men de nieuwe vragen die nu opgeworpen werden voorlopig te beantwoorden

binnen het traditionele kader van het middeleeuwse wereldbeeld. Een ander kader was er

tenslotte niet. De wetenschap van de zestiende eeuw heeft daarom voor ons gevoel vaak een

wat halfslachtig karakter. Het was een periode van grote intellectuele activiteit. Er was een

enorme drang om de wereld te verkennen. Men was ontevreden met de overgeleverde kennis,

durfde radicale vragen te stellen en schrok niet terug voor onconventionele antwoorden. Er

werden in deze periode fundamentele ontdekkingen gedaan die van groot belang zouden blijken

voor de geestelijke omwenteling die later, in de zeventiende eeuw, zou plaatsvinden.

Maar aan de andere kant bleef het achterliggende wereldbeeld in grote trekken dat van de

Middeleeuwen. De meer wezenlijke trekken van het middeleeuwse wereldbeeld lieten zich niet

ter discussie stellen. Ze waren zo vanzelfsprekend dat men zich er amper van bewust was

dat het hier te bediscussiëren vooronderstellingen betrof. Voor verklaringen is nu eenmaal
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een bepaald theoretisch kader noodzakelijk, en er was simpelweg geen bruikbaar alternatief

voorhanden. De contouren daarvan zouden zich pas in de loop van de tijd heel geleidelijk

aftekenen.

De zestiende eeuw is met dat al niet zozeer een periode van opbouw, maar vooral een van

kritisch onderzoek. Het was de periode dat het aristotelische wereldsysteem, zoals dat in het

vorige hoofdstuk is geschetst, in diskrediet begon te raken, vooralsnog zonder dat men er iets

voor in de plaats kon stellen. Dit betekende enerzijds onzekerheid. Sommigen klampten zich

als reactie des te steviger aan de zekerheden van de aristotelische filosofie vast. Anderzijds

kwam men daardoor tot allerlei intellectuele experimenten. Sommige van de probeersels die

in deze tijd gelanceerd werden, leidden tot belangrijke nieuwe ontdekkingen, maar in de tijd

zelf was het lang niet altijd duidelijk welke bevindingen belangrijk waren en welke niet. Pas

de gebeurtenissen van de zeventiende eeuw boden een nieuwe standaard waarmee men de

ontdekkingen van de voorgaande periode kon beoordelen.

3.2 Natuurlijke historie en geneeskunde

‘Historie’ is een Grieks woord (historia) dat van oorsprong niet meer betekent dan ‘onderzoek’.

‘Natuurlijke historie’ is dus het onderzoeken van de natuur. Hieronder verstond men niet het

naspeuren van oorzaken of eerste beginselen van de natuurlijke dingen: dit behoorde tot de

physica. Het ging veeleer om het catalogiseren van allerlei natuurlijke verschijnselen en het

beschrijven van hun eigenschappen. Van zulke beschrijvingen kon men dan later in de physica,

maar ook in de geneeskunde, weer profijt trekken.

In de Middeleeuwen had een dergelijke natuurlijke historie amper bestaan. Middeleeuwse

bestiaria waren weinig kritische opsommingen van dieren, waarvan de strekking meer moreel

dan dierkundig was. De dieren werden opgevoerd als leerrijk zinnebeeld. Of zij echt beston-

den, was eigenlijk nauwelijks van belang. In de Renaissance ontstond echter een oprechte

belangstelling voor de wereld zoals die werkelijk was. In deze tijd ging men echte ‘historiën’

schrijven, waarin men zoveel mogelijk gegevens bijeenbracht, en ook al een zekere kritische

zin ontwikkelde. Vooralsnog was die kritiek vooral literair. Men onderzocht niet de natuur

zelf, maar de geschriften van klassieke schrijvers.

Het grote voorbeeld voor natuurlijke historieschrijvers was de Romeinse schrijver Plinius uit

de eerste eeuw na Christus die in zijn Historia naturalis een groot aantal dieren, planten,

edelstenen en andere natuurverschijnselen, en zelfs kunstwerken, de revue liet passeren. De

verzameling is zeer divers. Hij geeft praktische aanwijzingen voor het verbouwen van gewassen

of voor het gebruik ervan als geneesmiddel, maar ook een verhaal over de vogel phoenix,

waarbij hij zelf aantekent dat het misschien slechts een legende is. Deze vogel zou in Arabië

wonen en elke 540 jaar in vlammen opgaan, om vervolgens weer uit de as te herrijzen. Maar

ook de dingen die Plinius als vaststaand feit vermeldt, klinken vaak nogal sprookjesachtig. Zo

vertelt hij van een klein visje, de remora, dat hele schepen kan tegenhouden. Olifanten zijn

volgens hem niet alleen zeer intelligent, maar ook diep religieus.
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Het werk van Plinius werd al heel snel na de uitvinding van de boekdrukkunst gedrukt. Er

verscheen een zeer groot aantal uitgaven en vertalingen. In het algemeen waagde men het

niet om de gegevens te kritiseren. Vrome middeleeuwse fabeltjes werden niet meer zonder

meer geloofd, maar beweringen van antieke auteurs waren heilig. In navolging van Plinius

ging men ook zelf natuurlijke historiën schrijven, in dezelfde trant. Daarin verzamelde men

niet zozeer wat wij nu wetenschappelijke feiten zouden noemen, maar vooral uitspraken van

klassieke auteurs over het onderwerp.

Op sommige gebieden schoot Plinius echter tekort. De bekendwording van de Nieuwe Wereld

vanaf 1492 en de vele vreemde verhalen die daarover verteld werden, veroorzaakten in Europa

een grote honger naar beschrijvingen van de wonderen van deze nieuw ontdekte landen. Hier

lag voor de natuurbeschrijvers echter wel een probleem. De dieren, planten, volkeren en andere

verschijnselen waar men daar mee te maken kreeg waren voor de Europeanen nog zo nieuw,

dat er helemaal nog niets over geschreven was. De beproefde manier om een beschrijving

uit oudere, in het bijzonder klassieke bronnen over te nemen werkte daar dus niet. Wilde

men een beschrijving van de wonderen van de Nieuwe Wereld geven - en de belangstelling

daarvoor was groot - dan kon men niets anders doen dan zelf op pad gaan en zorgen dat men

de betreffende dieren of andere wezens onder ogen kreeg, om ze vervolgens zelf te onderzoeken

en te beschrijven.

Afbeelding 3.1
Museum

Wormianum

Een vroeg naturaliënkabinet van de Deense arts Ole (Olaus) Worm

Aanvankelijk was deze methode pure noodzaak, maar geleidelijk aan ging men de voordelen

van een dergelijke werkwijze beseffen. Dit leidde tot een nieuwe houding in het natuuron-
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derzoek, ook op gebieden waar men voorheen op de klassieken had gesteund. Behalve voor

kennis van planten, dieren en mineralen gold dat ook voor geografische landbeschrijvingen.

Het woord van de klassieken bleef belangrijk, maar men werd steeds kritischer ten aanzien

van wat men in oude geschriften vond. Daarnaast probeerde men zoveel mogelijk kennis uit

de eerste hand op te doen.

Daarmee waren de natuurlijke historiën nog niet in een klap modern. Veel van deze be-

schrijvingen kwamen tot stand om aan de sensatiezucht van het publiek tegemoet te komen,

en minder uit wat wij nu een wetenschappelijke houding zouden noemen. Om een moderne

analogie te gebruiken, de natuurlijke historiën uit de Renaissance hadden vaak meer het karak-

ter van toeristische reisgidsen dan van wetenschappelijke verhandelingen. Zij wilden de lezer

hoofdzakelijk laten kennismaken met allerlei merkwaardige curiositeiten. Hoe wonderbaarli-

jker, raadselachtiger en meer bizar een verschijnsel was, hoe belangwekkender men het vond.

De redenen waarom iets de aandacht trok waren velerlei - zeldzaamheid, een merkwaardig

uiterlijk, beweerde bijzondere eigenschappen, een interessante legende.

Dit was niet alleen de smaak van het grote publiek, maar ook die van de geleerde elite.

Men was er niet tevreden mee zulke verhalen aan te horen, maar wilde al deze wonderen

ook met eigen ogen zien, natuurlijk ook omdat men wel besefte hoe onbetrouwbaar de

berichten over natuurverschijnselen soms waren. Vorsten en edelen, maar ook geleerden, gin-

gen over tot het stichten van rariteitenkabinetten, waarin dergelijke vreemde spelingen van de

natuur werden samengebracht. De wereld was voor deze mensen vooral een grote verzameling

bezienswaardigheden. Juist uit het bijzondere en het bizarre kon men de wonderlijke krachten

van de natuur leren kennen.

De aandacht voor rariteiten neemt niet weg dat sommigen op een systematische manier on-

derzoek deden, waarbij allerlei nieuwe onderwerpen werden verkend. Kenmerkend voor deze

tijd was dat er een grote drang bestond om feiten te verzamelen, op elk mogelijk gebied.

De Duitse arts Georg Agricola, die werkte in een mijnbouwgebied, verkende de onderaardse

wereld zowel aan de hand van geschriften van klassieke auteurs als ook van de ervaringen van

mijnwerkers. Hij schreef over gesteenten, mineralen en metalen, maar ook over de ziekten

van mijnwerkers, onderaards water, onderaardse dieren en over de technieken en machines

van de mijnbouw. De Zwitserse arts Konrad Gessner behandelde systematisch de dierkunde.

Zowel de oude geschriften als de alledaagse ervaringen waar deze schrijvers zich op baseer-

den, bevatten naast feiten veel verzinsels. Het viel niet mee die uit elkaar te houden. De

nieuwe empirische houding leerde men slechts met vallen en opstaan. In de geschriften uit

deze tijd vinden wij niet zelden een modern aandoende kritische instelling naast een, achteraf

gezien, verbazende lichtgelovigheid. Agricola bijvoorbeeld, bekritiseerde scherp de gangbare

astrologische verklaringen voor allerlei onderaardse verschijnselen, maar hij geloofde wel in

kaboutertjes. Er waren ook gebieden waar men aan rariteiten amper aandacht besteedde en

waar een zakelijker inslag heerste. Dat betrof vooral de vakken die van oudsher als medis-

che hulpwetenschappen golden, zoals de botanie. Kennis van planten was nodig voor de

geneesmiddelenbereiding. Reeds in de Middeleeuwen had de botanie een vrij zakelijke inslag.

Middeleeuwse artsen hadden voor hun botanische kennis voornamelijk antieke geschriften

gevolgd, in het bijzonder het werk van Dioscorides. In de Renaissance ontdekte men daar-
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naast het botanische werk van Aristoteles’ leerling en opvolger Theophrastus (Theophrastos).

Deze schrijvers beschreven uiteraard vooral de planten van hun eigen klassieke Griekenland.

In de zestiende eeuw beperkten artsen zich niet meer tot deze boekenwijsheid, maar begonnen

zelf de planten in hun omgeving te onderzoeken en te beschrijven. Dit werk wordt veel minder

getekend door sensatiezucht dan de meeste andere natuurlijke historiën. De planten worden

exact beschreven en vaak ook afgebeeld. In plaats van allerlei legendarische kwaliteiten worden

verder hooguit de geneeskrachtige eigenschappen vermeld. Deze ‘kruidboeken’ waren vooral

een zakelijke handleiding voor botanisch gëınteresseerden. Voor artsen in de eerste plaats,

maar daarnaast ook voor rijke edelen en burgers met een liefhebberij in dure tuinen. Onder

de vele plantkundigen uit deze tijd zijn de drie Vlamingen Clusius, Lobelius en Dodonaeus

(L’Escluse, L’Obel en Dodoens) het bekendst gebleven, zowel door hun wetenschappelijke

nauwkeurigheid als door de prachtige illustraties in hun boeken.

Dit werk was vooral een aanvulling op dat van de klassieke schrijvers. De nieuwe empirische

methode in de natuurlijke historie voegde kennis toe aan wat in de klassieke auteurs vermeld

stond, maar weerlegde deze niet. Uiteindelijk moest dit onderzoek echter ook leiden tot het

vaststellen van onjuistheden bij de klassieke autoriteiten, die oplettende waarnemers waren

geweest, maar natuurlijk niet onfeilbaar. Daarmee werd het vertrouwen in het gezag van de

klassieken aangetast, zodat geleidelijk aan ook andere elementen van het antieke wereldbeeld

onder vuur kwamen te liggen.

Het meest indrukwekkende voorbeeld van de opmars van nieuwe empirische kennis vinden we

binnen een andere medische hulpwetenschap: de anatomie. Kennis van de inwendige organen

kan men in het algemeen slechts verwerven via secties; met andere woorden, lijken snijden.

In veel samenlevingen, ook in de klassieke wereld, was zoiets taboe. (Alleen in Alexandrië,

aan het Mouseion, had men hiertoe mogelijk korte tijd de gelegenheid gehad.) Galenus had

zijn anatomische kennis daarom vooral aan secties op dieren ontleend, maar die leverden over

de menselijke anatomie natuurlijk slechts onbetrouwbare gegevens op. Niettemin werd zijn

werk in de Middeleeuwen als het laatste woord beschouwd ten aanzien van de bouw van het

menselijk lichaam.

In de Renaissance ontstond evenwel, het eerst in Italië, een voorzichtige traditie om sectie

te verrichten op mensen. Dat waren meestal lichamen van terechtgestelde misdadigers die

door de overheid daartoe ter beschikking waren gesteld. Deze secties dienden aanvankelijk

vooral als demonstraties in het medisch onderwijs. Men dacht er in elk geval niet aan om de

bevindingen van de antieke geneeskunde ter discussie te stellen.

Groot was daarom de schok toen in 1543 de jonge arts Andries van Wezel, of Andreas Ve-

salius, zoals hij in geleerde kringen heette, een boek publiceerde, De humani corporis fabrica

(Over de bouw van het menselijk lichaam) waarin hij de onjuistheid van veel van Galenus’

beschrijvingen aantoonde. Vesalius, oorspronkelijk afkomstig uit Brussel, was toen hoogler-

aar in Italië; hij zou later lijfarts worden van keizer Karel V. Zijn bestrijding van Galenus

baseerde hij op eigenhandig onderzoek van een groot aantal menselijke lichamen. Het had

hem veel moeite gekost om aan voldoende lijken te komen en zijn methoden daartoe waren

waarschijnlijk niet allemaal even fris geweest. Het anatomiseren zelf, in een tijd zonder koelka-
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sten of mortuaria, was ook niet altijd een pretje. Soms was hij genoodzaakt om menselijke

lichaamsdelen weken lang in zijn slaapkamer te bewaren. Het resultaat mocht er echter zijn.

De humani corporis fabrica is niet alleen vanwege zijn inhoud, maar ook vanwege zijn uitvoe-

ring een klassiek werk. De inwendige bouw van het menselijk lichaam wordt de lezer in vele

prachtige, op groot formaat uitgevoerde prenten voor ogen gevoerd.

Op grond van zijn eigen waarnemingen kon Vesalius aantonen dat de beschrijvingen van

Galenus in veel gevallen domweg niet klopten. Daarbij ging het niet om fundamentele filosofis-

che vragen, als de werking van het lichaam als zodanig, maar om simpele feitelijke constaterin-

gen. Zo viel bij Galenus te lezen dat het borstbeen uit zeven stukken bestond, terwijl Vesalius

vaststelde dat het er maar drie waren. Andere punten van kritiek betroffen de vraag waar

bepaalde aders nu precies uitmondden, of hoe bepaalde spieren in elkaar zaten. Voor mensen

zonder medische achtergrond wellicht onduidelijke haarkloverijen. Niettemin betekende Ve-

salius’ werk een enorme deuk in de reputatie van de antieke geneeskunde. Er ontstond een

heftige discussie. Traditionele artsen bestreden Vesalius’ bevindingen. Anderen daarentegen

zetten zijn werk voort.

Vooralsnog dacht niemand eraan ook de meer fundamentele noties van Galenus ter discussie

te stellen. Toch begon men voorzichtig ook over de werking van het lichaam nieuw materiaal

te verzamelen. Een nieuwe invalshoek werd geleverd door de Italiaanse arts Santorio Santorio

(of Sanctorius). Santorio wilde de galenische theorie van de lichaamssappen aanscherpen door

middel van kwantitatieve bepalingen. Hij zette zichzelf op een weegschaal en hield nauwkeurig

bij hoe zijn gewicht gedurende de dag veranderde onder invloed van voeding, uitscheiding, en

allerlei dagelijkse bezigheden. Daardoor ontdekte hij dat het gewichtsverlies door ‘onzichtbare

uitwaseming’ (zweten en ademen) zeer veel groter was dan men ooit had vermoed.

Van pure anatomie verschoof de aandacht zodoende naar de vraag hoe het levende lichaam

functioneerde. Als de belangrijkste bijdrage tot de vernieuwing van de geneeskunde wordt

wel het werk van de Engelse geneeskundige William Harvey beschouwd. Harvey had enkele

jaren in Italië gestudeerd, en vermoedelijk had hij daar zijn vernieuwende ideeën grotendeels

opgedaan. Hij publiceerde ze echter pas vele jaren later, in 1628, in een boek met de titel

De motu cordis et sanguinis (Over de beweging van het hart en het bloed). De antieke

geneeskundigen meenden dat het bloed in de aderen heen en weer stroomt. Harvey stelt hier

als eerste de (nog steeds aangehangen) theorie dat het bloed onder invloed van het hart een

kringloop volgt: van het hart stroomt het in de slagaderen, vandaar in de aderen, en door de

aderen wordt het weer naar het hart gevoerd. De theorie was gewaagd, want hoe het bloed

van de slagaderen in de aderen belandt was op dat moment nog volstrekt onduidelijk. De

verbinding via de haarvaten was voor het blote oog onzichtbaar. Pas later is dit onderdeel van

Harvey’s theorie bevestigd. Net als het werk van Vesalius werd ook dat van Harvey weldra

onderwerp van een fel debat onder medici. Begrijpelijk, want zijn theorie zette de manier

waarop men zich tot dat moment het functioneren van het menselijk lichaam had gedacht

volledig op losse schroeven.
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Afbeelding 3.2
uit Vesalius’

De humani

corporis

fabrica

Een anatomische afbeelding van Vesalius. Aan de nek kun je zien dat het lichaam afkomstig is van

de galg.
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In de medische wetenschap ontstonden aldus belangrijke nieuwe inzichten, maar de betekenis

van al deze nieuwe feiten was nog steeds duister. Het was duidelijk dat de antieke galenische

theorieën aanpassing behoefden, maar dat wilde niet onmiddellijk zeggen dat men ze volledig

overboord wilde gooien. Harvey’s eigen ideeën over de werking van het lichaam bleven heel

traditioneel. De conflicten die over de anatomie en de theorie van de bloedsomloop ontstonden,

brachten wel een gevoel van onzekerheid. Maar welke kant het nu precies op moest, viel op

dat moment niet to voorspellen.

Leesvraag 3-1: Natuurlijke historie en geneeskunde

a) Met de ontdekking van de Nieuwe Wereld veranderde de wijze van het onderzoeken aan de natuur. Wat
is het belangrijkste verschil met het natuuronderzoek van voor de ontdekkingsreizen? En hoe verklaar
je dit verschil?

b) Waarom ontstond er een fel debat over Harvey’s nieuwe theorie over de bloedsomloop?

Afbeelding 3.3
uit De motu

cordis

Op deze afbeelding demonstreert Harvey de stroming van het bloed

door middel van het dichtdrukken van de aders.
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3.3 Bronopdracht: Wereldbeelden

Al vanaf de vroegste oudheid zijn er opvattingen over hoe de wereld en het universum zijn

samengesteld en ontstaan. De (onverklaarbare) verschijnselen om ons heen, de ‘wonderen’

van de natuur en religieuze verklaringen (mythen, religies) voor dit alles vormden door de

eeuwen heen verschillende ontstaanstheorieën of kosmogonieën.

Een van de meest bekende kosmogonieën is natuurlijk het scheppingsverhaal uit Genesis. Dit

boek uit de Bijbel verschaft geen verhandeling in ‘wetenschappelijke’ zin over het ontstaan

van de kosmos en de aarde, maar geeft ons de juiste verhoudingen tussen de mens en God, en

vertelt dat God het heelal en de aarde heeft geschapen in dienst van de mens en ter meerdere

glorie van God, de Schepper. Zulke uiteenzettingen over de bouw van het heelal zijn dan ook

niet onderbouwd met getallen en verhandelingen, maar opgesteld in de ‘taal’ en met begrip-

pen en verklaringen die in die tijd relevant waren: concepten die pasten in de context.

Afbeelding 3.4
Schepping van

de wereld,

Kroniek van

Neurenberg

(1493)

Vraag 3-2: Het Scheppingsverhaal

Afbeelding 3.4 is een 15de-eeuwse voorstelling van het ontstaan van de wereld. Geef minimaal drie ken-
merken waaruit blijkt dat dit een christelijke kosmogonie is.

Een kosmogonie verklaart hoe de wereld is ontstaan, bijvoorbeeld dankzij een ‘Schepper’,

vanuit een ‘Eerste Beweger’ of met een ‘Big Bang’. Dit bepaalt hoe het heelal is opgebouwd

en hoe de wereld in elkaar zit. Zoals je hebt gelezen hadden vroege Griekse filosofen hier al
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uitgebreide theorieën over. Deze uitleg voor de zichtbare hemelverschijnselen en de fenome-

nen in de natuur vormde, samen met logica, wiskunde en religieus-mythische opvattingen,

bij elkaar een compleet wereldbeeld: hoe zit de wereld om ons heen in elkaar. Zulke wereld-

beelden zijn van alle tijden. Door de eeuwen heen is het beeld van de wereld herhaaldelijk

bijgesteld om nieuwe ontdekkingen te kunnen verklaren. Sommige veranderingen zijn der-

mate rigoreus dat we ze een revolutie noemen: er ontstaat een nieuwe kijk op de wereld, en de

dingen zullen anders moeten worden verklaard. Ook nu is er een standaard wereldbeeld: de

moderne natuurwetenschappen zijn in staat een verklaring te geven voor bijna alle fenomenen

en waarnemingen.

Vraag 3-3: Verschillende wereldbeelden

Je hebt als het goed is al kennisgemaakt met een aantal wereldbeelden tot aan het eind van de zestiende
eeuw. De belangrijkste zijn het Aristotelische en het middeleeuws-christelijke wereldbeeld.

a) Geef minimaal twee verschillen tussen deze wereldbeelden. Noem ook een overeenkomst.

b) Kun je nog andere wereldbeelden uit de oudheid en de middeleeuwen noemen?

Vraag 3-4: Botsende wereldbeelden

a) Wereldbeelden kunnen botsen. Ook in het heden kan dit leiden tot discussies. Geef twee voorbeelden
van consequenties uit hedendaagse wereldbeelden die niet met elkaar te rijmen zijn.

b) Onderdelen van een eerder wereldbeeld kunnen worden opgenomen in een vernieuwd wereldbeeld.
Geef een voorbeeld waar dit is gebeurd.

c) Een andere mogelijkheid is om nieuwe waarnemingen en de daaruit volgende theorieën proberen te
verklaren binnen het oude wereldbeeld. Noem een voorbeeld.

In de praktijk zijn wereldbeelden niet makkelijk uitwisselbaar. Het is voor ons bijna niet voor

te stellen hoe het is om ‘oude Griek’ te zijn, met alle ideeën over de wereld, verschijnselen in de

natuur en maatschappij die voor hem/haar vanzelfsprekend zijn geweest, en de hierbij horende

onverklaarbaarheden die voor ons (vinden wij) triviaal zijn. Ook kunnen we nooit compleet

bevatten hoe het geweest moet zijn om te leven in de middeleeuwen. Daarom zijn niet alleen

geschiedschrijvingen, maar ook historische literatuur (en ook films) altijd geschreven vanuit

een eigentijds perspectief, en vaak ingevuld met oordelen over vroeger waarbij elementen die

inmiddels ‘echt niet meer kunnen’ of taboe zijn worden weggelaten. Een bekend voorbeeld is

dat in hedendaagse films over de jaren vijftig en zestig nauwelijks wordt gerookt terwijl dat

in die tijd vanzelfsprekend was. Geschiedschrijving vertelt dan ook altijd net zoveel over de

tijd waarin die geschiedenis geschreven wordt als de tijd waarover die geschiedenis gaat.
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Vraag 3-5: Interpretatie van de geschiedenis

Noem twee voorbeelden van hoe wij in de geschiedschrijving, hedendaagse historische literatuur of films
anders zijn gaan kijken naar vanzelfsprekendheden uit het verleden.

De grondslag voor het verklaren van verschijnselen om ons heen ligt dus uiteindelijk bij op-

bouw van de wereld. We gaan daarom nu uitgebreider kijken naar het vroege wereldbeeld

van Aristoteles en de middeleeuws-christelijke interpretatie.

Nu volgt een afbeelding van Apianus, uit zijn Cosmographia, ca. 1524.

Afbeelding 3.5
Wereldbeeld

volgens

Apianus
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Vraag 3-6: Het wereldbeeld van Apianus

a) Welk type wereldbeeld is dit? Waar kun je dit aan zien?

b) In de paragraaf ‘De Griekse filosofen en de natuur’ staan de kenmerken van een Aristotelisch wereld-
beeld en in de paragraaf ‘De Griekse wiskunde’ wordt de wiskundige uitwerking dit systeem door Ptole-
maeus beschreven. In het wereldbeeld van Apianus zijn elementen hieruit overgenomen. Welke ele-
menten zijn dit?

c) De afbeelding bevat nog vele andere symbolen. Welke herken je?

In hoofdstuk 4 bespreken we de ingrijpende verandering van het wereldbeeld tijdens de weten-

schappelijke revolutie. Afbeelding 3.6 geeft dit nieuwe wereldbeeld weer.

Afbeelding 3.6

Vraag 3-7: Het nieuwe wereldbeeld

Geef drie verschillen aan tussen dit nieuwe wereldbeeld en dat van Apianus.
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4
De wetenschappelijke revolutie

De volgende teksten gaan over wetenschap vanaf halverwege de zestiende en begin zeventiende eeuw. In die

eeuw vond de wetenschappelijke revolutie plaats. De wetenschappelijke revolutie wordt vaak als het begin van

de moderne natuurwetenschap gezien omdat er een aantal grote veranderingen optraden.

Leesvraag 4-1: De wetenschappelijke revolutie

– In dit hoofdstuk komen een aantal van deze veranderingen uitgebreid aan de orde. Probeer minimaal
drie veranderingen te achterhalen en geef kort de kern van deze veranderingen aan.

4.1 Sterrenkunde

De sterrenkunde staat enigszins afgezonderd van de overige wiskundige vakken. Dit vak kwam

niet pas in de Renaissance op, maar had in Europa al een traditie achter zich. Sterrenkunde

was de leer van de bewegingen van de hemellichamen, zoals die zich aan ons voordoen. Daar-

naast kende men de kosmografie, een inleidend vak dat de bouw van het heelal uiteenzette.

Ook dit gold als een onderdeel van de wiskunde. Terwijl de meeste andere wiskundige vakken

vooral praktische betekenis hadden en werden beoefend door ingenieurs, instrumentmakers en

dergelijken, gold de astronomie als een echte wetenschap. Het vak werd van oudsher beoefend

door erkende geleerden (meestal medici). Daarnaast genoot het extra aanzien, zeker in de

Renaissance, vanwege haar verheven onderwerp: de hemel.

De belangrijkste reden voor de bloei van de sterrenkunde in de Renaissance was het algemeen

verbreide geloof in astrologie, in combinatie met de groei van het vorstelijke hof als cultureel

centrum. Vorsten en edelen namen astrologen in dienst om zich door hen bij hun beslissingen

te laten adviseren. Deze astrologen dienden te beschikken over een nauwkeurige kennis van

de bewegingen van de hemellichamen, die hen in staat moest stellen om op elk willekeurig

ogenblik de constellaties van de hemel te berekenen, zons- en maansverduisteringen te voor-

spellen, en dergelijke. Maar daarnaast wilde de vorst, of een van zijn hovelingen, ook wel eens

een boom opzetten over de meer filosofische kanten van wat er aan de hemel gebeurde.
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Op intellectueel gebied kreeg de sterrenkunde in de zestiende eeuw een nieuwe impuls doordat

zij zich verbond met de humanistische idealen. In de Middeleeuwen waren de oorspronkelijke

geschriften van Ptolemaeus goeddeels vergeten. De astronomen behielpen zich, behalve met

tabellen, met vereenvoudigde handleidingen. Al in de vijftiende eeuw evenwel werden de

oorspronkelijke geschriften van Ptolemaeus opnieuw becommentarieerd en uitgegeven. De as-

tronomie werd daardoor naar de maatstaven van die tijd een serieuze wetenschap: de studie

van antieke bronnen in humanistische trant. Sterrenkunde was echter niet alleen maar schrift-

geleerdheid. Juist omdat ze voortdurend horoscopen moesten maken, konden de astronomen

de observatie van de hemel zelf niet verwaarlozen.

In het vorige hoofdstuk is erop gewezen dat er een tegenspraak bestond tussen het wereld-

stelsel van Aristoteles en het stelsel zoals Ptolemaeus dat had ontworpen. Terwijl Aristoteles

eiste dat alle bewegingen aan de hemel in regelmatige cirkels verliepen, wist Ptolemaeus de

waargenomen bewegingen alleen te verklaren met allerlei ingewikkelde hulpconstructies. Dit

riep de vraag op in hoeverre de constructies van Ptolemaeus de werkelijke bouw van het

heelal beschreven, of slechts een handig rekenmodel boden. Naarmate de wiskunde, en de

sterrenkunde in het bijzonder, meer de pretentie van een serieuze wetenschap kreeg, ging men

zich grondiger bezighouden met de vraag wat voor status de sterrenkundige theorieën hadden

en hoe de wereld nu uiteindelijk precies in elkaar stak.

Het probleem werd op de meest radicale manier aan de orde gesteld door de Poolse arts

en jurist Nicolaus Copernicus. In 1543 publiceerde hij zijn boek De revolutionibus orbium

coelestium (over de omwentelingen van de hemelse sferen). Copernicus had in zijn jeugd

jarenlang in Italië gestudeerd. Daar had hij kennis gemaakt met de nieuwe wetenschappelijke

stromingen van zijn tijd en daar was ook zijn belangstelling voor de sterrenkunde gewekt.

Terug in Polen had hij voor wetenschap weinig tijd meer gehad. Als lijfarts en raadsheer van

de Poolse kroon had hij vele verantwoordelijke taken. Zo schreef hij een verhandeling over de

geldontwaarding en voerde hij tijdens een oorlog met de Duitse Orde het bevel over een van

de belangrijkste Poolse vestingen. Aan het einde van zijn leven keerde hij evenwel terug tot

de liefhebberij uit zijn jeugd en zette zich ertoe zijn ideeën systematisch uit te werken.

De revolutionibus moet in de eerste plaats worden gezien als een soort herziening van Ptole-

maeus’ Almagest. Copernicus was de eerste die probeerde de antieke sterrenkunde niet alleen

te evenaren, maar ook voorbij te streven. Als zodanig is het een zeer technisch boek, vol

tabellen en berekeningen. De wiskundige modellen waarop Ptolemaeus zijn berekeningen

baseerde, verving Copernicus door andere. In het algemeen is de precieze aard van deze

modellen alleen voor specialisten interessant. De herziening van Copernicus betrof niet alleen

technisch-astronomische detailkwesties: hij ging uit van een heel andere bouw van het heelal.

Had Ptolemaeus niet meer dan een beetje gefoezeld met de voorschriften van Aristoteles,

Copernicus zette het hele systeem op zijn kop. De waarneming dat alle hemellichamen in

vierentwintig uur om de aarde bewogen, achtte Copernicus een vorm van gezichtsbedrog: in

werkelijkheid was het niet de hemel die bewoog, maar draaide de aarde in vierentwintig uur

om haar as. Daarmee verviel ook de noodzaak om aan de aarde een centrale plaats in het

heelal toe te kennen. Copernicus stelde dat niet de aarde, maar de zon in het middelpunt van
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de kosmos stond. Zijn systeem heet daarom wel heliocentrisch (het Griekse helios betekent

zon), in tegenstelling tot het geocentrische systeem van Ptolemaeus. Om de zon bewogen de

planeten, ieder met zijn eigen omloopstijd. Alleen de maan maakte op deze algemene regel

een uitzondering. Dit hemellichaam draaide, net als in het stelsel van Aristoteles, ook volgens

Copernicus nog altijd om de aarde. De aarde zelf echter, en dit is wel het meest revolutionaire

aspect van Copernicus’ theorie, bewoog samen met de andere planeten om de zon.

Het is eerlijk gezegd volstrekt onduidelijk waarom Copernicus zich op dit in zijn tijd toch

wat buitenissige sterrenkundige model gebaseerd heeft. Het is namelijk niet zo dat de ster-

renkunde van Ptolemaeus niet meer voldeed, of dat Copernicus met zijn eigen model resul-

taten behaalde die beter waren dan die van de klassieken. De waarnemingen van die tijd

waren te onnauwkeurig om op grond hiervan een voorkeur uit te spreken. Het model dat

Copernicus voorstelde, spotte bovendien met alle natuurkundige beginselen die men dacht te

kennen. Wat overblijft is wat we tegenwoordig wel ‘wiskundige elegantie’ noemen: het model

van Copernicus zat wiskundig fraaier en eenvoudiger in elkaar dan dat van Ptolemaeus. De

vraag blijft dan echter waarom deze wiskundige elegantie voor Copernicus zo belangrijk was

dat hij daarvoor tegen alle overgeleverde waarheden inging. Want wiskundige elegantie was

in zijn tijd allerminst een maatstaf om wetenschappelijke theorieën mee te beoordelen.

Duidelijk is dat Copernicus wilde dat zijn model niet alleen wiskundig bruikbaar, maar ook

filosofisch waar moest zijn. Daarbij lapte hij enerzijds het hele wereldbeeld van Aristoteles

aan zijn laars omdat hem dat als wiskundige beter uitkwam, anderzijds moest het wiskundige

model toch voldoen aan enkele filosofische beginselen. Dat geldt in het bijzonder voor de een-

parigheid van de cirkelbewegingen. Ook Copernicus zat, net als Ptolemaeus, met het probleem

dat de beweging van de planeten veel onregelmatiger was dan het model toestond en ook hij

moest ter reparatie allerlei wiskundige hulpconstructies invoeren. Maar in tegenstelling tot

Ptolemaeus slaagde hij erin om alle bewegingen met behulp van regelmatige cirkelbewegingen

te construeren. Een prestatie die in de eerste vijftig jaar na het verschijnen van zijn boek

waarschijnlijk belangrijker werd gevonden dan zijn heliocentrische systeem. Hier was hij dus

‘aristotelischer’ dan Ptolemaeus.

Ook in andere opzichten blijft het wereldbeeld van Copernicus zeer traditioneel. Ook in zijn

visie was het heelal opgebouwd uit verschillende sferen. De planeten hadden elk hun eigen

sfeer, waardoor zij werden bewogen, en de kosmos werd begrensd door de sfeer van de vaste

sterren. Copernicus was een revolutionair, maar dat stempelt hem nog niet tot een ‘modern’

denker.

Indien Copernicus zijn theorieën als losstaande verhandeling zou hebben gepubliceerd, dan

waren ze waarschijnlijk amper opgemerkt. Maar hij publiceerde ze als onderdeel van een

sterrenkundig handboek dat weldra een groot gezag kreeg. Zodoende raakten ze onder ster-

renkundigen algemeen bekend. De meesten vonden het door Copernicus voorgestelde stelsel

maar een vreemd idee. Zij besteedden dan ook niet te veel aandacht aan dit onderdeel van zijn

werk, temeer omdat het voor hun eigenlijke sterrenkundige werk niet essentieel was. Iemand

kon heel goed sterrenkundige berekeningen uitvoeren zonder zich druk te maken om de bouw

van het heelal. Degenen die wel belangstelling toonden, waren het bovendien op lang niet alle
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punten met Copernicus eens. Zij namen in het algemeen slechts enkele onderdelen uit zijn

theorie over en distantieerden zich van de rest.

Niettemin, er was twijfel gewekt, en twijfel nodigt uit tot nader onderzoek. Van alle aanvallen

die in de zestiende eeuw op het wereldbeeld van Aristoteles gedaan werden, heeft die van

Copernicus zonder meer de langste nasleep gehad. De discussie over het juiste wereldsysteem

zou de geesten decennia bezighouden en een belangrijke toetssteen vormen bij de introductie

van een nieuwe filosofie der natuur in de zeventiende eeuw. Op zich kon de vernieuwing echter

pas plaatsvinden nadat vele anderen zich in de discussie hadden gemengd en nieuwe elementen

hadden aangedragen.

Copernicus had, in de geest van zijn tijd, nauwelijks eigen waarnemingen gedaan. Vrijwel zijn

hele werk is gebaseerd op de waarnemingen van astronomen uit de klassieke oudheid. Onder

de indruk van Copernicus’ boek ging men echter de hemel weer met eigen ogen bestuderen.

Met andere woorden, de empirische methode, die in de natuurlijke historie zo succesvol was,

werd nu ook op de studie van de hemel toegepast. De Deense astronoom Tycho Brahe,

een voornaam edelman die zijn maatschappelijke carrière vaarwel zei om zich geheel aan

de sterrenkunde te wijden, bouwde met steun van de Deense koning op het eilandje Hven

in de Sont een groot observatorium, dat hij Uraniborg noemde. Samen met een staf assis-

tenten deed hij hier jarenlang zorgvuldig waarnemingen aan de bewegingen van de hemel-

lichamen. Dankzij een reeks zelf ontworpen instrumenten wist hij daarbij een voor die tijd

ongekende nauwkeurigheid te bereiken. Het werk werd onderbroken toen de Deense koning

werd opgevolgd door iemand die Tycho minder gunstig gezind was. Tycho moest Denemarken

verlaten, maar werd gastvrij opgenomen aan het hof van keizer Rudolf II te Praag.
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Afbeelding 4.1
Heliocentrisch

wereldbeeld

van

Copernicus

Tycho zelf was overigens geen aanhanger van het stelsel van Copernicus. Hij erkende dat

het ptolemëısch-aristotelische wereldbeeld niet meer voldeed, maar meende dat er een betere

oplossing moest zijn dan het heliocentrische systeem van Copernicus. Hij suggereerde een

systeem dat een soort kruising was van de twee: de planeten bewogen, net als bij Copernicus,

om de zon, niet om de aarde, maar dit hele systeem van zon plus planeten bewoog vervolgens

weer om de aarde, die stilstond in het middelpunt van het heelal. Dit ‘tychoonse systeem’

heeft lange tijd aanhangers gehad.

Tycho Brahe heeft dit systeem nooit volledig wiskundig uitgewerkt. Die taak droeg hij op

zijn sterfbed op aan Johannes Kepler. Kepler, voor de verandering van huis uit geen medicus

maar een theoloog, was een wiskundige carrière begonnen te Graz in Stiermarken, een van

de Oostenrijkse landen. Wegens zijn Lutherse geloof moest hij het land echter verlaten. Hij

wendde zich tot Tycho, die toen in Praag was, die hem aannam als zijn assistent. Na Tycho’s

dood werd Kepler zijn opvolger als keizerlijk mathematicus. In die functie zette hij zich aan

de uitvoering van de hem door Tycho opgedragen taak.
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Tycho had aan Kepler al zijn papieren en aantekeningen met waarnemingen nagelaten. Daar-

mee beschikte hij over de op afstand rijkste en kostbaarste schat aan sterrenkundige gegevens

die op dat moment in Europa te vinden was. Kepler zelf was een hoogbegaafd en creatief

wiskundige, bij wie zulk materiaal in de beste handen was. Overigens stond Kepler wel

enigszins in gewetensnood. Tycho had hem bezworen het materiaal te gebruiken om zijn,

Tycho’s, systeem uit te werken, en de wens van een stervende kan men niet zomaar negeren.

Maar Kepler zelf was een aanhanger van Copernicus. Natuurlijk volgde hij uiteindelijk toch

zijn eigen voorkeur en richtte zijn berekeningen in naar het stelsel van Copernicus. Hij deed

nog wel een halfslachtige poging om te zien of het ook op Tycho’s manier wilde lukken. Maar

toen hij eenmaal tot zijn tevredenheid had vastgesteld dat dit niet ging, liet hij Tycho’s

systeem verder schieten.

Helaas bleek het materiaal vervolgens ook met de theorieën van Copernicus niet goed overeen

te komen. Hier toonde Kepler zich echter vasthoudender. Jaren bleef hij bezig met te proberen

op een of andere manier een theorie te vinden die de waarnemingen zou kunnen verantwoorden,

met rekenpartijen die hem bijna gek maakten. Daarbij bleef het heliocentrische model van

Copernicus steeds zijn uitgangspunt. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat de planeten

niet in cirkels om de zon bewegen, maar in ellipsen. In 1609 publiceerde hij dit resultaat in

een boek met de trotse titel Astronomia nova (Nieuwe astronomie).
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Afbeelding 4.2
Johannes

Kepler,

Mysterium

cosmograph-

icum

In eerste instantie probeerde Kepler een verband te leggen tussen de vijf Platoonse

veelvlakken (de octaëder, icosaëder, dodecaëder, tetraëder en de kubus) en respectievelijk

de ruimtes tussen de planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus.

Keplers bevindingen waren tamelijk schokkend. Copernicus was er net met veel moeite in

geslaagd om eindelijk alle bewegingen aan de hemel met behulp van regelmatige cirkelbewe-

gingen te construeren. Kepler liet niet alleen die regelmatigheid weer vallen, hij verwierp zelfs

de cirkelbeweging als zodanig. Het verbaast dan ook niet dat zijn tijdgenoten, ook de aan-

hangers van Copernicus, vrij zuinig op zijn werk reageerden. Keplers ellipsen waren in strijd

met de algemeen aanvaarde ideeën over de bouw van de hemel, ze waren uiterst onhandig om

mee te rekenen, en ‘wiskundig elegant’ vond men ze ook al niet. Iemand als Galilei negeerde

Keplers ontdekkingen volledig. Slechts heel geleidelijk aan ontstond er onder wiskundigen

meer waardering. Maar pas tientallen jaren later, met het werk van Newton, werd het belang

van Keplers werk definitief duidelijk.

Deze episode kan illustreren hoezeer de wetenschap met gissen en missen voortging. Men had

er in de zestiende eeuw nog geen idee van wat later als belangrijk zou gelden. Veel van wat
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de renaissancegeleerden als hoogst belangrijk beschouwden, is nu totaal vergeten. Het werk

van Kepler, dat toen een esoterisch zijspoor leek, neemt tegenwoordig een ereplaats in in de

geschiedenis.

De bevindingen van wiskundigen en sterrenkundigen vormden een ernstige aantasting van

het wereldsysteem van Aristoteles. Formeel hielden sterrenkundigen zich enkel bezig met de

beschrijving van de bewegingen van de hemellichamen. Meer fundamentele vragen, als de

aard van de hemelse sferen, of de oorzaak van de bewegingen aan de hemel, vielen onder de

filosofie. De grenzen tussen deze disciplines vervaagden echter meer en meer. De wiskundigen

waagden zich aan steeds verdergaande uitspraken over de hoedanigheid van het heelal.

De jonge Franse wiskundige Jean Pena onderzocht het aristotelische wereldsysteem met be-

hulp van de regels van de wiskundige optica. Het was bekend dat lichtstralen breken als ze

van het ene medium in een ander overgaan. Pena concludeerde daaruit dat licht dat van de

sterren komt, zou moeten worden gebroken in de verschillende schillen die de aarde volgens

Aristoteles omgeven. Op weg naar ons oog gaan ze immers eerst door de hemelse materie,

vervolgens passeren ze de vuursfeer en uiteindelijk bewegen ze door de lucht. Het feit dat

we die breking niet waarnemen, aldus Pena, betekent dus dat Aristoteles het mis had: er is

helemaal geen vuursfeer om de aarde, en de lucht reikt simpelweg tot aan de sterren. Pena

liet aldus zien dat Aristoteles’ wereldbeeld wiskundig getoetst kon worden. Overigens was

zijn redenering beter dan zijn waarneming: de atmosfeer veroorzaakt wel degelijk een zekere

breking van het licht dat ons uit het heelal bereikt.

De nauwkeurige waarnemingen van Tycho Brahe betekenden een verdere aantasting van de

leer van Aristoteles. Aristoteles had geleerd dat de hemel onveranderlijk was. Maar in 1572

ontdekte Tycho onverwacht een nieuwe ster aan de hemel die enkele maanden lang zichtbaar

bleef. (Een supernova, naar we nu weten.) Aristoteles had verder om de onveranderlijkheid

van de hemel te redden, de kometen met hun veranderlijke aard, in het ondermaanse gebied

geplaatst. Volgens hem ontstonden ze door aardse uitwasemingen die opstegen tot de vuur-

sfeer. Toen Tycho en anderen de kometen onder verschillende hoeken bekeken, bleken zij

echter verder van de aarde of te staan dan de maan. Het waren dus bovenmaanse, hemelse

lichamen.

Merkwaardig genoeg was het juist Tycho’s conservatisme dat hem tot verdere vernieuwingen

dwong. Copernicus had zijn radicalisme deels aangewend om traditionele noties als de cirkel-

gang van de hemelse sferen te kunnen handhaven. Tycho wenste niet met dit radicalisme

mee te gaan. In het alternatieve systeem dat hij vervolgens zelf ontwierp liepen de kristallen

sferen die de planeten moesten omvoeren echter op een onaanvaardbare manier door elkaar.

Tycho besloot daarop dat zulke sferen niet bestonden en dat de planeten zonder een dergelijk

steunsel door de ruimte bewogen.

De meest gedurfde vernieuwingen op filosofisch-kosmologisch gebied werden echter onder-

nomen door Johannes Kepler. In zijn Astronomia nova wilde hij niet slechts een nieuwe

sterrenkundige theorie geven, maar ook een ‘physica van de hemel’. Met andere woorden,

het was hem niet genoeg de bewegingen van de planeten te beschrijven, hij wilde ook weten

waarom zij zo en niet anders bewogen. De kracht die de planeten bewoog, ging uit van de zon,
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stelde hij, en was van magnetische aard. In dat laatste werd hij bëınvloed door de ideeën die

William Gilbert kort tevoren had gepubliceerd over het magnetisme als kosmisch principe.

Een verklaring louter op grond van natuurkundige principes bevredigde Kepler evenwel niet.

Hij was er diep van overtuigd dat de wiskundige verhoudingen die hij in de wereld aantrof geen

toevalligheden waren, maar hun grond vonden in Gods geest. God had de schepping ingericht

naar maat, tal en gewicht en dezelfde verhoudingen kwamen daarom overal terug. De ver-

houdingen tussen de banen van de planeten waren volgens hem identiek aan de verhoudingen

tussen de intervallen uit de muziektheorie, en vielen te herleiden tot bepaalde relaties tussen

de regelmatige veelvlakken uit de ruimtemeetkunde. Alles hing met alles samen, aangezien

God alles volgens één bouwplan had geschapen. Kepler heeft zijn leven lang geprobeerd om

dit idee met bewijzen en waarnemingen te staven. Het heeft zijn sterrenkundige activiteit in

belangrijke mate gëınspireerd.

Kepler is daarnaast een van de weinige astronomen die zich rekenschap gaf van de gevolgen

die het stelsel van Copernicus moest hebben voor de astrologie. In tegenstelling tot wat men

misschien zou verwachten betekende het stelsel van Copernicus geenszins de nekslag voor

de astrologie. Natuurlijk waren er ook in de zestiende eeuw mensen die niets van astrolo-

gie moesten hebben, maar die hadden daarvoor godsdienstige of filosofische redenen, geen

sterrenkundige. Het denkbeeld van een geordende kosmos waarbij de hemelen op de aarde

inwerken, werd door de theorieën van Copernicus niet aangetast. Ook Kepler bleef een ijverig

aanhanger van de sterrenwichelarij. Hij vond echter wel dat de astrologische theorieën aan het

nieuwe beeld van de kosmos moesten worden aangepast. Vandaar dat hij de antieke theorie

op dit gebied vrij grondig herzag.

4.2 Een nieuw wereldbeeld

Het was moeilijk om in de baaierd van nieuwe ontdekkingen en theorieën die de zestiende eeuw

opleverde het spoor niet bijster te raken. Het oude wereldbeeld bevredigde hoe langer hoe

minder, maar in welke richting men moest gaan om iets beters te vinden was niet duidelijk.

Van de vele nieuwe ontdekkingen waren er echter enkele die zo’n diepe indruk maakten, dat

ze als richtingaanwijzers gingen fungeren voor volgende denkers en onderzoekers.

De centrale kwestie in het denken over de werkelijkheid werd de aard van de hemel. Wezenlijk

voor de theorie van Aristoteles was de scheiding tussen een ondermaanse en een bovenmaanse

natuur. Copernicus had de aarde onder de planeten gerangschikt. Dit was een wild en

onbewezen idee, maar zijn werk had de bouw van het heelal wel nadrukkelijk op de agenda

geplaatst. Maar ook bij hem, of de weinige mensen die zijn ideeën aanhingen, was de kosmos

ingericht volgens een goddelijke orde, waarbij de hemel van de aarde was onderscheiden.

4.3 Galilei en de vernieuwing van de hemel

Wat de ideeën over de hemel echter radicaal veranderde, was de uitvinding van de verrekijker

in het begin van de zeventiende eeuw. Hierdoor was men niet meer louter afhankelijk van
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abstracte redeneringen of wiskundige berekeningen als het om de aard van de hemel ging,

maar kon men deze als het ware met eigen ogen zien. Daarvoor was echter wel een nieuwe

habitus nodig. Instrumenten op zich brengen geen vernieuwing: dat doen slechts de mensen

die ze gebruiken. Het belangrijkste aan de uitvinding van de verrekijker is niet de uitvinding

van het apparaat, maar de ontdekking dat het een nieuwe kijk op de wereld bood die ook

filosofisch relevant was.

De eerste bruikbare verrekijker is naar het schijnt in het begin van de zeventiende eeuw

gebouwd door een Zeeuwse brillenmaker. Een verrekijker maakt men eenvoudig door twee

lenzen op de juiste afstand achter elkaar te plaatsen (in het geval van de vroegste verrekijkers

een bolle en een holle lens). Lenzen en brillen waren al eeuwen bekend, en het is eigenlijk

merkwaardig dat niemand eerder tot deze constructie was gekomen. Eenmaal uitgevonden

trok de verrekijker snel de aandacht, maar dan vooral als een nieuwe vorm van ‘natuurlijke

magie’. Men zag eventueel wel toepassingen in het krijgsbedrijf, maar niet in het natuuron-

derzoek. Het instrument zou waarschijnlijk gewoon een speelgoedje zijn gebleven voor vorsten

en edelen als Galilei er niet geweest was.

Galileo Galilei was een Italiaanse wiskundige. Vanaf het begin in zijn carrière had hij een

afkeer gehad van de aristotelische natuurfilosofie. Dat was op zich niets bijzonders. Maar

Galilei liet zich in zijn zoeken naar een alternatief niet zozeer leiden door allerlei diepzinnige

speculaties, maar vooral door de Italiaanse traditie van de ingenieurswetenschappen. Hij trad

de wereld tegemoet als was het een grote mechanische constructie. Vandaar hield hij zich

bezig met pompen, hevels, slingers, de leer van de beweging, de belasting van balken, en

nog veel meer. Al dergelijk geknutsel diende uiteindelijk een hoger doel: het bestrijden van

Aristoteles en het leren kennen van de natuur.

Vanuit deze technische achtergrond kwam Galilei tot de eerste aanzet van natuurkundige in-

strumenten. De wetenschappelijke instrumenten tot dan toe waren of eenvoudige werktuigen,

of wiskundige instrumenten: passer, liniaal, gradenboog, en alle varianten daarop. Het idee

van een natuurkundig, of ‘filosofisch’ instrument, waarmee men verschijnselen die voor het oog

niet grijpbaar waren toch zichtbaar kon maken, bestond niet. Verschijnselen van deze aard

werden binnen het domein van de natuurlijke magie getrokken. Zij hadden hun oorsprong in

de verborgen aard van de dingen.

Het was in Noord-Italië, in het bijzonder in de kring rond Galilei, dat men het idee kreeg

zulke kunstmatige effecten niet enkel als te bewonderen verschijnselen te beschouwen, maar

als middelen om de natuur te bestuderen. Een van de eerste ontwerpen waarmee dat gebeurde

was de thermometer. De oorsprong van de thermometer is niet geheel duidelijk. Voorwerpen

die wij nu als thermometers kunnen herkennen, waren in de eerste jaren van de zeventiende

eeuw in Europa niet onbekend. (Bij deze eerste ontwerpen ging het overigens om een soort

gasthermometers, niet om de vloeistofthermometers die tegenwoordig gebruikelijk zijn.) Maar

terwijl men het elders in Europa weer vooral bezag als een soort speeltje, niet iets dat waarde

had voor geleerde studies, herkende men het in de kring rond Galilei als een instrument om

de warmte mee te meten.

Het is mogelijk dat Galilei hier niet alleen door de ingenieurstraditie is bëınvloed, maar ook
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door de medische traditie van Santorio. Zoals wij boven zagen, hechtte Santorio grote waarde

aan zorgvuldige metingen. Hij experimenteerde met thermometers in ongeveer dezelfde pe-

riode als Galilei en schijnt zelfs de eerste te zijn geweest die zijn thermometers van een

schaalverdeling voorzag. Hij was ook de uitvinder van een vochtigheidsmeter en een wind-

meter. Galilei claimde later dat hijzelf, en niemand anders, de uitvinder van de thermometer

was. Maar Galilei was in dat soort dingen vrij gevoelig en niet altijd geheel oprecht.

Dat de transformatie van de verrekijker van een stukje speelgoed tot een wetenschappelijk

instrument zich juist in Galilei’s handen voltrok, was zeker geen toeval. Met zijn achtergrond

realiseerde hij zich beter dan wie ook de mogelijkheden van dit instrument. In 1609 bereikten

hem de eerste berichten over het nieuwe instrument. Hij rustte daarop niet voor hij er zelf

een gebouwd had. Het was Galilei echter niet te doen om het maken van gewoon een rariteit,

hij wilde een zo krachtig mogelijk instrument. Dankzij zijn theoretische kennis, zijn ‘gouden

handjes’, en vooral ook dit voor die tijd heel ongewone streven naar bruikbare instrumenten,

waren de verrekijkers die hij bouwde veruit superieur aan alles wat op dat gebied verder in

Europa bestond.

Afbeelding 4.3
schaduwen op

de maan

De maan zoals gezien door Galileo door zijn verrekijker (Sidereus Nuncius).

Uit het licht en de schaduwen leidde hij af dat de maan bergen heeft.

Het vervolg is belangrijker. In plaats van met zijn verrekijker eenvoudigweg aan een of andere

adellijke heer wat spectaculaire effecten te vertonen in de hoop op een beloning, gebruikte

Galilei zijn instrument voor ‘filosofische onderzoekingen’. Toen hij in dat kader zijn kijker op

de hemel richtte, kwam hij tot enkele ongehoorde vaststellingen. De planeten zagen er aan-

merkelijk ‘aardser’ uit dan Aristoteles leerde. De maan was geen volmaakt hemels lichaam,

maar had bergen en dalen, net als de aarde. De planeet Jupiter bleek maar liefst vier satel-

lieten te hebben. Tot dusverre had men het een inconsequentie in het systeem van Copernicus

gevonden dat niet alle planeten om de zon draaiden, maar dat er één, de maan, nog altijd

om de aarde draaide. Nu bleek dat ook een andere planeet zijn eigen satellieten had, werd de
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veronderstelling dat de wereld een planeet was, of de planeten werelden, een stuk waarschijn-

lijker.

Galilei besefte ten volle het belang van zijn ontdekkingen, en ook het voordeel dat ze hem

konden brengen. Bang dat een ander hem voor zou zijn publiceerde hij in 1610 in allerijl

het boekje Siderius nuncius (de sterrenbode). Dit boekje was uitdrukkelijk niet enkel tot de

geleerden gericht, maar tot een zo groot mogelijk publiek. Galilei zocht bewust de publiciteit

en maakte zo veel mogelijk tamtam. Het had het gewenste effect. Half Europa praatte over

niets anders en de schrijver was in een klap een van de beroemdste geleerden van zijn tijd.

Op dat moment was hij 46 jaar oud, met een weinig opzienbarende loopbaan als hoogleraar

wiskunde te Pisa en Padua achter de rug. Nu lagen de baantjes opeens voor het oprapen.

Galilei besloot uiteindelijk om, tegen een vorstelijk salaris, hofgeleerde te worden aan het hof

van de groothertog van Toscane, in zijn vaderstad Florence.

De betekenis van Galilei’s ontdekkingen werd onderwerp van een levendig debat. Daarbij

werden ook nieuwe verschijnselen betrokken. Zo ontdekten in 1611 Galilei en, onafhankelijk

van hem, de Duitse jezüıet Christopher Scheiner donkere vlekken op de zon, die gelijkmatig

over het oppervlak bewogen en van vorm veranderden: de zonnevlekken. Deze ontdekking

gaf aanleiding tot heel wat strijd. Galilei hield vol dat het wel degelijk het lichaam van de

zon zelf was dat gevlekt was. De schijnbare beweging van de vlekken werd veroorzaakt door

een ronddraaiende beweging van de zon om zijn as. Zelfs de zon was, met andere woorden,

niet zo volmaakt als altijd was aangenomen. Scheiner en andere meer traditionele geleerden

meenden dat de zon zelf smetteloos was, en dat de vlekken in werkelijkheid een snort wolken

of misschien kleine planeten waren, die zich vlak boven de zon om haar heen bewogen. Een

andere belangrijke ontdekking die Galilei met behulp van zijn kijker deed, was dat de planeet

Venus, net als de maan, fasen vertoonde. Daarmee werd aangetoond dat in elk geval deze

planeet om de zon draaide.

De tactiek van Galilei om het publiek te overrompelen had niet alleen voor zijn carrière

resultaat. Deze had ook een grote weerslag op het geldende wereldbeeld. Uiteraard had

Galilei het moment mee. Op een ander tijdstip hadden zijn ontdekkingen ongetwijfeld ook

opzien gebaard, maar had men waarschijnlijk toch geprobeerd om ze, met wat wringen en

duwen, in het bestaande wereldbeeld in te passen. Zijn ontdekkingen kwamen in 1610 op een

moment dat het gangbare aristotelische wereldbeeld al bijna een eeuw lang steeds meer onder

vuur was komen te liggen. Galilei presenteerde ze ook niet als zomaar een opzienbarende

rariteit, maar als een wapen tegen de hele aristotelische wijsbegeerte. Het schokeffect van zijn

publicaties deed uiteindelijk meer afbreuk aan het gezag van de aristotelische wijsbegeerte

dan tientallen jaren van genuanceerde redeneringen hadden kunnen doen.

In het bijzonder betekenden de ontdekkingen van Galilei een serieuze aanval op de funda-

mentele scheiding in een ondermaanse en een bovenmaanse wereld. Als de hemellichamen

verwant waren aan de aarde, zoals het nu leek, dan was de hele scheiding in een bovenmaanse

en een ondermaanse natuur, waarop de fysica van Aristoteles gebaseerd was, een hersenschim.

Dan was de wereld niet een unieke en bevoorrechte plaats in het heelal, maar waren misschien

ook de maan en de planeten bewoond door mensen of wezens die daar op leken. Fantasieën
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van deze aard deden snel de ronde. Een nieuwsgierige Nederlander, Ernst Brinck uit Har-

derwijk, die in 1614 op reis in Italië een bezoek bracht aan de beroemde Galilei, ging naar

huis met het idee dat de maan niet alleen bergen en dalen had, maar ook bossen en rivieren,

dat er mensen en dieren leefden en dat er steden en dorpen lagen. De zon zou op dezelfde

manier bewoond zijn. Het duurde niet lang of buitenaards leven werd een serieus thema in

de literatuur en in wetenschappelijke speculatie.

Galilei’s ontdekkingen zetten zodoende niet alleen de gangbare ideeën over de ordening van de

wereld op hun kop. Zij boden ook uitzicht op een geheel nieuwe, onbekende wereld. Heel vaag

werd nu zichtbaar hoe het langgezochte alternatief van het aristotelische wereldbeeld eruit

zou moeten zien. In plaats van een scheiding tussen een bovenmaanse en een ondermaanse

natuur en een hiërarchische ordening van de hemellichamen, die elk hun eigen karakter hadden,

leek het erop dat het heelal gewoon een immens grote ruimte was, waarin de verschillende

hemellichamen - aarde, maan, planeten, maar ook zon, sterren en kometen - zonder duidelijk

hiërarchisch verband geplaatst waren.

Meer dan aan vaag vermoeden was dit nog niet. Als de hemelen zich niet meer naar een

vastgestelde orde bewogen, waarnaar reguleerden zij zich dan? Galilei, en ook zijn leerlingen,

vroegen zich dit wel af. Behalve met het bestuderen van de hemel hield hij zich bezig met de

structuur van de materie en met diverse problemen uit de mechanica. Vooral het laatste vak

lijkt voor Galilei een sleutel tot het begrijpen van de natuur te zijn geweest. Als wiskundige

en ingenieur had hij een afkeer van diepzinnige filosofische bespiegelingen. Zo vond hij dat

het weinig zin had te gaan speculeren over de oorzaak van de zwaarte en de val van lichamen,

als je niet eens wist hoe de valbeweging wiskundig precies te beschrijven viel. Aristoteles

had beweerd dat zware lichamen veel sneller vallen dan lichte. Maar Galilei kon triomfan-

telijk aantonen dat ze vrijwel even snel vielen, en gaf een wiskundige vergelijking voor hun

snelheidstoename tijdens de val.

De valbeweging was onderdeel van een algemener probleem. Aristoteles had gemeend dat

lichamen waar geen kracht op wordt uitgeoefend in rust zijn, en dat ze sneller bewegen

naarmate de kracht die ze ondergaan groter is. Galilei liet zien dat dat niet waar is: voor

een gelijkmatig volgehouden beweging, hoe snel ook, is geen kracht nodig. Een lichaam heeft

‘traagheid’, waardoor het zonder uitwendige aandrijving in zijn beweging blijft volharden.

Dit had volgens Galilei ook kosmologische consequenties. Het beginsel van traagheid gold

volgens hem namelijk ook voor cirkelvormige bewegingen. Met andere woorden, het kon een

verklaring leveren voor de beweging van aarde en planeten, alsook voor het feit dat wij niets

van de draaiing van de aarde merken.

Galilei’s opvatting over cirkelvormige bewegingen is later onjuist bevonden, maar zijn on-

derzoek naar traagheid was geen doodlopend spoor. Latere onderzoekers gingen in dezelfde

richting voort. Het werk van Galilei was een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor de

wetenschap van de zeventiende eeuw, afgezien van het feit dat latere onderzoekers verschil-

lende elementen kant en klaar uit zijn werk konden overnemen. Zodoende deed Galilei de

contouren van een nieuwe wereldvisie verschijnen.

De laatste beslissende drempel naar een werkelijke totaalvisie, die niet alleen de verschijnselen
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wist te verklaren, maar ook komende generaties zou inspireren, kon Galilei echter niet nemen.

Zijn ontdekkingen waren het gevolg van een nieuwe houding in het natuuronderzoek, maar

niet van een volledig uitgekristalliseerde nieuwe visie. Het is bijvoorbeeld opvallend dat Galilei

nooit op de gedachte is gekomen om ook het vergrootglas als wetenschappelijk instrument

te gebruiken. Lenzen bestonden al heel lang. Na de uitvinding van de verrekijker werden er

ook al heel snel pogingen ondernomen om meer ingewikkelde microscopen te bouwen. Maar

belangrijke ontdekkingen wist men er voorlopig niet mee te doen.

Er is nog een reden waarom men in Italië de laatste stap niet wist te zetten. Galilei profileerde

zich bewust als wiskundige. De benadering van hem en zijn leerlingen wortelde in de inge-

nieurstraditie. Zij hielden zich bezig met praktische problemen en bekommerden zich amper

om de filosofische en godsdienstige aspecten van het wereldbeeld. Dat was de kracht van

Galilei’s benadering, maar ook een zwakte. Want voor zijn tijdgenoten waren die aspecten

zeer belangrijk. De zeventiende eeuw was een tijd waarin godsdienstige consequenties nog al-

tijd belangrijker werden gevonden dan wetenschappelijke. Zolang de nieuwe natuurverklaring

geen bevredigende filosofische en religieuze rechtvaardiging had gekregen, bleef zij voor veel

tijdgenoten een anomalie.

Dat Galilei en zijn school deze levensbeschouwelijke aspecten verwaarloosden, is echter niet

helemaal hun schuld. Het algehele klimaat in Italië was in die tijd niet gunstig voor gedurfde

nieuwe ideeën op filosofisch of godsdienstig gebied. Na tientallen jaren lang de aanvallen

van protestanten en vrijdenkers over zich heen te hebben moeten laten gaan, kwam het in de

Rooms-Katholieke Kerk eindelijk tot een krachtige heropleving: de Contrareformatie. Op alle

terreinen werden de touwtjes strakker aangetrokken. Ook het natuuronderzoek kreeg met dit

toezicht te maken.

Keihard kwam dit naar voren in de botsing van Galilei met de kerk over het stelsel van Coper-

nicus, waarvan Galilei een overtuigd aanhanger was. De aanleiding was vrij futiel. Galilei

blonk bij al zijn kwaliteiten niet bepaald uit door tact en maakte met zijn agressieve optreden

nogal wat vijanden. Zo had hij zich de woede op de hals gehaald van enkele conservatieve

geestelijken in zijn vaderstad Florence. Die zagen daarop in zijn verdediging van het stelsel

van Copernicus een mooie gelegenheid om hem zwart te maken: waren Galilei’s opvattingen

hier niet in strijd met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk? Op verschillende plaatsen in

de bijbel was immers sprake van het lopen van de zon of het stilstaan van de aarde. Hierbij

moet worden opgemerkt dat het probleem van de verhouding van het systeem van Copernicus

tot de bijbel eerder nauwelijks aandacht had gekregen. Uiteraard was het wel gesignaleerd,

maar de theologen van de zestiende eeuw hadden wel andere dingen aan hun hoofd dan zich

met elke buitenissige wetenschappelijke theorie bezig te houden. Pas naar aanleiding van het

optreden van Galilei werd er werk van gemaakt.

Galilei verdedigde zich met verve, maar opnieuw met weinig tact. De lessen in bijbeluitleg

die hij de rooms-katholieke theologen meende te moeten geven, deden zijn zaak waarschijnlijk

meer kwaad dan goed. Het Heilig Officie, waaraan de wetenschappelijke portee van het

debat grotendeels voorbij ging en dat hier slechts een puur theologisch conflict kon zien,

verwierp het verweer van Galilei. Men mocht de theorieën van Copernicus wel gebruiken voor
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astronomische berekeningen, maar de leer dat de zon ook werkelijk in het middelpunt van het

heelal stilstond werd officieel bestempeld als ketterij. Dat was in 1616. Galilei werd verder

met rust gelaten, maar toen hij later, in 1633, de zaak nog eens oprakelde werd hij formeel

veroordeeld. Als gevolg daarvan moest de beroemde geleerde zijn laatste jaren oneervol onder

huisarrest doorbrengen.

Men moet de gevolgen van deze veroordeling niet overdrijven. De paus had onder katholieken

natuurlijk een groot moreel gezag, maar weinig echte macht. Voor de uitvoering van zijn

geboden was hij afhankelijk van de wereldlijke overheden. Die waren echter niet altijd even

toeschietelijk. Zelfs een door en door katholiek land als Frankrijk weigerde de veroordeling

van het copernicanisme kracht van wet te verlenen. Franse geleerden konden ongestoord het

stelsel van Copernicus blijven verdedigen. Binnen de Italiaanse staten had de paus echter

meer invloed. Na de veroordeling van Galilei waren Italiaanse geleerden gedwongen de lijn

van het Vaticaan te volgen, of zich te beperken tot oncontroversiële onderwerpen.

Het staat buiten kijf dat deze kerkelijke censuur het wetenschappelijke leven in Italië in

belangrijke mate heeft gefnuikt. Natuurlijk niet volledig. Ook na 1634 leverde Italië nog

altijd uitstekende anatomen, experimentatoren en sterrenkundigen. Ook is het niet waar dat

de Rooms-Katholieke Kerk vijandig stond tegenover wetenschap als zodanig. Het onderwijs

van de jezüıeten bijvoorbeeld besteedde van oudsher veel aandacht aan wiskunde. Velen

legden zich toe op natuuronderzoek. En onder de Europese sterrenkundigen waren heel wat

rooms-katholieke geestelijken, die vaak belangrijk werk deden.

Ook deze mensen werden in de zeventiende eeuw, mede onder de indruk van de ontdekkingen

van Galilei, aangestoken door de nieuwe geest in het natuuronderzoek. Zij dienden daarbij

echter bepaalde grenzen in het oog te houden. Uitspraken op theologisch of filosofisch gebied

waren slechts aanvaardbaar voor zover zij met de officiële katholieke leer in overeenstem-

ming waren. Tegen zuiver feitelijk onderzoek bestond meestal geen bezwaar. Jezüıeten en

andere geestelijken onderzochten allerlei zaken. Zij bouwden optische instrumenten en rap-

porteerden over meteorologische verschijnselen. Wanneer zij vervolgens hun resultaten wilden

interpreteren, stuitten zij echter op vooraf bepaalde zekerheden. Wiskundige of empirische

bevindingen mochten niet in strijd komen met theologische leerstukken of met door theologen

gesanctioneerde filosofische stellingen. Alle bevindingen werden daarom ingepast in het kader

van de aristotelische filosofie en het bijbelse wereldbeeld. Interpretaties van de gevonden

feiten bleven noodzakelijkerwijs conservatief.

Binnen de toenmalige stand van het natuuronderzoek waren deze beperkingen funest. Men

had behoefte aan een grondige vernieuwing van het wereldbeeld, en daartoe dienden alle as-

pecten van de werkelijkheid opnieuw bekeken te worden. Onvermijdelijk zouden daarbij ook

bepaalde filosofische en zelfs godsdienstige vooronderstellingen opnieuw overwogen moeten

worden. Maar juist daarvan schrikte de veroordeling van Galilei de geleerden af. Minstens

twee eeuwen lang was Italië het wetenschappelijke centrum van Europa geweest. In de zeven-

tiende eeuw verschoof het zwaartepunt echter naar landen als Frankrijk en Engeland.

De tijd van het louter verzamelen van feiten of het kritiseren van oude redeneringen was

voorbij. Er was nu voor alles behoefte aan een visionair architect die alle oude zekerheden
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achter zich durfde te laten om zich te laten leiden waar de nieuwe vermoedens heenwezen.

In Frankrijk had een jonge geleerde juist een groot boek over de wereld geschreven, toen hij

van de veroordeling van Galilei vernam. Verschrikt verborg hij het manuscript en hield zich

een poosje op de vlakte. Pas toen bleek dat er in Frankrijk geen gevaar dreigde, kwam hij

openlijk naar buiten. Zijn naam was Descartes.

Leesvraag 4-2: Galilei’s waarnemingen en het Aristotelisch wereldbeeld

– In Galilei’s tijd zag de Rooms-katholieke Kerk het Aristotelische beeld van het heelal als het juiste
wereldbeeld. Een van de oorzaken voor het conflict tussen Galilei en de kerk waren de uitkomsten
van Galilei’s onderzoek: die conflicteerden met het Aristotelische wereldbeeld. Noem één of meer
waarnemingen van Galilei die niet pasten in het Aristotelische wereldbeeld, en leg uit waarom niet.

4.4 Het ontstaan van een experimentele traditie

Van oudsher was de directe waarneming een van de belangrijkste bases van kennis van de

werkelijkheid. In de zeventiende eeuw werd het bereik van wat waarneembaar was ongekend

vergroot door de introductie van nieuwe instrumenten. De verrekijker van Galilei was het

eerste voorbeeld van een instrument dat het zicht op de werkelijkheid vergrootte en de in-

druk die het maakte was dramatisch, zoals we zagen. Dit bleef echter een incidenteel geval.

Andere instrumenten waren wel voorhanden, maar pas in de tweede helft van de zeventiende

eeuw, onder invloed van de mechanische filosofie, ging men zich de mogelijkheden die zulke

instrumenten voor het natuuronderzoek hadden ten volle realiseren.

Daar is wel een speciale reden voor. Bij het gebruik van instrumenten wordt de werkelijkheid

bestudeerd onder gemanipuleerde, ‘onnatuurlijke’ omstandigheden. Volgens de aristotelische

filosofie evenwel gedroeg de natuur zich onder geconstrueerde, kunstmatige omstandigheden

ook onnatuurlijk. Experimenten leren ons dus niets over de werking van de natuur zelf.

Volgens Descartes bleven de natuurwetten onder alle omstandigheden gelijk. Daarom kon

het construeren van onnatuurlijke omstandigheden bij hem juist een hulpmiddel zijn om de

natuur beter te leren kennen.

Zelfs met de verrekijker, waarmee Galilei zulke triomfen had gevierd, werd na de aanvankelijke

spectaculaire successen geruime tijd weinig meer ondernomen. Pas na 1650 begint een gestage

stroom van nieuwe waarnemingen. De Poolse astronoom Hevelius bracht nauwkeurig het

oppervlak van de maan in kaart. Christiaan Huygens ontdekte een maan bij de planeet

Saturnus en stelde vast dat de planeet een ring had. De Italiaan Cassini ontdekte bij Saturnus

vervolgens nog vier andere manen.

Het bleef niet bij het ontdekken van losse objecten. De telescoop werd ook verder aangepast,

waardoor precisiemetingen mogelijk werden. De Deense astronoom Ole Rømer stelde een on-

regelmatigheid in de loop van de manen van Jupiter vast. Hij verklaarde dit uit de eindigheid

van de lichtsnelheid. De manen van Jupiter bewegen in werkelijkheid volstrekt regelmatig.
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Maar wanneer de aarde in haar baan om de zon zich van Jupiter of beweegt, worden de

tijdsintervallen zoals wij ze waarnemen als het ware een beetje opgerekt; beweegt ze naar

Jupiter toe, dan worden ze juist korter. Op basis hiervan slaagde Rømer er als eerste in een

schatting te maken van de grootte van de lichtsnelheid. Daarmee kwam hij overigens wel in

strijd met Descartes’ theorie, want Descartes had gemeend dat het licht zich instantaan, met

oneindige snelheid, voortplant.

Met lenzen kon men niet alleen een verrekijker, maar ook een microscoop bouwen. De eerste

microscopen werden kort na de uitvinding van de verrekijker gebouwd. Het duurde evenwel

tot de tweede helft van de eeuw voor er op enige schaal sprake was van serieus microscopisch

onderzoek. De resultaten waren opzienbarend. De mensen kregen een blik op een wereld waar-

van ze zich tot dusverre niet bewust waren geweest, hoewel die letterlijk onder hun neus lag.

De Delftse onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek nam waar hoe een waterdruppel krioelde van

voor het blote oog onzichtbare kleine wezens. Kleine insecten bleken niet minder ingewikkeld

van bouw dan grote dieren. Aristoteles had gemeend dat zulke eenvoudige levensvormen spon-

taan uit rottende materie ontstonden. Ook Descartes had dat nog niet in twijfel getrokken.

Het microscopisch onderzoek liet zien dat insecten zich net als hogere dieren voortplantten,

en daarbij bijzonder ingewikkelde levenscycli doormaakten. De klassieke samenvatting van

de nieuwe wonderen die men waarnam is de Micrographia van de Engelse onderzoeker Robert

Hooke, uit 1665, met vele schitterende platen.

Het verdient echter de nadruk dat deze onderzoekers niet meer, zoals in de zestiende eeuw,

zochten naar verbazingwekkende en onbegrijpelijke wonderen. Integendeel, de microscoop

was juist een wapen van mechanisch gëınspireerde filosofen om de structuur van de wereld

bloot te leggen en haar aldus begrijpelijk te maken. De microscoop bijvoorbeeld maakte het

mogelijk om het definitieve bewijs te leveren voor Harvey’s theorie van de bloedsomloop: de

overgang van het bloed van de slagaderen naar de aderen (door de haarvaten) was met het

vergrootglas te volgen. Meer in het algemeen was de microscoop een belangrijk instrument

voor de studie van de anatomie, bijvoorbeeld in het onderzoek van de grote Italiaanse anatoom

Marcello Malpighi. Een heel nieuw veld van studie was ook de anatomie van planten, vooral

ontwikkeld door de Engelsman Nehemiah Grew.

In samenhang met deze onderzoekingen, en met de nieuwe mechanische natuurbeschouwing

in het algemeen, veranderde de natuurlijke historie dan ook van karakter. De geleerden

realiseerden zich allengs dat de gewone alledaagse dingen niet minder betekenis hadden dan

zeldzame of merkwaardige verschijnselen. In de zestiende eeuw had natuurlijk, vooral in de

botanie, ook al een meer nuchtere vorm van natuurlijke historie bestaan. Deze studie werd

echter vooral beschouwd als een medische hulpwetenschap. In de zeventiende eeuw werd

de band met de geneeskunde grotendeels geslaakt. De botanici waren nu niet meer in de

eerste plaats in medische toepassingen van de betreffende planten gëınteresseerd. Het was

hun er vooral om te doen het rijk der natuur in kaart te brengen. De beschrijvende methode

werd niet meer enkel op planten toegepast. Ook vissen, vogels, schelpen en andere dieren

werden vanuit eigen waarneming beschreven, zonder mythologische franje of verwijzingen

naar klassieke auteurs.
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Dit had ook zijn weerslag op de samenstelling van de kabinetten. De belangstelling voor

‘rariteiten’ was natuurlijk niet in een klap verdwenen. Die bestaat tenslotte zelfs vandaag nog.

Niettemin, behalve Egyptische mummies, kalveren met twee hoofden en Zuid-Amerikaanse

gordeldieren ging men ook kasten inrichten met minder spectaculaire verzamelobjecten, als

schelpen, mineralen en insecten. In plaats van uitsluitend gedrochten bijeen te brengen,

kregen de verzamelaars ook oog voor de regelmaat en de eenvoud van de natuur.

Een van de belangrijkste instrumenten van de wetenschappelijke revolutie was de barome-

ter. Ook deze werd aanvankelijk ontwikkeld in de school van Galilei en pas daarna door de

mechanische filosofen ingepalmd. De uitvinding staat op naam van de Italiaanse wiskundige

Evangelista Torricelli. Hij ging daarbij uit van Galilei’s waarnemingen aan pompen en hevels.

De werking van deze instrumenten is gebaseerd op het feit dat je een met water (of willekeurig

welke vloeistof) gevulde beker omgedraaid kan houden zonder dat er water uitstroomt, zolang

je er maar voor zorgt dat de opening van de beker op een of andere manier onder water blijft.

De oorzaak van dit verschijnsel was aanvankelijk onduidelijk. Meestal schreef men het toe

aan een ‘horror vacui’: een angst voor de leegte. Als het water uit het glas zou stromen zou

er een vacuüm achterblijven en dat kon de natuur niet toelaten. Dat gaat echter maar tot op

zekere hoogte goed. Wanneer de pomp of de hevel te hoog wordt, werkt het niet meer. Het

water blijft maar tot een bepaalde hoogte in de leidingen staan. De ruimte boven de vloeistof

is dan een luchtledig.

Torricelli wilde dit luchtledig nader onderzoeken en liet systematisch onderzoek naar het

verschijnsel doen. Hij kwam op de gedachte om in plaats van water het veel zwaardere

kwikzilver te gebruiken. Dat bleek inderdaad tot een veel geringere hoogte te stijgen, waardoor

de apparatuur veel eenvoudiger te hanteren werd. Water bleef wel tot meer dan tien meter

hoogte staan. Wanneer men een met kwik gevulde buis omgekeerd, dus met de opening

naar beneden, in een bak met kwik plaatst, zal het kwik in de buis dalen tot een niveau van

maximaal 76 centimeter boven het niveau in de bak.

In de zestiende eeuw zou een dergelijk resultaat waarschijnlijk beschouwd zijn als een inte-

ressant, maar bizar verschijnsel waar men verder weinig mee kon. Aanhangers van de mech-

anische filosofie evenwel zagen hierin een ondersteuning van hun wereldbeeld. De uitkomst

van Torricelli’s experiment leek er namelijk op te duiden dat de theorie van het ‘horror vacui’

niet viel te handhaven. Wat de vloeistofkolom, tot een bepaalde hoogte, verhinderde terug te

vallen was niet een of andere obscure angst voor de leegte, maar eenvoudig het gewicht van

de buitenlucht.

Volgens Aristoteles was de lucht, zoals we zagen, een licht element. In tegenstelling tot het

zware element aarde zou het van nature opstijgen. Volgens de mechanische filosofen bestonden

lucht en aarde uit dezelfde soort materie. Luchtbellen stegen op als ze lichter waren dan het

omringende medium, dus bijvoorbeeld in water, maar in principe was ook lucht een zware

stof. De barometer bood nu de mogelijkheid de aard van de lucht nader te onderzoeken. De

proef van Torricelli bleef daarom geen gëısoleerde rariteit, maar werd uitgangspunt voor een

hele reeks experimenten.
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Deze proefnemingen werden vooral in Frankrijk uitgevoerd. De meeste en belangrijkste wer-

den uitgevoerd door of in opdracht van de filosoof en wiskundige Blaise Pascal. Tot zijn

bekendste resultaten behoort de vaststelling dat het kwik in een barometer daalt als je hem

een toren of berg opdraagt. Dit gold als het beslissende experiment om te bewijzen dat het

effect inderdaad werd veroorzaakt door het gewicht van de lucht. Op hogere plaatsen stond er

immers minder lucht boven de barometer. Het gewicht van de lucht was dus ook minder, en

vandaar werd het kwik minder hoog opgeduwd. Lucht, met andere woorden, was een zware

stof die zich tot op zekere hoogte gedroeg volgens de klassieke wetten van de hydrostatica.

De met de barometer behaalde resultaten werden bovendien krachtig ondersteund door de

uitvinding van de luchtpomp. De eerste luchtpompen werden gebouwd door de Maagden-

burgse burgemeester Otto von Guericke. Met door zijn pomp kunstmatig vacum gezogen

vaten voerde hij een serie opzienbarende experimenten uit. Het was vooral in Engeland dat

men het belang van de pomp inzag binnen het kader van de mechanische natuurwetenschap.

Robert Boyle en zijn assistent Robert Hooke bouwden een nieuwe versie en voerden een lange

serie experimenten uit om de eigenschappen van de lucht en van de materie in het algemeen

te onderzoeken. Boyle kwam met het idee van de luchtdruk: de kracht die door de lucht

wordt uitgeoefend is niet enkel het gevolg van zijn gewicht, maar van een ‘verende kracht’,

zoals hij het noemde.

De luchtpomp bood ook betere mogelijkheden om het vacum te onderzoeken. Onderzoek met

barometers had al uitgewezen dat er in een luchtledig geen geluid, maar wel licht mogelijk is.

Boyle toonde verder aan dat vuur en leven in het luchtledig niet mogelijk waren: dieren, in

een luchtledige ruimte geplaatst, stierven vrijwel terstond. Water bleek grote hoeveelheden

lucht te bevatten. Het werk van Boyle sprak sterk tot de verbeelding. Instrumentmakers

bouwden vereenvoudigde luchtpompen waarmee rijke burgers de proefjes in hun salons konden

herhalen. Meer dan enig ander instrument werd de luchtpomp een soort symbool voor de

nieuwe wetenschap.

Wat opvalt is de grote geestdrift waarmee vele geleerden het natuuronderzoek aanvatten.

De verwachtingen waren hoog gespannen. Dat leidde dan ook wel tot teleurstellingen of

tot regelrechte miskleunen. Maar terugblikkend moet men stellen dat het experimentele

onderzoeksprogramma, met de mechanische filosofie als uitgangspunt, tot indrukwekkende

resultaten leidde.
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Afbeelding 4.4
Robert

Boyle’s eerste

luchtpomp
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Uiteraard kostte het enige tijd en moeite voordat men het experimenteren goed onder de knie

had. Niet alle geleerden waren het onmiddellijk met elkaar eens over wat een goed experiment

was en welke conclusies men aan een bepaald resultaat mocht verbinden. De nadere uitwerking

van zulke problemen vond vooral in Engeland plaats. De in de Londense Royal Society

verenigde geleerden, waaronder de bovengenoemde Robert Boyle een belangrijke plaats innam,

beschouwden het doen van experimenten als hun belangrijkste taak. Zij hielden zich ook

bezig met methodische vragen. Proefnemingen dienden volgens hen willekeurig herhaalbaar

te zijn. Wilden anderen de resultaten kunnen accepteren, dan moesten ze zijn uitgevoerd

in het bijzijn van getuigen en de precieze omstandigheden waaronder ze waren uitgevoerd

moesten nauwkeurig worden beschreven. Eerdere, vooral buitenlandse onderzoekers die zich

niet geheel aan de door hen opgestelde regels hadden gehouden, zoals Pascal, werden daarom

gekritiseerd. Dat was misschien niet altijd even billijk, maar uiteindelijk hebben de geleerden

van de Royal Society op deze manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de definiëring

van het moderne wetenschappelijke onderzoek, zodat dit een steeds hechtere positie in de

samenleving kon verwerven.

Leesvraag 4-3: Het ontstaan van een experimentele traditie

– Wat waren de vier belangrijkste instrumenten in de wetenschappelijke revolutie?

4.5 Mathematisering van de natuurwetenschap

Afbeelding 4.5
reflex als

draad naar de

hersenen, daar

komt een

vloeistof vrij

(Descartes)

De wiskunde speelde een belangrijke rol in Descartes’ na-

tuurfilosofie. Op zich was de wiskundige benadering van de

natuurverschijnselen weliswaar al oud, maar deze had tot

dusver altijd losgestaan van de traditionele physica. Des-

cartes slaagde erin (overigens gebruikmakend van het werk

van eerdere onderzoekers, vooral Galilei en zijn school) een

model te presenteren waarin de twee succesvol vielen te in-

tegreren. Hij stelde namelijk dat alles in de natuur werd

geregeerd door enkele eenvoudige natuurwetten en dat de

natuurverschijnselen daaruit wiskundig vielen of te leiden.

Descartes heeft zelf een voorbeeld gegeven van een dergelijke mathematisering in zijn ver-

klaring van de regenboog. Uitgaande van eenvoudige optische wetten wist hij nauwkeurig te

berekenen dat de regenboog ontstond door de weerkaatsing van het zonlicht op de binnenkant

van waterdruppels. De eigenschappen van de regenboog volgden daaruit met wiskundige

precisie, alleen ten aanzien van de kleuren en de breedte van de regenboog bleven onduideli-

jkheden bestaan. Descartes’ theorie van de regenboog is een indrukwekkende prestatie en

behoort wel tot de hoogtepunten van zijn werk.
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Op andere punten echter was hij minder gelukkig. De meest essentiële tak van wiskunde

binnen de ‘mechanische’ natuurbeschouwing was, het ligt voor de hand, de mechanica. De

mechanica moest uiteindelijk een beschrijving geven van de eenvoudige processen, van druk,

botsing en beweging, waardoor de kleinste materiedeeltjes alle natuurverschijnselen tot stand

brachten. Descartes was zijn Principia philosophiae daarom begonnen met een beschrijving

van de eenvoudigste mechanische regels waaraan materiedeeltjes gehoorzamen. Helaas had

hij de plank daarbij pijnlijk misgeslagen. Van de zeven botsingsregels die hij daar gaf, zijn er

bij nader inzien zes volstrekt onhoudbaar.

Hij werd op dit punt gecorrigeerd door de Nederlandse wiskundige Christiaan Huygens, een

van de belangrijkste geleerden uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Huygens heeft

zijn aandacht in het bijzonder gewijd aan de wiskundige uitwerking van de natuurkunde in

het algemeen en de mechanica in het bijzonder. Niet alleen wist hij de regels voor tegen elkaar

botsende lichamen vlekkeloos af te leiden. Ook voor de beweging van de slinger gaf hij een

nauwkeurige wiskundige beschrijving. Zijn meeste werk is wiskundig zo gecompliceerd dat

het moeilijk in kort bestek valt uit te leggen, maar dat wil niet zeggen dat het louter abstract

is. Zo wist Huygens de door hem gevonden slingerwetten toe te passen in het ontwerpen

van nauwkeurige slingeruurwerken. Het feit dat een dergelijke toepassing mogelijk was, was

tevens een demonstratie dat de werkelijkheid inderdaad door de wetten van de mechanica

werd geregeerd.

Afbeelding 4.6
Regenboog

van Descartes

In de mechanica en optica was de wiskundige benadering van de natuur dus redelijk succesvol.
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Maar niet alle onderdelen van de natuurkunde laten zich even goed mathematiseren. Micro-

scopische waarnemingen van insectenpoten bevatten niets wiskundigs. (Anderzijds, met de

loop van de sterren valt niet te experimenteren.) Ook hier werd men pas door schade en

schande wijs. Het blijft verbazend met hoeveel geestdrift de zeventiende-eeuwse onderzoekers

zich zetten aan het mathematiseren van de meest onwaarschijnlijke fenomenen. Dat leidde

soms tot klinkklare onzin, maar ook wel tot verrassende resultaten. Zo schreef de Italiaanse

wiskundige Borelli een wiskundige verhandeling over de bewegingen der dieren, waarin hij de

constructie van ledematen en de benodigde kracht van spieren en dergelijke behandelde met

behulp van de regels van de mechanica. Het boek maakte grote indruk en zette de toon voor

een heel nieuwe benadering in de geneeskunde.

Er bestond echter een merkwaardig manco in de wiskundige benadering van natuurverschi-

jnselen in de cartesiaanse wetenschap. Dat was de astronomie. De astronomie was al in de

klassieke oudheid uitdrukkelijk een wiskundige wetenschap geweest. In de zestiende eeuw had

zij, door het werk van Copernicus, Kepler en anderen, een steeds hogere vlucht genomen.

Maar door Descartes en zijn eerste volgelingen werd de wiskundige astronomie vrijwel ge-

negeerd. Descartes behandelde de hemel uitsluitend kwalitatief-natuurkundig. Hij meende

wel een verklaring te kunnen geven voor de bewegingen van de hemellichamen. Volgens hem

werden de planeten in grote draaikolken van hemelse materie rondom de zon bewogen. Hij

deed evenwel geen moeite om, wat men op basis van zijn programma verwachten zou, de be-

wegingen van de planeten met behulp van dit natuurkundige model te berekenen en ze aldus

uit de eenvoudige natuurwetten af te leiden. Ook zijn volgelingen lieten hier verstek gaan.

In tegenstelling tot de meeste andere vakgebieden lijkt de belangstelling voor mathematische

sterrenkunde in de jaren na 1650, onder invloed van het cartesianisme, zelfs een duidelijke

terugval te beleven.

Achteraf gezien valt dit manco wel te begrijpen. Descartes zat met zijn theorie van materie-

wervels gewoon op het verkeerde spoor. Dit idee biedt eenvoudigweg geen ruimte om de bewe-

gingen van de hemellichamen wiskundig af te leiden. Dit zou worden aangetoond door wel de

grootste wetenschapper uit de tijd van de wetenschappelijke revolutie, de Engelse wiskundige

Isaac Newton. Newtons werk gaf enerzijds de doodsteek aan de cartesiaans-mechanische na-

tuurfilosofie in engere zin. Maar tegelijkertijd bezorgde hij de nieuwe wetenschap, zijn meest

spectaculaire succes. Zijn werk wordt in de volgende paragraaf behandeld.

4.6 De wiskundige natuurwetenschap van Isaac Newton

Descartes gaf de richting aan waarin het natuuronderzoek zich vanaf de zeventiende eeuw

zou bewegen, maar zijn eigen theorieën zaten er meestal ver naast. Vandaar dat hij niet de

geschiedenis is ingegaan als de grote grondvester van de moderne natuurwetenschap. Die eer

is weggelegd voor de Engelse wiskundige Isaac Newton, wiens theorieën wel de tand des tijds

hebben weerstaan. Newtons werk wordt traditioneel gezien als de voltooiing of de bekroning

van de wetenschappelijke revolutie.

Nu is spreken over een dergelijke bekroning altijd een wat hachelijke zaak. Een begrip als

‘wetenschappelijke revolutie’ is tenslotte geen natuurlijk gegeven, maar een abstractie die wij
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zelf hebben verzonnen. Met dat begrip proberen we een ingewikkelde historische ontwikke-

ling op een eenvoudige manier aanschouwelijk te maken. De wetenschappelijke revolutie

heeft dus ook geen natuurlijk eindpunt. Het is heel goed verdedigbaar om te stellen dat

de wetenschappelijke revolutie al rond 1670 voltooid was. De basisbeginselen van de nieuwe

natuurbeschouwing waren toen aanvaard, er was een nieuw programma van natuuronderzoek

dat door een nieuwe generatie van onderzoekers met groot enthousiasme werd aangevat, en

de wetenschap had institutioneel vorm gekregen in de Parijse en Londense academies. De

onderzoekers na die tijd, Newton incluis, hoefden hun vak niet meer eigenhandig in het leven

te roepen, maar konden voortbouwen op fundamenten die al gelegd waren.

Niettemin laten de meeste historici de periode van de wetenschappelijke revolutie doorlopen

tot Newton en pas daar eindigen. Daar zijn enkele goede redenen voor. Achteraf kun je wel

zeggen dat rond 1670 de revolutionaire fase in de wetenschap voorbij was, maar in de tijd zelf

was dat nog allerminst duidelijk. Destijds besefte men niet dat met de Parijse en Londense

academies een traditie in het leven was geroepen die de eeuwen zou trotseren. Het had ook

een voorbijgaande bevlieging kunnen zijn. De oprichting van de Royal Society was een daad

van een paar enthousiastelingen die niet onaangevochten bleef en waarvan onduidelijk was

hoe hij zou uitpakken. Het duurde nog geruime tijd voordat zulke instellingen hun definitieve

vorm vonden.

Ook theoretisch bleef de nodige onzekerheid bestaan. Descartes had met zijn filosofische

beginselen een kader geschapen voor het natuuronderzoek, maar zijn filosofie was allerminst

onaangevochten. In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwamen steeds meer onvolkomen-

heden in zijn ideeën aan het licht. Zelfs mensen die aanvankelijk vurige aanhangers waren

geweest, raakten daardoor aan het twijfelen en gingen omzien naar een nieuw filosofisch sys-

teem. Daardoor dreigde een zelfde soort onzekerheid te ontstaan als in de zestiende eeuw had

geheerst. Toen was de filosofie van Aristoteles in diskrediet geraakt zonder dat men een goed

alternatief had. Voor velen had Descartes dat alternatief geboden, maar die vreugde bleek

slechts van korte duur. In de tweede helft van de zeventiende eeuw deden weer allerlei nieuwe

denkbeelden de ronde: het occasionalisme van Malebranche, de monadenleer van Leibniz, de

filosofie van Spinoza. Dat wekte ook weer twijfel aan de grondslagen van het natuuronder-

zoek. Kortom, het was nog altijd een periode vol gisting en het was geen uitgemaakte zaak

dat de kersverse wetenschappelijke benadering hier triomfantelijk uit tevoorschijn zou komen.

De theorieën van Newton waren, in tegenstelling tot die van Descartes, wel duurzaam. Zij

zetten de moderne natuurwetenschap definitief op de kaart als een gezaghebbende en onver-

vangbare vorm van kennis. Newton was een onderzoeker van zo zeldzaam groot formaat,

dat je eenvoudig moeilijk om hem heen kunt. Hij wierp zijn schaduw op de hele periode.

Hij stelde theorieën op die de basis waren voor een algemene visie op de wereld en waarop

andere onderzoekers konden voortbouwen: de aard en bouw van het heelal, de krachten die

de wereld bewegen, de aard van het licht, de grondbeginselen van de mechanica. Zijn manier

van wetenschap bedrijven was meer dan een eeuw het grote voorbeeld voor andere onder-

zoekers. Daarbij verwierven zijn denkbeelden ook buiten de kringen van actieve onderzoekers

gezag. De welopgevoede achttiende-eeuwse burger beriep zich voor zijn opvattingen mede

op het werk van Newton. Met het werk van Newton kwam aan de periode van gisting en
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onzekerheid daarom grotendeels een einde.

Het grootste deel van zijn carrière leidde Newton een teruggetrokken bestaan, als hoogleraar

wiskunde en ‘fellow’ van een van de colleges aan de universiteit van Cambridge. Op latere

leeftijd werd hij directeur van de Engelse munt en president van de Royal Society, maar toen

deed hij zelf weinig onderzoek meer. Hij was een buitengewoon veelzijdig geleerde. Niet

alleen was hij een van de grootste wiskundigen van zijn tijd. Hij was tevens een zorgvuldig

experimentator, wat vooral blijkt uit zijn proeven met lichtstralen. Voorts hield hij zich bezig

met mechanische constructies en instrumenten. Zo is hij de uitvinder van de spiegeltelescoop.

Een zeer groot deel van zijn aandacht ging op aan zaken die wij tegenwoordig niet echt

wetenschappelijk meer vinden: alchemie en de verklaring van bijbelse profetieën. Newton

was een zeer godsdienstig man en zijn kritiek op Descartes kan in elk geval voor een deel

verklaard worden uit afkeer van de materialistische tendensen in diens systeem.

In deze afkeer stond hij in Engeland niet alleen. Vele Engelse geleerden namen ten opzichte

van Descartes een wat ambigue houding aan. Enerzijds waren zij vol vuur voor de nieuwe

wetenschap. Het cartesiaanse onderzoeksprogramma was in Engeland enthousiast omhelsd en

verder ontwikkeld; zoals we zagen was het vooral in Engeland dat de experimentele methode

als doelbewuste strategie was geformuleerd. Anderzijds hadden de Engelsen van meet of

aan reserves ten aanzien van Descartes’ eigen theorieën. Gedeeltelijk kwam dat natuurlijk

gewoon omdat Descartes een buitenlander was. De nationale trots gedoogde niet de eigen

wetenschappelijke successen terug te voeren op de ideeën van een Franse filosoof. Maar er

waren ook serieuze inhoudelijke bedenkingen.

Descartes voerde alle natuurverschijnselen terug op ‘druk en stoot’ van materiedeeltjes. De

Engelsen schrokken terug voor dit radicalisme, dat wel erg materialistisch aandeed. Hoewel

zij de wezenlijke elementen van Descartes’ visie op de natuur overnamen, probeerden zij

deze te verzoenen met oudere voorstellingen, volgens welke ook ‘onstoffelijke’ of geestelijke

hoedanigheden de gebeurtenissen in de natuur mee besturen. De verschillende theorieën

op dit gebied hoeven ons hier niet bezig te houden. Van belang is dat dit betrekkelijke

traditionalisme hen bij voorbaat sympathiek deed staan tegenover een radicale vernieuwing

van de mechanische natuurwetenschap.

Zo kwam het dat een idee van ‘aantrekking op afstand’, dat binnen het cartesianisme taboe

was, door Engelse geleerden serieus werd overwogen. Verschillende geleerden (Robert Hooke,

Christopher Wren en Edmund Halley) speelden met het idee dat de beweging van de planeten

om de zon wel eens kon worden veroorzaakt door een aantrekkende kracht, die omgekeerd

evenredig was met het kwadraat van de afstand tussen zon en planeet. Geen van hen was

echter in staat de ingewikkelde wiskundige berekeningen die dit model aankleefden tot een

goed einde te brengen.
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Afbeelding 4.7

Schets van Isaac Newton voor een spiegeltelescoop.

In 1684 bracht Edmund Halley een bezoek aan Newton in Cambridge en legde hem het prob-

leem voor. Wat voor baan zouden planeten onder de invloed van een dergelijke aantrekkende

kracht afleggen? Newton antwoordde dat hij dat probleem al eens had bekeken en ook had

opgelost. Een aantrekkende kracht die afnam met het kwadraat van de afstand resulteerde

in een ellipsbaan, een baan die de planeten, zoals Kepler had ontdekt, ook in werkelijkheid

beschrijven. Newton kon zijn berekeningen niet meer zo gauw terugvinden, maar beloofde

Halley hem de uitgewerkte oplossing na te sturen.

Halley moest geruime tijd wachten alvorens hij de beloofde oplossing ontving. Newton had

het probleem namelijk opnieuw ter hand genomen. Niet alleen rekende hij alles nog eens

na. Hij werkte ook de verschillende onderdelen nader uit, berekende verdere consequenties,

en goot alles in de vorm van een dwingend wiskundig betoog. Toen Halley het werkstuk

ten slotte ontving, kon hij meer dan tevreden zijn. Wat Newton hem had geleverd was niet

zomaar de oplossing van een sterrenkundig probleem, het was een heel nieuw wereldbeeld.

Door de goede zorgen van Halley werd het werk van Newton in 1687 gepubliceerd onder de

titel Philosophiae Naturalis Principia Mathematica: de wiskundige beginselen van de natuur-

filosofie. De titel lijkt een bewuste toespeling te zijn op Descartes’ Beginselen van de filosofie.

In zekere zin was voor Newton het werk van Descartes nog altijd het grote voorbeeld. Het was

echter geen voorbeeld ter navolging, maar vooral een om zich tegen of te zetten. Inhoudelijk
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breekt Newton radicaal met Descartes. Net als Descartes begint hij met het uiteenzetten van

de fundamentele wetten van de mechanica. Maar de regels die Newton opstelt gaan lijnrecht

in tegen de theorieën van Descartes. Descartes’ botsingsregels waren al door Huygens ver-

vangen. Newton formuleerde nu een drietal wetten dat als grondslag van de hele mechanica

kon dienen. Zij hebben de regels van Descartes definitief weerlegd.

Het belangrijkste doel dat Newton zich in zijn boek stelde, was precies het punt waarop de

cartesiaanse natuurwetenschap te kort was geschoten: laten zien hoe de bewegingen van de

hemellichamen, zoals ze uit de wiskundige astronomie bekend zijn, volgen uit natuurkundige

principes. Een groot deel van het boek is gewijd aan een kritiek op Descartes’ theorie van

materiewervels. Descartes had, als gezegd, nooit geprobeerd om zijn natuurkundige verklaring

van de bewegingen van de planeten te bewijzen met wiskundige redeneringen. Newton liet

nu zien dat dit ook niet mogelijk was: Descartes’ theorie leidde tot consequenties die met de

waargenomen bewegingen in strijd waren.

Newton toonde voorts aan dat uit de eerder door Kepler ontdekte wetten voor de bewe-

gingen van de planeten noodzakelijk volgde dat de planeten bewogen onder invloed van een

aantrekkende kracht die uitging van de zon. Dit beginsel werd vervolgens door Newton ve-

ralgemeniseerd: hij stelde dat het niet alleen voor de zon en de aarde gold, maar voor alle

hemellichamen, of wat voor lichamen ook. Alle materie in het heelal trekt elkaar aan met een

kracht die evenredig is met de massa van de aantrekkende lichamen, en omgekeerd evenredig

met het kwadraat van hun afstand. Dit is Newtons beroemde wet van algemene gravitatie.

De beweging van de planeten om de zon wordt veroorzaakt door de gravitatiekracht die de

zon op de planeten uitoefent. De beweging van de maan om de aarde wordt veroorzaakt door

de aantrekking van de aarde.

Dezelfde wet bleek bovendien ook op aarde werkzaam te zijn: de val van zware lichamen

op aarde bleek niets anders te zijn dan een effect van de door de aarde uitgeoefende gra-

vitatiekracht. Newton suggereerde bovendien dat eb en vloed werden veroorzaakt door de

aantrekking van de maan op het zeewater, maar dit viel met de middelen van die tijd niet

wiskundig hard te maken. De valbeweging echter, zoals die door Galilei wiskundig was

beschreven, bleek geheel en al uit de wet van gravitatie te kunnen worden afgeleid. Het

was een schitterende bevestiging van het feit dat zowel hemelse als aardse verschijnselen door

dezelfde wetten worden geregeerd. Wat bij Descartes nog slechts een filosofische intüıtie was,

was bij Newton een keihard wetenschappelijk feit geworden.

Hoewel, keihard? Tijdgenoten hadden zo hun twijfels. In Engeland werden Newtons theo-

rieën meteen geestdriftig ontvangen en bejubeld. Op het vasteland had men reserves. Men

bewonderde Newtons boek als wiskundige prestatie, maar kon het als natuurkunde niet se-

rieus nemen. Het doel van de wetenschap moest zijn de verschijnselen af te leiden uit een-

voudige fysische beginselen, uit natuurwetten. Newton leidde alles af uit een veronderstelde

‘aantrekking’. Hoe was een dergelijke aantrekking mogelijk? Zoiets smaakte naar de ver-

borgen kwaliteiten van de aristotelische theorie, die men juist had afgedankt. Christiaan

Huygens, toch niet de eerste de beste, noemde Newtons aantrekking ronduit absurd.

In een nawoord bij de tweede druk van zijn boek, uit 1713, reageerde Newton op deze kritiek.
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Hij wist ook niet hoe de aantrekking tot stand kwam, schreef hij, maar hij had aangetoond dat

deze bestond en dat moest voldoende zijn. Ongetwijfeld bestond er wel een verklaring voor

de gravitatiekracht, maar daarover viel op dit moment alleen te speculeren. Het was niet de

taak van de natuurkunde om allerlei hypothesen te verzinnen, maar om langs wiskundige weg

wetten af te leiden uit de verschijnselen. Newton relativeerde daarmee de strikt mechanische

filosofie. De eerste beginselen van waaruit men de verschijnselen moest verklaren lagen niet

a priori vast, maar moesten met behulp van de wiskunde juist worden opgespoord.

De tweede editie van de Principia trok buiten Engeland aanmerkelijk meer belangstelling dan

de eerste. Al een jaar later werd hij in Amsterdam nog eens gedrukt. Allengs verstomde

de kritiek op het werk. Geleerden in heel Europa accepteerden Newtons theorieën. En niet

alleen dat. Het succes van Newtons theorie ondermijnde de geloofwaardigheid van de hele

mechanische filosofie. Newton werd het voorbeeld voor een nieuw soort wetenschap die in de

plaats kwam van de mechanische natuurfilosofie uit de zeventiende eeuw. Het cartesiaanse

onderzoeksprogramma werd weldra afgelost door een nieuw programma dat we ‘newtoniaans’

kunnen noemen.

De basispremissen van Descartes bleven natuurlijk overeind staan, maar het strikt mechanis-

che model, dat aan de basis van het zeventiende-eeuwse onderzoek had gestaan, werd verlaten.

In navolging van Newton zochten achttiende-eeuwse geleerden niet meer naar een mechanis-

che verklaring van de verschijnselen, maar naar wiskundige wetten om ze te beschrijven. Op

zich was dat geen nieuw idee. Galilei had het voorbeeld gegeven toen hij verklaarde dat de

onderzoeker niet moest speculeren over de oorzaak van de val van lichamen, maar deze val

liever eerst maar eens precies moest beschrijven. Maar de populariteit van de mechanische

filosofie had deze benadering weggedrukt. Het grote gezag van Newton bracht haar nu weer

naar voren.

Het belang van Newton ligt met andere woorden niet alleen in zijn feitelijke ontdekkingen,

maar ook in de omstandigheid dat hij zijn tijdgenoten, en ook latere generaties, een geza-

ghebbend model bood van wat wetenschap behoorde te zijn. Het werk van Newton werd

beschouwd als het summum van wetenschap en zijn systeem gold als een niet te overtreffen

hoogtepunt. Het hoogste waarnaar een onderzoeker in enige wetenschap kon streven was het

model van Newton te evenaren.

De verdienste van Descartes werd daarbij stelselmatig gekleineerd. De cartesiaanse weten-

schap was het duister waartegen het licht dat Newton bracht des te helderder moest afsteken.

Sommige kritiek was terecht: natuurlijk waren Descartes’ theorieën op vele punten onhoud-

baar gebleken. Andere kritiek was ronduit onbillijk. Het model van wetenschap dat Newton

propageerde, was toch vooral een correctie en nadere invulling van dat van Descartes. Aan de

basispremissen -de uniformiteit van de wereld, de beperking tot causale processen en de ver-

klaring op basis van natuurwetten - hield Newton onveranderlijk vast. Deze uitgangspunten

waren in korte tijd zo vanzelfsprekend geworden, dat niemand zich meer realiseerde hoeveel

men hierin aan Descartes te danken had. Overigens kan men, zo men wil, daarin wel een

zekere historische rechtvaardigheid zien. Descartes was, bij al zijn genialiteit, een ijdel en

eerzuchtig man die het vele dat hij in zijn werk aan anderen ontleende bij voorkeur zo veel

Junior College Utrecht



4.7. Bronopdracht 61

mogelijk verdonkeremaande. Wat dat betreft kreeg hij nu enkel een koekje van eigen deeg.

Leesvraag 4-4: De wiskundige natuurwetenschap van Isaac Newton

– Wat was het meest controversiële deel van Newtons mechanica? Waarom?

Discussievraag 4-5: De wetenschappelijke revolutie

a) Kijk nog eens naar je antwoorden op de beginopdracht. Wat zijn volgens jou de belangrijkste kenmerken
van de wetenschappelijke revolutie?

b) Waarom maken die de wetenschap van na de revolutie anders dan de wetenschap van voor de revolu-
tie?

4.7 Bronopdracht

De bronopdracht die hoort bij dit hoofdstuk kun je downloaden op:

http://www.proevenvanvroeger.nl/bronopdracht2/
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5
Historisch practicum

5.1 Inleiding: Newton en de brekingswet

Omstreeks 1700 publiceerde Newton zijn omvangrijke werk ‘Opticks’. Hierin deed hij zijn

recent ontwikkelde kleurenleer uit de doeken en zette haar kracht bij door de stellingen op

opbouwende manier te illustreren met experimenten.

In de eeuw daarvóór had de optische theorievorming enkele ingrijpende veranderingen doorge-

maakt. Nieuwe toepassingen van lenzen en spiegels vroegen in deze periode om meer accurate

beschrijvingen voor het gedrag van licht. Bovendien had het mechanische wereldbeeld een

kader gëıntroduceerd waarin eenvoudige optische wetten werden verklaard door het licht als

een botsing van deeltjes te beschouwen.

Toch bleven de kleuren die licht kan aannemen tot die tijd onbegrepen. In de middeleeuwse

geschriften over kleuren - waarin vaak de verklaring van de regenboog centraal stond - werd

kleur geregeld geassocieerd met schaduw. Ook voor ‘indirecte’ kleuren, die worden uitgezon-

den wanneer licht op gekleurde voorwerpen schijnt, was een breed gamma aan verklaringen

ontstaan. Newton maakte komaf met deze dubbelzinnigheid. Hij stelde dat (wit) licht steeds

is samengesteld uit elementaire kleuren. Deze stelling is tot de dag van vandaag terug te

vinden in de natuurkundeboeken.

Newton kwam tot deze conclusie door te experimenteren met prisma’s. Daarom wordt bij deze

wetmatigheid vaak een schematische afbeelding weergegeven waarin een prisma een kleuren-

spectrum veroorzaakt.

5.2 De overtuigingskracht van demonstratie: het experimentum

crucis

De proef die Newtons kleurenleer op overtuigende wijze hoorde te bevestigen, bestond er

natuurlijk niet alleen in een spectrum op te wekken. Er was meer aan de hand. Newton

stelde dat licht is samengesteld uit elementaire, ‘principiële’ kleuren. Eenmaal verkregen

konden deze niet verder worden opgesplitst.
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Om dit aan te tonen waren twee prisma’s nodig. Met het eerste prisma werd een spectrum

gecreëerd. Op een plaats waar dit spectrum breed genoeg was (op geruime afstand van het

eerste prisma), werd een tweede prisma geplaatst. Door een diafragma nét voor dit tweede

prisma te houden, viel er slechts één kleur doorheen. Het tweede prisma zorgde ervoor dat

deze straal van richting veranderde, maar er ontstonden geen nieuwe kleuren. Kleur moest

dus wel een elementaire eigenschap van het licht zijn.

Deze opvatting stond haaks op de wijze waarop wetenschappers op dat moment over kleur

dachten. In de Cartesiaanse traditie werd licht op een heel ‘mechanische’ manier voorge-

steld. De hele wereld bestond uit deeltjes die op een complexe manier met elkaar botsten en

interageerden. Dit gold ook voor de voortplanting van licht.

Descartes’ verklaring van de regenboog, opgesteld zo’n 50 jaar voor Newtons kleurenexperi-

menten, was een sterk staaltje van mathematische natuurfilosofie. In zijn berekeningen had

hij vooropgesteld dat de botsende deeltjes, die voor de voortplanting van licht verantwoorde-

lijk zijn, in een prisma of in een regendruppel een verschillende draaisnelheid konden krijgen.

Dit gebeurde als lichtstralen onder een schuine hoek het medium binnenkwamen of verlieten.

Bijgevolg traden de lichtstralen onder een verschillende hoek naar buiten, en vond kleuren-

schifting plaats.

Descartes’ verklaring van kleuren was dan wel ietwat gekunsteld en verre van kwantitatief,

zijn mechanistische basis die kleuren beschreef werd invloedrijk eens de publicatie een grotere

verspreiding begon te kennen. Tot slot voldeed de beschrijving volledig aan Descartes’ pro-

gramma om uit eenvoudige principes een groter, coherent geheel van wetmatigheden af te

leiden. Wat opbouw betreft vormde de beschrijving van kleuren een sleutelstuk tussen Des-

cartes’ filosofische beginselen en zijn mathematische uitwerking van de regenboog.

Discussievraag 5-1: De brekingstheorie van Descartes

– In de vorige bronopdracht heb je Descartes’ verklaring van de regenboog uitgebreid bestudeerd. Mid-
denin deze verhandeling gaat Descartes nader in op zijn mechanische verklaring van lichtbreking. Hi-
erna past hij dit toe op de regenboog. Lees paragraaf VIII van Descartes’ verhandeling opnieuw. Vind
je Descartes’ toepassing van zijn mechanische brekingstheorie op de regenboog overtuigend?

Het was precies dit sleutelstuk, de opbouwende a priori-gedachte die Descartes op de kleuren

van de regenboog had toegepast, dat Newton onderuithaalde. Hoe wist Descartes hoe deze

deeltjes zich gedroegen? Als conceptueel kader kon het wel tellen, volgens Newton was het

allesbehalve een zekere kwestie, laat staan dat je van een bewezen feit kon spreken.

De optische kennis tot een ‘precieze’ wetenschap verheffen, was namelijk wat Newton in de

laatste decennia van de zeventiende eeuw op z’n agenda had staan. Dat hij daarbij anders

te werk zou gaan dan Descartes, bleek al uit zijn eerste, korte, publicatie over zijn prisma-

experiment in de Philosophical Transactions van 1672. Hierin had Newton het over een

‘Nieuwe theorie’ die door ‘observatie en experiment’ werd bewezen.
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Afbeelding 5.1

Ook magnetisme kreeg een verklaring in het Cartesiaanse wereldbeeld.

De voor magnetisme verantwoordelijke deeltjes konden beter doordringen in ‘zeilsteen’,

ijzer en andere magnetische materialen. Zo brachten ze in deze stoffen meer actie teweeg.

Afbeelding 5.2
Lichtbreking

volgens

Descartes

Botsende deeltjes geven licht door. Door de verschillende weg

die ze afleggen, krijgen ze een andere draaisnelheid.

Dit veroorzaakt de kleurschifting.

Newton stelde dat kleuren niet ontstaan in een prisma of regendruppel - zoals Descartes eerder

had beweerd - maar dat de kleuren al van in het begin in licht besloten zitten. Dit volgde uit

de proef met twee prisma’s. Het tweede prisma veroorzaakte geen nieuwe kleurschifting, dus

het door het eerste prisma verkregen gekleurde licht was ‘principieel’ en homogeen. Kleur was

geen ‘kwaliteit’ van licht, zoals eerder werd beweerd. Newton ging verder door te stellen dat

wit licht daarom inhomogeen was, het was samengesteld uit verschillende van deze ‘principiële’

kleuren die elk een andere mate van breking kenden.

En hoewel Newton wel meerdere experimenten met prisma’s had uitgevoerd, stelde hij dat

één proef in het bijzonder geschikt was om de juistheid van zijn kleurentheorie aan te tonen.

Dit noemde hij het experimentum crucis. Het ‘cruciale experiment’ luidde als volgt:
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Afbeelding 5.3

Newtons experiment met twee prisma’s

Vraag 5-2: De opstelling van Newton

– Maak een schets van de opstelling waarmee Newton zijn gelijk trachtte aan te tonen.

Dit resultaat koppelde Newton terug aan de beginvraag van zijn artikel. Daar trok hij Des-

cartes’ verklaring van het ontstaan van kleuren in een prisma in twijfel. Niet het glas was

verantwoordelijk voor de kleuren, maar het licht zelf:

Afbeelding 5.4

Maar er was meer aan de hand. In zijn eerste publicaties over prisma-experimenten beloofde

Newton de kleurenleer om te gaan vormen tot een ‘wiskundige’ wetenschap, die evenveel zek-

erheid bood als andere takken van de natuurfilosofie die tijdens de wetenschappelijke revolutie

een mathematisch karakter hadden verworven. Echter, zijn beschrijving en conclusies bevat-

ten helemaal geen wiskundige wetmatigheden. Newton vatte zijn bevindingen samen in een

aantal ‘propositions’, waarvan hieronder de eerste zijn weergegeven.
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Afbeelding 5.5

Newton kende een erg belangrijke rol toe aan de observaties en experimenten die zijn theorie

bevestigden. Newtons kritiek op Descartes’ ‘hypothesen’ moet ook in dit licht worden gezien.

Ter illustratie, in Newtons Principia uit 1687 vinden we volgend citaat:

“Ik verzin geen hypothesen. Alles wat niet is afgeleid uit de waarneming wordt gedefinieerd

als een hypothese. Of ze nu metafysisch of fysisch zijn of gebaseerd op verborgen kwaliteiten,

of op mechanica, ze hebben geen plaats in proefondervindelijke filosofie. Binnen deze filosofie

worden bijzondere begrippen afgeleid uit het verschijnsel en door inductie algemeen gemaakt.”

Deze minachting voor ‘hypothesen’ - centrale begrippen in de Cartesiaanse natuurfilosofie

- vinden we ook overvloedig terug in Newtons publicaties over optica en kleurenleer. Het

alternatief dat Newton voorstelde, onvoorwaardelijk vertrouwen in observatie en experiment

mag tegenwoordig wel vanzelfsprekend klinken, midden de zeventiende eeuw was dat zeker

niet het geval. Als dit ‘puur experimenteel’ onderzoek al plaatsvond in Newtons jonge jaren,

was dit nog erg kleinschalig en de status ervan was alles behalve onbetwist. Om Newton zijn

kleurentheorie en de daarvoor gebruikte methode op veel bijval te laten rekenen, moest het

experimentum crucis wel heel overtuigend werken. Maar was dat wel het geval?

Vraag 5-3: Newtons propositions

– Lees bovenstaande ‘propositions’, en vat hieruit samen wat Newton met zijn experiment trachtte aan te
tonen. Welke gevolgen had dit voor de Cartesiaanse kleurenleer?
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Vraag 5-4: Het experimentum crucis

– Werk een volledig stappenplan uit om dit experimentum crucis zelf uit te voeren.

5.3 Natuurwetenschap, replicatie en autoriteit

Het hoeft niet te verbazen dat de kleurenleer van Newton aanvankelijk met veel kritiek te

kampen had. En omdat Newtons stellingen op meer dan één vlak opzienbarend waren, was

deze kritiek erg divers van aard.

Allereerst bleek zowat iedereen die het experiment trachtte te herhalen op andere resultaten

uit te komen dan de Engelse geleerde. Rood was wel tot ‘principiële’ kleur te herleiden, maar

geel en groen lieten zich niet scheiden. Of het verkregen geel bleek toch verder opsplitsbaar in

rood en groen - zonder spoor van het oorspronkelijke gele licht. Kortom, Voor de nieuwsgierige

navolgers en critici schoot Newtons technische uiteenzetting van het experiment hopeloos te

kort.

Een substantieel gedeelte van de ingezonden brieven aan de Philosophical Transactions, na

Newtons publicatie van 1672, berichtte over mislukte pogingen om het prisma-experiment

te reproduceren. Regelmatig diende Newton de schrijvers van weerwoord, en adviseerde hij

hen de gaatjes kleiner te maken, prisma’s verder uiteen te zetten, enzovoort. Ook in zijn

manuscript paste Newton het nodige aan om het experiment de vereiste overtuigingskracht

te bezorgen. Dit ging zelfs zover dat de materie tussen zijn eerste proefnemingen in de jaren

1660 en de publicatie van ‘Opticks’ in 1704 qua inhoud en opbouw volledig werd omgegooid.

Ook de gebruikte prisma’s werden onderwerp van discussie. Hoewel prisma’s sinds het begin

van de zeventiende eeuw als speelgoed op markten werden verkocht, had Newton zijn uiterste

best moeten doen om exemplaren met een goede homogeniteit en afwerking te bemachtigen.

Wanneer geleerden in navolging van Newton er koste wat kost niet in slaagden het experiment

te herhalen, kregen ze dan ook vaak te horen dat hun prisma’s niet deugden. Maar wat waren

dan geschikte prisma’s? Simpel: goede prisma’s waren degenen die in staat waren licht in

principiële kleuren te scheiden. Het hoeft niet te verwonderen dat dergelijke discussies lang

konden aanslepen.

Pijnlijker voor Newton waren de reacties van geleerden die de autoriteit van het experiment

volledig aanvaardden, maar hun andere uitkomsten bij de proefneming nét aanwendden om

Newtons kleurenleer te verwerpen. Het omgekeerde was echter ook mogelijk: sommige geleer-

den slaagden er na een tijd wel degelijk in wit licht in - niet verder te ontbinden - kleuren

te splitsen, maar vonden dat dit niet overtuigend bewees dat Newtons kleurenleer de enige

juiste theorie was. Geleerden als Christiaan Huygens refereerden naar de kleurenleer als een

interessante ‘hypothese’, dit tot groot ongenoegen van Newton.

Het heeft tot ver in de achttiende eeuw geduurd voor aan de hele kwestie een einde kwam. Niet

toevallig is de weerstand nog het grootst gebleken in die landen waar het Cartesianisme ooit
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hoogtij had gevierd. Heeft de naam en faam van Newton hierin een rol gespeeld? We moeten

niet vergeten dat Newton internationale faam verwierf door zijn publicatie van de Principia

in 1687. Niettegenstaande het feit dat Newton ook in dit werk de hypothesen schuwde en - in

vergelijking met zijn tijdgenoten - rigoureus op zoek was naar wetenschappelijke ‘waarheden’,

slaagde hij er in zijn zwaartekrachtstheorie wel degelijk in een coherent mathematisch, door

waarnemingen bevestigd, geheel te presenteren. Sterker nog, het werk was zo invloedrijk dat

het de methodologie van de wetenschappelijke praktijk voorgoed wist om te gooien.

Het is niet overdreven om in dit opzicht van een Newtoniaans ‘programma’ te spreken. Reeds

in de beginjaren van Newtons optische proefnemingen werd hij bijgestaan door bekwame ex-

perimentatoren die maar al te graag het experimentum crucis in gecontroleerde omstandighe-

den demonstreerden - met de juiste prisma’s - om critici van weerwoord te dienen. Na de

publicatie van de Principia nam de belangstelling voor dergelijke demonstraties alleen maar

toe.

Afbeelding 5.6

Titelpagina en gravure van Willem Jacob ’s Gravesandes Mathematical Elements of Natural

Philosophy, in een Engelse vertaling door de Newtoniaan Jean Théophile Desaguliers.

Ook vanuit het buitenland was er groeiende interesse in de Newtoniaanse natuurfilosofie. In

een periode waarin experimenten nog helemaal niet tot in de universiteiten waren doorge-

drongen, waren er toch hier en daar hoogleraren die de oversteek naar het Britse eiland

ondernamen. Zo ook de Nederlandse geleerde Willem Jacob ’s Gravesande. Hij verbleef van

1715 tot 1717 in Newtons omgeving, en werd bij zijn terugkomst aangesteld tot hoogleraar

aan de Leidse universiteit. Meteen werd ’s Gravesande één van de hoofdrolspelers in de ver-

spreiding van de Newtoniaanse wetenschap op het vasteland. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de

titel van zijn in 1720 uitgegeven hoofdwerk ‘Physicis elementa mathematica, experimentis

confirmata, sive introductio ad philosophiam Newtonianam’ (De Mathematische Elementen
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van de Natuurkunde, door Proefnemingen Bevestigd, of een Inleiding in de Newtoniaanse Na-

tuurfilosofie). Dit werk, waarin de Newtoniaanse wetenschap stapsgewijs werd uiteengezet,

bevatte meer dan honderd gedetailleerde gravures van experimentele opstellingen. Het boek

werd de grondlegger van alle natuurkunde-leerboeken die in latere eeuwen zouden volgen.

Wat de situatie in Leiden zo bijzonder maakte, was de samenwerking die ’s Gravesande

met de instrumentenmaker Jan van Musschenbroek aanging. Deze laatste vervaardigde op

advies van de hoogleraar wetenschappelijke instrumenten, die ’s Gravesande vervolgens weer

in zijn colleges gebruikte. Als de opstellingen in ’s Gravesande’s gravures erg natuurgetrouw

overkomen, is dat dus omdat ze ook daadwerkelijk uitgevoerde experimenten en bestaande

instrumenten weergeven.

De tekstboeken van ’s Gravesande zijn meerdere malen herdrukt, en vertaald in ondermeer het

Engels, Frans en Nederlands. Ze werden het verspreidingsmiddel bij uitstek voor de Newto-

niaanse natuurfilosofie op het vasteland. Maar evengoed maakten ze de door Musschenbroek

ontworpen instrumenten tot ver over de landsgrenzen bekend en begeerd. De Musschenbroek-

werkplaats leverde aan universitaire en vorstelijke kabinetten in Duitsland, Zweden, Rusland

en Italië. In andere landen werden de ontwerpen, zoals die in de gravures te zien waren,

overgenomen en gereproduceerd.

Afbeelding 5.7

Prisma-opstelling door Jan van Musschenbroek, uit het kabinet van ’s Gravesande.

Soortgelijke instrumenten werden vanaf ca. 1730 tot ver over landsgrenzen heen verkocht.

Als een geleerde midden de achttiende eeuw het experimentum crucis van Newtons kleurenleer

wilde herhalen, was de kans niet gering dat hij daarvoor een op ’s Gravesande en Musschen-

broeks ontwerp gebaseerde opstelling gebruikte. Immers, deze instrumenten kenden een grote

verspreiding, en op autoriteit van ’s Gravesandes tekstboek waren ze uitermate geschikt voor

het prisma-experiment. We moeten daarbij echter beseffen dat deze instrumenten, de prisma’s
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en bijbehorende kastjes, vanuit hun ontwerp waren bedoeld om Newtons experiment te laten

slagen.

Al bij al is deze episode van de wetenschapsgeschiedenis een uitstekend voorbeeld gebleken

van hoe niet alleen de autoriteit van Newton, maar ook de verspreidingsmechanismen en de

demonstratie-instrumenten, bepalend zijn geweest voor de aanvaarding van Newtons kleuren-

theorie. Waren Newtons prisma’s in de jaren 1670 nog middelen voor experimenteel onderzoek

naar de eigenschappen van licht, in de achttiende eeuw werden ze in hoofdzaak middelen voor

verificatie en demonstratie van Newtons kleurenleer.

Discussievraag 5-5: Het experimentum crucis in beeld

– Hieronder vind je enkele plaatjes die weergeven in welke omstandigheden Newton zijn ‘ontdekking’
zou hebben gedaan. Helpen deze afbeeldingen je op weg om zelf het experiment uit te voeren? Wat
kunnen de motieven zijn geweest om Newtons experimenten op deze manier af te beelden?

Afbeelding 5.8

Afbeelding 5.9

Afbeelding 5.10
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Afbeelding 5.11

Afbeelding 5.12
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6
De achttiende en negentiende eeuw

Afgelopen week hebben we gezien dat het natuuronderzoek vanaf ongeveer 1650 lijkt op onze natuurweten-
schap. Maar de positie van dat onderzoek in de maatschappij was destijds heel anders: de groep geı̈nteresseerden
was klein, net als de invloed van het onderzoek. Vergelijk dat met tegenwoordig: natuurwetenschap beı̈nvloedt
ons leven dagelijks, en heeft veel gezag. Regeringen en rechters laten zich adviseren door wetenschappelijke
deskundigen. En wetenschap is populair. Niet alleen groeit het aantal natuurwetenschappers nog steeds, ook
zijn tijdschriften en televisieprogramma’s voor een breed publiek (zoals Kijk, Quest, Brainiac en De nationale
wetenschapsquiz) succesvol.

Waar komt dat gezag vandaan? Dat is een lastige, maar interessante vraag. Het antwoord dat voor de hand ligt
is dat de wetenschap haar status dankt aan haar succes. Maar dat is niet voldoende: de zich vestigende weten-
schappelijke methoden waren lang niet altijd van begin af aan succesvol, en waarom vielen eerder populaire
theorieën uit de gratie of pasten zij niet langer in de tijd.

Voor een beter antwoord moeten we de geschiedenis van de wetenschap tussen 1650 en nu bestuderen. De

volgende teksten bespreken de wetenschap in de achttiende en negentiende eeuw.

Discussievraag 6-1: Institutionalisering en popularisering van de wetenschappen

Houd tijdens het lezen de volgende vraag in je achterhoofd:

– Hoe heeft de wetenschap een zo groot gezag gekregen in ons dagelijks leven?

– Schrijf gebeurtenissen en ontwikkelingen op die daar volgens jou aan hebben bijgedragen. Je hoeft
geen volledige verklaring te geven - als je een paar onderdelen van een mogelijke verklaring vindt, ben
je al heel goed bezig!

6.1 Wetenschap en praktijk: instrumenten

De erfenis van het zeventiende-eeuwse natuuronderzoek werd vooral behoed door de grote

wetenschappelijke academies, opgericht onder vorstelijke bescherming. Behalve de Parijse

Académie Royale des Sciences en de Londense Royal Society waren dat de academies van

Berlijn, opgericht in 1700, en Sint Petersburg, opgericht in 1724. Voor heel Europa ging het

dus om enkele tientallen mensen.
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Was de wetenschap slechts een zaak gebleven van een handjevol academies, dan had zij nooit

het gezag en de invloed verworven die zij vandaag de dag heeft. Het natuuronderzoek kon

echter in veel bredere kring op belangstelling rekenen. Het ging daarbij vooral om welgestelde

amateurs. De elite in de achttiende eeuw liet zich graag voorstaan op haar cultuur, goede

smaak en beschaving. Kennis van de natuur behoorde tot een goede opvoeding. Naast de

grote academies ontstonden ook allerlei gezelschappen van plaatselijk belang, waarin deze

liefhebbers zich organiseerden.

Sommige van deze amateurs probeerden serieus onderzoek te doen, maar in de meeste gevallen

was er vooral sprake van physique amusante: wetenschap als vorm van vermaak. Rijke burg-

ers schaften zich een vacuümpomp aan om de eigenschappen van de lucht te demonstreren.

Vogeltjes en andere kleine dieren gingen dood in het luchtledig, veertjes vielen als bakstenen

naar beneden, en zo waren er nog veel meer proefjes te verzinnen. Het was onderhoudend en

nog leerzaam ook. Dolle pret gaf ook de elektriseermachine. Je kon er iemand elektrisch mee

opladen en als je die dan wilde kussen, kreeg je een schokje.

Afbeelding 6.1
Elektrische

Kus

Dit vertier lijkt misschien niet erg wetenschappelijk, maar

het was niettemin nauw verbonden met het nieuwe natu-

urbeeld. De verschijnselen werden geheel verklaard in ter-

men van de theorieën van gezaghebbende onderzoekers en

golden als bevestiging daarvan. Instrumenten dienden niet

alleen om leuke effecten teweeg te brengen op voordracht-

savondjes, zij moesten ook de natuur inzichtelijk maken.

Bij het vertonen van de proeven, in salons, op theekransjes

of bij openbare voordrachten, was veelal iemand aanwezig

om deskundige uitleg te geven. Sommige van deze sprek-

ers werden zo populair dat ze er een aardige boterham mee

verdienden.

Misschien belangrijker nog: al werden die instrumenten in de praktijk voornamelijk gebruikt

als speelgoed voor de betere kringen, die stukjes speelgoed kwamen er niet vanzelf. De

luchtpompen, elektriseermachines en andere apparaten moesten wel gemaakt worden. In de

belangrijkste Europese steden kwam in de achttiende eeuw een instrumentmakerij tot bloei,

die haar klandizie grotendeels betrok van rijke amateurs.

De instrumenten die op die manier op de markt kwamen, dienden vooral voor beschaafde

tijdspassering. Voor ‘echt’ wetenschappelijk werk waren ze lang niet altijd geschikt. De

luchtpompen die werden verkocht moesten vooral gemakkelijk te bedienen zijn, de kwaliteit

van het vacuüm was van minder belang. De verrekijkers die astronomen gebruikten moesten

zo sterk mogelijk vergroten. Zulke kijkers waren voor amateurs echter onpraktisch, aangezien

ze een heel klein gezichtsveld hadden en ook onhanteerbaar groot werden. Eenvoudige ver-

rekijkers, met twee bolle lenzen, geven een omgekeerd beeld. Al in de zeventiende eeuw

ontdekte men dat het mogelijk was om het beeld weer rechtop te zetten door extra lenzen in

kijker te zetten. Sterrenkundigen deden dat liever niet, aangezien die extra lenzen het beeld
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lichtzwakker en vaak ook onscherper maakten. Maar in de kijkers voor liefhebbers waren ze

vrijwel standaard aanwezig.

Afbeelding 6.2
demonstraties

met

elektriciteit

Maar behalve als speelgoed dienden zulke instrumenten vaak ook als statussymbolen, en

daarvoor kon een hoge kwaliteit juist wel een vereiste zijn. Iemand die een zonnewijzer of

klok liet maken wilde een hoge nauwkeurigheid, niet omdat dit belangrijk zou zijn voor zijn
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dagindeling, maar uit ijdelheid of om zijn stadgenoten te laten zien dat hij verstand had van

dat soort zaken. Hetzelfde gold bijvoorbeeld voor globes, kaarten en atlassen. Dit waren

veelal kapitale pronkstukken die niet bedoeld waren om op reis mee te nemen, maar om jezelf

als wereldwijs burger te kunnen presenteren. Wie een eenvoudige globe te min vond, kon ook

een planetarium laten maken; een mechanisch model van het zonnestelsel volgens de nieuwste

inzichten. Voor instrumentmakers waren dit lucratieve opdrachten waar zij hun vakmanschap

en hun beroepstrots op uitleefden. Zonder dat er werkelijk opzet achter zat, bewerkten de

amateurs met hun opdrachten aldus dat er instrumenten werden ontwikkeld en vervolmaakt

om de verschijnselen die in de salons in de mode waren nader te bestuderen.

Het bouwen van goede instrumenten is slechts in beperkte zin afhankelijk van theoretische

kennis. Instrumentmakers uit de zeventiende eeuw en daarna konden voortbouwen op het

werk van de landmeters, instrumentmakers en rekenmeesters van vroeger. Al in de Mid-

deleeuwen streefden instrumentmakers naar een zo groot mogelijke perfectie van hun zon-

newijzers, navigatie-instrumenten, enzovoort. Dat betekende bijvoorbeeld dat zij in staat

moesten zijn een gelijkmatige schaalverdeling te maken, wat helemaal niet zo eenvoudig is.

Bij uurwerken heb je weinig aan een vernuftige constructie als de tandwielen niet regelmatig

zijn of niet voldoende nauw op elkaar aansluiten. Betere instrumenten waren vooral een zaak

van groeiend vakmanschap, niet van betere theorieën.

Instrumentmakers waren in het algemeen geen onderzoekers en zij werden niet beschouwd als

geleerden of wetenschappers. Het waren handwerkslieden, die vaak wel een zekere wiskundige

scholing hadden gehad, maar meestal geen Latijn, de taal van de geleerden, lazen. Anderzijds

was het natuurlijk wel gewenst dat instrumentmakers begrepen waar de instrumenten die

ze maakten voor dienden. Voor de traditionele kompassen, passers en dergelijke was dat

geen probleem. Voor de fysische instrumenten van de achttiende-eeuwse salons lag dit wat

anders. In veel gevallen werkten instrumentmakers in opdracht van of in samenwerking met

een geleerde die toezicht hield op hun werk. Voor een goede samenwerking was op zijn minst

een gemeenschappelijke taal noodzakelijk. De beste instrumentmakers hadden daarom vaak

ook een zekere theoretische scholing.

Een van de oudste natuurkundige instrumenten is de thermometer. Als eerder uiteengezet

dateren de eerste echte thermometers uit het begin van de zeventiende eeuw, uit de kring rond

Galilei. In de daarop volgende decennia werden zulke instrumenten geliefde speelgoedjes van

de betere standen. In de zeventiende en achttiende eeuw werden allerlei soorten thermometers

ontwikkeld en gebouwd. Daarbij streefden de ontwerpers niet naar raadselachtige effecten,

maar juist naar een exact en voorspelbaar instrument.

De theorie liet hen daarbij vrijwel geheel in de steek. Niemand in de zeventiende eeuw wist

wat warmte precies was. Het begrip ‘temperatuur’ bestond zelfs nog niet. De natuurfilosofen

gebruikten de thermometer om ‘graden van warmte en koude’ zichtbaar te maken, een uit-

drukking die bekend was uit de geneeskunde. Maar in de geest van de nieuwe wetenschap

streefden zij er wel naar om dat zo exact mogelijk te doen. Wat die graden van warmte

of koude ook waren, zij moesten onderling vergelijkbaar worden gemaakt. De thermometer

moest een echt meetinstrument worden.
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Daartoe moest hij van een schaalverdeling worden voorzien en worden geijkt - tussen een

paar vaste punten of op een andere wijze. Dat kon op allerlei verschillende manieren. In

de achttiende eeuw waren er haast evenveel temperatuurschalen als instrumentmakers. Een

van de meest invloedrijke makers van thermometers was de van oorsprong Poolse, maar later

in Amsterdam werkende Daniel Gabriel Fahrenheit. Fahrenheit had een uitstekende opleid-

ing genoten en hij had veel belangstelling voor natuuronderzoek. Zo publiceerde hij over de

theorie van de warmte in het tijdschrift van de Royal Society. Behalve met het maken van

instrumenten verdiende hij zijn brood met het geven van cursussen over de nieuwe weten-

schap. Fahrenheits werk aan thermometers was mede gëınspireerd door de wetenschappelijke

theorieën van zijn tijd.

Als nulpunt voor zijn thermometerschaal koos Fahrenheit de warmte van een vast mengsel van

ijs, water en salpeter, die hij zeer constant achtte. Aan de andere kant van de schaal stelde

hij de lichaamswarmte van een gezond mens op 96 graden. (96 omdat dat getal goed deelbaar

was, en dus makkelijk om mee te rekenen.) Smeltend ijs zat daartussenin op 32 graden. Deze

thermometerschaal had het voordeel dat hij goed gedefinieerd was voor de temperatuur van

de lucht, die de meeste mensen vooral wilden meten. Het belangrijkste nadeel was dat de

lichaamswarmte die hij als ijkpunt gebruikte nogal kan variëren, maar dat bleek natuurlijk

pas op het moment dat er nauwkeurige thermometers kwamen. Latere instrumentmakers die

zijn schaal overnamen, gebruikten in plaats daarvan als ijkpunt het kookpunt van water, dat

ze stelden op 212 graden. Met deze aanpassing wordt Fahrenheits schaal in een groot deel

van de wereld nog steeds gebruikt.

Met een goed ontwerp, dat wil zeggen een welgedefinieerde schaal en goed gekozen ijkpunten,

heb je echter nog niet automatisch een goede thermometer. De nauwkeurigheid van een

thermometer was vooral afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee hij gemaakt was - het

glazen buisje waarin de vloeistof op en neer ging moest een volmaakt constante diameter

hebben, met het vullen mochten geen verontreinigingen binnenkomen, en zo kon er nog veel

meer mis gaan. Het maken van een thermometer was vooral een zaak van goed vakmanschap

en op dit vlak werd men pas door schade en schande wijs. (Overigens was ook het gebruik

van instrumenten vaak verre van simpel en een zaak van behendigheid en ervaring.)

Toen Fahrenheit zich in 1717 in Amsterdam vestigde, stuurde hij bij wijze van reclame aan

enkele belangrijke relaties twee thermometers: een gevuld met kwik en een gevuld met alco-

hol. Daarbij verzekerde hij dat ze onderling steeds dezelfde waarde zouden aangeven. Het

niveau in zijn thermometers ging niet zomaar wat op en neer, maar elk punt op zijn schaal

vertegenwoordigde een welbepaald ‘temperament’ (wij zouden zeggen ‘temperatuur’). Bin-

nen korte tijd echter meldden de nieuwe bezitters dat de thermometers onderling merkbare

afwijkingen vertoonden. Dat was een bittere pil voor Fahrenheit, die veel tijd en moeite had

besteed aan het vervolmaken van zijn instrumenten.

Fahrenheit ontdekte ten slotte dat de fout lag in het voor de thermometers gebruikte glas.

Niet alleen de vloeistof in de thermometer zet uit wanneer het warmer wordt. Ook het glazen

reservoir dat de vloeistof bevat wordt groter en daardoor stijgt het vloeistofniveau jets minder

dan anders het geval zou zijn. Bij zijn eerdere proefnemingen in Duitsland meende Fahrenheit
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dit verschijnsel onder de knie te hebben gekregen. In Nederland moest hij het glas voor zijn

thermometers echter ergens anders vandaan halen, en dit glas bleek andere eigenschappen te

hebben dan hij gewend was. Dat veroorzaakte het verschil. Het kostte hem een hoop extra

werk voordat zijn thermometers inderdaad voldoende betrouwbaar waren. Zulke ervaringen

droegen echter wel bij aan een betere kennis van het gedrag van materialen bij verwarming.

Fahrenheits ervaringen als instrumentmaker hebben beslist bijgedragen aan de theorievorming

over warmte.

Afbeelding 6.3
twee

luchtpompen

Leesvraag 6-2: Wetenschap en praktijk: instrumenten

a) Het instrument links is uit de zeventiende eeuw, het instrument rechts uit de achttiende eeuw. Hoe zie
je dat?

b) Voor wie werden instrumenten zoals dat op de rechterafbeelding gemaakt? Hoe beı̈nvloedde deze
groep de wetenschap?

6.2 Verzamelen en classificeren: natuurlijke historie

Een terrein dat zeer in trek was bij de wetenschappelijke amateurs van de achttiende eeuw was

de natuurlijke historie. De natuurlijke historie was op zich al heel oud. Al in de zestiende eeuw

hadden allerlei artsen en voorname personen verzamelingen aangelegd van kostbare stenen,

fossielen, tropische schelpen, munten, enzovoort. Maar daarbij was aanvankelijk vooral gelet

op de zeldzaamheid van de objecten, hun spectaculaire uiterlijk, en hun morele of religieuze

betekenis.

In de achttiende eeuw werden tal van verzamelingen aangelegd door rijke burgers en anderen.

Zulke verzamelingen stonden nu echter in het teken van de nieuwe natuurkennis. Zij dienden

vooral om de wetenschappelijke inzichten over de natuur te illustreren. De voorwerpen werden

niet meer puur volgens esthetische criteria gerangschikt. De verzamelaars probeerden hun

collectie systematisch te ordenen, zodat deze een beeld zou geven van de manier waarop de
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natuur in elkaar zat. Voorwerpen werden ook niet meer kunstmatig versierd, maar dienden

de natuurlijke toestand aan te geven.

Sommige takken van de natuurlijke historie hadden al eerder een meer wetenschappelijke be-

nadering gekend, in het bijzonder de botanie. Ook dit gebied kreeg in de achttiende eeuw

echter nieuwe impulsen. Voorheen was de plantkunde vooral een medisch hulpvak geweest,

maar in de achttiende eeuw ontdekte de burgerij dit vak als een gepaste manier van vrijetijds-

besteding. Menig beschaafd burgerheer of burgervrouw trok met een botaniseertrommeltje

het vrije veld in. Ook tuinieren raakte in de mode. Allerlei exotische planten werden ingevo-

erd. In 1500 werden er in Engeland naar schatting zo’n tweehonderd planten gecultiveerd. In

1839 waren dat er achttienduizend.

Er kan weinig twijfel over bestaan dat de onderzoekers en amateurs van de achttiende eeuw de

plantkunde in het licht zagen van de nieuwe natuurkennis. In hun beschrijvingen ging het niet

om de verborgen kwaliteiten van de planten. Zij bepaalden zich tot de uiterlijke kenmerken.

De nadruk kwam te liggen bij nauwkeurig beschrijven en classificeren. Er moest een manier

worden gevonden om al die gewassen uit elkaar te houden. Waar men vroeger allerlei planten

en dieren die sterk op elkaar leken al snel op één hoop gooide, kreeg men nu oog voor allerlei

kleine verschillen.

Het probleem was natuurlijk op wat voor basis je moest vergelijken. Hoe wist je dat een

bepaald plantje dat in Spanje voorkwam, inderdaad hetzelfde was als een overeenkomstig

plantje dat in Zwitserland groeide? Botanici wilden hun vondsten kunnen beschrijven op

een manier die de aard van de plant duidelijk maakte. Er ontstond behoefte aan een clas-

sificatiesysteem waarin alle planten een duidelijke plaats hadden en dus snel waren terug te

vinden, en waarin nieuw ontdekte soorten bovendien eenduidig waren onder te brengen. Er

werden hiertoe in de zeventiende en achttiende eeuw verscheidene pogingen ondernomen. De

indelingen waren soms plantkundig wel goed doordacht, maar te ingewikkeld om te worden

gebruikt door de liefhebbers die het gros van de plantenonderzoekers uitmaakten. Zij raakten

daardoor nooit algemeen in zwang.

De Zweed Carl Linnaeus ontwikkelde uiteindelijk een classificatiesysteem dat door vele an-

deren werd overgenomen. Hij bracht de planten onder in verschillende, hiërarchisch gerang-

schikte categorieën. Voor de beschrijving van deze categorieën en soorten beriep hij zich

uitsluitend op nauwkeurig te bepalen speciale kenmerken. Niet op fundamentele biologische

eigenschappen (al moest de indeling daar bij voorkeur ook niet mee in strijd zijn), maar op

zaken die eenvoudig te zien en te tellen waren. Zijn hele indeling van het plantenrijk draaide

om de bloeiwijze. Om te beginnen onderscheidde hij de planten naar het aantal meeldraden in

een bloem en hun relatieve positie. Dat leverde een onderverdeling in 24 klassen op. Binnen

deze klassen keek hij vervolgens naar aantal en positie van de stampers in de bloem. Dat

leverde in totaal 65 ordes op. De ordes verdeelde hij op grond van weer andere onderschei-

dende kenmerken in geslachten, en de geslachten in soorten. Binnen de soorten nam hij nog

variëteiten aan. Dit leverde een fraai hiërarchisch systeem op waarin van een of andere plant

snel kon worden vastgesteld of het om een bekende soort ging. Dit systeem was misschien

niet diepzinnig, maar wel praktisch.
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Linnaeus verbond zijn indeling bovendien met een helder systeem om de zo gevonden soorten

te benoemen. Uitgaande van zijn classificatie stelde hij richtlijnen op voor een wetenschap-

pelijke naamgeving die algemeen moest zijn en daarom in het Latijn was. Elke soortnaam

bestond uit twee delen, vandaar dat men wel spreekt van de binomiale nomenclatuur. Het

eerste deel van de naam gaf het geslacht aan, het tweede deel de soort.

Linnaeus breidde dit hele systeem vervolgens uit naar de dierenwereld. Ook hier maakte hij

een indeling in klassen, ordes, geslachten en soorten en voerde hij een binomiale nomenclatuur

in, en ook hier bleek zijn uitgangspunt prima te werken. De kunst was steeds om anatomische

kenmerken te vinden die op een bepaald niveau duidelijke verschillen tussen groepen markeer-

den en ook eenvoudig vast te stellen waren zonder diepgaand anatomisch onderzoek. Voor

de indeling van zoogdieren bijvoorbeeld keek Linnaeus vooral naar het gebit. Overigens was

Linnaeus in de dierkunde minder thuis dan in de plantkunde. Latere onderzoekers voelden

zich soms genoopt zijn bevindingen stevig te corrigeren.

In de plantkunde en in mindere mate in de dierkunde werden Linnaeus’ wijze van indelen

en zijn systeem van naamgeving spoedig door belangrijke onderzoekers nagevolgd. Daarbij

werd zijn classificatie in de loop van de tijd verder ingevuld en waar nodig uitgebreid en

aangepast. Linnaeus had bijvoorbeeld weinig aandacht besteed aan eenvoudiger levensvormen

zoals schimmels en algen. Latere onderzoekers breidden zijn systeem naar deze gebieden

uit. Zijn systeem kreeg zoveel gezag dat sommigen ook geheel andersoortige zaken naar zijn

voorbeeld wilden classificeren, zoals ziektes. Dat had in het algemeen geen blijvend succes.

De indeling van de natuur was ingegeven om de groeiende hoeveelheid kennis het hoofd te

kunnen bieden, maar toen er eenmaal criteria van onderscheid werden ontwikkeld, boden die

ook een handvat om nieuwe soorten te herkennen die men aanvankelijk niet had waargenomen.

Naarmate er meer soorten werden ontdekt en de verschillen en overeenkomsten zorgvuldiger

werden bestudeerd, bleek een indeling in vijf niveaus (rijk, klasse, orde, geslacht, soort) in de

praktijk al snel te weinig. Aan het einde van de achttiende eeuw schoof de Franse botanicus

Antoine-Laurent de Jussieu tussen ordes en geslachten nog het niveau van de families. Later

kwamen er nog andere niveaus bij. Tegenwoordig kennen wij naast ordes bijvoorbeeld ook

onderordes en superordes.

Linnaeus’ systeem was in zekere zin een typisch product van de liefhebberende achttiende

eeuw. De botaniserende burger of edelman kon aan de hand van ‘zijn Linnaeus’ planten

indelen zonder zich zorgen te maken over diepere problemen. Serieuze geleerden waren in

het algemeen niet tevreden met een systeem dat vooral handig in het gebruik was, en wilden

een systeem dat op een of andere manier ook de ‘echte’ verhoudingen tussen de soorten zou

weerspiegelen.

Met andere woorden, zij wilden geen louter (kunstmatige) classificatie maar een (natuurlijke)

systematiek: de indeling moest worden gebaseerd op het karakter van de plant als zodanig,

niet op gëısoleerde criteria als de bloeiwijze. Genoemde Jussieu maakte hier veel werk van.

Een dergelijk natuurlijk systeem veronderstelde echter dat men inzicht had in de redenen

waarom soorten op elkaar leken of juist niet. Bruikbare theorieën op dit gebied dateren pas

uit de negentiende eeuw.
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Afbeelding 6.4
Linnaeus’

Genera

Plantarum,

1737

6.3 Van alchemie naar scheikunde

Het nieuwe natuurbeeld had echter niet alleen zijn weerslag op de activiteiten van beschaafde

amateurs. Ook activiteiten die van oudsher werden gerekend tot het domein van het zui-
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vere handwerk kwamen nu in een nieuw licht te staan. Een vak waarin na de theoretis-

che vernieuwing van de zeventiende eeuw ook opeens een andere wind ging waaien was de

scheikunde. Scheikunde was een zeer oud vak, dat van oudsher voornamelijk bestond uit prak-

tische voorschriften. Het was de kunst van het distilleren en andere laboratoriumbezigheden.

Scheikunde was daarmee geen geleerde bezigheid, maar een vaardigheid van apothekers, som-

mige artsen, essayeurs, mijnbouwkundigen, en dergelijke.

Er bestond wel een omvangrijke chemische literatuur, maar deze was niet gebaseerd op iets

wat wij nu als een wetenschappelijke theorie herkennen. De manier waarop deze chemici

hun verschillende praktijken van betekenis voorzagen, is voor moderne scheikundigen vrijwel

onherkenbaar. We spreken hier van alchemie. De alchemie baseerde zich op kwaliteiten,

ontwikkelde een uitgebreide geheimtaal, en sprak over haar procedés in bijkans mystieke

termen.

Na de zeventiende eeuw verloor deze manier van denken in de scheikunde haar gezag. Op

zich waren de alchemistische taal en ideeën niet noodzakelijk onverenigbaar met natuur-

wetenschappelijk onderzoek. Isaac Newton zelf hield zich diepgaand met alchemie bezig, in

de hoop hier een sleutel tot een dieper verstaan van de werkelijkheid te vinden. Het is echter

veelzeggend dat hij op dit gebied nooit iets publiceerde. Hij begreep heel goed dat zulk

werk bij zijn collega-onderzoekers op weinig begrip kon rekenen. Ook na Newton bleven er

mensen gëınteresseerd in alchemie, maar dan inderdaad als sleutel tot een dieper verstaan

van de werkelijkheid. Daarmee begaven ze zich op het spirituele, niet op het natuurweten-

schappelijke vlak. Mensen die zich met de scheikundige praktijk bezighielden, keerden zich

van deze ideeënwereld af en zochten aansluiting bij de nieuwe denkbeelden over de natuur.

Zij interpreteerden chemische processen als een uiting van natuurwetten waaraan de kleinste

materiedeeltjes onderworpen waren.

Aan het praktische werk van de scheikundigen veranderde dit weinig. Essayeurs of apothekers

rechtvaardigden hun werk met een nieuwe theorie, maar dat werk zelf bleef grotendeels gelijk.

In die zin lijkt het alsof de wetenschappelijke revolutie niet veel betekenis heeft gehad. Het

nieuwe denkkader stelde echter ook nieuwe praktische problemen op de voorgrond. Alleen al

de manier waarop men stoffen onderscheidde en karakteriseerde was nauw verweven met de

oudere voorstellingen. Van oudsher was de naamgeving vooral gebaseerd op de natuurlijke

grondstoffen en de bereidingswijze - distilleren, verbranden, en dergelijke. De ambachtelijke

ervaring stond centraal. Een vluchtige stof die men aan wijn onttrok heette ‘geest van wijn’

en de vloeistof die wegliep bij het distilleren van sommige zouten heette ‘olie van koperrood’.

Een probleem was dat stoffen die qua naam en bereidingswijze ver uiteen lagen, soms wel

erg veel op elkaar leken. Zo kende men een stof ‘potas’, die men verkreeg door verbranding

van plantenresten (in een pot, vandaar de naam). Men kende ook een stof ‘wijnsteen’, een

aanslag die ontstond op de binnenkant van wijnvaten tijdens de gisting. Bij het verhitten

van wijnsteen bleef een residu achter dat men ‘zout van wijnsteen’ noemde en dat vrijwel

dezelfde eigenschappen had als potas. Niettemin, aangezien zij op verschillende manieren uit

verschillende grondstoffen waren bereid, mocht men aannemen dat de stoffen verschillende

kwaliteiten hadden.
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In de achttiende eeuw ging men stoffen interpreteren als samenstelsels van kleine deeltjes.

Het denken in kwaliteiten maakte plaats voor het denken in algemene wetmatigheden en

elementaire bouwstenen. Oorsprong of bereidingswijze waren daarbij niet essentieel. Om te

weten wat voor stof je in handen had, was het van belang iets van die bouwstenen te begrijpen.

Op basis van dat algemene idee werd het aannemelijk dat ‘potas’ en ‘zout van wijnsteen’ wel

degelijk dezelfde stof waren. Maar een theorie om een en ander daadwerkelijk hard te maken

ontbrak vooralsnog.

Verschillende mensen probeerden een scheikundige theorie op te stellen die meer in overeen-

stemming was met de nieuwe denkbeelden. Net zoals men in de botanie wilde weten of

verschillende planten tot dezelfde soort behoorden, wilden de scheikundigen weten hoe je kon

bepalen of verschillende stoffen al dan niet hetzelfde waren. Maar in tegenstelling tot de

botanie, waar men alleen keek naar de uiterlijke vormen van de plant, vielen zulke vragen in

de scheikunde niet los te zien van theoretische veronderstellingen.

Een helderder naamgeving werd bovendien dringender naarmate er steeds meer nieuwe stoffen

werden ontdekt of gemaakt. Die uitbreiding is bijvoorbeeld duidelijk op het gebied van de

metalen. In de klassieke oudheid kende men niet meer dan zeven metalen: goud, zilver, koper,

ijzer, tin, kwik en lood. Heel lang was het daarbij gebleven. De middeleeuwse alchemisten

kenden een vorm van zink. Maar in de achttiende eeuw ging het sneller. Zweedse mineralogen

vonden kobalt, nikkel en mangaan. Twee Spaanse onderzoekers kregen als eersten wolfraam

in handen. Ook molybdeen en chroom werden in de achttiende eeuw ontdekt. Uranium kreeg

zijn naam, maar naar later bleek niet in zuivere vorm. Het bleef ook niet bij metalen en

delfstoffen. Scheikundigen ontdekten dat bij de verschillende reacties ook stoffen in de lucht

verdwenen, of uit de lucht werden opgenomen, en slaagden erin verschillende gassen te isoleren

en op hun eigenschappen te onderzoeken.

Aan het einde van de achttiende eeuw werden er pogingen gedaan om tot een nieuwe en

duidelijke systematiek en naamgeving van mineralen en chemische stoffen te komen. Een

eerste poging werd gedaan door Linnaeus zelf. Na het dieren- en plantenrijk te hebben

ingedeeld, gaf hij ook nog een indeling van het rijk van de gesteenten en mineralen, traditioneel

het derde rijk binnen de natuur. Daar bleken zijn beginselen echter volslagen onbruikbaar.

De Zweedse mineraloog Torbern Bergman, een leerling van Linnaeus, had meer succes. Hij

deelde alle stoffen (niet alleen de mineralen) in in zouten, aardes, metalen en ‘phlogista’,

dat wil zeggen, brandbare stoffen. In navolging van zijn leermeester stelde hij een binomiale

naamgeving voor, in het Latijn. Zijn systeem werd vervolgens overgenomen en uitgebreid door

de Franse scheikundige Louis Bernard Guyton de Morveau, die Bergmans naamgeving in het

Frans omzette. Guyton de Morveau werkte nauw samen met de belangrijkste scheikundige

van die tijd, Antoine Laurent Lavoisier.

Lavoisier legde de basis voor de moderne scheikundige theorie. Hij ging er van uit dat er

een klein aantal elementaire stoffen, of elementen, bestond, waaruit alle andere stoffen waren

samengesteld. Deze elementen bleven binnen de samengestelde stoffen, of verbindingen, be-

houden en konden er dus ook weer uit worden teruggewonnen. Een beroemd experiment

waarmee hij de juistheid van deze theorie demonstreerde, was de ontleding van water in twee
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gasvormige bestanddelen, die we nu kennen als de elementen waterstof en zuurstof. Uit deze

elementen maakte hij vervolgens weer water. Het gewicht van het water bleef daarbij steeds

even groot als dat van de waterstof en de zuurstof samen, terwijl deze gewichten steeds in een

vaste verhouding tot elkaar stonden (net als de volumes waterstof en zuurstof).

Lavoisier formuleerde een uitgewerkte theorie op basis waarvan de chemische stoffen vielen in

te delen en te benoemen. Om te beginnen gaf hij aan welke stoffen elementen waren. Voor

zover er voor deze elementen nog geen gangbare en bruikbare namen bestonden, bedacht hij

die zelf. Hun verbindingen vielen vervolgens in te delen op basis van de elementen waaruit zij

volgens hem bestonden. In de naamgeving van de verbindingen volgde Lavoisier in grote lijnen

het systeem van zijn vriend Guyton de Morveau. Zo onderscheidde hij oxiden en verschillende

zouten, zoals sulfaten of carbonaten. Al naar gelang hun verdere samenstelling sprak hij dan

van zwaveloxide, koperoxide, enzovoort. Ook van nieuw gevonden of gemaakte stoffen zou op

deze wijze meteen duidelijk moeten zijn hoe ze moesten heten. ‘Potas’ en ‘zout van wijnsteen’

waren inderdaad dezelfde stof, kaliumcarbonaat volgens Lavoisiers naamgeving. (Wijnsteen

heet tegenwoordig kaliumwaterstoftartraat.)

Overigens zat Lavoisier er op de details nog wel eens naast. Sommige stoffen die hij als

verbindingen beschouwde bleken later in werkelijkheid elementen. ‘Zuurstof’, een van de

nieuw ontdekte gassen, beschouwde hij als het kenmerkende element van de groep van zuren,

maar het bleek later lang niet in alle zuren voor te komen. Zijn theorie was kortom niet

volmaakt en ontmoette aanvankelijk dan ook de nodige scepsis bij collega-chemici. Zijn

algemene uitgangspunten boden echter wel een goede manier om de chemische verschijnselen

te begrijpen en in te delen. Na verloop van jaren werden zijn theorieën dan ook, met de

nodige correcties, algemeen aanvaard.

In 1787 publiceerden Lavoisier, Guyton de Morveau en enkele andere Franse scheikundigen

hun Méthode de nomenclature chimique. De hele naamgeving was, zoals duidelijk zal zijn,

nauw verbonden met Lavoisiers theorieën over de samenstellingen van stoffen. De naamgev-

ing was niet enkel bedoeld om de praktijk te verlichten, het was tevens propaganda voor

de theorieën van Lavoisier (en ontmoette om die reden aanvankelijk de nodige weerstand).

Lavoisiers naamgeving was bovendien in het Frans, niet in het Latijn. Bij de vertaling naar

andere talen traden soms variaties op.

Zoals dat ook in de botanie al gold, was ook in de scheikunde deze naamgeving meer een

begin dan een eindpunt. In de volgende jaren werden allerlei verbeteringen en aanvullingen

voorgesteld. De Zweedse scheikundige J.J. Berzelius bedacht de scheikundige formules zoals

die (zij het ook weer met aanpassingen) tegenwoordig nog gebruikt worden. Berzelius greep

daarvoor weer terug op het Latijn, waardoor zijn voorstellen in Frankrijk slechts moeizaam

werden aanvaard. Lavoisier had bovendien totaal geen aandacht geschonken aan organische

stoffen. Deze leerde men pas in de negentiende eeuw analyseren en begrijpen. Hiervoor bleek

een geheel nieuw systeem van naamgeving en formules nodig.
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Na de explosie van theorieën en onderzoekingen van de zeventiende eeuw doet de achttiende

eeuw aan als een periode van relatieve stagnatie. Het is waar dat de vooruitgang in de theorie

lange tijd wat achterbleef. Belangrijke nieuwe theorieën werden pas weer geformuleerd aan

het einde van de eeuw. Theorieën zijn echter slechts een deel van de wetenschap, en misschien

niet eens het belangrijkste deel. Het ontwikkelen van laboratoriumtechnieken, het in kaart

brengen, beschrijven en ordenen van een veelheid aan gegevens maken evenzeer deel uit van

het natuuronderzoek. Voor veel onderzoekers maken zij het leeuwendeel uit van hun werk.

Op dit gebied heeft de achttiende eeuw een belangrijke bijdrage geleverd.

Bovenal is de achttiende eeuw van beslissend belang omdat in deze periode de nieuwe opvatting

van de natuur en de daarbij behorende methoden van natuuronderzoek vaste voet in de

samenleving kregen. Natuurwetenschap was in deze periode vaak meer een aristocratische

hobby dan een serieus beroep. Dat had zijn beperkingen voor de beoefening ervan. Maar het

feit dat al deze burgers, edelen en regenten van de waarde van het natuuronderzoek overtuigd

raakten, betekende wel dat zij uiteindelijk gingen inzien dat natuuronderzoek meer kon zijn

dan een hobby: dat het belangrijk was voor de samenleving. Dat had grote gevolgen, zoals

wij zullen zien.

Vraag 6-3: Verzamelen en classificeren

a) Wanneer je planten, scheikundige elementen of andere objecten op een systematische manier een
naam wilt geven, moet je ze eerst indelen. De indeling van Linnaeus is typerend voor de achttiende
eeuw. Waarom?

b) Hoe deelden de alchemisten de stoffen in? En hoe gebeurde dat na de wetenschappelijke revolutie in
de scheikunde?
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6.4 Bronopdracht: verschillen in verzamelingen

Zoals je hebt gelezen, was verzamelen een populaire bezigheid in de achttiende eeuw. Niet

alle verzamelaars hadden hetzelfde doel met hun verzameling. Sommige mensen wilden met

hun verzameling pronken, ze was een statussymbool. Anderen hoopten dat hun verzameling

kon helpen bij het produceren van kennis over de natuur.

Vraag 6-4: Het doel van verzamelen I

Weet je zelf nog meer doelen die een verzameling kan hebben? Lees de paragraaf ‘Verzamelen en clas-
sificeren: natuurlijke historie’ van de leestekst nog eens; daar kun je meer redenen vinden. Denk ook na
over verzamelingen die je zelf hebt, of hebt gehad. Waarom ben je begonnen met verzamelen?

Het doel van de verzameling bëınvloedt de inhoud en de opstelling. Iemand die zijn verzamel-

ing als statussymbool ziet, gaat waarschijnlijk op zoek naar dure, mooie en schaarse objecten.

Iemand die verzamelt om meer natuurkennis te krijgen, streeft eerder naar volledigheid – ook

alledaagse voorwerpen krijgen een plek.

In deze opdracht kijken we vooral naar natuurhistorische verzamelingen. Het dictaat be-

schrijft twee verschillende manieren om zulke verzamelingen te classificeren. Een daarvan

was een typisch product van de achttiende eeuw, de ander kwam pas goed van de grond in

de negentiende eeuw.

Vraag 6-5: Het classificeren van natuurhistorische verzamelingen

Beschrijf de twee classificatiesystemen. Hoe hangen ze samen met het doel van de verzameling?

Vraag 6-6: Het doel van verzamelen II

Maak een lijst van de doelen die je bij de eerste vraag hebt genoemd. Zet op de lijst ook de twee doelen in
het stukje erboven: pronken en kennis verwerven.

In de achttiende eeuw waren er veel amateur-verzamelaars, en een paar professionele verzame-

laars (verzamelaars die hun verzameling nodig hadden voor hun beroep). Deze verzamelaars

hadden vaak verschillende doelen.

Vraag 6-7: Het doel van verzamelen III

a) Probeer bij ieder doel op je lijst van de vorige vraag aan te geven of dit past bij een amateur-
verzamelaar, of bij een professionele verzamelaar. Beargumenteer je antwoord.

b) Zijn er ook doelen die passen bij beide?
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Vraag 6-8: Het doel van verzamelen IV

Probeer nu voor ieder doel de volgende vragen te beantwoorden. Het gaat steeds om natuurhistorische
verzamelingen.

a) Hoe groot zou de verscheidenheid in soorten bij dit doel zijn? Streeft de verzamelaar naar volledigheid?
Of is hij ook tevreden met een beperkt aantal soorten?

b) Wat voor soorten hebben de interesse van de verzamelaar? Bijzondere, zeldzame, mooie, alledaagse?
Meerdere soorten kan ook.

c) Welk deel van plant of dier zou voor de verzamelaar interessant zijn? De buitenkant (zoals bij opgezette
dieren), of ook de binnenkant (zoals bij organen op sterk water)? Waarom?

d) Hoe zou de verzameling ingedeeld zijn? De indeling zie je terug in de opstelling, en in de catalogus.
Welk classificatiesysteem zou de verzamelaar gebruiken?

Vraag 6-9: Verzamelingen in beeld I

Hieronder zie je een aantal afbeeldingen van verzamelingen. Je gaat met behulp van die afbeeldingen
proberen te bepalen wat het doel van de verzamelaar is geweest. Schrijf bij iedere afbeelding eerst op
wat je ziet. Wat voor objecten bevat de verzameling? Hoe zijn ze uitgestald? Hoe is de verzameling
ingedeeld? Wat valt je verder op, bijvoorbeeld aan de mensen bij de verzameling?

Vergelijk dan je beschrijving met de lijst van eigenschappen per doel die je net gemaakt hebt. Beargu-
menteer welk doel, of welke doelen, de verzamelaar volgens jou gehad heeft.

Afbeelding 6.5
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Afbeelding 6.6

Afbeelding 6.7
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Afbeelding 6.8

Afbeelding 6.9
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Afbeelding 6.10

Afbeelding 6.11
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Afbeelding 6.12

Afbeelding 6.13
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Vraag 6-10: Verzamelingen in beeld II

Nu je een idee hebt gekregen van de verschillende doelen, kun je met behulp van je antwoord op vraag 6-7
kijken of de verzamelaar van een amateur of van een professional is. Probeer dat voor iedere verzamelaar
aan te geven. Als je bij een verzameling meerdere doelen hebt, moet je misschien kiezen welk doel het
belangrijkste is. Beargumenteer steeds je keuze!

Ook in onze tijd wordt er volop verzameld. Door musea, door wetenschappers, en misschien

ook door jou.

Vraag 6-11: Hedendaagse verzamelingen

a) Geef bij ieder doel op je lijst een voorbeeld van een hedendaagse verzameling. Dit hoeft geen natuur-
historische verzameling te zijn.

b) Hoe zie je bij die verzameling het doel terug in het uiterlijk?

Hetzelfde doel zie je bij verzamelingen uit verschillende tijden misschien op een andere manier

terug. De afbeeldingen van de verzamelingen hierboven komen uit de zeventiende, achttiende

en negentiende eeuw.

Discussievraag 6-12: Verzamelingen in beeld III

Vertel bij iedere verzameling uit welke eeuw hij volgens jou afkomstig is. Dit is een lastige opgave - en er
is discussie mogelijk. Kijk goed naar de verschillen en beargumenteer telkens je antwoord!
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6.5 Natuuronderzoek in dienst van rationalisering van de samen-

leving

Al in de zeventiende eeuw hadden onderzoekers hoge verwachtingen gehad van hun werk.

Wetenschap zou een kracht worden om de wereld en de menselijke omstandigheden te ver-

beteren. Vooralsnog was daar weinig van terechtgekomen. In de achttiende eeuw was weten-

schap vooral een onschuldig soort vermaak in dienst van de algemene vorming. In de tweede

helft van de achttiende eeuw echter ontstond een actief streven, zowel bij overheden als bij de

burgerij, om wetenschappelijke en rationele kennis een belangrijkere plaats te geven. Weten-

schap moest in dienst staan van het algemeen welzijn. Dit leidde ertoe dat natuuronderzoek

niet langer zomaar een hobby was voor een welgestelde elite, maar een serieuze zaak.

Het rationalisatiestreven maakte deel uit van een bredere culturele omslag. In diverse lan-

den gingen de regering, en soms ook vertegenwoordigers van de burgerij, zich actief met de

inrichting van de maatschappij bemoeien. Er kwamen initiatieven om de wetgeving te hervor-

men en te codificeren, om landbouw en nijverheid te bevorderen, om de volksgezondheid te

verbeteren, enzovoort. Wetenschap was niet de dragende factor achter zulke hervormingen,

maar bleek er wel uitstekend voor in te schakelen.

De koninklijke weg waarover wetenschappelijke denkbeelden zich verspreidden was het onder-

wijs. Vakkennis was van oudsher niet geformaliseerd en werd vooral binnen de beroepen zelf

overgedragen, in gildenverband of anderszins. Maar vanaf de tweede helft van de achttiende

eeuw kwamen er formele vakscholen. Om de bodemschatten van hun rijk te exploiteren open-

den de vorsten mijnscholen. De eerste mijnschool werd in 1716 geopend te St. Joachimsthal,

maar de meeste stammen uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De belangrijkste waren

de Bergakademie te Freiberg, gesticht in 1765, en de École des Mines te Parijs van 1778.

De mijnbouwkunde was tot die tijd sterk gedomineerd door alchemistische ideeën, maar op

deze opleidingen stonden moderne wetenschappelijke beginselen centraal. De eerste school

voor ingenieurs was de École des Ponts et Chaussées uit 1747. Ook in bestaande opleidingen,

bijvoorbeeld voor officieren, werd steeds meer theoretische kennis geëist.

Discussievraag 6-13: Wetenschap en het rationaliseringsstreven in de maatschappij

– Wat wordt bedoeld met ‘de rationalisering van de maatschappij’?

6.6 Een ‘wetenschappelijk’ maatsysteem

Het rationalisatiestreven werd krachtig versneld door de omwenteling op maatschappelijk ge-

bied die werd teweeggebracht door de Franse Revolutie en de oorlogen die daaruit voortvloei-

den. De Franse revolutionairen waren bezield door een grote hervormingsdrang. Sommige

van de hervormingen uit die tijd hebben weinig opgeleverd, zoals die van de kalender. Andere

hadden meer succes. Een bekend voorbeeld was de hervorming van het systeem van maten

en gewichten.
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In de achttiende eeuw bestond een grote veelheid aan maateenheden. Eenheden verschilden

per plaats en per bedrijfstak. In Haarlem was een el langer dan in Leiden (69,8 cm tegenover

68,5 cm) en de apotheker gebruikte een ander gewicht dan de goudsmid. Toen tijdens de

Franse Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw de hele maatschappij op de schop

ging met de bedoeling om die opnieuw in te richten, kregen ook de maten en gewichten een

beurt. Een nieuw ‘wetenschappelijk’ stelsel van (lengte)maten en gewichten moest de veel-

heid aan oude stelsels vervangen. De overheid steunde bij deze hervormingen op het gezag

van de natuurwetenschap, en de legitimering van het nieuwe systeem lag vooral in het ra-

tionele, wetenschappelijke karakter ervan. De nieuwe eenheden waren in principe gebaseerd op

grootheden uit de natuur. De eenheid van lengte, de meter, zou bijvoorbeeld het 40.000.000ste

deel moeten zijn van de aardomtrek, gemeten langs de meridiaan. Elke eenheid was rationeel

onderverdeeld in tiende, honderdste enzovoort delen. Het systeem was dus decimaal, terwijl

de oude systemen meestal op een indeling in twaalven waren gebaseerd.

De hervorming werd met veel fanfare doorgevoerd, maar je moet de betekenis ervan voor de

wetenschap niet overdrijven. Een tientallig maatstelsel is niet essentieel voor wetenschappeli-

jke vooruitgang, zoals blijkt in landen waar dit ook vandaag de dag nog niet is ingevoerd, of

uit onze eigen tijdsindeling. Het bestaan van een veelheid aan maatsystemen is onpraktisch,

vooral voor de handel. Als geleerden onderling een bepaald maatsysteem gebruikten, hoefden

ze zich weinig aan te trekken van de veelheid aan andere systemen. Wat wel essentieel was,

was dat er een eenheidsstelsel kwam zodat verschillende maten eenvoudig tot elkaar te herlei-

den waren. Wanneer de eenheid van lengte de meter was, werd de eenheid van oppervlakte de

vierkante meter, die van volume de kubieke meter en die van snelheid de meter per seconde.

In het oude systeem werd de afstand bijvoorbeeld opgegeven in uren gaans, de oppervlakte

in morgens, de inhoud in kannen of vaten, en de snelheid in knopen.

6.7 Het moderne ziekenhuis

De nieuwe tendensen deden zich niet alleen in Frankrijk voor en niet alleen tijdens de revo-

lutie. Een gebied waar de toenemende overheidsbemoeienis zich duidelijk deed gevoelen was

de geneeskunde. Rond 1800 deed het moderne ziekenhuis zijn intrede. Hospitalen oftewel

gasthuizen bestonden op zich al langer. Zij waren soms gesticht door een stedelijke overheid,

maar heel vaak ook door liefdadige verenigingen, religieuze ordes of kerken. In het algemeen

was er ook wel een arts aan verbonden, die toezicht hield en de patiënten bezocht. Maar zulk

werk deden zij naast hun privépraktijk, waaraan zij doorgaans meer aandacht schonken. Zulke

gasthuizen waren niet veel meer dan plaatsen waar minvermogenden verpleegd werden. Wie

het enigszins betalen kon, liet zich thuis behandelen. Daarnaast kende men nog krankzinni-

gengestichten, maar hiervoor gold iets soortgelijks: dit waren meer een soort bewaarplaatsen.

Aan het einde van de achttiende eeuw gingen sommige nationale overheden ertoe over om

zelf ziekenhuizen te bouwen. Behalve het directe belang voor de volksgezondheid had men in

sommige gevallen ook het belang van het medisch onderwijs op het oog. De nieuwe zieken-

huizen werden dikwijls verbonden met een medische faculteit en de studenten kregen een deel

van hun colleges aan het bed van de patiënten. Een beroemd voorbeeld is het Allgemeines
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Krankenhaus te Wenen, een initiatief van keizer Jozef II. Dit ziekenhuis ontstond in 1783

door een hervorming van het bestaande Grosses Armenhaus. Er kwam een staf van artsen en

verplegers; de laatsten waren leken, geen geestelijken zoals tot dan toe gebruikelijk.

De artsen die aan het hoofd van de nieuwe ziekenhuizen kwamen te staan waren weten-

schappelijk geschoold en gebruikten hun positie om hun wetenschappelijke idealen vorm te

geven. De ziekenhuizen vormden met hun staf centra van medische deskundigheid en hadden

zodoende een belangrijke stimulerende invloed op de ontwikkeling van de geneeskunde. Zo

ontstonden ook nieuwe specialismen. Psychische afwijkingen bijvoorbeeld, vielen van oudsher

buiten de geneeskunde. Op zijn best zag men ze als uiting van een lichamelijk gebrek. Maar

men in de nieuwe gestichten de verpleging van krankzinnigen eenmaal in handen van artsen

was gekomen, was dat voor sommige van deze artsen aanleiding om een uitgebreide studie van

de afwijkingen van hun patiënten te maken. Dat leidde tot het ontstaan van de psychiatrie.

In de negentiende eeuw kwamen er gespecialiseerde klinieken voor bijvoorbeeld oogheelkunde,

kindergeneeskunde en verloskunde, en sanatoria voor teringleiders. Het aantal specialismen

nam gestaag toe. Vooral in de gespecialiseerde ziekenhuizen bestond ruimte voor onderzoek

en kennisvermeerdering. De vele ziektegevallen boden materiaal voor vergelijkingen en ander

onderzoek. Of dit de toenmalige patiënten altijd ten goede kwam, is overigens de vraag. Het

bovengenoemde ziekenhuis van Wenen stond bekend om de agressieve manier waarop nieuwe

medicijnen en andere behandelingen op de patiënten werden uitgeprobeerd.

Als gevolg van deze hervormingen werden ziekenhuizen en gestichten plaatsen waar mensen

werden behandeld in plaats van enkel verpleegd. Het ziekenhuis was ook steeds minder alleen

voor armen bedoeld. De operatiekamers, instrumenten en apparatuur voor narcose die werden

ontwikkeld, waren voor de meeste particulieren moeilijk in huis te halen. Ook de rijken lieten

zich hoe langer hoe meer in een hospitaal behandelen, zij het vooral in dure, luxueus ingerichte

privé-klinieken.

Uiteraard deden zich bij deze hervormingen tal van praktische problemen voor, maar het

beginsel van het ziekenhuis zelf, en het feit dat medici hier de leiding hadden, stond verder

niet ter discussie. Dat de toepassing van wetenschappelijke beginselen de gezondheidszorg

onmiddellijk verbeterde, is overigens heel twijfelachtig. De effecten van een medische behan-

deling bleven tot ver in de twintigste eeuw heel bescheiden. In een ziekenhuis had je meer

kans een besmetting op te lopen dan om ervan te genezen. De sterfte onder de patiënten, en

trouwens ook onder de artsen, was vaak schrikbarend. De belangrijkste winst voor de patiënt

was waarschijnlijk de toegenomen aandacht en, vooral voor krankzinnigen, een humanere

behandeling.

Leesvraag 6-14: Het moderne ziekenhuis

– Waarom bezochten mensen uit de hogere sociale klassen pas in de negentiende eeuw ziekenhuizen?
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6.8 Observatoria, meetstations en een wereldwijde wetenschap

De tendens die in het ziekenhuiswezen viel waar te nemen, zien wij ook op andere gebieden.

Vanaf de negentiende eeuw werden allerlei zaken die eerder ressorteerden onder particulier ini-

tiatief of liefdadigheid onder overheidstoezicht georganiseerd. Dit ging steevast gepaard met

een rationalisatie, waarbij de eerdere activiteiten op professionelere voet werden gebracht en

bij voorkeur moesten steunen op wetenschappelijke principes. Te denken valt aan de opricht-

ing van statistische bureaus, aan de invoering van een nationale standaardtijd, en dergelijke.

Slechts weinig hiervan had rechtstreeks betrekking op natuuronderzoek of wetenschap. Ni-

ettemin, in bepaalde gevallen boden zulke maatregelen aan onderzoekers de gelegenheid om

hun vak verder te ontwikkelen, of zelfs een vrijwel nieuw vak te grondvesten.

De aandacht van de overheid ging aanvankelijk vooral uit naar onderwerpen met een aan-

toonbaar direct nut, zoals het meten en voorspellen van het weer, van evident belang voor

landbouw, scheepvaart en, naar men algemeen aannam, voor de gezondheid. Het opzetten

van een netwerk van meetstations vergde een aanzienlijke investering en stelde hoge eisen

aan de wetenschappelijke organisatie. Tot die tijd gebruikten de verschillende particuliere

waarnemers allemaal hun eigen thermometers en andere instrumenten en volgden ze hun

eigen gewoonten - de een mat de temperatuur ‘s middags, de andere ‘s avonds, de een mat de

temperatuur aan de grond, de tweede in de luwte, de derde in het open veld. Dit betekende

dat hun waarnemingen onderling niet goed vergelijkbaar waren. Voor het opzetten van een

netwerk waren standaardinstrumenten en standaardprotocollen nodig.

Een heel andere vraag was wat men eigenlijk wilde doen met de enorme berg gegevens die men

op die manier bijeenbracht. Meteorologische waarnemers uit de achttiende eeuw hadden braaf

tabellen met gegevens aangelegd, maar veel verder waren ze nooit gekomen. Het negentiende-

eeuwse elan op dit gebied valt dan ook niet los te zien van het in gebruik nemen van nieuwe

methoden om de gegevens te verwerken, en vooral ook van een nieuwe wetenschappelijke visie

die aan de resultaten betekenis kon geven.

Die visie werd vooral gepropageerd door de Duitse geleerde Alexander von Humboldt. Von

Humboldt was een gedreven reiziger die lange expedities ondernam, onder andere van 1799

tot 1804 door Zuid en Midden-Amerika en in 1829 naar Siberië. Zijn ideaal was een weten-

schap van de aarde die de samenhang tussen alle verschijnselen zou laten zien. Hij was niet

gëınteresseerd in het weer op zichzelf, maar in de samenhang tussen weer, klimaat, geografie

en allerlei andere verschijnselen. Hij bestudeerde de verspreiding van planten en dieren en

probeerde deze te verklaren vanuit geografische of historische gegevens. Zo stelde hij vast

dat er op aarde verschillende vegetatiezones waren, afhankelijk van de geografische breedte,

en dat dergelijke zones ook in het hooggebergte voorkwamen. Behalve van de geografische

breedte bleek het verloop van deze zones ook afhankelijk van de aanwezigheid van zeeën en

gebergten.

Dergelijke inzichten waren niet geheel nieuw en Von Humboldt kon wat dat betreft voort-

bouwen op het werk van anderen. Hij ging echter veel rigoureuzer te werk. Om de gegevens

te analyseren, bepleitte hij voorts het gebruik van kaarten en tabellen. De relevante gegevens,

als temperatuur, luchtdruk, jaarlijkse neerslag, en dergelijke, dienden op kaarten te worden
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aangetekend, zodat het met een oogopslag duidelijk werd hoe een bepaald verschijnsel over

het gebied was verdeeld. Tegenwoordig lijkt een dergelijke werkwijze vanzelfsprekend, maar

dat was het toen nog niet.

Een belangrijk theoreticus was Von Humboldt niet. De algemene wetten waar hij naar zocht,

heeft hij nooit gevonden. Maar met zijn oog voor wereldwijde samenhangen en zijn manier

om die zichtbaar te maken, heeft hij toch grote invloed uitgeoefend. Het is dankzij hem

dat onderwerpen als klimaat en fysische gesteldheid wetenschappelijk toegankelijk werden.

Het oprichten van meetstations en het verzamelen van allerhande geografische en andere

gegevens heeft niet geresulteerd in een unitaire theorie, maar wel een enorme hoeveelheid

kennis over de wereld opgeleverd, in een bruikbare vorm. Ook zulke kennisvermeerdering valt

onder wetenschap. Latere onderzoekers konden deze gegevens als uitgangspunt nemen bij het

formuleren van hun theorieën over gebergtevorming, vulkanisme, klimaat, enzovoort.

6.9 Wetenschap en westers imperialisme

Het is uiteraard geen toeval dat het streven van Von Humboldt naar een wetenschap van de

hele aarde, waarin klimaat, plantengroei, en nog veel meer zou moeten worden opgenomen,

samenvalt met een periode waarin de Europeanen ook om heel andere redenen in de overzeese

wereld gëınteresseerd waren. Europese landen gingen steeds grotere overzeese gebieden be-

heersen. Het verzamelen van gegevens over deze gebieden was van belang voor hun koloniale

politiek. Kennis is macht, besefte men al in de achttiende eeuw. Het vergaren van betrouw-

bare kennis over de vreemde gebieden werd beschouwd als een langetermijninvestering. In

de Europese hoofdsteden verzamelde men zo veel mogelijk kennis die bruikbaar was voor een

succesvolle overheersing en exploitatie. Naast de hoop op praktisch gewin, in de zin van bij-

voorbeeld delfstoffen, handelsgewassen of andere economisch waardevolle vondsten, speelde

ook het besef dat kennis van de wereld - kennis in natuurwetenschappelijke termen - op lange

termijn essentieel was om zich als natie te handhaven.

Deze taak om de overzeese wereld te verkennen en te exploiteren werd steeds meer toev-

ertrouwd aan mensen met een wetenschappelijke scholing of interesse. Een centrale rol

bij de kennisverwerving over de wereld buiten Europa werd gespeeld door de natuurhisto-

rische musea en soortgelijke instellingen, zoals botanische tuinen en dierentuinen. Vanaf

de achttiende eeuw stonden zulke verzamelingen in dienst van de wetenschappelijke natu-

urvisie. Kleinere collecties hadden vooral een didactisch doel. Veel onderwijsinstellingen

legden dergelijke verzamelingen aan. Sommige grote collecties daarentegen, met veel geld en

een actief verzamelbeleid, konden centra worden van kennis over de koloniën. Dat gold in het

bijzonder voor vorstelijke verzamelingen als de Royal Gardens te Kew in Engeland, gesticht

in 1759. Ook Linnaeus zat, als hoogleraar in Uppsala, als een spin in het web. Hij stuurde

studenten naar afgelegen landen en probeerde van iedereen onbekende planten los te krijgen.

In de negentiende eeuw werden zulke musea publieke instellingen onder wetenschappelijke lei-

ding. Hun doel was niet alleen didactisch. Negentiende-eeuwse musea waren actief betrokken

bij het uitzenden van wetenschappelijke expedities met een natuurhistorisch, antropologisch

of aardrijkskundig doel, om objecten te verzamelen en de kennis over de niet-Europese wereld
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verder uit te breiden. Anderzijds vormden zij ook zelf centra van belangrijk wetenschappelijk

onderzoek. Dit gold vooral voor de musea in de grote Europese hoofdsteden, die qua collecties,

budget en personeel doorgaans het best voorzien waren.

De wetenschappelijke benadering kreeg in de late achttiende en in de negentiende eeuw de

wind in de zeilen, omdat zij goed spoorde met de rationele, bureaucratische leest waarop in

die tijd de moderne staat werd geschoeid. De staat probeerde haar invloed uit te breiden door

kennis te verzamelen en een deskundige scholing van haar ambtenaren te eisen. Het idee was

dat met een koele, zakelijke instelling en rationele onderzoeksmethoden aan alle problemen

het hoofd kon worden geboden. De kennisvorm die het meest aan dit ideaal beantwoordde,

was die van het moderne natuuronderzoek.

Wetenschap kreeg daardoor de mogelijkheid zich vast in de maatschappij te verankeren. Dat

had wel een prijs. De onderzoekers moesten zich aanpassen aan de eisen die de maatschap-

pij aan hen stelde. Met de rationalisering van de maatschappij werd wetenschap een soort

bedrijf. Van de heröıek die we vaak met het wetenschappelijke onderzoek associëren, was in dit

hoofdstuk weinig te merken. De meeste van de onderzoekers die verbonden waren aan musea,

botanische tuinen, observatoria, weerstations of ziekenhuizen hebben nooit spectaculaire ont-

dekkingen verricht of belangrijke nieuwe theorieën ontwikkeld. Zij vormden als het ware het

voetvolk van de wetenschap. Zij maten, observeerden, beschreven planten of insecten, ijk-

ten instrumenten, tekenden kaarten in, zochten ziekteverwekkers, beproefden medicijnen, en

probeerden een patroon te vinden in een baaierd van gegevens op het gebied van luchtdruk,

klimaat, endemische ziekten en dergelijke.

Die aanpassing viel de meesten echter niet zwaar. Negentiende-eeuwse onderzoekers werkten

vanuit een ideaal dat geheel in het verlengde lag van de wensen van staat en maatschappij,

en dat ideaal was de werkelijkheid op wetenschappelijke grondslagen inzichtelijk maken. Dit

ideaal valt niet los te zien van de praktische bruikbaarheid van hun werk, maar steeg daar

anderzijds ver bovenuit. In de negentiende eeuw werd natuuronderzoek niet enkel bedreven

vanuit praktische overwegingen of vanuit aristocratische nieuwsgierigheid. Het werd een ware

roeping. Er was sprake van een grote gedrevenheid om de geheimen van de natuur op het spoor

te komen en nieuwe wetenschappelijke theorieën te ontwikkelen. Wetenschap ontpopte zich

als een zelfstandige maatschappelijke factor. Zij ontwikkelde haar eigen waarden die amper

meer ter discussie stonden. De meeste onderzoekers bleven weliswaar steken in de rangen van

het voetvolk, maar sommigen slaagden erin zich op te werpen als een soort hogepriesters van

de natuur.

Leesvraag 6-15: Wetenschap en westers imperialisme

– Beschrijf kort het verband tussen kolonialisatie en Humboldtiaanse wetenschap.
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6.10 Universiteiten en hoogleraren

Wetenschappelijk onderzoek in de negentiende eeuw stond niet alleen in dienst van de toen-

emende overheidscontrole of van de Europese expansie. Juist in deze tijd wist de wetenschap

erkenning te verwerven als een sterke culturele factor met eigen waarden en doelstellingen. De

thuisbasis van dit ideaal werden de universiteiten. Helemaal los van de maatschappelijke on-

twikkelingen stond dit natuurlijk niet. Als gevolg van de genoemde rationaliseringstendensen

legde de stem van wetenschappelijk geschoolde deskundigen bij allerhande sociale en praktis-

che vraagstukken steeds meer gewicht in de schaal. Een hoge geboorte en een scholing in de

klassieke letteren werden in veel gevallen niet meer voldoende geacht om leiding te geven. De

regering steunde in toenemende mate op een nieuwe klasse van professionele deskundigen -

juristen, maar ook artsen, wiskundigen en ingenieurs.

De plaats waar van oudsher de maatschappelijke elite werd gevormd waren de universiteiten.

Tot in de negentiende eeuw speelden de universiteiten slechts een betrekkelijk marginale rol in

de geschiedenis van de wetenschap. Universiteiten waren zelden centra van onderzoek, maar

veeleer centra waar de waarden van de klassieke geleerde cultuur werden overgedragen. Als

tempels van geleerdheid boden zij weliswaar ook onderdak aan wiskundigen en natuurfilosofen,

maar zij vertegenwoordigden toch vooral een klassiek geleerdheidsideaal. Kennis werd er

behoed, vereerd en doorgegeven, maar niet vermeerderd.

Dit veranderde in de negentiende eeuw. De Duitse onderwijshervormer Wilhelm von Hum-

boldt (een broer van Alexander) propageerde een nieuw ideaal. Naar zijn inzicht dienden

universiteiten centra te worden van Bildung, wat zo veel wil zeggen als karakter- en per-

soonlijkheidsvorming. Dat betekende dat studenten niet alleen moesten worden volgegoten

met boekenwijsheid. Zij dienden zich de kennis actief eigen te maken. Aan de universiteiten

moest de wetenschap daarom actief te worden beoefend, waarbij studenten zich vrij moesten

kunnen ontplooien. Alleen zo zou men waardevolle leden van de maatschappij kweken. Bil-

dung was nog steeds vooral algemeen vormend van karakter, met grote nadruk op de klassieke

beschaving en de klassieke letteren, maar wetenschappelijk onderzoek had hierin wel degelijk

een plaats.

Wilhelm von Humboldts ideeën bleven niet enkel theorie. Als hoge Pruisische ambtenaar kon

hij ook werkelijk belangrijke onderwijshervormingen in gang zetten. Vooral op de universiteit

van Berlijn, onder zijn leiding opgericht in 1809, drukte hij een belangrijk stempel. De Berli-

jnse universiteit werd een voorbeeld voor andere universiteiten in Duitsland. Om nu te zeggen

dat alle veranderingen in de negentiende eeuw te danken zijn aan Von Humboldt, is echter

wat overdreven. Veeleer is het zo dat zijn ideeën een legitimatie boden om ontwikkelingen die

toch al aan de gang waren, of die om heel andere reden werden doorgevoerd, als waardevol

te erkennen en ze een plaats te geven aan de universiteit.

Een verandering die in de loop van de eeuw haar beslag kreeg, betrof de organisatie van het

onderwijs. Traditioneel waren de universiteiten ingedeeld in vier faculteiten: de drie hogere

faculteiten theologie, rechtsgeleerdheid en geneeskunde, en de filosofische faculteit, die vooral

een propedeutische functie had. In deze laatste waren dan vakken als wiskunde en natuurfilo-

sofie ondergebracht, naast bijvoorbeeld talen, geschiedenis en moraalfilosofie. In de loop van
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de negentiende eeuw kwam een nieuwe ordening tot stand waarbij de exacte wetenschappen

werden ondergebracht in eigen faculteiten, gelijkwaardig aan de andere faculteiten.

Uiteraard had dit zijn weerslag op het karakter of de status van de betreffende vakken.

Scheikunde bijvoorbeeld was in de achttiende eeuw meer een handwerk geweest dan een

geleerde studie. Het had vooral bestaan in het uitvoeren van allerlei distillaties. In het

negentiende-eeuwse onderwijs kwam de nadruk veel meer te liggen op het analyseren van

onbekende stoffen. Dat vereiste een sterkere theoretische scholing dan het uitvoeren van re-

cepten uit een soort kookboek. Scheikunde verwierf daarmee wetenschappelijke status en

werd een volwaardig universitair vak.

Het is vooral aan de negentiende-eeuwse universiteiten dat het veld van de wetenschap werd

verkaveld op de manier die ons nu nog vertrouwd is, met een verdeling in natuurkunde,

scheikunde, plantkunde, dierkunde, wiskunde, geologie en sterrenkunde. Die grenzen waren

niet vanzelfsprekend. Warmte, licht en elektriciteit werden rond 1800 door velen tot de

scheikunde gerekend, maar kwamen later bij natuurkunde terecht. Het wiskundeonderwijs

beperkte zich steeds meer tot de zuivere wiskunde, terwijl vakken als optica en mechanica,

die vroeger ook als wiskunde hadden gegolden, nu door natuurkundigen werden gedoceerd.

De verschijnselen van het leven werden aanvankelijk vooral bestudeerd bij fysiologie, in de

medische faculteit, en niet bij plant- of dierkunde. Van een zelfstandig vak biologie is eigenlijk

pas sprake in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Wetenschappelijk onderzoek werd in de negentiende eeuw in toenemende mate een zaak van

universitaire hoogleraren. Wetenschap was daarmee niet langer een spel voor aristocraten, het

werd opgenomen in het hiërarchische universitaire systeem. Sommige hoogleraren hadden een

paar assistenten, anderen runden een heel laboratorium, maar in wezen waren het allemaal

kleine potentaatjes die meestal zeer hechtten aan hun autoriteit. Van gezamenlijk onderzoek,

in academieverband of anderszins, was weinig sprake. De studenten die zij opleidden of de

assistenten die zij aanstelden, werden geacht zich te voegen naar het woord van de meester.

De ‘Herr Professor’ ontpopte zich in de negentiende eeuw niet zelden als een soort halfgod.

Een student die de colleges van de psycholoog Wilhelm Wundt bijwoonde, schreef boven zijn

dictaat: ‘Het is alsof hier de Heilige Geest dicteert.’

Naarmate universiteiten belangrijker werden, nam de betekenis van wetenschappelijke genoot-

schappen af. Dat wil zeggen, het lidmaatschap van zulke academies werd in de loop van de

negentiende eeuw vrijwel geheel gemonopoliseerd door hoogleraren aan universiteiten. Voor

hen betekende het lidmaatschap van een dergelijke instelling voornamelijk extra prestige.

Hun werk deden zij elders. Hierbij traden overigens verschillen op tussen de diverse lan-

den. In Frankrijk of Italië was het academisch leven centraal en hiërarchisch geordend. Dat

betekende dat er veel macht berustte in handen van een paar mensen, die hun gunstelingen

konden pousseren voor belangrijke functies en zodoende ook inhoudelijk invloed uitoefenen.

De academies waren daar misschien geen centra van wetenschappelijk onderzoek, maar wel

van macht. In Duitsland, met zijn versnipperde politieke structuur, was daar geen sprake

van.
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6.11 Laboratoria

Een van de belangrijkste veranderingen in het wetenschappelijke landschap in de negentiende

eeuw was de opkomst van universitaire laboratoria. In de achttiende eeuw hadden univer-

siteiten soms wel een laboratorium, maar dat diende voor demonstratieproeven. De studenten

kregen proeven voorgedaan, maar mochten zelf nergens aan zitten. Onderzoek gebeurde bij

de mensen thuis, in eigen werkplaatsen. Daar kon men dan desgewenst wat vrienden of

belangstellenden bij toelaten. Basisvaardigheden leerde iemand in zo’n besloten kring, of

bijvoorbeeld als leerjongen in een apotheek, maar niet aan de universiteit.

Toen in de negentiende eeuw de universiteiten de publieke taak kregen om de wetenschap te

dienen en te verspreiden, voelden zij ook de behoefte aan een wetenschappelijk instrumentar-

ium. Om studenten wetenschappelijk te vormen was het niet meer genoeg om hun bekende

proefjes voor te doen. De jongelui moesten zelf de handen uit de mouwen leren steken. Voor

de hoogleraren was het onderzoek niet langer een privé-hobby, maar een deel van hun publieke

taak. Zij eisten daarom faciliteiten voor onderzoek, waarbij ze tevens hun studenten konden

inschakelen.

Niet de allereerste, maar wel de meest invloedrijke instelling van deze soort was het scheikundig

laboratorium van Justus von Liebig, hoogleraar aan de universiteit van Giessen. Liebig richtte

dit laboratorium op in 1824. Aanvankelijk bekostigde hij het uit eigen zak en was het onderge-

bracht in niet veel meer dan een houten schuur. Onder Liebigs leiding konden studenten zich

hier, tegen een betrekkelijk geringe vergoeding, bekwamen in experimenteel werk. Wel dra

stroomden de studenten toe, aanvankelijk vooral jongens die apotheker wilden worden, maar

allengs meer ‘echte’ chemici. Het onmiskenbare succes van deze vorm van onderwijs leidde

ertoe dat het laboratorium officieel bij de universiteit werd ondergebracht, en dus ook door

de universiteit werd gefinancierd. Naar het voorbeeld van Giessen richtten ook tal van andere

universiteiten vervolgens een chemisch laboratorium op. Behalve voor scheikunde werden ook

voor andere vakken in de loop van de negentiende eeuw universitaire laboratoria ingericht.

Leesvraag 6-16: Laboratoria en moderne universiteiten

– Noem drie (negentiende-eeuwse) veranderingen in de rol die universiteiten speelden in de wetenschap.

6.12 Classificatie en congressen

In de achttiende eeuw werd de wetenschap gedomineerd door enkele tientallen onderzoekers

aan een handjevol academies. In de negentiende eeuw, met de opkomst van het universitaire

onderzoek en de stichting van laboratoria en andere instellingen, werd het wetenschappelijke

bedrijf groter en onoverzichtelijker. Onderlinge afstemming werd daarom steeds belangrijker.

Dit gold zeker voor classificatie en naamgeving. Eerdere classificaties, zoals de natuurhis-

torische classificatie van Linnaeus, waren gebaseerd op niet meer dan het gezag van degene
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die ze had opgesteld. Naarmate er meer kleine pausjes kwamen, kwamen er ook steeds meer

afwijkende opvattingen, wat verwarring in de hand werkte.

In het geval van Linnaeus’ regels voor de naamgeving bleek bovendien al snel dat deze ver-

schillend konden worden gëınterpreteerd wanneer het aankwam op een nadere invulling of

uitwerking. Het ging dan niet om meeslepende kwesties, maar over de juiste schrijfwijze,

hoofdlettergebruik, over de vraag wat te doen als een naam twee keer vergeven was of als een

soort bij nader inzien bij een verkeerd geslacht was ondergebracht. Naamgeving was meer

een zaak voor pietlutten dan voor visionaire denkers. De beroemde Engelse bioloog Alfred

Russel Wallace noemde de nomenclatuur in 1871 ‘one of the driest and most uninviting of

subjects’. Niettemin, om temidden van de vele honderdduizenden soorten kevers, schimmels

en dergelijke het spoor niet bijster te raken was een helder en eenduidig systeem onmisbaar.

Soortgelijke problemen speelden ook in andere wetenschappen, zoals de scheikunde.

Zolang deze kwesties slechts besproken werden binnen nationale verenigingen of andere clubs

van beperkte omvang, was er weinig kans om tot overeenstemming te komen. In 1860 evenwel

werd in het Duitse Karlsruhe het eerste internationale wetenschappelijke congres gehouden.

Het ging over scheikunde en de belangrijkste initiatiefnemer was de Duitse scheikundige Au-

gust Kekulé, die toen te Gent werkte. Hij wist zo’n 140 scheikundigen uit dertien verschillende

landen bij elkaar te brengen.

De bedoeling was om in Karlsruhe tot gemeenschappelijke uitgangspunten voor de scheikundige

theorie te komen. Dat lukte slechts zeer gedeeltelijk. Ten aanzien van de chemische classi-

ficatie en naamgeving kwamen de aanwezigen er niet uit. Niettemin, het plechtig samenzijn

bevorderde de samenhang binnen het vakgebied en de verzamelde chemici vonden de bi-

jeenkomst nuttig. Het congres van 186o was dan ook niet het laatste. Overeenstemming over

de beginselen van classificatie en naamgeving werd uiteindelijk bereikt op een bijeenkomst in

Genève in 1892. Latere congressen en comités werkten deze basisprincipes verder uit.

Congressen hebben een belangrijke functie gehad om tot gemeenschappelijke uitgangspun-

ten en begrippen te komen. Behalve dieren, planten, scheikundige stoffen en sterrenbeelden

werden bijvoorbeeld ook kristalvormen geclassificeerd, en wolkenvormen, en gesteenten, en

geologische tijdvakken, en wiskundige symbolen. Het werk van classificatie en naamgeving

krijgt doorgaans niet veel aandacht in de geschiedenis van de wetenschap. De resultaten zijn

ook zelden spectaculair. Maar het zijn wezenlijke taken voor de dagelijkse voortgang van het

wetenschappelijk bedrijf. Wetenschappers hebben altijd veel vernuft en energie besteed aan

zulke classificaties, niet omdat het direct grote ontdekkingen oplevert, maar simpelweg om de

chaos de baas te blijven.

Daarnaast hadden deze congressen ook een sociale functie. Hoezeer de hoogleraren aan de

verschillende universiteiten ook kleine baasjes waren, ze voelden toch heel goed dat ze deel uit-

maakten van een gemeenschappelijke onderneming. Zij hadden daarom behoefte aan nieuwe

vormen van onderlinge communicatie. Nationale of Internationale bijeenkomsten waren daar-

toe een middel. Een ander middel was de oprichting van vaktijdschriften. Zulke tijdschriften

boden een forum voor onderlinge discussie en gaven het vak bovendien een gezicht. In de

tweede helft van de negentiende eeuw kreeg vrijwel elk vakgebied zijn eigen tijdschriften.
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Leesvraag 6-17: Classificatie en congressen

a) Waarom werd onderlinge afstemming en uniforme naamgeving steeds belangrijker voor wetenschap-
pers?

b) En hoe leidde dat belang tot het ontstaan van internationale congressen?

6.13 De opkomst van het experiment: fysiologie

In de achttiende eeuw stelde men zich de methoden om de natuur te onderzoeken meestal

tamelijk simpel voor. De onderzoeker moest gegevens verzamelen en ordenen, en met diep

nadenken zou daar dan vanzelf wel een wetenschappelijke theorie uitrollen. Veel theorieën

waren dan ook inderdaad niet veel meer dan vrijblijvende speculaties op basis van de voorhan-

den feiten. De nadruk lag op verzamelen, classificeren, ordenen, samenhangen herkennen, en

op de bouw en structuur. Er werden ook wel proeven gedaan, maar meer als een sluitstuk in

een betoog. Een experiment was vooral een argument. Veelal was het de bedoeling om met

een cruciaal resultaat een of ander wezenlijk kenmerk van de natuur te ontsluieren.

Aan de negentiende-eeuwse universiteiten kregen experimenten echter een belangrijkere plaats.

Onderzoek bedrijven werd een zaak van geschoolde krachten in goed geoutilleerde laboratoria.

Daarbij kwamen steeds betere of ingewikkeldere apparaten en nauwkeurige meetinstrumenten

ter beschikking. Het experimentele werk werd daardoor steeds belangrijker en omvattender.

Het gevolg was dat allerlei tot die tijd onbekende verschijnselen werden ontdekt en verkend.

Een van de meest gezichtsbepalende onderdelen van de negentiende-eeuwse wetenschap be-

trof het onderzoek naar levensverschijnselen, de fysiologie. In de achttiende eeuw had men

de aard van het leven veelal gezocht in een speciale levenskracht, die men eventueel speci-

ficeerde als bijvoorbeeld ‘prikkelbaarheid’ of ‘gevoeligheid voor indrukken’, maar die toch

erg vaag bleef. Voor dergelijke algemene opvattingen werd ook wel experimenteel bewijs

gezocht. Ook in de achttiende eeuw waren enkele gedurfde experimenten uitgevoerd, zoals

de regeneratie-experimenten van Trembley, Spallanzani en anderen. Hierbij werden bepaalde

lagere organismen - poliepen, slakken, en dergelijke - in stukken verdeeld, die vervolgens

weer tot volledige dieren uitgroeiden. Dit vereiste grote experimentele vaardigheid. Het was

een zaak van geschoolde onderzoekers, niet van amateurs, zodat het te begrijpen is dat zulk

onderzoek eerder geen hoge vlucht nam.

Met de professionalisering van de wetenschap in de negentiende eeuw kwamen er allengs meer

van zulke hooggeschoolde experimentatoren. De negentiende-eeuwse medici stonden argwa-

nend jegens de speculatieve theorieën van hun voorgangers en streefden naar preciezere infor-

matie. Als gevolg daarvan kwam, het eerst in Frankrijk, een nieuwe experimentele fysiologie

tot bloei. Als de belangrijkste onderzoeker op dit gebied geldt Claude Bernard. Bernard

studeerde medicijnen, maar heeft nooit als arts gewerkt. Hij was uitsluitend onderzoeker en

hoogleraar. De fysiologie was voor hem geen medische hulpwetenschap meer, zoals tot dan

Junior College Utrecht



104 Hoofdstuk 6. De achttiende en negentiende eeuw

toe, maar een zelfstandig vak. Niet genezing van ziekten, maar kennis van de grondslagen van

het leven was zijn doel. Zo hield hij zich, zij het op beperkte schaal, ook met planten bezig.

Bernards proeven probeerden niet de essentie van het leven te vangen. Zij waren steeds

gericht op concrete detailproblemen. Wat is de functie van bepaalde zenuwen? Waardoor

wordt de afscheiding van maagsap bewerkt? Vindt de omzetting van zuurstof (die wordt

ingeademd) in kooldioxide (die wordt uitgeademd) plaats in de longen, in het bloed of in

het lichaamsweefsel? Zijn belangrijkste methode om zulke vragen op te lossen was vivisectie

op dieren. Door bijvoorbeeld zenuwbanen uit te schakelen of op een andere manier in het

levende lichaam in te grijpen, probeerde hij de functies en de werking van de diverse organen

te achterhalen. Dit leidde niet tot revolutionaire nieuwe inzichten, maar wel tot talrijke

ontdekkingen op detailniveau en daarmee tot een veel beter begrip van de werking van het

lichaam.

Behalve van vivisectie maakte de fysiologie ook gebruik van andere hulpmiddelen. De belan-

grijkste daarvan was waarschijnlijk de microscoop. Plant- en dierkundigen in de achttiende

eeuw hadden amper van microscopen gebruik gemaakt, maar in de negentiende eeuw behoorde

dit instrument (inmiddels sterk verbeterd) tot hun standaarduitrusting. Het negentiende-

eeuwse microscopisch onderzoek had een sterk experimentele component. De onderzoekers

keken niet door een microscoop om te zien wat er te zien was, maar zij wilden gericht spec-

ifieke details bestuderen. Het maken van preparaten werd daarmee een kunst apart. Om

de gewenste details zichtbaar te maken moesten zij bijvoorbeeld gekleurd worden. Daarvoor

werden verschillende technieken ontwikkeld. Om eenvoudig te kunnen ‘waarnemen’, moest er

dus eerst in de natuur worden ingegrepen.

De nieuwe houding hangt echter ook samen met een veranderend idee over wat leven eigenlijk

was. In de negentiende eeuw kreeg het gevoelen de overhand dat alle levensverschijnselen

verklaard moesten worden op basis van dezelfde natuurwetten die ook de dode natuur regeer-

den. Fysiologie was niet anders dan natuurkunde van zeer complexe systemen. Het viel te

ontleden in de werking van afzonderlijke zenuwen, klieren enzovoort. Die werking isoleren en

onderzoeken kon alleen langs experimentele weg.

Dit idee kreeg een sterke impuls door de vaststelling dat alle levende wezens bestonden uit

elementaire bouwstenen, zogenaamde cellen. De gezaghebbende formulering van deze theorie

staat op naam van Theodor Schwann, in zijn Mikroskopische Untersuchungen van 1839. Op

basis van de celtheorie probeerden de negentiende-eeuwse fysiologen de levensverschijnselen

zo veel mogelijk als puur fysische of scheikundige processen te interpreteren: het leven was

een natuurverschijnsel als elk ander. Deze reductionistische tendens werd in de loop van de

negentiende eeuw allengs sterker.

Inmiddels bleek het wel zo te zijn dat tal van processen slechts mogelijk waren in levende

cellen of micro-organismen en niet daarbuiten. Vooral de Franse onderzoeker Louis Pasteur

heeft dit inzicht met kracht verdedigd. De vele processen die in de cel plaatsvonden, werden

toegeschreven aan de werking van het protoplasma, de celvloeistof. Over hoe het protoplasma

daartoe in staat was deden, bij gebrek aan voldoende gegevens, allerlei ideeën de ronde.
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Een van de processen die afhankelijk was van de aanwezigheid van levende cellen was gisting.

In 1897 ontdekte de Duitse scheikundige Eduard Buchner echter een manier om gisting te

krijgen zonder levende gistcellen, door een stof die hij uit deze gistcellen won. Hij noemde deze

stof (naar modern inzicht gaat het om een hele keten van stoffen) zymase. Dit opende de weg

naar een nieuwe benadering van de levensverschijnselen, ze werden niet langer opgevat als de

werking van een levende stof, maar als uitingen van chemische reacties in de cel. Stoffen met

een gelijksoortige werking als zymase noemde men enzymen. Gezien de mogelijk toepassingen,

zowel medische als industriële (vergisting speelt in verschillende industriële processen een rol),

kreeg het onderzoek naar de bouw en werking van deze enzymen al snel veel belangstelling.

De onderzoekers op dit gebied verenigden zich en vormden een nieuw vakgebied, de biochemie.

Het leven werd hiermee verder van zijn mystiek ontdaan. De werking van de levende cel

bleek - op zijn minst gedeeltelijk - te berusten op gewone chemische reacties van ingewikkelde

stoffen, die ook gewoon in een reageerbuis konden worden bestudeerd. Dit uitgangspunt bleek

buitengewoon vruchtbaar. In de loop van de tijd werden allerlei andere reacties ontdekt.

Behalve enzymen speelden daarbij ook allerlei andere stoffen een rol, zoals hormonen en

vitaminen.

Leesvraag 6-18: De opkomst van het experiment: fysiologie

– Noem drie negentiende-eeuwse ontwikkelingen die een bloei van de fysiologie mogelijk maakten.

6.14 Meten en experimenteren in het natuuronderzoek

Ook in de natuurkunde maakte de experimentele benadering in de negentiende eeuw opgang.

Deze experimentele benadering moet overigens wel worden onderscheiden van het eenvoudig

opstellen van meetreeksen, zoals Laplace dat had gepropageerd. Dit was vooral een middel

geweest om tot nauwkeurige kwantitatieve relaties, en daarmee tot wiskundige wetten, te

komen. Experimenten konden ook buiten zo’n wiskundig programma bestaan. Waarschijnlijk

de grootste experimentator van de negentiende eeuw was de Engelsman Michael Faraday.

Hij werkte overigens niet aan een universiteit, maar aan de Royal Institution, een private

filantropische instelling. Hij is vooral beroemd vanwege zijn ontdekkingen op het gebied van

de elektriciteit. Onder meer ontdekte hij het elektromagnetisme, de elektrische inductie, en

het beginsel van de dynamo en de elektromotor. Faraday bezat hoegenaamd geen wiskundige

scholing. Hij had zelfs nooit lagere school gehad.

Overigens is de grens tussen experimenteren en meten, of tussen experiment en waarneming,

niet altijd eenvoudig te trekken. Eenvoudige waarnemingen van sterrenstelsels of micro-

organismen vereisen heel complexe apparatuur, terwijl bij alle experimenten wel iets wordt

waargenomen. Waar het om gaat, is dat een onderzoeker zich niet meer enkel zag als een

toeschouwer bij het reilen en zeilen van de wereld, waarover hij slechts zo betrouwbaar mogelijk

moest rapporteren. Hij probeerde de verschijnselen te analyseren door daadwerkelijk in te
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grijpen. De verschillende elementen die aan een verschijnsel te onderscheiden waren, moesten

worden gëısoleerd en hun specifieke werking moest worden beproefd.

Los daarvan is het zo dat ook voor eenvoudige waarnemingen in de negentiende eeuw steeds

meer een beroep werd gedaan op steeds ingewikkelder apparatuur. Alleen dat al maakte de

‘waarneming’ een stuk minder direct.

De manier waarop men tegen een verschijnsel als leven aankeek, staat niet los van de manier

waarop zo’n verschijnsel werd onderzocht. Enerzijds noodde een mechanische, materialistis-

che kijk tot een experimentele aanpak. Maar zo’n aanpak, mits succesvol, versterkte op zijn

beurt de reductionistische tendensen en leidde tot nieuwe en verdergaande theorieën. Ook in

de studie van de dode natuur hangen onderzoeksmethode en theorievorming op een moeilijk

definieerbare, maar onmiskenbare manier samen. Met de onderzoeksmethoden van de negen-

tiende eeuw, waarbij de natuur door middel van allerlei ingewikkelde apparaten werd ontleed,

werd het moeilijk vol te houden dat een onderzoeker enkel goed moest waarnemen en diep

nadenken.

Daarmee werd het ook steeds moeilijker om de natuur als een onproblematisch wiskundig

geheel te beschouwen. Het oude beeld van de wereld als een geheel van eenvoudig waar te

nemen verschijnselen, die allemaal rechtstreeks konden worden verklaard uit enkele funda-

mentele natuurwetten, bleek te simpel. In het laboratorium kreeg men steeds vaker te maken

met abstracte grootheden die enkel een indirect verband hadden met de zintuiglijk waarneem-

bare verschijnselen. Om een experiment te kunnen uitvoeren was het van belang om te weten

in wat voor verhouding de verschillende grootheden tot elkaar stonden. Systematisch experi-

menteren en het opstellen van lange reeksen meetresultaten heeft weinig nut als je niet weet

wat je met de resultaten moet doen. Onderzoekers namen steeds meer hun toevlucht tot een

abstracte wiskundige benadering.

De negentiende eeuw valt in zekere zin te beschouwen als het hoogtij van de moderne weten-

schap. De beperkingen die de achttiende eeuw aan de wetenschap had opgelegd werden op

verschillende fronten doorbroken. Wetenschap was niet langer vrijwel geheel afhankelijk van

de activiteiten van liefhebbers in een aristocratische maatschappij. Zij werd gedragen door een

zelfbewuste en grotendeels onafhankelijke groep professionele geleerden, dat wil zeggen, lieden

die hun brood verdienden met wetenschap en daaraan hun maatschappelijk aanzien ontleen-

den: hoogleraren, maar ook museumconservatoren, waarnemers, en anderen. Zij waren heilig

overtuigd van het belang van hun vak voor de vorming van het individu en de vooruitgang

van de maatschappij. Wetenschap was een beroep, maar het was ook een roeping.

Het moderne natuuronderzoek viel niet meer te legitimeren met een beroep op de klassieke

beschavingsidealen. De nieuwe hoogleraren in de exacte vakken voelden zich genoodzaakt om

een nieuw kennisideaal te ontwikkelen. Volgens hen legde juist het moderne natuuronderzoek

de basis voor de menselijke beschaving en de maatschappelijke vooruitgang. De moderne

wetenschap was het hoogste wat de menselijke geest bereiken kon. De hoogleraren prentten
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hun studenten dit ideaal in en verdedigden dit in talrijke geschriften. Aangezien de univer-

siteiten nog altijd de plaats waren waar de maatschappelijke elite werd opgeleid, kregen deze

denkbeelden ook elders in de maatschappij groot gezag. Ook in het secundaire onderwijs werd

steeds meer aandacht besteed aan exacte vakken.

Het onderzoek dat deze geleerden deden, was omvattend en veelzijdig. De combinatie van

een experimentele aanpak, een toenemende precisie van de metingen en de toepassing van

wiskundige technieken en denkwijzen leverde een stroom van resultaten op, op het gebied

van elektriciteit, magnetisme, licht, straling, energie, warmte. De belangrijkste theoretische

syntheses van wat wel de klassieke natuurkunde heet, kwamen in de negentiende eeuw tot

stand. Sterker de moderne natuurkunde kreeg in en door dit onderzoek haar identiteit.

Hetzelfde gold voor vakken als scheikunde en fysiologie.

Het nieuwe ethos impliceerde een bepaalde houding ten opzichte van de werkelijkheid. De

methoden van het natuuronderzoek boden voor velen de sleutel tot het begrip van de wer-

kelijkheid als zodanig. De meeste hoogleraren geloofden heilig in het model van de klassieke

natuurkunde, waarbij alles werd gereduceerd tot mechanische krachten. Zij streefden ernaar

om ook alle andere wetenschappen op die voet in te richten. Vooral in de levensweten-

schappen was deze tendens goed merkbaar. Hun drang om zich te doen gelden, leidde soms

tot openlijke aanvallen op andere, ‘niet-wetenschappelijke’ opvattingen, in het bijzonder op

kerkelijk-dogmatische standpunten.

Tezelfdertijd dat de wetenschap op het toppunt van haar reputatie stond en de sleutel tot

de ganse werkelijkheid scheen te bezitten, waren er echter krachten werkzaam die haar weer

vooral dienstbaar wilden maken. Juist het feit dat zij zo ongelooflijk succesvol was in het

beschrijven en het manipuleren van de natuur, maakte haar bevindingen ook waardevol voor

mensen met meer aardse motieven. Aanvankelijk leken nut en idealisme harmonisch samen

te gaan, maar vooral in de twintigste eeuw traden steeds meer spanningen op. De wetenschap

werd enerzijds almaar machtiger als het aankwam op het verklaren en beheersen van de

natuur. Maar daarbij had zij zich steeds meer te richten naar andermans doelstellingen. Het

hogepriesterschap van de natuur raakte na de negentiende eeuw geleidelijk aan in verval.
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7
Eindopdrachten

7.1 Inleiding

Als afsluiting van deze module ga je zelf het antwoord zoeken op een (nieuwe) wetenschapshis-

torische vraag. Je kiest een thema waar je je verder in wilt verdiepen, bedenkt een interessante

vraag binnen dat thema, bestudeert primaire en secundaire literatuur, en formuleert op basis

van die literatuur een antwoord op de vraag. Net als bij de bronopdrachten geldt: vaak zijn

meerdere antwoorden mogelijk, denk goed na, en beargumenteer je antwoord. Je presenteert

je antwoord in een eindwerkstuk. De vorm van dat werkstuk bepaalt je docent: het kan een

geschreven werkstuk zijn, maar ook een mondelinge presentatie of een digitale tentoonstelling.

In dit hoofdstuk vind je een aantal thema’s waar je uit kunt kiezen. Bij elk thema zijn

mogelijke onderzoeksvragen aangegeven, maar je mag ook zelf een vraag opstellen. Eventuele

thema’s die nog niet zijn opgenomen in het dictaat kun je vinden op de website van de module:

http://www.proevenvanvroeger.nl. Een eigen thema kiezen kan natuurlijk ook, maar overleg

daarover wel met je docent.

Als je weet met welk onderwerp je aan de slag wilt, moet je een precieze onderzoeksvraag

formuleren. Het helpt vaak om je eerst wat in te lezen in het onderwerp, maar wacht niet te

lang met het opstellen van een vraag! Zonder vraag is het lastig de juiste informatie uit de

literatuur te halen, en als je veel bronnen bestudeert zonder dat je vraag duidelijk is, loop je

de kans dat je veel dubbel werk moet doen.

Zorg ook dat je vraag niet te breed is. Je moet er in relatief korte tijd, zonder heel veel

materiaal te bestuderen, een antwoord op kunnen geven. Hoe specifieker de vraag, hoe

makkelijker dat gaat. Natuurlijk moet je vraag niet té specifiek zijn - je moet wel iets te

concluderen hebben. Meestal is een vraag echter eerder te breed dan te smal.

Als je de vraag duidelijk hebt, ga je op zoek naar bronnen die je kunnen helpen met beant-

woorden. Van de thema’s die in dit hoofdstuk beschreven zijn, zijn op de eerdergenoemde

website onder het kopje eindopdrachten bronnenlijsten opgenomen. Dit kunnen artikelen of

boeken zijn, maar ook documentaires, radiointerviews of websites. Je zult zien dat sommige
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thema’s vooral Engelstalige bronnen hebben, bij andere onderwerpen is ook veel materiaal in

het Nederlands beschikbaar. Je hoeft niet alle bronnen op de lijst te gebruiken, en je mag

ook zelf nieuwe bronnen zoeken, op internet of in de (school)bibliotheek.

Let er wel op dat je bronnen ‘academisch verantwoord’ zijn - kijk bijvoorbeeld wie een website

gemaakt heeft, of de site verbonden is met een universiteit of een museum, en of de site zelf

bronvermeldingen geeft. Wikipedia is niet ‘academisch verantwoord’, maar kan wel handig

zijn bij inlezen of zoeken naar materiaal. De Engelstalige Wikipedia is uitgebreider dan de

Nederlandse als het gaat om wetenschapshistorische onderwerpen. Als je twijfelt over het

gebruik van een bron, overleg dan met je docent.

Heb je antwoord op je vraag? Dan moet je dat presenteren in je eindwerkstuk. Doe dat,

zoals gezegd, beargumenteerd - leg uit waarom jij gelijk hebt. Laat zien wat algemeen geac-

cepteerde feiten zijn, en wat hierbij je eigen mening is. Vertel waar je die mening op baseert.

Begin met een introductie waarin je vertelt welke vraag je wilt beantwoorden en waarom dat

volgens jou een interessante vraag is. Eindig met een conclusie, waarin je je bevindingen nog

eens kort samenvat, en de gestelde vraag duidelijk beantwoord.

Het is belangrijk dat je daarbij duidelijk aangeeft waar je je informatie vandaan hebt. Neem

aan het eind van je werkstuk een literatuurlijst op, met daarin alle bronnen die je hebt ge-

bruikt (en niets meer). Ook in de tekst moet je verwijzen naar gebruikte bronnen: iedere

keer dat je bepaalde feiten of ideeën gebruikt die je in de bronnen hebt gevonden, moet je

aangeven waar je die gevonden hebt. Bijvoorbeeld met behulp van voet- of eindnoten. Doe

je dat niet, dan kunnen lezers niet zien hoe je tot je antwoord gekomen bent. Ze kunnen je

dan ook niet controleren. Bovendien maak je je - bij niet verwijzen - schuldig aan plagiaat.

Heb je geen ervaring met het gebruik van verwijzingen in de tekst, vraag dan je docent om

hulp.
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7.2 Galileo Galilei: een nieuw wereldbeeld

Afbeelding 7.1
Galilei door

Passignano

Zoals je hebt gezien, veranderden in het begin van de

zeventiende eeuw de opvattingen over de hemel radi-

caal. Weliswaar publiceerde Nikolaus Copernicus zijn

De revolutionibus orbium coelestium al in 1543, het

zou nog meer dan vijftig jaar duren voordat zijn helio-

centrisch wereldbeeld meer zou worden dan een puur

wiskundige vereenvoudiging. Een stelsel van planeten

die samen rond een centrale zon draaiden was een suc-

cesvolle rekentruc die het rekenen aan waarnemingen

van posities nauwkeuriger en preciezer maakte, maar

dit betekende nog niet dat dit model overeenkwam met

de werkelijkheid.

Wat wél de werkelijkheid was werd al eeuwenlang on-

derwezen door de Rooms-Katholieke Kerk. Het was, zoals we al gezien hebben, een coherent

wereldbeeld voortbouwend op de theorieën uit de klassieke oudheid en in lijn met de Heilige

Geschriften, het Werk van God.

Echter, na de publicaties van de stellingen van Johannes Kepler over de elliptische banen

van planeten rond de zon en de theorieën en experimenten van Galileo Galilei bleek het

traditionele geocentrische wereldbeeld steeds minder houdbaar. Deze nieuwe argumenten

sloten niet alleen beter aan bij voorspelde waarnemingen, het nieuwe wereldbeeld was ook

wiskundig gezien een stuk eenvoudiger, en mooier.

Galilei’s uitgesproken opvattingen en prominente positie in Italië brachten hem na verloop

van de tijd in de problemen. Het was immers de tijd van de Contrareformatie, ideeën die

gevaarlijk waren voor de Kerk dienden tijdig te worden ingedamd.

Galileo Galilei werd in 1564 in Pisa als eerste van zes kinderen in de familie Galilei geboren.

Zijn vader Vincenzo Galilei was musicus en van adel, maar niet heel welgesteld. In 1581

begon Galilei op aanraden van z’n vader met de studie geneeskunde aan de universiteit van

Pisa. Galilei had echter veel meer interesse in wiskunde en wiskundige ‘observaties’. Nog

tijdens zijn studietijd deed hij in 1583 zijn eerste bijzondere ontdekking: bij een bezoek aan

de kathedraal viel het hem op dat de lampen in de wind, onafhankelijk van de zwaaigrootte,

alle met eenzelfde omlooptijd heen en weer deinde. Modern gezegd: dat de trillingstijd van

een slinger met een lang touw onafhankelijk is van de amplitude. In 1589 kreeg hij de leerstoel

wiskunde aan de universiteit van Pisa, en in 1592 verhuisde hij voor zijn wiskunde naar de

universiteit van Padua.

Tijdens zijn verblijf in Padua begon hij aan onderzoekingen met behulp van telescopen. Eerst

onder de indruk van de grote hoeveelheid sterren aan de hemel bestudeerde hij later ook de

‘ruwheid’ van de maan en de planeet Jupiter. In 1610 ontdekte hij vier van de manen van

Jupiter, vlekken op de zon en de schijngestalten van Venus en zag hij een supernova. Allemaal
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waarnemingen die niet waren te rijmen met het Aristotelisch wereldbeeld en die hij publiceerde

in Sidereus Nuncius.

Dit was overigens niet zijn eerste aanvaring met het heersende wereldbeeld. Zijn eerder

onderzoek, opgeschreven in zijn nooit gepubliceerde boek De Motu (over beweging), naar

objecten die op een hellend vlak met een eenparige versnelling naar beneden rolden waren al

niet te rijmen met de Aristotelische theorieën. Deze ideeën werkte hij later uit in zijn Discorsi e

Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze (Gesprekken en wiskundige bewijzen

in twee nieuwe wetenschappen), gepubliceerd in 1638.

Het bewegen van de aarde rond de zon en de mechanica van vallende objecten (eenparig

versnelde beweging) was niet te rijmen met de opvattingen en richtlijnen van de Katholieke

Kerk zodat een conflict al snel onvermijdelijk bleek. Op het advies van kardinaal Bellarmino

werd Galilei in 1616 naar Rome geroepen. Een procedure volgde en Galilei kreeg de opdracht

publiekelijk afstand te nemen van de inmiddels formeel verboden theorieën van Copernicus.

In de jaren die volgde probeerde hij toch zijn ideeën te verspreiden. Door subtiele schrijfwijze

en omzichtige stellingnames probeerde hij binnen de restricties die hem door de Kerk waren

opgelegd te blijven, maar tegelijkertijd toch, voor de goede verstaander, zijn nieuwe theo-

rieën verder uit te werken. Na zijn publicatie van Dialogo sopra i due massimi sistemi del

mondo (Een Dialoog over de twee Wereld Systemen) in 1632 waren verdere maatregelen voor

de Kerk echter onvermijdelijk. De 70-jarige Galilei moest opnieuw afstand nemen van het

Copernicaanse wereldbeeld, en nu definitief. De rest van zijn leven heeft hij toen verplicht

onder huisarrest door moeten brengen.

7.2.1 Mogelijke vraagstellingen:

Hierbij een aantal invalshoeken voor je eindopdracht. Wees je er van bewust dat er veel is

geschreven over het leven en het werk van Galilei, er is dan ook zoveel informatie dat je

makkelijk verzandt. Je kunt één van de onderstaande ideeën verder uitwerken of zelf - in

overleg - een andere vraagstelling kiezen. Let er goed op dat je je onderzoeksvraag en -verslag

goed afbakent.

– Galilei en de Kerk: Waarom is Galilei veroordeeld? Welke factoren lagen ten grondslag

aan Galilei’s veroordeling? Wat was zijn relatie met de kerk en waarom conflicteerden

zijn natuurwetenschappelijke ontdekkingen met de heersende religieuze opvattingen in die

tijd? Ging zijn veroordeling vanzelf? Hoe was de heersende publieke opvatting? Wat

betekende het om door de Kerk veroordeeld te worden?

– Galilei’s waarnemingen: Hoe ging Galilei te werk bij zijn sterrenkundige observaties? Je

gaat met een replica van zijn telescoop zijn waarnemingen proberen te bevestigen. Welke

problemen kwam Galilei tegen? Wat kun je zeggen over deze experimenten? En hoe is dit

te plaatsen in de historische context. Was Galilei’s telescoop echt zo uitzonderlijk? En

hoe kwam hij eigenlijk aan zijn telescoop?

– Galilei als overgangsfiguur. Galilei is een van de belangrijkste wetenschappers uit de

Wetenschappelijke Revolutie omdat hij ook wel wordt gezien als een van de grondleggers
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van de experimentele traditie. Hoe passen observaties binnen de nieuwe methode van

natuurkundig experimenteren. Wat is die nieuwe methode? En hoe verschilt dat van

het bedrijven van wetenschap van voor de Revolutie. Welke aspecten van Galilei kun je

plaatsen in het oude Aristotelisch wereldbeeld, welke in het nieuwe. En meer wetenschaps-

filosofisch: Hoe past Galilei en zijn werk in de het wisselen van paradigma’s?

7.2.2 Meer informatie:

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/galileo/index.html
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7.3 Christiaan Huygens: universele wetenschapper

Afbeelding 7.2
Christiaan Huygens (1629-1695) is een van de beroemd-

ste en meest invloedrijke wetenschappers van de zeven-

tiende eeuw. Belangrijke ontdekkingen op het gebied van

de wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde staan op zijn

naam. Binnen de mechanica formuleerde hij als eerste

de wetten voor middelpuntzoekende kracht, elastische

botsingen en die van slingerbewegingen. In de optica

kent men het door hem in 1678 opgestelde ‘Principe van

Huygens’ dat de verschijnselen van lichtgolven beschrijft.

Een golf, stelde hij, plant zich voort in een medium waar-

bij een punt in het medium bij het ontvangen van een golf

naar alle kanten een nieuwe golf uitzendt met dezelfde

karakteristieken (amplitude, frequentie en fase) als de

oorspronkelijke golf. In 1690 publiceerde hij zijn Traité

de la lumière, waarin naast dit beginsel ook zijn onder-

zoek naar dubbele breking van licht verder is uitgewerkt.

Ook staat Huygens bekend om zijn telescopische waarnemingen. Samen met zijn broer Con-

stantijn (1628-1697) produceerde hij de meest nauwkeurige telescopen van zijn tijd. Hiermee

ontdekte hij in 1655 Titan, een van de manen van Saturnus, en de ringen van diezelfde planeet

(1656). Hiernaast deed hij onderzoek naar harmonieleer en kansrekening en verbeterde hij de

toverlantaarn (een vroege vorm van een diaprojector) en de microscoop.

Huygens’ natuuronderzoek was nauw verweven met zijn belangstelling voor technische appa-

raten. Hierin week hij af van de meeste van zijn tijdgenoten, die hun theorieën niet zozeer

koppelden aan apparaten, als wel aan het bestaande wetenschappelijke en filosofische kader

(het wereldbeeld). Huygens was meer een uitvinder dan een natuurfilosoof.

Huygens werd geboren in 1629 in Den Haag en studeerde in Leiden. Dankzij zijn veelzijdige

onderzoekingen was hij al spoedig bekend in heel Europa. In 1663 werd hij benoemd tot

lid van de Londense Royal Society en bij de oprichting van de Franse Académie Royale des

Sciences door koning Lodewijk XIV verkreeg Huygens een prominente positie. De rest van

zijn leven zou hij een van meest toonaangevende onderzoekers van Europa blijven, een van

de grote wetenschappers van de Wetenschappelijke Revolutie.

7.3.1 Mogelijke vraagstellingen:

– Huygens als astronoom. Onderzoek de rol van Huygens als astronoom en lenzenslijper.

Wat voor waarnemingen deed hij? Wat voor instrumenten maakte hij? Vergelijk Huygens’

bezigheden met het werk van Galilei en Descartes. (Bekijk daarvoor ook de bronnenlijst

bij de eindopdracht over Galilei, en de algemene bronnen op de introductiepagina.)
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– Huygens als universeel geleerde? Een beroemd Renaissance-ideaal is dat van de Uomo

Universale of Homo Universalis. Dat is een vrouw of man die uitblinkt op álle terreinen:

verstand, creativiteit, lichamelijk, in kunst en in natuuronderzoek. Het standaardvoor-

beeld is Leonardo da Vinci. Kun je Huygens ook zien als een Uomo Universale? En wijkt

hij daarin af van zijn tijdgenoten? Hoe zagen zij Huygens?

7.3.2 Meer informatie:

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/huygens/index.html
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7.4 De ontdekking van elektriciteit

Afbeelding 7.3
Persoonlijke

bliksemaflei-

der, 19e

eeuw

Elektrische fenomenen werden al beschreven door de Grieken.

De naam ‘elektriciteit’ is ontleend aan het Griekse woord voor

barnsteen, ‘elektron’. De studie van elektriciteit kreeg een im-

puls toen empirisch onderzoek een vaste plaats kreeg in de

wetenschappen. Sindsdien heeft men het fenomeen steeds beter

leren opwekken, beheersen en beschrijven.

Een pionier in het elektrische onderzoek was de Britse arts

William Gilbert. In zijn werk De Magnete (1601) beschreef hij

de overeenkomsten tussen elektrische en magnetische verschijn-

selen – een verband dat in de 19de eeuw terug volop in de be-

langstelling zou gaan staan. De eerste machine om elektriciteit

op te wekken danken we aan de Maagdenburgse burgemeester

Otto van Guericke. In de achttiende eeuw kende het onderzoek een explosieve belangstelling.

Nieuwe machines en proeven werden ontwikkeld, ook werden deze proeven erg populair in de

salonfysica van de gegoede burgerij, de ‘physique amusante’. Intussen werd de natuur steeds

grondiger op de pijnbank gelegd. Was ‘atmosferische elektriciteit’ wezenlijk anders dan de

‘dierlijke’ variant? En was één, of er waren misschien wel twee vloeistoffen verantwoordelijk

voor de elektrische stromingen? Ook de mogelijke helende werking van het fenomeen leidde

tot uitvoerige debatten en talloze ‘uitvindingen’.

In de negentiende eeuw kwam het onderzoek in een nieuw kader te staan. Coulombs torsieba-

lans maakte de elektriciteit meetbaar voor onderzoekers, maar ook een nieuwe, ‘dynamische’

vorm van elektriciteit werd beschikbaar door de batterij van Volta. Het onderzoek verhuisde

naar de opkomende academische laboratoria, en een gedegen wiskundige behandeling leidde in

de late negentiende eeuw tot een rigoureuze koppeling tussen elektriciteit en magnetisme. Voor

de moderniserende samenleving werd elektriciteit hét symbool bij uitstek voor de vooruitgang.

Telegrafie, verlichting en radio werden de voorboden van de centrale plaats die elektriciteit

tot de dag van vandaag inneemt in ons leven.

7.4.1 Mogelijke vraagstellingen:

– Onderzoek naar elektriciteit door de eeuwen heen. Toen de zeventiende-eeuwse weten-

schappelijke omwentelingen nog nauwelijks het daglicht hadden gezien kregen elektrische

fenomenen al aandacht, en deze belangstelling nam alleen maar toe tot ver in de negen-

tiende eeuw. Schijnbaar wist het vakgebied zich gedurende meerdere eeuwen steeds te

vernieuwen. Beschrijf het onderzoek naar elektriciteit in één periode, bijvoorbeeld de 17e,

18e, of 19e eeuw, en geef aan welke aspecten van dit elektrische onderzoek typerend zijn

voor de wetenschap in het betreffende tijdvak.
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Afbeelding 7.4

Uit Willem van Barnevelds Geneeskundige elektriciteit (Amsterdam 1785). Een vrouw wordt onder-

worpen aan ‘het positieve of negatieve electrike bad’. Gezeten op een met pek of hars gëısoleerde

stoel, met haar voeten op een isoleerbankje (met glazen pootjes), is zij verbonden met een van de

conductoren van een elektriseermachine. Met behulp van vlierpitbolletjes (in de zwevende handen)

kon de aanwezigheid van een ‘electrike dampkring’ rond de vrouw aangetoond worden.

– Onderzoek naar de geschiedschrijving van elektriciteit. In de geschiedschrijving van de

elektriciteitsleer heeft het werk ‘The History and Present State of Electricity, with orig-

inal experiments’ (1767) van Joseph Priestley lang een belangrijke plaats ingenomen.

Negentiende-eeuwse geleerden als Volta, Herschel en Cavendish grepen regelmatig terug

naar het werk. Toch had Priestley nooit kunnen gissen hoe het vakgebied omstreeks 1800

een totale omslag zou meemaken. Onderzoek Priestley’s ‘History and Present State of

Electricity’ als wetenschapshistorisch werk enerzijds, en als kind van z’n tijd anderzijds.

7.4.2 Meer informatie

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/elektriciteit/index.html
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7.5 De astrolabe

Afbeelding 7.5
Een astrolabe

De astrolabe (van het Latijn voor ‘sterrenplukker’, ook wel

astrolabium genoemd) kan worden beschouwd als de oer-

vorm van een wetenschappelijk instrument. In essentie is

deze ‘rekenschijf’ een draaibaar tweedimensionaal model

van de sterrenhemel vanuit de positie van de waarnemer.

Door z’n draagbaarheid en z’n veelzijdigheid bleef het in-

strument ruim 1000 jaar in gebruik om te navigeren, horo-

scopen te berekenen, het uur te bepalen, of de positie van

sterren te berekenen. Zo vinden we in de geschriften van de

10de-eeuwse Perzische astronoom ‘Abd al-Rahman al-Sufi

wel meer dan duizend toepassingen voor het instrument

terug.

Het instrument is gebaseerd op de, omstreeks 150 na Chris-

tus in de Hellinistische cultuur uitgewerkte ‘stereografische

projectie’. De eerste astrolabes werden vermoedelijk in de vierde eeuw gemaakt. In de acht-

ste eeuw kreeg de ontwikkeling van het instrument een ongekende impuls toen islamitische

sterrenkundigen nieuwe functies bedachten en nieuw in kaart gebrachte sterren toevoegden.

Het instrument was uitermate geschikt om gebedstijden te bepalen, of de richting van Mekka

te berekenen. Dankzij Latijnse vertalingen uit het Arabisch en het Hebreeuws verspreidde

de kennis over de astrolabe zich enkele eeuwen later over Europa, waar het instrument een

plaats verwierf in de samenleving en in het onderwijs van de eerste universiteiten. In de vroeg-

moderne periode won de astrolabe aan populariteit toen de boekdrukkunst voor een vlottere

verspreiding van de geschriften instond, en instrumentenmakers naam verwierven door de

productie tot een technisch hoogstandje te verheffen. Uiteindelijk raakte het instrument in

onbruik toen in de zeventiende eeuw meer nauwkeurige horloges en hoekmeetinstrumenten

werden ontwikkeld.
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Afbeelding 7.6
Model van de

voorkant en

de draaibare

‘rete’ van een

Astrolabe.

7.5.1 Mogelijke vraagstellingen:

– De werking van de astrolabe. Hoe gemakkelijk was de astrolabe in het gebruik, en hoe

nauwkeurig waren de verkregen resultaten? Selecteer een drietal vraagstukken die met

de astrolabe opgelost kunnen worden, plaats deze in een historisch kader, en ga met een

zelfgebouwde reconstructie van een astrolabe na hoe de theorie zich vertaalt in de praktijk.

– De historische context van de astrolabe. Wanneer duikt de astrolabe voor het eerst op in

de geschiedenis? Hoe, en in welke vorm, vindt zij haar weg naar Europa? Waarvoor werd

de astrolabe gebruikt? Vergelijk de werking met die van latere instrumenten.

7.5.2 Meer informatie:

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/astrolabium/index.html
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7.6 De microscopen van Antoni van Leeuwenhoek

Afbeelding 7.7
De Delftse microscopist Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

mag dan wel geen wetenschappelijke opleiding genoten hebben,

toch was hij op het einde van zijn leven tot over de landsgrenzen

beroemd door zijn baanbrekende ontdekkingen met zijn zelfge-

maakte microscoopjes. Van Leeuwenhoek werd geboren uit een

geslacht van bierbrouwers, magistraten en mandenmakers. Na

de lagere school te hebben doorlopen ging hij in de leer bij een

Amsterdamse lakenhandelaar. Teruggekeerd in Delft vestigde hij

zich als garen- en bandverkoper – een functie die hij spoedig

zou gaan combineren met ambtelijke taken als kamerbewaarder,

generaal-wijkmeester, landmeter en wijnroeier.

Van Leeuwenhoek vervaardigde in totaal zo’n 500 microscoopjes. Deze microscoopjes lijken op

geen enkele manier op de microscoop zoals wij die kennen. Ze bestaan uit twee kleine metalen

plaatjes, waartussen een minuscuul lensje is geklemd. Hierop zit een stelsel van schroeven

waarop een preparaat kan worden gemonteerd dat voor de lens kan worden geplaatst. De

manier waarop deze microscopen waren gemaakt heeft hij steeds angstvallig geheimgehouden.

Met deze microscopen onderzocht hij alledaagse dingen als slootwater, tandplak en kikker-

darmen, maar zijn nuchtere manier van kijken bracht hem tot een grote reeks ontdekkingen.

Vanaf 1673 maakte Van Leeuwenhoek deze bekend in de Philosophical Transactions van de

Londense Royal Society. Deze correspondentie zou vijftig jaar duren: meer dan 250 weten-

schappelijke brieven van zijn hand werden gepubliceerd. Van Leeuwenhoeks brieven moesten

uit het Nederlands worden vertaald omdat hij het Engels niet machtig was. Voor de gravures

van zijn waarnemingen deed Van Leeuwenhoek dan weer een beroep op professionele tekenaars

– die overigens enkel mochten tekenen wat ze zelf ook zagen. Wetenschappelijke erkenning

kwam toen Van Leeuwenhoek in 1680 tot lid van de Royal Society werd benoemd, hoewel hij

nooit bij één bijeenkomst aanwezig is geweest.

Afbeelding 7.8
Van

Leeuwenhoek

microscoop

Antoni van Leeuwenhoek kan met recht de grondlegger van

de microbiologie worden genoemd. Hij was de eerste die

rode bloedlichaampjes, bacteriën, spermatozöıden en capil-

laire verbindingen tussen de aders beschreef. Hij ontdekte

dat levende wezens niet zomaar ontstaan uit levensloze

stof, maar uit kleinere structuren die zich voortplanten.

Van Leeuwenhoek werd gerespecteerd voor zijn nieuws-

gierigheid en zorgvuldige beschrijvingen, en door zijn waarne-

mingen veranderde de microscopie van een ‘liefhebberij’ in

proefondervindelijke wetenschap.
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7.6.1 Mogelijke vraagstellingen:

– Van Leeuwenhoeks waarnemingen. Van Leeuwenhoeks waarnemingen. Onderzoek Van

Leeuwenhoeks brieven in de Philosophical Transactions, en kies één of meerdere waarne-

mingen waarover hij berichtte. Probeer deze te herhalen met een replica van een Leeuwen-

hoekmicroscoop. Wees je daarbij bewust van belichtings- en prepareertechnieken die voor

Van Leeuwenhoek nog niet beschikbaar waren. Beschrijf in je verslag je ervaringen met

de waarnemingen, en wees duidelijk over de omstandigheden waarin je die hebt verricht.

Een tweede deel van je onderzoek bestaat erin je klasgenoten te overtuigen van je waarne-

mingen. Beschrijf de benodigde strategie waarmee je hen gaat overtuigen van hetgeen je

hebt waargenomen en breng hierover verslag uit.

Deze eindopdracht moet voor een deel worden uitgevoerd in het Universiteitsmuseum

Utrecht. Neem hiervoor contact op met de moduleondersteuning.

7.6.2 Meer informatie

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/leeuwenhoek/index.html
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7.7 Esthetische anatomie

Afbeelding 7.9
Preparaat van

Ruysch

In 1717 reisde de Russische tsaar Peter de Grote door

Nederland. Hij bezocht daar onder andere de anato-

mische verzameling van Frederik Ruysch. Peter was

zo onder de indruk van de preparaten van Ruysch dat

hij de hele verzameling kocht en liet verschepen naar

Sint Petersburg. De preparaten kwamen terecht in

de Kunstkamera, waar ze nog altijd te bekijken zijn.

Wie dat doet, zal zien dat ze opvallen door hun hoge

kwaliteit. Ruysch had een geheim recept om de kleur

van de preparaten te behouden, zodat ze er levensecht

uit zouden zien.

Maar wat ook opvalt is de – in onze ogen – lugu-

bere stijl van prepareren. Een bekend voorbeeld is

een kinderarmpje met een kanten mouwtje waarvan

de vingertjes twee oogleden vasthouden. Ook vaak

afgebeeld is een diorama van embryoskeletten.

Voor ons lijken deze preparaten niet erg wetenschappelijk. Maar dat betekent, zoals je in-

middels weet, niet dat ze niet ‘wetenschappelijk’ zijn!

Ruysch was niet de enige anatoom in de achttiende eeuw die dit soort preparaten maakte.

Bernard Siegfried Albinus en Sebald Justinus Brugmans hebben bijvoorbeeld ook kinderarmp-

jes met kanten mouwtjes op sterk water gezet. Ook het versieren met kralen van geprepareerde

embryo’s was in die tijd vrij gangbaar.

Afbeelding 7.10
Preparaat van

Ruysch

Tegenwoordig is er eveneens een anatoom die

doet denken aan Ruysch: Gunther von Ha-

gens. Veel van Von Hagens’ preparaten be-

staan uit volledige lichamen in levendige posi-

ties. Een voorbeeld zijn drie lichamen rond

een pokertafel. Bij iedere pokerspeler is een

andere onderhuidse structuur zichtbaar: spie-

ren, zenuwen of organen. Deze opstelling,

met de naam The Poker Playing Trio, was te

zien in de James Bond-film Casino Royale.

Nu is ze, samen met andere preparaten, door

iedereen te bekijken op de rondreizende ten-

toonstelling Körperwelten. Von Hagens trekt

veel publiek, maar krijgt ook veel kritiek.

Hem wordt bijvoorbeeld verweten dat hij geen

respect heeft voor de mensen wier lichamen hij prepareert.
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7.7.1 Mogelijke vraagstellingen:

– Waarom maakte Ruysch zijn preparaten op deze manier? Probeer uit te vinden waarom

Ruysch zijn preparaten zo maakte. Je kunt bijvoorbeeld zijn prepraraten vergelijken met

die van Albinus: zijn ze inderdaad volledig in dezelfde stijl? Paste dat in de toenmalige

anatomie? Of was Ruysch toch ‘anders’? Misschien helpt het om te kijken voor wie de

preparaten van Ruysch bedoeld waren. Of wat hij ermee deed.

– Vergelijking Ruysch - Gunther von Hagens De preparaten van Gunther von Hagens doen

denken aan die van Frederik Ruysch. Waarom? Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn

de verschillen? Beiden proberen ‘levensecht’ te prepareren. Hebben ze daar dezelfde

redenen voor? Hebben ze dezelfde doelgroep? Kun je Ruysch en Von Hagens eigenlijk wel

vergelijken?

7.7.2 Meer informatie:

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/anatomie/index.html
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7.8 Bloed, slijm en gal: Humorenleer

Artsen doen praktisch werk: ze proberen hun patiënten te genezen. Maar hoe ze dat werk

aanpakken, hangt af van hun theoretische denkbeelden. Wanneer je denkt dat een ziekte

veroorzaakt wordt door een bacterie of een virus, probeer je dat virus te bestrijden. Maar

wanneer je denkt dat de oorzaak niet ligt in een invasie van buitenaf, maar een verstoring

van het innerlijke evenwicht van het lichaam, dan ga je op zoek naar een manier om dat

evenwicht te herstellen - bijvoorbeeld door toedienen of wegnemen van de stoffen die er teveel

of te weinig aanwezig zijn.

In de oudheid en de middeleeuwen werkten veel artsen op basis van de humorenleer. Volgens

deze leer bestaan er vier lichaamssappen: bloed, slijm, zwarte gal en gele gal. In een gezond

lichaam zijn deze sappen met elkaar in evenwicht. Bij ziekte is het evenwicht verstoord: er is

dan te veel of te weinig van een van de lichaamssappen. Behandeling is gericht op herstellen

van het evenwicht. Zo zal een arts opdracht geven tot aderlaten wanneer de symptomen

wijzen op een teveel aan bloed.

Na de middeleeuwen is de humorenleer langzaam vervangen door andere theorieën. Een nieuw

idee was bijvoorbeeld dat een ziekte het gevolg was van een afwijking op een bepaalde plek

in het lichaam (en niet een verstoring van het gehele evenwicht). Behandeling werd steeds

chirurgischer. Door een andere theorie ontstond ook een andere praktijk.

7.8.1 Mogelijke vraagstellingen:

– De héle humorenleer. De humorenleer omvatte veel meer dan alleen maar lichaam en

ziekte. Zo konden met behulp van de humoren ook karaktereigenschappen verklaard wor-

den. En de lichaamssappen waren, bijvoorbeeld, verbonden aan bepaalde planeten. Het

was een holistische theorie. Probeer een beeld te krijgen van de hele humorenleer, en deze

te omschrijven. Laat zien hoe in een holistische theorie alles met elkaar samenhangt.

– Van humorenleer naar pathologische anatomie. In de achttiende eeuw ontstond de patholo-

gische anatomie. Hierin werden ziektes niet verklaard door een verstoord evenwicht tussen

de humoren, maar door een afwijking op een specifieke plek in het lichaam. Hoe ontstond

deze theorie? En waarom verdween de humorenleer? Wat hield de nieuwe theorie precies

in? En wat voor gevolgen had ze voor de behandeling van zieken?

7.8.2 Meer informatie:

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/humorenleer/index.html
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7.9 Geschiedenis van de meteorologie

Afbeelding 7.11
Meteorologische

instrumenten

Meteorologie is de studie van de atmosfeer en haar ver-

schijnselen. Dit is niet altijd zo geweest. Eigenlijk richt

meteorologie zich pas sinds de 19e eeuw alleen op de at-

mosfeer. Daarvoor hoorden alle verschijnselen die zich

boven ons afspeelden, zo ook meteoren, tot de mete-

orologie. Hoewel de Babyloniërs al bezig waren met

het weer en het voorspellen ervan door het in verband

te brengen met hemellichamen, zijn de meeste teksten

aan ons overgeleverd van de Grieken. In het bijzonder

hét boek Meteorologica van Aristoteles, dat tot aan het

eind van de Middeleeuwen heeft gediend als het boek

over meteorologie. Hierin worden allerlei meteorologis-

che verschijnselen verklaard aan de hand van de vier

elementen en hun kwaliteiten.

In de middeleeuwen is er vrij weinig gebeurd op mete-

orologisch gebied. Pas in de 16e en 17e eeuw komt er

verandering in de denkbeelden, mede door de wetenschappelijke methode van Descartes, die

zijn redenering toepast op verschijnselen zoals neerslag, onweer, bijzonnen en de regenboog in

zijn boek Les Météores. In de 17e eeuw worden de belangrijke meteorologische instrumenten

thermometers (Galilei) en barometers (Torricelli) ontwikkeld.

In de negentiende eeuw verzamelde men op allerlei gebieden grote hoeveelheden meetgegevens

– en de meteorologie was geen uitzondering. In verschillende landen werden meteorologische

instituten opgericht, met als doel gegevens uit het hele land te verzamelen, om zo de wetten

van het weer te ontdekken. De Nederlander Buys Ballot (bekend van zijn wet) speelde hierin

een belangrijke rol, zowel nationaal als internationaal.

7.9.1 Mogelijke vraagstellingen:

Hierbij een aantal mogelijke invalshoeken voor je eindopdracht. Let op dat je geen totaalhis-

torie probeert te geven. Kies een tijdsvak en baken je onderwerp goed af.

– De Meteorologie van Aristoteles. Verklaar enkele meteorologische verschijnselen volgens

Aristoteles en ga na wat er aan deze theorieën klopt en niet klopt volgens onze moderne

opvattingen.

– De ontwikkeling van meteorologische instrumenten. Welke ontwikkelingen hebben de ther-

mometer en de barometer doorgemaakt? Zijn het wel twee afzonderlijke instrumenten?

En waarom hebben ze in de beginperiode overeenkomsten?

– De oprichting van het KNMI. In 1854 richtte Buys Ballot het KNMI op. Zijn ideaal was

een weerkundig instituut waar meetgegevens uit heel Europa verzameld en geanalyseerd
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werden. In hoeverre is het hem gelukt om dit ideaal te verwezenlijken? En hoe kwam het

KNMI eigenlijk tot stand? Waar haalde Buys Ballot het geld en de mensen vandaan?

7.9.2 Meer informatie:

http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/huygens/index.html
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