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Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de Decaan,
Geachte dames en heren,
U ziet hier een bloem: de Campanula, ook wel bekend als het klokje (figuur 1).
De term ‘Campanula’ staat echter niet voor een enkele soort. ‘Campanula’
staat voor een geslacht van bloemen, waar wel zo’n driehonderd soorten onder vallen. De beeltenis zoals we ze hier zien vertelt ons dat al die klokjes een
variërend, gekarteld blad hebben, en een klokvormige bloem, met zo’n vijf à
zes bladeren, en een duidelijk zichtbare doosvrucht. Ze is getekend door de
bekende Duitse illustrator Georg Ehret, en vervolgens gegraveerd door de
Amsterdamse kunstenaar Jan Wandelaar. Het beeld is te vinden in de Hortus
Cliffortianus, het bekende taxonomische werk van Carl Linnaeus, gemaakt
terwijl deze de gast was van bankier George Clifford op diens landgoed de
Hartecamp in Heemstede. Ehrets beeld diende het geslacht Campanula te illustreren: het moest op handzame wijze de karakteristieke eigenschappen van
de klokjes in één beeld samenvatten, zoals onmiddellijk duidelijk wordt als we
naar de voorgaande pagina in Linnaeus’ boek kijken: dat is de inhoudsopgave
van de sectie over Campanula.1
Figuur 1

G. Ehret/J. Wandelaar, Campanula, Tab. VIII in Carl Linnaeus, Hortus
Cliffortianus, Amsterdam: 1737

Bron: Missouri Botanical Garden
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Het beeld van Ehret is er niet om ons in groot detail één enkele plant voor te
toveren, maar om ons de karakteristieke eigenschappen van een hele verzameling planten te tonen; hier wordt niet een echte plant afgebeeld, maar een
groep planten. Dat het niet een echte plant kan betreffen wordt duidelijk als
we kijken naar hoe bijvoorbeeld de bloem weer is gegeven: deze is op een
vreemde manier gedraaid ten opzichte van de steel opdat we héél precies haar
binnenste kunnen zien. Ook de bladeren lijken zich haast in rechte hoeken te
verhouden tot de bladspiegel en vertonen geen enkele imperfectie; geen
scheurtje of verkleuring is te zien. Kortom, met dit beeld wil Linnaeus, middels zijn medium Ehret, ons overtuigen van wat de wezenseigen kenmerken
van klokjes zijn en waarom ze als geslacht te erkennen zijn; Linnaeus, zogezegd, heeft de ware karakteristieken van de plant willen vatten en toont deze
aan ons. Het deert niet dat we niet een echte plant zien. Linnaeus is er van
overtuigd ons iets veel wezenlijkers te tonen. Hij laat ons een stukje waarheidnaar-de-natuur, de idee, de essentie van de Campanula zien.
Mijn collega wetenschapshistorici zullen een sterk vermoeden hebben van
wat ik nu onmiddellijk volgend zal gaan vertellen, want zij zijn reeds bekend
met het fundamentele werk van Lorraine Daston en Peter Galison.2 Daston en
Galison hebben laten zien dat gedurende de 19e-eeuw er een nieuwe manier
van kijken en een nieuwe manier om de natuur weer te geven opkwam. Deze
manier van kijken richtte zich juist niet op de ware essentie maar op precisie
en exacte natuurgetrouwheid. Ik heb het hier over de objectieve weergave: de
weergave die alle onvolkomenheden in groot detail toont, en die ons de wereld laat zien zonder enige vorm van ingrijpen. Deze manifesteerde zich gaandeweg in alle geledingen van ons kennen. Ze is wederom het best te illustreren
aan de hand van een beeld.
Ik laat u nu een sneeuwvlok zien, overgenomen uit het boek Schneekrystalle
uit 1893 van Gustav Hellmann3 (figuur 2). Het is een foto. Als u goed kijkt,
dan kunt u duidelijk een aantal imperfecties zien. De kristallen lijken precies
symmetrisch maar dat zijn ze net niet: iedere keer wordt de symmetrie verstoord of gebroken. Het grote kristal in het midden, bijvoorbeeld, is helemaal
nergens echt symmetrisch. Ook het kleintje er rechts naast heeft dan wel armen die in elkaars verlengde liggen, maar ze zijn net niet even lang of er is wel
een ander detail dat niet helemaal klopt. We zien een exact en natuurgetrouw
beeld van sneeuwvlokken, met alle imperfecties die daarbij horen.
Hellmann gaf sneeuwkristallen op een heel andere manier weer dan John
Nettis en James Glaisher in de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw deden. Deze onderzoekers bespraken sneeuwvlokken als bestonden ze
uit een aantal volkomen symmetrische ideaaltypen. Hun tekeningen van
sneeuwvlokken waren tekeningen die exacte symmetrie toonden (figuur 3),
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net als dat Linnaeus een ideaaltype van het klokje afbeeldde. Er werd dan wel
zijdelings opgemerkt dat er in werkelijkheid een oneindig aantal afwijkingen
in de natuur aangetroffen werd, en dus dat in feite niemand ooit echt een
zuiver symmetrische sneeuwvlok had gezien, maar dat deerde niet: de essentie
was van belang.4
Figuur 2 Sneeuwvlokken, uit: G. Hellmann, Schneekrystalle, Berlin: Rudolf Mückenberger, 1893, tabel 1

Bron: Universiteit Göttingen, Digitalisierungszentrum
Figuur 3 John Nettis, ‘An account of a method of observing the wonderful configurations of the smallest shining particles of snow’, Philosophical Transactions of the
Royal Society, 49 (1755), 644-648

Bron: Royal Society
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Voor latere sneeuwonderzoekers als Hellmann volstond zo’n houding in het
geheel niet. Idealiseren naar je eigen intuïtie door het wegpoetsen van onvolkomenheden was geheel in tegenspraak met hoe een deugdzaam wetenschapper te werk diende te gaan. Het weergeven van een geïdealiseerde sneeuwvlok
behelsde het begaan van een grove zonde tegen de juiste manier van kennis
verkrijgen. Een onderzoeker die dat deed was te zwak om de wil om het beeld
aan te passen naar zijn eigen intuïties in te tomen; om zijn wil, à la Schopenhauer, te onderdrukken: zo’n onderzoeker ontbrak het aan de deugd van objectiviteit. Gaandeweg de negentiende eeuw – toe te schrijven aan een heel
samenstel van factoren, zoals de opkomst van fotografie, de introductie van
mechanische productieprocessen en de invloed van de Duitse idealisten en
hun tegenpolen5 – was de nieuwe norm van de objectieve wetenschapper ontstaan: kennis was slechts te verkrijgen door diegenen die in staat waren hun
wil in voldoende mate te onderdrukken en aldus de natuur zonder vooringenomenheid, direct, weer te geven. Objectiviteit werd inmiddels gezien als een
noodzakelijke epistemische deugd: een deugd die iemand in staat stelt tot kennis te komen. Sneeuwonderzoeker Hellmann zou nooit een precies symmetrische ideaalvorm van een sneeuwvlok weergeven, zoals Linnaeus ons een kleine eeuw eerder met volle overtuiging wel een bloem voor voerde zonder
kreukel, zonder verkleuring en zonder een enkel scheurtje. Inmiddels was de
consensus dat een dergelijke geïdealiseerde afbeelding blijk zou geven van een
gebrek aan deugdzaamheid; een gebrek dat het verkrijgen van eigenlijke kennis in de weg zou staan, en ons daarvan weg zou voeren.
Laten we even wat afstand tot het voorgaande nemen en een aantal algemene constateringen vast stellen. Wat hebben we geleerd uit het voorgaande?
Ten eerste: we hebben geleerd dat een epistemische norm als ‘objectiviteit’ er
niet altijd al was en dus dat haar aanwezigheid niet vanzelfsprekend is. Dus,
we hebben geleerd dat het begrip ‘objectiviteit’ een geschiedenis heeft. Ze is
niet een tijdloos en vaststaand element van onze manier van kennisvergaring.
Met andere woorden: de wetenschappelijke praktijk zelf is contingent, oftewel,
er is niet een tijdloze methode die toe te passen zou zijn door inwisselbare
wetenschappers: de persoon van de wetenschapper en het tijdsgewricht waarin deze zijn werk doet speelt een grote rol in hoe de wetenschap beoefend
wordt. En hoe de wetenschap beoefend wordt, is gereflecteerd in het soort
kennis dat zich vormt. Dat heeft het verschil tussen de beelden van Linnaeus
en Hellmann ons duidelijk laten zien.
Er is echter nog een tweede, en voor vandaag belangrijker les te leren uit het
voorgaande. Om wetenschap te kunnen beoefenen, om kennis te kunnen vergaren op een manier die bijval en gezag oogst, is deugdzaamheid vereist. Objectiviteit is een belangrijk voorbeeld van een van de deugden die een moderDE IDEALE WETENSCHAPPER
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ne wetenschapper aan de dag moet leggen, maar ze is slechts een enkel voorbeeld van wat in feite een rijk en rijp palet aan deugden is. Zoals we net al
geconstateerd hebben laat de geschiedenis van objectiviteit natuurlijk ook
zien dat dat samenstel van deugden kan veranderen in de tijd, of aanleiding
kan zijn tot discussie over wat nu werkelijk de juiste houding bij kennisvergaring is. Kortom, de ‘ideale’ wetenschapper uit de titel van deze oratie, dat wil
zeggen, de opvatting die samenvat hoe de ideale kennis-vergarende persona
eruit ziet, is niet los te zien van zijn tijdsgewricht, en, ten tweede, die ideale
wetenschapper is ons voor te stellen als iemand met bepaalde deugden: epistemische deugden.6
Voor het moment zijn dit de belangrijkste constateringen, en ze hebben
vooral betrekking op, zoals gezegd, het eerste thema uit de titel van deze oratie. Maar laten we even vooruitlopen op wat later nog uitvoeriger besproken
zal worden door kort alvast de andere thema’s aan te stippen, en nog een
aantal verdere waarnemingen te doen. Laten we vast stellen dat, ten derde,
aangezien de professie van de wetenschapper een samenstel van persoonlijke
deugden vereist, een opleiding tot wetenschapper bij uitstek een opleiding is
waarin een persoon gevormd wordt. Om een wetenschapper te kunnen zijn,
om kennis te kunnen vergaren op een manier die geaccepteerd is en gedeeld
kan worden, moet je dus gevormd worden naar een gezamenlijk ideaal. Ten
vierde, de uitwerking en het eigen maken van epistemische deugden is natuurlijk niet iets dat zich alleen in het vergaren en maken van wetenschappelijke kennis manifesteert.7 Net als dat een objectieve houding in de wetenschap een gewaardeerde kwaliteit is, zo is ze dat ook in het maatschappelijke
verkeer. Daar is de objectieve houding een haast morele verplichting voor het
vormen van een oordeel van enig gewicht. Epistemische deugden zijn dus
deugden met een brede werking en in deze constatering ligt besloten de brede
waarde van het wetenschappelijk onderwijs. Maar over dat tweede thema uit
de titel kom ik straks nog te spreken; laten we eerst in wat groter detail kijken
naar die ‘ideale wetenschapper’ en hoe deze historisch geconditioneerd is geweest.

De ideale wetenschapper
Wat was het beeld van de ‘ideale wetenschapper’, en hoe is dit veranderd in de
loop van de geschiedenis? Welke deugden bracht het ideaalbeeld van de wetenschapper tot uitdrukking en hoe is dat beeld van invloed geweest op de
gevormde kennis? In de vroegmoderne tijd zag men een wetenschapper als
een soort priester die het Goddelijke Boek der Natuur voor ons openbaarde.8
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Zo schreef de Amsterdamse insectenonderzoeker Jan van Swammerdam in
1678 aan zijn vriend Melchisédech Thévenot: ‘Ik presenteer UEd. alhier den
almachtigen Vinger Gods, in de anatomie van een Luys; waarin gy wonderen
op wonderen opeengestapelt sult vinden, en de Wysheid Gods in een kleen
puncte klaarlyck sien ten toongestelt.’9 Aangezien God de natuur had geschapen, en deze perfect was, diende de natuurwetenschapper Gods waarheid en
perfectie na te streven. Het doen van onderzoek vereiste niet alleen morele
deugden, het kon ook de onderzoeker moreel verheffen. Zodoende was ware
filosofische kennis van de natuur verbonden met religieus moreel gezag. Het
was daarom van hogere kwaliteit dan het al te oppervlakkige empirische weten van ingenieurs en andere vaklieden, al konden in werkelijkheid die twee
kennistradities op eindeloos veel manieren in elkaar over lopen.
In de negentiende eeuw, met de opkomst van het mensbeeld van Darwin
en dat van de natuur als verzameling atomen, raakte de wereld, in de woorden
van socioloog Max Weber, onttovert. Hiermee raakte ook het expliciete morele gezag van de wetenschapper-als-priester uit beeld, hoewel het nooit helemaal zou verdwijnen. Weber betoogde in zijn befaamde lezing Wissenschaft
als Beruf dat wetenschap niet langer een roeping maar een doodgewoon vak
was geworden. En waarom zou je het daarmee oneens zijn in 1917, het jaar
van zijn lezing? De logisch positivisten begonnen zich te organiseren, in de
hoop de filosofie eindelijk een volledig neutrale en wetenschappelijke basis te
kunnen geven. Het intuïtieve, speculatieve en metafysische diende te worden
uitgebannen: het logisch positivisme zou niets anders toestaan dan blote zintuiglijke feiten die verbonden zouden moeten worden door de zuiverste logica. Zij staat daarmee symbool voor Webers onttovering. De laat negentiendeeeuwse wetenschapper zelf, zoals het ideaal van objectiviteit al tot uitdrukking
bracht, was er niet langer van overtuigd dat hij een goddelijke Waarheid zou
kunnen ontwaren. Hij was veeleer bescheiden en pragmatisch bezig om een
steeds beter vaststaande ‘Methode’, gevrijwaard van metafysica, toe te passen.
De ideale wetenschapper, aldus Weber, was als een neutrale plichtsdrager geworden, openbaar aangesteld om onveranderlijke kennis te constateren.10 De
deugd van de wetenschapper lag er vooral in zijn persoonlijke karakteristieken af te leggen en te onderdrukken.
Zie hier een voorbeeld van zo’n vroeg-twintigste-eeuwse topper: de natuurkundige Max Planck (figuur 4). Enerzijds heeft hij wel iets priester-achtigs
(inderdaad waren zijn vader en grootvader hoogleraar theologie), anderzijds
suggereert het beeld vooral een verantwoordelijke en efficiënte ambtenaar. Zo
zou hij bijvoorbeeld zeggen dat ‘de waarde van een nieuwe hypothese in de
natuurkunde niet in zijn duidelijkheid [gelegen is], maar in zijn bruikbaarheid.’11 Dat klinkt lekker doelgericht en weinig groots en meeslepend. Toch is
DE IDEALE WETENSCHAPPER
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dit de man die de eerste stap naar het quantum gezet heeft, oftewel, hij was
een van de prime movers van de ‘quantum revolutie’ die in het eerste kwart
van de twintigste eeuw gestalte kreeg. Niettemin, de grote Thomas Kuhn,
zonder twijfel de belangrijkste wetenschapshistoricus van diezelfde twintigste
eeuw, heeft in een genuanceerde en gedetailleerde studie geprobeerd aan te
tonen dat Planck juist niet het quantum introduceerde.12 Dat wil zeggen, er
kwam wel een kleinste fundamentele waarde voor de grootheid actie in zijn
formules voor, maar Planck schortte zogezegd zijn interpretatie op, dan wel
sprak hij het vermoeden uit dat die kleinste actie nog wel uit zijn formules
weg te poetsen zou zijn. In Kuhns versie was Plancks positie dus juist niet
revolutionair, althans, er was geen revolutionaire stap in Plancks denken te
ontwaren.
Figuur 4

Max Planck (1858-1947) in 1930

Bron: Smithsonian Library

Kuhns studie werd niet eenzijdig positief ontvangen. Sterker nog, Martin
Klein, leermeester van een van mijn leermeesters, hoogleraar te Yale en eens
hoofdredacteur van de Einstein Papers, en, tot slot, voormalig bezoekend Zeeman hoogleraar aan deze universiteit, was het hartgrondig met Kuhn oneens.
Hij serveerde Kuhns boek af als ‘revisionist history.’13 Toch heeft Kuhns versie
nog steeds veel gezag, en het is niet zo moeilijk in te denken waarom. Kijk nog
eens naar de getoonde foto van Planck: we zien een behouden, rustige man,
niet iemand die grote revoluties wenst te ontketenen. Kuhns analyse beantwoordt aan ons beeld van Planck. Maar is dat beeld van de bedachtzame,
neutrale en efficiënte ambtenaar wel terecht? Als denker over wetenschap zou
10
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Planck zich uitspreken vóór de ambitieuze poging een alomvattend Weltbild
te scheppen, en hij was fel gekant tegen anti-metafysische tendensen in de
epistemologie. Volgens Planck was wetenschappelijke vooruitgang niet te verwachten van dwingende logica, maar van artistieke creativiteit en verbeelding.14 Het getoonde portret (figuur 4) beantwoordt aan de levende herinnering van Planck als eminent bestuurder die, met name in Duitsland, nog
steeds geëerd wordt om zijn rol in het vrijwaren van de Duitse wetenschap
van al te grote schade die mogelijk door Nationaal-Socialisten toegebracht
had kunnen worden. Het beeld zelf stamt uit 1930. Is dat beeld wel toepasselijk? Hoe zag Planck er rond 1900 uit, toen hij zijn voorzet tot de quantum
theorie deed?
Figuur 5 Max Planck in 1901

Bron: Max Planck Gesellschaft

In 1901 zien we een heel andere Planck: we zien een deugniet met een sardonische glimlach en een twinkeling in de ogen; we zien iemand die zich door
niets gelegen zou laten liggen om de wereld van de wetenschap eens flink op
te schudden, al moet ie, net als Goethe’s Faust, er een pact met de duivel voor
sluiten.
Op grond van het voorliggend bronmateriaal is er eigenlijk geen keuze te
maken tussen Kuhns of Kleins versie van Plancks werk.15 Onze kleine studie
waarbij we gebruik maken van Plancks beeltenis kan natuurlijk ook geen uitDE IDEALE WETENSCHAPPER
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sluitsel geven. Ze biedt ons echter wel andere inzichten. Ten eerste, hoe wij
Planck begrijpen en denken te kunnen waarderen kleurt natuurlijk hoe we
zijn wetenschap zien. Vice versa, een eigen voorkeur voor de ene dan wel de
andere versie van Planck verraadt ook iets over hoe wij zelf denken dat creativiteit in de wetenschap werkt. Met andere woorden, de keuze die wij maken
voor ideale wetenschapper reflecteert wat onze voorkeuren zijn, hoe wij denken dat wetenschap het beste gedaan wordt: welke kwaliteiten en deugden de
ideale wetenschapper heeft die die wetenschap zou moeten maken. Het hoeft
daarom niet te verbazen dat in de geschiedenis de priester plaats maakte voor
de Pruisische ambtenaar: het ideaalbeeld van de wetenschapper lijkt gekleurd
door die maatschappelijke rol die op enig moment als meest deugdzaam gezien wordt. En dat ideaalbeeld doet zich gelden: zoals we zagen met de opkomst van objectiviteit is er een relatie tussen het vigerende ideaalbeeld van
de wetenschapper en de aard van de kennis die gevormd wordt. Het benadrukken van intuïtie dan wel precisie resulteerde namelijk in een symmetrische dan wel onregelmatige sneeuwvlok. De keuze van ideaal – oftewel, welke
Planck we ons als voorbeeld stellen: de priester, de ambtenaar of de Faust – is
daarmee niet neutraal. Het maakt uit welke deugden we benadrukken voor
het soort kennis dat we krijgen.

Albert Einstein als ideaal
Wanneer we het hebben over de ideale wetenschapper is Max Planck geen gek
gekozen onderwerp, al was het maar omdat iemand die we nu zelf vaak als
ideale wetenschapper noemen, uitgerekend Planck als voorbeeld koos. Ik heb
het dan over Albert Einstein. En Einstein sprak de volgende woorden bij de
viering van Plancks zestigste verjaardag:
De tempel van de wetenschap heeft vele vertrekken, en men vindt er een
grote verscheidenheid aan kostgangers. Velen werken in de wetenschap
wegens het genoegen een grote intellectuele kracht te kunnen ervaren.
Wetenschap is voor hen als een sport waarmee rijke ervaringen zijn op te
doen, of ambities mee kunnen worden gestild. Anderen bieden hun geesteskinderen aan op het altaar van de wetenschap met alleen toepassingen
voor ogen. Wanneer er een engel van de Heer zou neerdalen om al deze
mensen uit de tempel te verdrijven, dan zou het aantal aanwezigen bijzonder uitgedund raken. Toch zouden er nog enkelen overblijven, uit heden
en verleden. Onze Planck is een van hen, en daarom houden we zozeer van
hem.16
12
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Figuur 6 Albert Einstein (1879-1955) in 1947

Bron: Library of Congress

Einstein spreekt hier over de wetenschap in religieuze zin. Zij levert zingeving: ‘men komt tot de wetenschap,’ ging hij voort, ‘om te kunnen ontsnappen aan de sleur en het vulgaire karakter van het dagelijkse bestaan, en de
dwang van de eigen alsmaar veranderende verlangens.’17 Alleen bijzondere
mensen als Planck waren in staat het ‘paradijs’ voorbij ‘het slechts persoonlijke’18 na te streven, aldus Einstein. Zo beschikte Planck, in Einsteins woorden, over een ‘onuitputtelijk geduld’ en een bijzondere ‘vasthoudendheid’
waarmee hij zich ‘wijdde aan de meest algemene problemen van onze wetenschap.’19 Het streven naar het algemene, het onveranderlijke, het objectieve
was voor Einstein een manier om weg te komen uit de ‘gevangenis’ van het
‘individuele bestaan.’ Het ‘kosmisch religieuze gevoel’ bereikt men volgens
Einstein door ‘het heelal als enkelvoudig significant geheel te ervaren.’20
Dit laatste brengt ons bij Einsteins eigen grootse wetenschappelijke project:
zijn vergeefse pogingen alle natuurkrachten in één enkele ‘unificerende’ wiskundige formule te vangen.21 Dat streven was deugdzaam, aldus Einstein, en
dat benadrukte hij keer op keer. Hij benadrukte het in zijn weergave van het
DE IDEALE WETENSCHAPPER
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leven en werk van Planck, en in het weergeven van zijn eigen geschiedenis,
waarbij hij zich er gaandeweg alsmaar beter van bewust was dat hij inmiddels
zelf velen tot voorbeeld strekte. Die potentiële navolgers probeerde Einstein
middels zijn biografische schetsen zijn kant van de theoretische natuurkunde
op te bewegen.22 Hij zette dus zijn eigen rol als ideaal voorbeeld in om zo zijn
collega’s te inspireren zijn soort van onderzoek te gaan doen.
Zo zei Einstein dat ‘de gravitatievergelijkingen [van de relativiteitstheorie]
alleen te vinden waren geweest met een zuiver formeel beginsel […], dat wil
zeggen, door te vertrouwen in het idee dat de natuurwetten de grootst mogelijke logische eenvoud bezitten.’23 In werkelijkheid had Einstein zich ook bediend van veel minder formele, meer empirisch gemotiveerde en natuurkundige principes24 – maar dat werd meer en meer door hem onder het tapijt
geveegd. Zijn latere unificatiepogingen waren daarentegen haast volledig mathematisch van aard en juist daarom controversieel. Anderzijds was de uiterst
succesvolle quantumtheorie, die hij ook om filosofische redenen afkeurde,
vooral met empirische methoden afgedwongen. Inmiddels, in de tweede helft
van zijn leven, vond Einstein die manier van werken schromelijk overschat:
‘mensen zijn doorgaans doof voor de sterkste argumenten, terwijl ze alsmaar
geneigd zijn de nauwkeurigheid van metingen te overschatten.’25 Afwijzen
van een theorie wegens tegenspraak met de waarneming was ‘triviaal’ en ‘van
buiten afgedwongen.’ Een ‘ware theoreet’, benadrukte Einstein, gelooft dat
begrip ‘gestoeld dient te zijn op premissen van grote eenvoud’26 – en precies
die overtuiging over de ideale wetenschapper sloot nauw aan op hoe hij inmiddels zelf zijn onderzoek inrichtte.
In 1926 correspondeerde Einstein uitvoerig met de experimentator Emil
Rupp over een proef over het proces van lichtemissie, bedacht door hemzelf.
Het experiment zou al dan niet tonen dat het uitzenden van licht instantaan,
in een momentane flits, plaats zou hebben, dan wel dat het van een bepaalde
aflopende duur zou zijn. De eerste uitkomst zou de positie van Einsteins idee
van een lichtdeeltje flink versterken, maar zijn theoretische analyse overtuigde
hem gaandeweg van de juistheid van de andere uitkomst.
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Figuur 7 Licht wordt door de omhoog bewegende bundel atomen K naar een
Michelson interferometer uitgezonden. Deze bestaat uit lens L, halfdoorlatende
spiegel S0 en spiegels S1 en S2. Rotatie van de spiegel S1 is nodig wegens optredende
Doppler-effecten. Bij F wordt al dan niet een interferentiepatroon waargenomen:
indien lichtemissie instantaan is, zou de weergegeven spiegelrotatie geen interferentie moeten geven.

Bron: Einstein 1926, p. 337 (noot 27)

U ziet hier een diagram van Einsteins hand dat de proef samenvat en dat hij
aan Rupp verstuurde (figuur 7). Dit diagram, met de weergegeven spiegelrotatie, werd precies zo door Rupp bevestigd.27 Echter, acht jaar later stortte
Rupps carrière in elkaar wegens aanhoudende verwijten van fraude, en ook
deze proef bleek niet te kloppen. Einstein had in zijn tekening een klein foutje
gemaakt en de rotatierichting van een van de spiegels verkeerd om getekend.
Juist die verkeerde rotatierichting had Rupp bevestigd.
Figuur 8 Experimenteel fysici Walther Gerlach en Eduard Rückardt publiceerden
onderstaande figuur om aan te tonen dat Rupp Einsteins experiment niet werkelijk
had uitgevoerd aangezien hij de rotatiehoek verkeerd om gemeten had. Einstein had
deze abusievelijk verkeerd getekend in de oorspronkelijke figuur (d.i. figuur 7).

Bron: W. Gerlach en E. Rückardt, ‘Über die Kohärenzlänge des von Kanalstrahlen
emittierten Lichtes’, Annalen der Physik, 24 (1935), 124-126
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De tweede, gecorrigeerde figuur van deze proef verscheen in 1935 (figuur 8),
toen iedereen over Rupp heen viel. Zijn critici wilden er voor eens en altijd
mee laten zien dat Rupp zijn metingen uit zijn duim zoog. Het experiment
was in feite met de toenmalige stand van de techniek helemaal niet uit te
voeren, zoals ook de experts betreffende de gebruikte lichtbron (een bundel
ionen bekend als een ‘kanaalstraal’) al in 1926 uitdrukkelijk hadden betoogd.
Einstein had aanvankelijk die kritiek genegeerd en was zonder omhaal met
Rupp in zee gegaan. Hij was zelfs niet achterdochtig geworden toen deze alsmaar zijn meetgegevens bijstelde na eerder commentaar. Hoe is deze houding
van Einstein te begrijpen? Welnu, Einstein was overtuigd van zijn eigen theoretische analyse zodat hij zich niet kritisch verhield tot Rupps werk – dit bevestigde immers zijn ideeën.28 En het afwijzen van een theorie op grond van
tegenspraak met experiment was ‘triviaal’ en ‘van buiten afgedwongen’, niet
waar? Dat, althans, hebben we Einstein zonet horen beweren in zijn pogingen
zijn unificatieprogramma te rechtvaardigen.
Einsteins latere werk liet zich nauwelijks in met het empirische. Dat was in
het begin van zijn carrière anders en het zijn die jaren, grofweg van 1905 tot
1920, dat hij zijn grootste successen behaalde, zoals de formulering van de
algemene relativiteitstheorie. Het latere oeuvre, van na 1920 en overwegend
gericht op mathematische unificatie, werd stevig bekritiseerd. Het vond haast
geen navolging. De afwijzing beperkte zich niet tot Einsteins ideeën. Zijn professionele persona werd ook als niet deugdzaam af geserveerd. Robert Oppenheimer, Einsteins baas op het Institute for Advanced Study en voormalig leider van het Manhattan project, verweet hem ‘zijn tijd te hebben verspild’,
noemde hem ‘compleet kierewiet’ en ‘los gezogen van de professionele fysica’.29 Einstein, daarentegen, vatte zijn unificatie project juist als bijzonder
deugdzaam op. Zo zei hij dat ‘het niet de vruchten van het onderzoek zijn die
de mens verrijken en verheffen, maar de wil om te begrijpen.’ En ‘begrijpen’,
aldus Einstein, was unificeren: het brengen van een conceptuele, wiskundige
eenheid en, zoals hij het zou noemen ‘logische eenvoud’ in de beschrijving
van de natuurkrachten.30
Voor Einstein was het idee dat de natuur in eenheid en onderlinge samenhang geconcipieerd diende te worden sterk gerelateerd aan het religieuze sentiment dat ik al eerder noemde. Levensvervulling en morele deugdzaamheid
lagen besloten in de zoektocht naar een rationele en geünificeerde beschrijving van de natuur. Die overtuiging deelde Einstein met een Amsterdamse
filosoof: hij deelde die overtuiging met Baruch Spinoza. Spinoza was allicht
Einsteins grootste persoonlijke en intellectuele voorbeeld. Hij was in ieder geval, in de woorden van historicus Max Jammer, Einsteins ‘favoriete filosoof’.31
Einsteins waardering is niet helemaal los te zien van de enorme aandacht die
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Spinoza in Weimar Duitsland ten deel viel: Spinoza werd bijzonder gevierd
door Duitse joden in de Weimar jaren. Spinoza’s seculiere positie en duidelijk
joodse identiteit werd aantrekkelijk bevonden door een gemeenschap die haar
assimilatie in toenemende mate onder druk zag komen te staan.32 Einsteins
waardering van Spinoza had echter al veel eerder aangevangen, in zijn Zwitserse studententijd. Hoe dan ook, Spinoza meende in zijn Ethica dat het welzijn van de mens niet gelegen is in het najagen van uiterlijkheden of het bijgeloof van geïnstitutionaliseerde religies, maar in het deugdzame streven de
eeuwige natuurwetten te kennen. De natuur, aldus Spinoza, was niet slechts
geschapen door, maar volledig synoniem met een onpersoonlijke en abstracte
God. Hoe meer we Gods ware ideeën kennen, met andere woorden: hoe beter
we de natuur begrijpen, des te vrijer we zijn, want met des te meer gemoedsrust kunnen we de slagen van het leven ondergaan. Ook Spinoza, net als Einstein, zag in de rationele contemplatie van Gods eenheid een manier om aan
het ‘slechts persoonlijke’ te kunnen ontsnappen. Einstein onderschreef deze
ideeën van harte – zo zei hij in ‘Spinoza’s God’ te geloven, ‘die zich onthult in
de ordelijke harmonie van het bestaande.’33 Einstein stelde dat alleen degenen
die zich door ‘Spinoza’s Amor Dei Intellectualis’ lieten inspireren genoeg ‘onvermoeibare toewijding’ aan de dag zouden kunnen leggen voor grootse wetenschap.34 Slechts met voldoende toewijding en nederigheid, meende Einstein, was het ‘kosmisch religieuze gevoel’ te ervaren en ‘het sublieme en de
schitterende orde in zowel de natuur als de wereld van het denken’ te vatten.35
Samen met Spinoza vond Einstein dat wetenschap zowel zingeving als deugdzaamheid kan brengen. Tegelijkertijd, aldus Einstein en Spinoza, stelt de
wetenschap hoge eisen aan haar beoefenaren, eisen die een deugdzaamheid
verlangen die zowel moreel als epistemisch in zijn oorsprong en in zijn uitwerking is.
In Einstein herkennen we de goethiaanse romanticus, maar ook de objectieve wetenschapper die het tijdloze wenst te zien. En in Planck herkennen we
zowel de priester als de ambtenaar – en zo lopen verschillende beelden en
ideaaltypen altijd door elkaar heen. Maar met deze voorbeelden zijn we eigenlijk nog steeds niet verder gekomen dan de eerste helft van de twintigste eeuw,
en hebben we ons ook nog eens beperkt tot een klein en select gezelschap.
Laten we even terugkeren naar Webers ambtenaar, en volgen hoe die, in lijn
met het moderne ideaalbeeld van de ideale burger, veranderd is.
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Figuur 9 Het Natuurkundig Laboratorium van Philips in de late jaren tachtig

Bron: Ed van der Elsken, NatLab, Eindhoven: Philips

De ideale wetenschapper vandaag
Het beeld van de wetenschapper als een moreel neutraal instrument die een
universele methode toepast kwam overeen met het idee dat, om tot wetenschapper gevormd te worden, een student zijn eigen overtuigingen af zou
moeten leggen op het moment dat hij de academische wereld, dat wil zeggen,
de universiteit, binnen stapt. Daar zou deze geïnitieerd worden in een verondersteld waardenvrije en dus onbevooroordeelde wereld van de vrije en
nieuwsgierige wetenschap. Het is deze overtuiging, leert historicus Steven
Shapin ons, die er toe leidde dat in de jaren vijftig en zestig er onder wetenschapssociologen als Robert Merton het idee post vatte dat wanneer een afgestudeerd onderzoeker dan op een later moment in een industrieel laboratorium terecht kwam, hetgeen inmiddels in grote getale gebeurde, deze
onmiddellijk zou ervaren in een wezensvreemde omgeving te zijn aanbeland.
Dit zou aanleiding geven tot allerlei morele dilemma’s. Het beste was dan
maar om de idealen van een onbevooroordeelde wetenschap te negeren en te
accepteren dat men als enigszins gecompromitteerd door het werkende leven
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diende te gaan. Inmiddels is gebleken, echter, dat dit sentiment vrijwel geheel
ontbrak in precies die industriële omgevingen zelf: hier werd juist ook op vrij
onderzoek ingezet, en het getoonde beeld van Ed van der Elsken van het Philips Nat. Lab. is daarbij treffend gekozen (figuur 9). Persoonlijke deugden als
‘samenwerkend, moedig, integer’ of ‘eerlijk’ werden niet weggecijferd, maar
juist geëxpliciteerd en van het hoogste belang geacht.36 Het lijkt er dus op dat
de academische wetenschap haar eigen omgeving, althans in het gezaghebbende werk van Merton, onterecht als uniek en moreel bevoorrecht had waargenomen.
Tegenwoordig is de grens tussen academisch en industriële of commerciële
wetenschap verder vervaagd, en soms überhaupt nog maar moeilijk te herkennen. Een Nederlandse universiteit in het oosten van het land noemt zich
inmiddels al enige tijd ‘De ondernemende universiteit’ en de meest succesvolle IT-bedrijven richten in Californië en elders enorme complexen op die ze als
universiteitscampus inrichten – Google onderhoudt zelfs wereldwijd een netwerk van zulke locaties, inderdaad genaamd ‘Campuses’, waar lokale startups
werkruimte, financiering en ook elkaar kunnen vinden.37 Architectonisch lijken die eigenlijk wel op ons mooie Science Park (figuur 10) en ook qua bevolkingssamenstelling en dress code zijn deze twee werelden moeilijk uit elkaar te
houden. Wat betekent dit dan voor het vigerende ideaalbeeld van de wetenschapper en zijn deugdenhuishouding?
Figuur 10 Science Park, Amsterdam

Bron: Universiteit van Amsterdam
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De ideale wetenschapper wordt in toenemende mate de persona van de ‘ondernemer’ aangemeten. Hij of zij neemt risico in tijd of geld, met de belofte
meerwaarde voor samenleving of, in sommige gevallen, aandeelhouders te
creëren. Het wetenschapssysteem is in overeenstemming met dat beeld ingericht, waarbij de verdeling van publieke middelen middels competitie is georganiseerd. Daarmee is het bestaan van de wetenschapper onzekerder geworden. Dat vormt een scherp contrast met bijvoorbeeld de ervaringen van een
naoorlogse wetenschapsbestuurder als Gerrit Sizoo, die vooral inzette op
‘planning’ en een vaste stroom publieke middelen tegemoet kon zien, die ook
nog eens alsmaar in omvang toenam.38 Inmiddels vinden publieke wetenschap, private wetenschap en de oneindige variëteit aan mengvormen daartussen overwegend op projectbasis plaats. De financiering wordt toegekend
in interacties die vaak van korte duur zijn: na een ‘pitch’, of, in de taal van de
Nederlandse onderzoeksfinancier NWO, het ‘interview’. Een dikke huid, het
vermogen tot samenwerken, de capaciteit om netwerken te vormen en te onderhouden en, vooral, het effectief kunnen communiceren zijn deugden en
kwaliteiten die van groot belang zijn geworden. Het idee van de inwisselbare,
moreel neutrale wetenschapper is meer achterhaald dan ooit: toekenning van
financiering geschiedt bij uitstek op grond van een beoordeling van de persoon van de wetenschapper.39 Dat is bij het oordeel geveld door de Californische venture capitalist niet veel anders dan in het geval van de vaderlandse
NWO-commissies: de persoonlijke indruk die een wetenschapper maakt zijn
bepalend geworden.
Allereerst is natuurlijk op te merken dat deze wijze van toekenning van
financiële middelen in vergelijking met het verleden een veel directer, meer
transparant en expliciet proces geeft. In het verleden, althans in de academische wereld, werden dergelijke besluiten meer impliciet en informeel genomen. De beelden en het vocabulaire van winnaars en verliezers zijn van de
huidige praktijk een haast natuurlijk bijverschijnsel – de ideale wetenschapper
anno nu is eerst en vooral iemand met een flink gevulde onderzoeksbeurs,
drukt menig universitair communicatiemedium tegenwoordig uit.
Er is echter een ander bijverschijnsel waar ik hier nu graag de aandacht op
wil vestigen, en dat heel in het bijzonder zich doet gelden in de Nederlandse
context. Omdat middelen voor wetenschappelijk onderzoek in belangrijke
mate worden verdeeld door processen bij NWO is de invloed van die processen op de universiteit groot. Dit is eens te meer het geval sinds het doorvoeren
van de ‘Plasterkkorting’, het overhevelen van 100 miljoen euro van de universitaire begrotingen naar de NWO-begroting door voormalig minister Ronald
Plasterk in 2009. Nu is de universiteit een uitzonderlijk leuke plek om te mogen werken, en veel mensen willen dat. En dus, in de woorden van VSNU
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topman Karl Dittrich: ‘[Zijn] wij […] als universiteit vanaf dag één dat mensen binnen komen bezig met selecteren. Onze kerntaak is onderzoek, dus
zoeken we onderzoekstalent,’ vervolgt Dittrich in NWO-blad Hypothese in
juli 2013.40 Dittrich doet zijn uitspraak in een discussie-interview over
NWO’s Vernieuwingsimpuls, waarin hij praat met toenmalig Rathenau directeur Jan Staman. Deze laatste wierp tegen dat er mogelijk andere onderzoekskwaliteiten van belang zouden kunnen zijn dan die waar de tamelijk nauw
gedefinieerde Vernieuwingsimpuls zich op richt. Vervolgens steggelden de
heren wat over de te kleine onderlinge verschillen bij de besluiten over honorering of geen honorering, de te hoge aanvragendruk, en meer van dat alles,
waarmee we inmiddels, vier jaar en allerlei hooggeleerde protestbewegingen
verder, nog weer heel veel meer vertrouwd mee zijn geraakt.
Maar wat valt er nu werkelijk op aan Dittrichs opmerking? Wat opvalt is
dat hij als VSNU voorman als kerntaak van de universiteit als enige het doen
van onderzoek noemt. Het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs wordt
in het gesprek verder in het geheel niet verwaardigd. Blijkbaar is bij de selectie
van ‘talent’ het geven van onderwijs geen criterium waar op gelet dient te
worden. En inderdaad speelt onderwijsinzet in de beoordelingen van de kandidaten via de Vernieuwingsimpuls geen enkele rol, en eigenlijk op werkelijk
geen enkel moment in de NWO beoordelingen. NWO bepaalt de facto wie er
op ’s lands hoogste onderwijsinstituut carrière mag maken, welke thema’s er
ruim baan krijgen, maar betrekt het onderwijs in het geheel niet in zijn overwegingen. Is er dan werkelijk geen enkel verband aan te wijzen tussen de
persoonlijke kwaliteit, oftewel, de deugdzaamheid van de wetenschapper, en
zijn rol als docent?

Het wetenschappelijk onderwijs, en haar geschiedenis
Met het stellen van die vraag zijn we bij de kern van deze oratie aangekomen:
de ideale wetenschapper, het wetenschappelijk onderwijs, en hun geschiedenis. Ik wil u nog een laatste keer meenemen naar het verleden, en allereerst
naar de tijd dat er inderdaad geen institutioneel verband bestond tussen het
geven van onderwijs enerzijds en het doen van onderzoek anderzijds. In de
achttiende eeuw vond wetenschap voornamelijk plaats in burgerlijke genootschappen en gezelschappen, en was de universiteit een plek waar vrijwel alleen onderwijs gegeven werd; kennis werd er doorgegeven, niet ontwikkeld.
Dat veranderde in de negentiende eeuw, en natuurlijk op de meest dramatische wijze in Pruisen.
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Laten we het bekende Pruisische voorbeeld nog eens in ogenschouw nemen41 en daarbij ons beseffen dat het Pruisische voorbeeld niet vrijblijvend is
in deze ruimte: de herinrichting van het Nederlandse hoger onderwijs en de
omzetting van het Amsterdamse Atheneum Illustre naar Universiteit in 1876
zijn er naar gemodelleerd.42 Als instelling die zich alleen op utilitair opgevat
professioneel hoger onderwijs richtte werd de Pruisische universiteit in de late
achttiende eeuw gebrek aan moreel gezag en relevantie verweten. Om het tij
te keren ging een groep hervormers, onder leiding van filosofen en humanisten als Johann Gottlob Fichte, Friedrich Schelling en Wilhelm von Humboldt
betogen dat Wissenschaft onderwezen moest worden. Een opvoeding in de
wetenschap diende een persoonlijke ontwikkeling te bewerkstelligen die vervat lag in het aanleren van intellectuele, morele en esthetische vermogens. Een
opvoeding in de wetenschap diende aldus de befaamde Bildung te realiseren.
Fichte meende dat het de opdracht van de universiteit moest zijn om de
studenten ‘de kunst der kritiek [en] het onderscheid tussen het ware van het
onware’43 bij te brengen. Het moest de taak van de universiteit worden de
student oordeelsvermogen en onafhankelijkheid te onderwijzen. Volgens
Schelling stelde de wetenschap haar beoefenaren voor zowel een epistemische
als een morele opgave en was zij daarom bij uitstek op haar plek op de universiteit; een leven in de wetenschap bracht de student dus niet alleen het zo
nodige oordeelsvermogen maar ook morele verheffing bij. Ook Fichte sloeg
het belang van morele hervorming hoog aan. Een docent op de universiteit
moest dan ook, in zijn woorden, ‘moreel de beste man van zijn generatie
zijn.’44 Voorts moest de hoogleraar zelf creatief wetenschapper zijn om studenten te kunnen onderwijzen in een leven in de wetenschap. De universiteiten, aldus Von Humboldt, ‘doceren kennis als eeuwig open probleem en dienen daarom altijd onderzoek te doen.’45
In de achttiende eeuw was de ideale docent juist niet dezelfde persoon als
de ideale wetenschapper. Wetenschapper en docent werden gewoonweg geacht zich met iets anders bezig te houden. Dat was niet de opvatting van de
negentiende-eeuwse hervormers: alleen degenen die zelf onderzoek deden
hadden het vermogen daadwerkelijk te begrijpen, te oordelen en dus te onderrichten. En het geven van onderwijs werd niet begrepen als een reproductieve, maar als een scheppende bezigheid, op exact dezelfde wijze als dat het
ontdekken van wetenschappelijke kennis een scheppende daad zou zijn. De
hoogleraar moest niet slechts zowel docent als onderzoeker zijn – de overtuiging was dat hij alleen de ene rol vervullen als hij tegelijkertijd ook de andere
daadwerkelijk waar maakte.
En zo kwam de wetenschap op de universiteit. Belangrijk ingrediënt was de
introductie van het onderzoekseminarium in het Pruisische onderwijs. Dat
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gebeurde eerst in de klassieke filologie, waarna het als een soort cognitief goed
overstak naar de historiografie en de exacte wetenschap.46 Op het onderzoekseminar werden methode en expertise overgebracht, wat bij het traditionele
hoorcollege ontbrak. Juist bij het samen opzetten, uitvoeren en beoordelen
van wetenschappelijk onderzoek werden de deugden van de onderzoeker aan
de student meegegeven. Persoonlijk contact was hiervoor essentieel: hierin
werden, op de meest directe manier, houdingen, waarden en een manier van
zijn overgebracht. Objectiviteit, betrouwbaarheid, punctualiteit, een onderbouwende en kritische houding, nieuwsgierigheid en leergierigheid: het zijn
deugden die voortvloeien uit de opgave zich te vormen naar de normen van
de wetenschap. Het zijn precies die epistemische deugden waar deze oratie
over begon te spreken, en die we Einstein, Planck en anderen zagen benadrukken: het zijn de deugden waarvan we menen dat ze leiden tot kennis.
Het zijn ook deugden waarvan het belang in het maatschappelijk verkeer evident is.
Hier raakt het oude Pruisen de Nederlandse universiteit van vandaag, en
onze schitterende bètafaculteit in het bijzonder: doordat onze FNWI-studenten bij uitstek onderwezen worden in wetenschap en door wetenschappers,
vindt deze waardenoverdracht volop plaats. Juist de genoemde deugden herkennen we graag in onze afgestudeerden, zonder dat we ons daar in ons onderwijs uitdrukkelijk op richten.
Bildung is dus na te streven niet naast, maar juist in het hart van de wetenschappelijke vorming. Zij vormt, historisch bezien ten minste, de eigenlijke
motivatie van de opleiding in de wetenschap. Dat wil zeggen: de maatschappelijk als hoogst geziene vorm van onderwijs is een wetenschappelijke omdat
juist een opvoeding in de wetenschap, met haar evidente maar impliciete
waardenoverdracht, gehouden is voor de beste manier om de meest capabele
burgers op te leiden. Het zou een misvatting zijn deze motivering af te doen
als slechts een toevallig historisch anachronisme: wetenschappelijke scholing
leidt er ontegenzeggelijk toe dat het oordeelsvermogen en de handelsbekwaamheid van de student, naast de vakinhoudelijke kennis, enorm rijpt. De
opleiding in de wetenschap bewerkstelligt deze Bildung. Om deze reden treffen we nog altijd wetenschap op de universiteit aan, hoewel deze motivering
tegenwoordig niet vaak expliciet gemaakt wordt. Het is een traditie die als
onuitgesproken norm geïnternaliseerd is geraakt.
Deze norm staat echter onder druk. Ten eerste dreigt zij ondergesneeuwd
te raken in de ideële nadruk op ‘skills’, en de formele aandacht voor het documenteren van onderwijshandelingen zoals het invullen van toetsmatrijzen.47
Ten tweede werkt de interne verrekening van universitaire processen een samen optrekken van onderwijs en onderzoek eigenlijk tegen. Op de universiDE IDEALE WETENSCHAPPER
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teit wordt onderwijs verrekend middels de omzet van meetbare studiepunten,
ECTS, die voer zijn voor Docent Vergoedingsmodellen. Het onderzoek wordt
begroot binnen de onderzoeksinstituten, en dan het liefst via onderzoekseuro’s van buiten de deur, bijvoorbeeld die van NWO. Daarmee is op de universiteit zelf de facto de financiering van onderwijs en onderzoek uit elkaar
getrokken. En hiermee is een grondslag onder de wederzijdse verantwoording
van het onderwijs tegenover het onderzoek weggevallen. Consequenties van
dit wegvallen manifesteren zich met name in de bachelorfase waar onderwijsprogramma’s georganiseerd worden die soms niet duidelijk verankerd zijn in
een onderzoekstraditie. Een andere consequentie zijn klagende studenten, die
een gebrek aan diepgang ervaren of een nijpend tekort aan persoonlijk contact constateren en in sommige opleidingen afstuderen zonder ooit maar een
hoogleraar gesproken te hebben. Op de UvA is er zelfs uit protest tegen het
gebrek aan Bildung in de reguliere opleidingen in 2015 een soort parallel piraten-initiatief van de ‘Bildung-Academie’ ontstaan, die zich buiten de deuren
van de universiteit en losstaand van haar onderzoekspraktijk georganiseerd
heeft. Dat levert natuurlijk een vreemde verhouding op met de oude idealen
van de Duitse onderzoeksuniversiteit.
Duidelijk is dat de huidige financiële structuren de navelstreng tussen onderwijs en onderzoek door dreigen te snijden. Hier moet ingegrepen worden.
Wellicht kunnen we overwegen de Plasterk-korting terug te draaien, al was
het maar om meer stabiele verhoudingen te creëren door de onderwijs- en
onderzoeksgelden in ruimere mate primair in dezelfde instelling te gaan beheren. Hoe dan ook moet onderzoek zich meer direct tot het onderwijs gaan
verhouden: in plaats van een toepassingsparagraaf moet ieder NWO-voorstel
een onderwijsparagraaf krijgen, en wel onmiddellijk. Welk groter goed brengt
de wetenschap de maatschappij dan dat van het wetenschappelijk onderwijs?
Geen enkel, zeg ik u, en ik zeg u dat met volle overtuiging. Als we dat inzicht
weer durven uit te gaan dragen zal de roep om legitimering van de wetenschap onherroepelijk verstommen en blijven Haagse tijd-verspillende gesels
als topsectoren en ander ongerief allicht voorts ook achterwege. Een dergelijke zelfbewuste houding zou maatschappelijk op bijval moeten kunnen rekenen. Zo bevat het eerder aangehaalde Hypothese-nummer onmiddellijk na de
uitglijers van VSNU-man Dittrich een artikel waarin verhaald wordt hoe
NWO, de universiteiten en Shell samenwerken aan ‘Computational sciences
for energy research’ middels het gezamenlijk realiseren van een groot aantal
promotieplaatsen. Wat meldt Gerald Schotman, Executive Vice President Innovation van Shell over die onderzoekssamenwerking? ‘We zouden [deze]
onderzoekers nooit intern op kunnen leiden. Shell heeft geen academische
infrastructuur. Voor ons is het niet erg dat het onderzoek niet gericht is op
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producten en patenten. Het gaat ons erom dat de jonge wetenschappers [in de
computational sciences] een goede academische vorming krijgen.’48 Ook de
Shellman wil wetenschap, academie en vorming; ik zou haast zeggen, hij wil
Wissenschaft en Bildung.
Dus, de wetenschap moet haar morele leiderschap opnieuw opeisen en opnieuw haar vormingsopdracht met volle kracht uit gaan dragen. Sommigen
doen dat gelukkig ook. Zo gaf de gevierde deeltjesfysicus Nima ArkaniHamed nog onlangs op Cornell University een lezing over wat hij nu werkelijk belangrijk vond aan de opleiding tot fysicus. Wat volgde was een inspirerend verhaal over ‘The Morality of Fundamental Physics’ en hoe de wetenschap hem in staat had gesteld een weg te vinden tussen de grote vragen van
het universum en de persoonlijke uitdagingen van een jeugd in de context van
het revolutionaire Iran. Arkani-Hamed identificeerde eerlijkheid, openheid,
respect voor de feiten, moed en bescheidenheid als noodzakelijke voorwaarden voor een bestaan als wetenschapper – hij benoemde dus de epistemische
deugden die onontbeerlijke te achten zijn voor het volle bestaan als burger
enerzijds en als wetenschapper anderzijds. Arkani-Hamed wees naar de opleiding tot natuurkundige als de plek waar deze waarden in het bijzonder overgedragen worden.49 En zo is het maar net, ook op onze universiteit. Ondanks
de middelpuntvliedende krachten van financieringsmodellen is er heel veel
zeer rijk onderwijs en waardevolle wetenschap op de Universiteit van Amsterdam. En in de feitelijke praktijk van dat onderwijs staat de persoonlijke ontwikkeling van student en promovendus wel degelijk centraal.
Niettemin, de benoemde impliciete waardenoverdracht is te weinig expliciet. Met deze constatering kom ik op de eindoverweging van deze oratie en
krijgen we in beeld wat mijn leeropdracht met het bekleden van deze leerstoel
in de wetenschapsgeschiedenis moet zijn. Onze studenten worden niet of
slechts sporadisch gewezen op de grotere context waarin zij hun opleiding genieten: zij worden zich te weinig bewust van hun morele vorming en de maatschappelijke en filosofische inbedding van hun wetenschappelijke studie. Om
deze reden is onderwijs dat deze vormende kwaliteit van bètawetenschap expliciet maakt en versterkt broodnodig. Wanneer persoonsvorming en waardenoverdracht expliciet gemaakt worden, zal het zelfbewustzijn van de studenten toenemen. Dit zal hen sterk maatschappelijk emanciperen en het
profiel van onze opleidingen versterken.
Ik, met het bekleden van deze leerstoel in de wetenschapsgeschiedenis, wil
mij ten volle inzetten voor het versterken van de wetenschappelijk persoonsvorming op onze universiteit door de studenten inzicht te geven in hoe hen
epistemische en morele kwaliteiten gedoceerd worden; met andere woorden,
hoe zij zich tot de persoon van wetenschapper vormen. Onderwijs in de geDE IDEALE WETENSCHAPPER
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schiedenis en filosofie van de wetenschap is het traditionele en goed toegeruste middel in deze slag om de bewustwording van de studenten. Een moderne invulling van beide thema’s stelt centraal dat wetenschap in wezen
mensenwerk is, waarin de ethische dimensie een evidente plek behoeft: ik
hoef u slechts de geschiedenis van de epistemische deugden en ideale wetenschapper in herinnering te roepen. En, precies zoals geloof in de waarde van
wetenschappelijk onderwijs betaamt, noopt het uitspreken van een dergelijke
onderwijsambitie noodzakelijkerwijs tot het doen van hoogwaardig onderzoek op hetzelfde thema: ‘wie’ is dan de ‘ideale’ wetenschapper? Welke deugden belichaamt hij of zij? Nu en in het verleden? Welk voorbeeld kiezen we
ons en waarom? Of nog concreter: waarom werd Einstein in 1930 voor een
slecht voorbeeld gehouden, maar benoemen snaartheoreten als Brain Greene
hem inmiddels alsnog tot visionaire voorloper?50 Wat vertelt ons dat over hoe
wetenschap vandaag de dag beoefend wordt? En wat vertelt dat ons over de
verhouding tussen waarneming en theorievorming, nu en in het verleden?
Wat betekent die verhouding voor hoe we rationaliteit begrijpen? Wanneer is
dan een waarneming of een redenering bewijs dragend voor een theoretische
hypothese? Een hypothese als donkere materie, bijvoorbeeld? Of de unitaire
evolutie van het zwarte gat? Of het emergent zijn van zwaartekracht? De geschiedenis van de wetenschap is de geschiedenis van de wetenschapper, met
zijn praktijk van oordeelsvorming en zijn deugdenhuishouding; en het is die
geschiedenis die de student mag onderwijzen in wie je wordt als wetenschapper en wat wetenschap met je doet; het is die geschiedenis die de student zal
onderwijzen wat zijn of haar toekomst zal zijn, en daarmee ook wat onze toekomst mag zijn.
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