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gen,zobijvoorbeeld detdescoop, detrein, auesthesietech-

logischeontwikkelingenzijnkeeropkeernegatiefontvan-

In de techniekgeschiedenis en de filosoflsche reflecrie
daaropisdiehuivereenbekendfenomeen.Nieuwetechno-

terug is.

wemisschiengrenzenovergaanwaarnaergeenwegmeer

ongekendemogelijkhedenUjkenm te houdeu;huiver dat
wegrenzenoverstekeadiewenietmogenoversteken,omdatwebij godniecwetenwatweover ons afroepen, omdat

en daarnaast fascinatie. Fascinade om de beloftes die de

domeinvandegeest.Geenwonderdatdithuiveroproept

Nanotechnologie heeft dus onder meer unpact op het
domeinvandematerie, ophetdomemvanhetleven, ophet

>

INLEIDING

nanotechnolo gie

Vragen over mens, techniek, natuur en God
Filosofische en theologische overwegingen bij

PALMYRE OOMEN

ValkhofPers,Nijmegen,2010,pp 143-175

Nanotechnologie: Betekenis, beloftes en dilemma's

P. Oomen, Th. Wobbes & Th. Bemelmans (red.)

Uit:
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Ladjnse 'natura', wat als vertaling geldt voor het Griekse

i. In de grand gaat het begrip 'natuur' terug op het

woord 'natuur' noemenwehierenJcelevande markantste.

zevendgpagina's.2 Uitdiewaaieraanbetekenissenvanhet

in de dtel genoemdebeknoptheid, toch aldjd al achten-

woonbreed.EenmonografievanHarmendeVosoverde
geschiedenisvan het begrip natuur beslaat, ondanks de

Hetbetekenisveldvanhetwoord'natuur' is buitenge-

datbegriptebeginnen.

natuurlijkheid,ishetgoedmeteenkortebeschouwingvan

'natuur'. Omdat m veel vande geuite aarzelingen ofweerstanden eenberoep gedaanwordt op hetbegrip natuur of

derstelt dievraageen(vaakniet geexpliciteerd) ideevan

len geeninbreukis op deintegriteit vandenatuur, vooron-

logischingrijpenindebasaleeigenschappenvanmateria-

Wanneerdevraagopgeworpenwordtofhetnanotechno-

NATUUR EN NATUURLIJKHEID

lijldieid inte grijpen 'voor Godspelen'.

ontruste vraag ofwe niet door zo in de aardvan dewerke-

cidtuur, en de referentie naar God, vaak te horenin de ver-

diereadiesopduikendereferendesnaarnatuurennatuurlijkheid,deaardvanonsmens-zijninreladetot natuuren

betrekkinghebbenop techniektoutcourt, stilstaaabij in

die nanotechnologie oproept, maar die zeker deels ook

Inditartikelwilikaandehandvandespecifiekevragen

enige richtsnoer te maJcen.

huiver welserieus te nemen, dochniet bij voorbaat tot het

angstvoorhetonbekende.Alleredendusomdegenoemde

tuurlijk ofgoddeloosofwerkvandeduivelwas.Maardie
reactieverstomt steedsnaenigedjd,kennelijk rakenweaan
het nieuwe gewend. Met andere woorden, de radicale
afkeer en afwijzing heeft in ieder geval 66k te maken met

reacde was steeds dat het niet kon en met mocht, oiuaa-

nieken,genedschemanipulatieofklonen.Debehoudende
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natuur van de meas' anders dan de natuur van ijzer, een

perennatuurfilosoofAndreasvanMelsen'denatuurvan
ijzer'. Een opmerkdijk voorbedd, omdat inmiddels met
nanotechnologie nujuist die'natuur' vankoolstofofzilver
weltebeinvloedenbUjkttezijn.
Ookmetbetrekkingtotdemenswordtvaakgesproken
overdiensaardofnatuur.VanMelsenmaaktdaarbijdekridscheopmerkingdatdit analoogtaalgebruikis omdat'de

duid. Als voorbeeld noemt debekende natuurwetenschap-

Staat natuur in de eerste betekenis tegenover dode
zaken,indetweedebetekenis staatnatuur (levend ofdood)
tegenover door mensen gemaakte zaken, dat wil zeggen
tegenovercultuiir.
3. Noeradenwe alsbelangrijkstebetekenissenvannatuur: datwatgroeit/leeft enhetnietdoor mensen gemaakte, danishiermee debetekemsrijkdom vanhet begrip volstrekt nog uiet uitgeput. Soms wordt er nanielijk de (met
doormensentebeinvloeden) essentievaniets nieeaange-

vandemens bestaat.

Natuurslaatdanop dehelekosmos,m hetperspectiefdat
dienietdoormensenisgeniaakt,ofsterker:datdiebuiten
demenselijke machtvaltenalswerkelijkheid onafhaakelijk

er ook met-levende zaken toe zoals rotsen en sterren.

spreken ookvan 'natuur' om datgene aante duiden datuit
zichzelfis,indezinvan'nietdoormensengeproduceerd'.
Danisnatuurnietbeperkttotlevendezaken,maarbehorea

ondersdieiden, heeftnatuur ook eenbredere betekenis. We

2.Innauwesamenhangdaarmee,maartochdaarvante

hetlevende.3

'phusis' (waarons woord 'fysica' van afstamt). De Griekse
en Ladjnsewerkwoordenwaar deze zelfstandigenaamwoorden van afkomen, resp. phuein. (Gr. ) en nascor (L.),
hebbenbetekenissen als geboren warden, ontstaan, groeien. De primaire betekenis van het begrip 'natuur' is zodoende:datwatgroeit, datwatwordt, of,ommetAristotelestespreken, datwathetbeginselvanbewegingm zichzelf
heeft. Zo slaat'natuur' dusbij uitstekop het domeinvan
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gestuurde natuur, oftewel ciiltuur.
Maar ook omgekeerd, zijn erduidelijk door mensen gemaaktezaken,diedesondanksgeheelaandenatuurdefinidevoldoen vanbuiten onzemacht teUggenenonbeheersbaartezijn.Zobezienzijn,alduskunstenaar, wetenschapper
enschrijverKoertvanMensvoort,hetfileprobleemenhet
computervirus - als schier onbeheersbare problemen bij uitstek te typeren als 'natuur', terwijl de kastomaat
- hoewelgroeiendenlevend- tetyperenisals'cultuur'.5
Dit toont iets wat voor dit verhaal zeer belangrijk is,

tuiabouw,landbouwenveetedtiseendoormensenhanden

dagsdoorheenfietsen. Enookde'levendenatuur' vanonze

van het 'natuurbehoud' en van de 'natuur' waar wi] zon-

nabootsingdaarvanis, namelijkonzedoormensenhand
aangelegdebossenenlandschappen:het begrip 'natuur'

werkelijkheid (2). Maar dan zienwe toch voorbij aan een
uiterst belangrijk facet. 'Natuur' wordt namelijk 66k genoemd wat de mens eventueel aanziet voor ongerepte
natuur, dochwateendoordemens gemaakteorganisdie

verzamelmgvannatuiiralsdevandemensonafhankelijke

Natuur als slaande op al het groeiende/levende (l), kan
gemakkeUjk opgevat warden als verbijzondering of deel-

'natuurlijk' en'oimatuurlijk' innormerende zinte gebriiiken. In die zin wordt soms eenberoep gedaanop het in
standhoudenvan 'demenselijke natuur' of'denatuurlijke
mens' in eenpleidooi niet aande mens te sleutelen (door
middel vangenmanipulatie bijvoorbeeld). Indeze normerendezinkanhetberoepop'natuiir'en'nienselijkenatuur
dus(anders danzoalsVanMelsenvoorstoad) eengesloten
karakterkrijgen.

komt) is het nog maar eenkleine stap om de woorden

4.Vanuitdezebetekeiiisvanhetoriginele,onaangetaste
en wezenlijke (of wat daarop lijkt, of wat daaruit voort-

wordt.4

open karakter heeft, en daarom door veel moderne filosofen, zoals explicietdoor de existendalisten, afgewezen

LT(

verlengde oorlellen, huidbeschilderingen of afgebonden
voetea.

elkaargaanlopen.Wezullendatnadertegenkomenwanneerweonzeaandachtverleggennaardemensinzijnrela-

des tot iiatuur en technische cultuur.
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dezebundelbeschrevenin de artikelenover synthetische
biologicenhetdaarmeesamenhangende'verbeteren'van
mensen('humanenhancement').? Zowordenniensenzelf
een'artefact'. Maarookdankandevraaggesteldwardenof

maken, maar ook onszelf kunnen 'verbouwen', zoals in

onder nanotechnologie, niet alleen producten buiten ons

schouw nemen dat we met raoderne technieken, waar-

Meer gecompliceerdwordt het, wanneerwe in ogen-

dekemnerkenvanons"menszijn". '6

dmgmetdewereldnaaronzehandtezettenisjuisteenvan

zia is de verwevenlieid van mens en techmek zo oud als de
mensheidzelf. Het makenvanartefactenom onzeverhou-

deThijmbundeloverTechnologieenmensbeeld:'Inzekere

stellen Luca ConsoU enRolfHoekstra in hun mleiding op

tot onze menseKjkenatuur om dingente maJien.Terecht

bever hoort damnien te bouwen, zo behoort het toch ook

Waimeerweproberenonszdf,mensen,teplaatsentenopzichtevanhetmeerzinnigiiatuurbegripzoalsnetgeschetst,
danvaltte constaterendatwij mensenalslevendewezens
voluitbehoreatotnatuur(i), endaarnaastdatwij degenen
zijn die artefactenmakenendaarmeebron zijnvannietnatuur(2),vancultuur.
Eeneerste vraag die zichdaarbij opdrmgt is devolgende:waaromzoudendoormensenvoortgebrachteproducten gezienmoetenwardenals artefacten, endaarmeeals
onnatuurlijk,terwijl dedooreenbevergebouwdedainals
natuurlijk wordt gezien? Zoals het tot de natuur van de

MENGVORMEN

MENSEN, TECHNIEK EN DE VREES VOOR

tot demenselijke natuur? AUemenselijke cidturenkennen
immers zoietsalsaanhetlichaamsleutelen, denkmaaraan

pen, dat gebiedendie afzonderlijkwardengedachtdoor

synthetischbioloogBertPoohnan. ^

<http://www. mensvoort. nl/log/pivot/entry. php?id=26>.
6 LucaConsoli & RolfHoekstra (red. ).Technologie enmensbeeld,Nijmegen:ValkhofPers,2008,p.7.
7 Ziein dezebundel hetvraaggesprek vanTheo Wobbes met

Cultuur versus natuur', 6 nov. 2006, online:

schap ennatuur. Eeninleidmg indenatuurfilosofie, Baarn:
Ambo, l983, m.n. hoofdstukl.3eniii.
5 Koert vanMensvoort, 'Echte uatuur isniet groen.

m.a. hoofdstukXl 11;A.G.M. vanMelsen, Natuwweten-

i PaulBorm inTros-Radar tv-uitzending d.d. 18-05-2009.
Zie ookzijnbijdrage in dezebuadel.
2 Harinen deVos, Beknopte geschiedenis vanhetbegrip natuur,
Gronmgen: Wolters-Noordhof, 1970.
3 Dit inmarkante tegenstelling tot debetekenis van ons
woord 'fysica'.
4 A. G.M. vanMelsen, Natuurwetenschap entechniek. Een
wijsgeri^ebezinning, Leende: Damon, 1999 (ie druk 1960),

NOTBN

briUenofauto's.

Wehoeven, kortom, niet op denanotechnologie (ofandere spraaJcmakendemoderne technologieen zoals gentherapieoftransplantadetechniek)tewachtenommetdit
fenomeen gecoafronteerd tewarden. Ookmet eenprothese,meteenpacemaker, metviaeenstaarbehandeling geimplanteerdeooglenzenofmetkunstheupenzijnweakmens
artefact en maker ineen. En misschienspeelt die objectsubject verstrengeling zich ook al op een fundamenteler
niveauaf,voorwedenkenaaniniplantatenendergelijkeeu
ons nog op het gewoneniveaubevindenvan strijkijzers,

ook dat veranderen van onszelfniet behoort tot onze aard,

namelijk dat gangbareonderscheidingennietmeer klop-

(^

-

10-

vatting stelt, dat er geen essentieel verschil bestaat tussen natuurweten-

^.^ee^esse, ntieelverschilmet denatuwwetenschap. - Een eerste op-

Verschillende opvattingenover denatuwfilosofie

Hoofdstuk I
VOORLOPIGEPLAATSBEPALDSTG
VANDENATUURPILOSOFIE]

[fragment uit:

Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel
Antwerpen- Ansterdam
1955

berg, H. A. Kramers, zien de natuurfilosofie ook vaak als het meer

gevens benutten voor de opbouwvan eenwijsgerigsysteem/dat als 2,0danig niet samenvalt met een natuurwetenschappelijke synthese.

deze resultaten wil nadenken. Zij wil de natuurwetenschappelijke ge-

willen erkennen dan de resultaten der natuuir<v.i:t^schap, net veisch^is
echter dat de thans aande orde %jnde opv.itti.ag op wijsgerige wijze over

Naturphilosophie». De overeenkomstvandeze met de onder i vermelde
opvattiag is, dat beide geen ander uitgangspunt voor de natuurfilosofie

wetenschap. Deze opvatting ligt ten grondslag aan het bekende werk
van B. Bavink, zoals reeds in de titel ligt mtgedrukt: «Ergebnisse und
Probleme der Naturwissenschaften. Eine Emfuhrung in die heudge

beschouwt als een wijsgerige reflectie over de resultaten der natuur-

onderhetvorigepuntvermeldeopvattingis die,welkedenatuurfilosofie

3. Wijsgerige reflectie op de wetenschap. - Enigermate verwant met de

In de grand staat de zojuist geschetste opvatting dus niet zo ver af
van de boven besprokene, die de natuurfilosofie op historische gronden
totaal verwerpt. Beide opvatringen gaan er immers van uit, dat de natuurwetenschap de enige volgroeide wetenschap over denatuur kan?ijn.

gesproken warden.

voortschrijdende natuurwetenschap warden betrokken; van een principieel verschil tussen natuurfilosofie en natuurwetenschap mag dus niet

bereiktenieuwehori2;ontenopent. Maart.2;.t. 2;alookdit deeldernatuurwetenschap volgens de streng natuurwetenschappelijke methoden in de

speculadeve deel der natuurwetenschap,dataande grens van het reeds

'

-

II

.-.----.-..-.,.

-^^,

(i) Aldus H. A. KRAMEHS, artikel Natuurfilosofie m de E.N.S.I., Amsterdam

Dll, p. i39.

3. Analyse van de in de natuurwetenschap gebruikte methoden. - Een
derde opvatting giet de taak van de natuurfilosofie gelegea in de analyse

.

houden, zoals J. Jeans, L. deBrogUe, A. Einstein, N. Bohr^W. Heisen-

NATUURFILOSOFIE

gelijkt en overziet (i). De aanhangers van deze opvatting, waaronder
het merendeel der bekende fysici valt die ^ich met wijsbegeerte beag-

schapen natuurfilosofie.Wil men toch enigverschil markeren, dan kan
de natuur&losofie hoogstens beschouwd warden als een synthese, die de
resultatenenmethodenderafzonderiijkewetenschappensamenvat,ver-

A. G. M. VANMELSEN

-^

-13-

(l) E. W. BHTH, Natuurphilosophie, Gorinchem 1948,
(a) Voor een uitvoeriger bespreking van deze opvatdng zie A. G. M. VAN MELSEN,
Nattwrfilosofie en Logica, De Gids 113 (1949), p. 305-331.
(3) Zie b.v. ziju Philosophy of Physical Science, Cambiidge 1939, Ch. II.

natuurfilosofieals een oorspronkelijke, en dusvan de riatuurwetenschap
onafhankelijke, studie van de natuur. Volgens deze opvatting kan de

4. Wijsgerige studie der natuur. - De laatste categorie van denkers,
die op een of andere wijze voor de natuurfilosofie nog sen plaats willen
inruimen, ziet in tegenstelling met de drie voorgaande opvattingen, de

in de natuurwetenschap de facto gebruikt warden. Voorbeelden hiervan
vindt men in het werk van H. Margenau, E. Meyerson, H. Poincar6,
A. Eddington e.a. De laatstgenoemde nadert wellicht nog het meest het
a priori-standpunt (3).

is danook eerder geneigda posteriorivastte stellen, welke denkvormen

wetenschap noodzakelijk gebruikt warden. Natuurfilosofie in deze opvatting vindt men derhalve bij neo-kanrianen zoals b.v. E. Cassirer.
Tegenwoordig sullen weinig natuurfilosofen meer het strakke a prioristandpunt van Kant bijvallen, het merendeel van hen, die natuurfilosofie
als wijsgerige analyse van de werkwijze der natuurwetenschap opvatten,

immers op aan de a priori-kenmerken op te sporen, die in de natuur-

wetenschap uiteraard een wijsgerige aangelegeuheid. Dan komt het er

WanneerdelogicadaarentegenwordtopgevatalstranscendentaleLogik
in de zin van Kant, dan wordt de analyse van de werkwijze der natuur-

uit logische analyse, waarbij logica verstaan moet warden als fonnele
logica in de zin zoals de hedendaagse symbolische logica dit opvat.

positivisme,volgens hetwelkde enigevorm vanwijsgerigearbeidbestaat

in de natuurwetenschap gebruikt warden (2). Zander nu te mogen zeggen, dat %ij alien positivisten zijn, moet toch geconstateerd warden dat
hun opvatting over de natuurfilosofie onder invloed staat van het neo-

Ipgische analysevan de methoden, de taal en de deductie-middelen,die

J. L. Destouches, P. Destouches-Fevrier, M. Strauss, H. Reichenbach,
J. von Neumann, G. Birkhoff en ten on2;ent van E. W. Beth (i). Natuurfilosofie komt in de gedachtengang van de genoemde denkers neer op de

logischeanalyse. De laatste opvatting ligt ten grondslagaanhet werkvan

gaat het hierbij om een wijsgerige, volgens anderen echter slechts om een

van de in de natuunvetenschapgebruikte methoden. Volgenssommigen

de natuurwetenschap leiden tot een autonome natuurfilosofie. Doch dit
is alles van later orde. Voorlopig moge het overzicht van de verschillende opvatdngen er toe dienen om het onderzoek naar de juiste status
der natuurfilosofie enig relief te geven.

gangsvormen voor, terwijl daarenboven niet alle opvattingen onverenigbaar %ijn. Zoals we nog sullen zien, kan b.v. een wijsgerige analyse van

indeling slechts schematisch is. Er komen uiteraard verschillende over-

Tot slot van het over^icht van de verschillende opvattingen over de
natuurfilosofie moge nog nadrukkelijk warden vermeld, dat de geniaakte

noemen.

als Wigersmaen vanfenomenologenzoalsE.May^ om slechts enkelente

werken aan van scholastieke denkers, goals Hoenen, van Hegelianen 20-

natuurfilosofie vallen. Het behoeft wel geen betoog, dat geyen de vele
wijsgerige systemen de natuurfilosofieen opgevat als wijsgerige natuurleer onderling nog beduidend uiteenlopen. Men treft in deze categorie

natuurwetenschap krachtens haar methoden slechts bepaalde aspecten
van de natuur bestuderen, terwijl er andere %ijn, die in het domein der
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tuurverschijnselenricht, maardatookdenatuurwerkelijkheid
alszodanigvoorweq?vanbeschouwingwordt.

zich mee dat de aandacht zich niet slecbts op de concrete na-

ren dan beide tot de ervaarbare werkelijkheid. Dit brengt met

held .>\. I?eginnenalsmen de oorzakenvan de natuurverschijnselen in de natuur zelfgaatzoeken. Oorzaaken gevolg beho-

Het is daarom beter te zeggen dat de wijsbegeerte en de wetenschap - want die twee vormen aanvankelijk nog een een-

denken.

den Jeken veel op mensen), maar het was wel een vorm van

verklariing zocht immers naarooraaken van wat er gebeurde.
Hetwaswellichtwatprimitiefenantropomorfgedacht(de go-

van een of andere god, was op haar wijze rationeel' Ook deze

klaring die natuurverscbijnselen toeschreef aan het handelen

verklaringen van de natuurverschijnselen. Helemaal juist is
deze karakteriseriag echter met. Want ook de mythische ver-

De geschiedenis van de natuurfilosofie begint gelijk met die
van de wijsbegeerte.' Wat wasdit begin? Het wordt gewoonlijk aangeduid als de overgang van mythische naar rationele

Vanmythenaarratio

I

De lotgevallen van denatuurfilosofie

Hoofdstuk 11

Natuurwetenschap en natuur. Een inleiding in de natuurfilosofie
Ambo, Nijmegen/Baarn, 1983, pp. 25-26

A. G. M. van Melsen

Uit:

warden.

van de medaille tot louter schijn te verklaren. Veranderlijkheid en onveranderlijkheid moeten allebei serieus genomen

maar zij maakten het zichte gemakkelijk door de andere kant

van deze latere wijsgeren hadden beiden gelijk met respectievelijk de veranderiijkheid en de onveranderlijkheid als wezenskenmerk van de natuurwerkelijkheid te beschouwen,

Decontroverse tussen Heraditus en Parmemdes isdewijsgerendienahenbvamenblijven intrigeren. Naardeovertuiguig

We hebben daar in het eerste hoofdstuk al over gesproken.
De overwegiagen van Paraienides maken ook duideUjk waaromhetbeginvandenatuurfilosofieenvandewijsbegeertesamenvallen. Nadenken over de natuur. is niet goed mogelijk
zandernatedenkenoverhetkennisvermogenvandemens.

weergegeven warden met in beginsel onveranderiijke wetten.

wezenlijks op het spoor is, wordt door de werfcwijze van- de
huidigenatuurwetenschap bevestigd waarin de veFanderingen

onyeranderlijkein hetveranderiijke. DatParmenideshieriets

werkelijkheid geen aangrijpmgspunt biedt om haar te begrijpen. Want begrijpen betekent eenheid zien m veelheid, het

door de overweging dat een voortdurend veranderende

schijn kunnen zijn. Hij zocht zijn stelling te rechtvaardigen

de natuur iets onveranderiijks heeft, want dat zou best sens

de onveranderlijkheid schijn, voor Parmenides was juist de
veranderlijkheidslechtsschijnbaar.Interessantisbij Pamienidesoverigensdathij terstavingvanzijnstellingvan.deonveranderiijkheid geen beroep doet op het ervarmgsgsegeven dat

tijdgenoot Pannenides. In wezen is de natuur door- alle veranderingen been onveranderlijk dezelfde. Was voor Heraclitus

den wij er ook niets van kunnen begrijpen, aldus. Heraditus'

Het is echter mogelijk ook aaders tegen de veranderiijkheid
van de natuur aan te kijken. Door alle veranderingen heen
blijft de natuur toch dezelfde. Zou dat niet zo zijn, dan zou-

Hetisgebeurenengeenz»/n.

stroomt. Het wezen der dingen is wordinig en verandering.

ven, maar het is steeds-.amder water dat. door -haar been

Het eerste wat aande natuur qpvalt is veraiideriijkheid. Dingen veranderen voortdurend; levende wezens doorlopen de
cyclusvanontstaaa,groeienenvergaan.Ontstaanenvergaan
kenmerken ook het niet-levende. Maarer zijii toeh ookdmgen die onveranderd blijven bestaan? Dit is slechts schijn zegt
Heraditus, een van de oudste wijsgeren (6de eeuw v. Chr. ).
"Kijk maarnaareenrivier. Derivier lijkt onveranderd te blij-

Herwlitus en Parmenides

^

Uit:

.

'yan'.'watt-. een. of an'der. e.'. fflosoof of desnoods. de gehele wijsgerige wereld

(ie'a.heefty!'kan"iaj.sac'h'de'luxepermi-ttereK om aich niets aan te tretten

niU.';dc'. aatuu22wetenschap"''voor eexis en VOOT altij'd haar eigen -weg gevon-

d'e^wi2eii.v3la'. veiUaren"moeste)u-.)aoggevondeiu-wardenen Parmenides'
malysies-sctteiBen'aan. el]i:'e..natuurwetenschap de pas. af te snijdeo. Hoe

:Teaeiade. :Democntus' atoomtheorie. Techt te doen is hee noodzakelijk

,

de%e;aiet:in. de.,eerste.plaats:te. 2;ieia.'al's e. en .fflin of'meer prinutieve'poguig

.

'Be'.wijsgerigeaspectenvan Demacritw' atooinfheorie

DEMOCSITUS

s&aax-sy ..wasea,het er'met:over eenswaardatpunt precies-lag.

.

.
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saiaucd'en/'datwrandering-sledhits. een'ill'usie. souzijn, voorgespiegeld door
de. isitttuigeMjke' enraring> De verauaderm'g was voor Democritus fysi-

:^e:>mttodu'ceEeBi>,ma3B-al®^eenpogingom'. d'e .mogelijlEheid.van veraade".;riitig:.te\veii?Maf. en:. met'gCT-groot'm<ageli]}t behaud-van;Parmemdes' be-

'. '. om. ide oas -thans zo^.vertrou'wde-inatuunweteiaschiappeMjke atoomtheorie

.

.

Bfei&a.waren.het'er.over-eens,.dat:Parmenides>begmsdea-.ensijndaarop
. gefuadeerde'. EedeaefingeiU .tot eea .bepaald punt onaaatastbaar waren,

waaiEla.ngs'een'Eati'onete'verfcI'aring van de natuur gegewn. lEOU warden.

;'iB:.:liun.'. natuurfflesofie'iederop'ei-genwijae eeraweg.hebbenaaaagegeven,

.

lrcteMjzonder..tweevan'.hen',te besprelEeu,. Democritus-en.Anstoteles, die

.

fa^re Griekse'. dtsriteers'getracht. hebben uit. de impasse .te.geraken'waaurin
:18a memdes':het'&'i'efese,deafeen-gebiracht.had,. waienwe n'agaau d
. oor in

.

.

;.oml;te'at'.faaaE:..bestaaasmoge'lij&teid"s;egt.Maar.de.Griefcsenatuuitwetenseliap'moest. fiaar weg.. nog''soeken. De''weir.ldaringen en m het bijzonder

,

.

onfl'tiikeudie'.Grielsse.natuurwetenschapgebraehthad,.niet.Inonzedagen,

'M'ea'. oiadersdiiaSte de emstvan'de crisissituatie, waarin-Pairmemdes de

Uitg. N.V.Standaard-Boekhandel,Antwerpen/Amsterdam, 1955, pp. 57-60

Natuurfilosofie

A.G. M. van Melsen

. .Pannemdes''".,mo.taef:om-de,veii'aade.rm'g vooii?oamogeltjk'ts've'sMaren.

.

ioe;zou

aameMi(. k,.'. tie;t-tsewegende -dmg;zeff.en een .fflifeu ..waarm;. :de...lb&weg. ing;,.
plaate vindt. -Barmemdes' . stdlia-g,. vaa ;de"eenheid'"waa. ' alle'. rijnd'eaAat.

. De' moeffijfcheid:. is ;ec. hter, 'dat-een?.,wrattd-eriij ittg^an,,;plaats
met'gedad3 itton;moEde]a. %ond6r\op,, aja7. mmst"twee. soorten-, vaa. tzynden,.

ook . mogeKjk.

analyse.. B. emo'critus.' .waag.t. s.a.ch-.-mi:a£,.of.iedere ..s'CTand'ietiagwear.fceliijk
met-mteffigibd. is. Geldt. ..di.s. .ook-.voor.. de ..«e'rauaderimg, :.van, '.,.plaa(s,?
Plaatselijke:;,bewegmg,.sctMJiatimm6»;s,.vo'tmaakf.mtelUgii(:>Et;©m,..,d®zfaalw.e;

was..de'met-mteaigibffiteit. der.vera.mdei;uig:;,,de...vet'andeiruig-die., heti3mtirig. 'sche£n-':waar.."te.inemeB>,,.koa...geen-';staradAottden woor:,.d'e:ication'ele.

ig.

mSiw^^^v"S
IFeiteli'jifeiiE cimKC'-. Decaocritus''

opls>ssiHg'.. 'dtts ... ici'eer;6pi&et'asjgg&»;paiiiva&-^fe.

adtus. .n'eetBt. -'dit jiri'et.-.l'ett'edi.jk;- .ffij:.-yeTZ^ate;'$&ii:micaate!>-'te'ee'aS:(:®ffin%^^sen-bKt'AwdK :-sn::hstmet-^ijnde~XQt. Sie"i^&&^t^8i^6&^

m&s-s, wasat. liet ..mKt-wjnde-''ss'ys--S^&Ms-'^t\:M

^.'Le £fij[k®en<Mumjs.dit.aamua^

-'

t'-'ssijftdte'Aaiat^'iRaii'ajiieiaiidBBasi.i'dafeitiiEts-' .

:2S.'die;ji^tefe?;:Is-'het-, eea;apart. 'ZtiMe,, maast;a^atomm®vB^

wwd't'weirB!coflEdd,toit^iel'e;%gad'fett, ;de;atome'nA ;B^

.

de'. bcwegi. t%;vaa, ^6n. ;dittg:ooit''eeM;weda'arihg. kuoaen<TOrmen:, ^o9r. ;^^
ci
vcE^^bafe. :w)cscheitlea:feeiAl a'eE'wermdCTmg ffl,. 'die. ''d'e;riiaty4ge'n;waar;nemeiaP. Het .moet-soor BemocEittiB. 4aidelijfe::. geweest.. 'l;qny. :dat:.s:Qaaaer;
. emge,mj^mg-;mde'feegiasdeffiiwat»<P»m8mdes;met'het-teuter;m®ge^k

.

scbe. 'weAe^.Ui^d. ':Zp... wCTd.'Aes.'.:mtgaBgs.g.tmfcyaa^

/do6ir\'ilwie'e;cegS^ iFA).dl»gfc;gsge-we;n^;;tepaai&;-^^^
dUMe'datvean&iiQg'onmogeIiJfeis:... eaand EaBas,..het'mmste^^^^
bxx{::"vQKaSsBmw:-vsin.:-wEs;aasSensgsn,. in:.de staSelylte-. msseld:.,

Democritus.. -%chvCTGOTlooft, 20 gyoot. ts\zijn, dat het aauweUjlkszin
schijplt. te hebben/nog'naar'enige 'mvl'oed. van Parmenides te speuren.

Dach. bij, ;wn';meer.. Aad:it'ingende 'beschouwing veraiadeirt die indr.id.
Vooreei;st;_handli(aaft.. Demoa:itus. "mtdr. ulckelijli: het beginselvanwteUigi6iUt;eit,,, Hi|:-aacawaardt. de..mogeBjkheid van het bestaamvan iokale be-

^"'?o.!?l^t::De't^oGritl?s'-teyens trouw aaa het begiasel van deoa-

s'. een..-cmemtMge"ea..ccmtou:.veriopeiadeverscheidenhddaan-

onderfiage ve)!-seKMeh. ^ijia.. verschiHen. in grootte en gestalte, ~waarvai

ffleemty. aldiiia.no^naadls. Aracht. bijgeitteaidaandeidee'van de geIijUeid

i-.. ails'

h'ij

ontrouw wordt

aan-Jeverdere

^,fe^®too,.k^t, .. aja,y<CTamtmel..dMgeUjte,bijwndere-graii^tea.Zo'h^
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^Sme^TOtw':fada?watffl'?en;aa(de;
^ec&vd
itA'wm<»TOa~tegdTOri
W;i -;;.achit-c. tw,attg-. e»i-.i8&''yKkltfcn. . '....
~
'
'. " .
K-S.!.':B^tSS^r:l^. S^iseri»s:vcai^tet.WeireiaSwld,.Aw&wdam1930,bte.17.

.

.

trelfct, wa&S3»acigeiis. gpeia. noTm. ,2e w. as'teedg. dtiiiaelij'k-ddor .Pythagoras

s?deige'hele.. opbouw. 'ra:2i. D. emocrifcus'-leerdoor-

. '©ej';gieda'etee.^om.-;itogs.qusuiti:<;atie'v. e weg. iaricht iia'. de versclujihseleu

^teBfe^ett.s'%aa^(ie.''. E:leaat; -

\^arwesSde&iWt:Sse^qg^evsnaw3

p^getfti. ogeHbBk. werlies. t Bemocritus hei. groradbegiasel wan

. quattp. tatiewe.. :aa.Ed,,..'.EB. :w3aaEom?, Omd.at quautitarieve verschiUean m-

dCTe. ges^te'.. wt><l). Z©:is,.aUe'vei dieidenhddenaUewerMdermg^^^

-wan.':aUe';.lgt6men. ;.Wari<s .da .contmu. veriopende verscheideiaheid simt dke
i. een-bij^ondeice-soost. op groad van een-bijizoa-

.

.

"lu&-dat:aHe''ato.mCT';'q"^tatief-vaia .deiselfde wi"5ajn7"Hun~£mge

.

handharfd^Bofc'4e-een. beid^M^TOt:isblijftbewaard/datAgijdestei-

??K?"T^elr,, ;be^?sd:van ^Tmeaides. wordt doorDeauocritus ge-

yeiaa-dieflijteheid: ydn\'d:e , stdf.

.

.

te'.eenhdd-TOrmen. De enig"mqgeliike veraadering bestaat m'het

saniengaaa. 'tOf-.een'aggregaat .of'hetuittre'den uit zulk een aggregaat. IntrmaBlt. btajve^. d^ atomen. gedurende die. processen volkomen~onveT-

.

.

.

dw de. naam.. atoom)j>, ewenmia. fcumen. twee-of meer atomea eenwerke-

. metintdligAd ajn.Deatomen. 'gijnonveranderiijk enoadeeTbaaT"(raa-'

ringwMyftM} .met.. Earmemdes"yerwerpen omdat ?e ook volgeas hem

wegiungeniiuistvauwege.d£:m!si'chtetijkheid.erwan.Alle andere verande-

.

.

Mhou^g.sdujatl ^e.. a^ylEuig. vaB..de, bEgmselenvanParmenides, "weni:e

D'emocnt«s. e ';de. begtmelen:. vm. Pwm. enides. ~ Bij oppecvlalEldge be-

PrAtisdie\tfitwei?Idng;mndt-zi^M. :de':G.riefese''.wetemschap.op'.vmc'htbare

Hetis', ©emo,ei-Sus-. Se:

dat-detheorie.geen-'eaketem6geliJtteid''.Ked :'tot';S]peafiehie:i'i^stsefte-^^

wel met wat'he£.. ziaftugleerf. aas .o.oK.met'-wat'. de.'iBiteUigtla'ili. teft. 'efet. . ,
Dithoofd^elij'lE mjsgpng:l. MaKter;beteteent;nui.echtefflic>fe-weer'n'ieti;

. Verschillenin dichthdd.warden teruggebracht'. tot'TOrs'chffleti. 'm. -TOr-

.

onvergaBikefij-k. ..

.

De latefe-wet.

'vau.-het

lbel3tOi. td''.vaffl-. ':Bewegm;g,.', sedier. f^de'

'BemoCTittis' idee .over de.'bewegjitig«...B'eweg.inig:i;is'--een;.-6oi'sp;r6ia'he'lij'lce.
eigenschap-van'-deatom'efl, wettais-de.atomen::!sdf-i&:se;.:d'tiis-eeumg-:en

ten% m'-de. Griekse .atpomriieofi'e. -He(2el-fde', '.han';,ge%ega''-woi;den- van

modeme' .ver.hajndeliag -over- de- aggregatie-t0estaa'd:e.n-;een,-:roi: 'sg'elea,.

mimte. Zo nnde.n'we'veel-'vam;de. -gpdacfaent. ;&'m.. :<ie'deee

houdimg .tussen de niimte, door 'de. atomea-.,'mgfeuomen^:en''--d:e-,.over.-1
'blijveadel lege

.

de atom'en.

ttissea

de. atomea. DaMom-neemt-. :damp;ooK':-mee^laats4itt:^(l'ani '.'vlo:eistof. .
Od'k' het sraelten berusfop een .ve]];auaderiag-.. i'tt::dc-pa'derIiage;?pQ siti'e vssa

wfdampenvan een vloeistof:tn"-het3ossesr:'matee]a-:.vaa"de-ve:i;bm'dmg;en.'

Hjlt.hdd^in'de'st6ffellJkeweicdd;is;. 'woorBemoe-ritos;. n :o6te-'de. >mr eg'-vrij.
om' ve^sdhiMende'fysisehe verschijnsden''. te verH. ai:en.. ' .% .feestaat''faet

Met .liet'TOiligsteMea:van de'.-mogeBjkheid'vaar'veeth'eid-en.w.esand&s-

De natmnvetensc'happelijke aspecfen van de atoomtheone

.

6o-

ic7e. eeuw eo'uitermate wuchtbaar ia'de'mecl'raaiica,, is.:.hiec, d'u^;m-. <i'e. 5£iem
. ffeeds aanweid.g. Zo is;er weel..dait'ons vertrouwd. m de.or.en'felinkt.

.

"TOrscIuiBiseleitt,.

chexmsche veridaringen. Bi) Ue-. &ieken. bestorid'-. iaa'uweIijics-'DndersGheia'
tussera natuurwetenschap'en inatuurfilosofie. eQ'.Bempari. ttts vormde. geea.
iufc;ondering. . '
!.

.

.

.

of ctienusche

doea o
. m de..algemene aafd '.dCTS'tbf.;t:e^bepalea'iri.'ov>ereenste;mmfiag'zo*

'bepaalde fysisehe

attermin&t ontworpen als eeu'mogel'i;jlf;e. '-.liyp:otliese'.. (er ve:eMaiewg"'van;

weKe}diriiiouden. ymdaar'ooh'tel 'absolute:ka.t'fa;lttei'-. van.'.de;'ti!ijE6i];ie;;2e:'is

Demo'critus.de mtrihsieke .oaweranderKjKheid-ea.-eeuhdd:der-sfoffeUjke

hetlicht'van. de:-ejisemdoor. 'de..mtelli. g.i-biIiteit'gesteld, >/etse;a^dEie. i.66is:-'voof

Wysgenge^kcvakter van-'de atoomtheonei -Er.kan, geen-tw;ijfel:. o¥er...be. s.taam.-dat'.;J0;emocri.tusc:leer-yooral';i,es'..b,edoel'd'as~als e. enwilsgerige-.theoiie,
m.'.'staat.-de-weranderingera-'de.wetsdwiSes&eid-dw-Qsaagesste-yesUass'a'm

wijsse '. voora'l'-ur'de: :asttl on6fflie-'('P:iolema'eu5).,

feet in de stof te realiseren.)

(* dan Democritus)

door de waamemmgvan onvplmaakte fealisatiesin de stoffelijke werkelijkheid. Dat dezerealisaties daarinVQorkomjen, is
het gevolg van bet feit dat de stoffelijke wiereld naai.het voorbeeld van de ideeenwereld g
. evormd is. Dat zij slechts een onvolmaakte afspiegelingzijn vindt zijn oorzaakin de stoffelijkheid-. (06k een kunstenaarzal er nooit in slagenzijn-ideeper-

menselijke^geest daarvroeger m'vertoefd heeft. De herinnering aan dit verblijt wordt weer .opgewekt en verlevendigd

ze conclusie doet Plato besluiten niet slechts het bestaan van
eem wereld van zuivere ideeen aan te nemen, maar ook dat de

die met en is als zodamig derhalve niet waarneembaar. ) Dit de
concrete ervaring te boven gaan van de begripsinhoud geldt
ook voor ethische .begrippen. Zo hebben we een idee van volmaakte goedheid of van vohnaakte rechtvaardigheid zonder
dat we ooit mensen ontmoeten die .volstrekt goed- of
rechtvaardig zijn. De herkomst van deze begrippen moet dus
van elders stammen danvan de ervaarbarewerkelijkheid. De-

perfecte cirkels of lijnen bestaan. (Een getekende lijn of een
getrokken draad heeft altijd een zekere dikte, een lijn heeft

vermogen bezdt begrippen te vormen waarvan de inhoud onmogelijk aan de waarneembare werkelijkheid ontleend kon
zijn. We hebben bijvoorbeeld bet begripvan sen perfecte cirkel of van een perfecte lijn, hoewel er in de waarneming nooit

Plato was vooral onder de indruk van het feit dat de mens het

dualistische opvatting van mens enwerkelijkheid?

van het stoffelijke. Watvoor argumentengafPlatovoor deze

Op geheel andere wijze"pakt Plato (427-347 v. Chr. ) het probleem van de veranderiijkheiden onveranderiijkheidaan. Hij
onderscheidt namelijk twee werelden, de wereld van de onveranderiijke ideeen en <tewereld van het stoffelijke, van het
veranderiijke. De mens heeft deel aan beide werelden; zijn
geest stamt uit de ideeenwereld, zijn lichaam behoort tot die

Plato

Ambo, Nijmegen/Baarn, 1983, pp. 27-28
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octaeder (8-vlak)

icosaeder (20-vlak)

kubus

https://nl.wlkipedia.org/wikiyNatuurfilosofie

bootsen.

eralwanneerdedemiurgaantreedt,datwil zeggeneris ookbij Platogeensprakevaneen
scheppinguithetniets. DedemiurgoverreedthaaromzogoedalsmogelijkdeIdeeennate

een begrip dat ook volgens Plato zelfzeer moeilijk te vatten is. Deze moeder van het warden is

DatgenewatenigegelijkenisvertoontmetwatAristoteleslatermateriezalnoemen,krijgt in de
Timaeusdiverse,watbevreemdendenamen:ontvangervanalhetwarden,datgenewaarin
indrukkenwardengemaakt,natuurdiealle lichamenontvangt,moedervanal hetwarden.Het is

pnmair zijn.

Pyhtagoreers, en devier elementen zoals we diekennen vanEmpedocles, maar die bij Plato niet

vuur ontstaat, komt door het uiteenvallen van die driehoeken en het aangaan van een andere
combinatie. De elementen kimnen dus veranderen. Men treft bij Plato dus een combinatie aan
van de opvattingderatomisten(de driehoeken),en de mathematischestmctuur/intuitie van de

Dezevormenzijnalleviersamengestelduit tweesoortendriehoeken.Datwaterverdampt, of

je geprikt wordt?)

ervaring dat vuw pijn doet, veroorzaakt wordt door de puntigheid van de driehoekjes waardoor

de (Voor ons waameembare) wereld is problematisch. Moet men het zich zo voorstellen, dat de

Hierbij staat dekubus voor aarde, depiramidevoorvuw, het8-vlakvoor luchten het 20-vlak
voor water. (De overgang van deze mathematische conceptie naar de fysische verwerkelijking in

piramide (tetraeder)

Plato kent ook elementen; deze hebben geen eigenschappen, maar wel stereometrische vormen,
respectievelijk de piramide (tetraeder), de octaeder (8-vlak), de icosaeder (20-vlak) en de kubus:

binnen zijn natuurfilosofie.

afspiegeling van de transcendente wereld der Ideegn. Plato laat zijn Ideefinleer dus niet los

Alles is zogoedmogelijkgemaakt,datwil zeggenonzewereldis eenzogoedmogelijke

waarschijnlijk dat dit alleen een middel is om de structuur duidelijk te maken.

IndeTimaeuswordteenprocesbeschrevenwaarinde Demiurg(ambachtsman,organisator)de
bestaandechaosordent.Hij stelthetverhaalvooralsofhetzichindetijd afspeelt,maarhetis

men het heeft over de veranderlijke natuur om ons heen.

verhaal, en niet als 'wetenschap', want zekerheid valt er volgens hem niet te bereiken wanneer

Plato'snatuurfilosofieisnietzobekend,vooralomdathetwerkwaarinhij dezeuiteenzet,de
Timaeus,enigszinsesoterischis. Hieringeefthij zijnopvattingenweeralseenwaarschijnlijk

Plato
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(CloiuisS'iS).SeeBurnet, Early GreekPhiiosophy.338-47.

Aristophanes'Clouds,whichspeaksofZeusbeingdethroned,andbwx\ reigninginhissread

)° Laws884A.-9I3D. I assume that this same concern can be discerned in the passage in

" Plaro, Laws SgSD-E.

'. Plato, LawsI0.888E.Forthefull contextofthis, see Laws884A-gi3D.

Black, 1945, 205-6, n. 4.

17 Hermann Diels, Die Fragmenteder Vorsokratiker.jth edn. Berlin:Weidmau, 1934, 31
B, fragment 8. See further John Burner, Earfy Greek Philosophy. 4th edn. London: A&C

a product ofthe creative action ofGod. It wassomething that hadbeen
purposefully and intelligently created. To deny such a notion was to
leadyoung people awayfrom a proper beliefin God. 30
While there is a very serious danger of simplifying Plato's ideas at
this point, and giving priority to the tenth book ofthe Lawso-vei other
sections ofhis dialogues, it seems that Plato generally thought ofnature
as something which was to be opposed to intelligence and art. Divine
intelligence is anteriorto.the existenceofthe world, andis reflected in
the precise mode of its fashioning and operating. The human intellect

chance(tvyv}), andarguedthatthematerialuniversewasto beseenas

nature.19
Plato thus gave

chance, failed to give due place to the activity of God, as the true

arguedthathispredecessors,byattributingtheworldandits eventsto

theheavenlybodieswereto beascribedto natureandchance,failingto
do justice 10 the creative and ordering acuvity of some divinity. Plato

to the deplorableviewthat the beauty-ofnature andthe regularityof

Plato, a failure to disentangle these three agencieswould inevitably lead

as a blind and non-directive force, which operated by chance. For

eventswithintheworldasbeingattributedsolelyto (plJOLS,understood

chance (T1.)%T|).28This can be seen to mark a significantmove away
from the earlier Greek philosophical tradition, which tended to see

possibly be inconsistent. For Plato, all that exists may be said to come
about through one of three agencies: art (TE^VT]), nature ((pl JOig) or

Plato's

Plato

T&T Clark, Edinburgh/NewYork, 2001, pp. 91-92
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not
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cpT JOLg, but the divine ^v-W,

produces

the

and.

eerde Wereldziel, een duidelijke functie in de fysische realiteit krijgt.

kleinste geometrischebestanddelen(uitgezonderddie van aarde) ook tot een
molecule van een ander element kunnen bijdragen. Mathematische beschrijvingsmethoden warden zodoende dienstbaargemaakt aan de fysica en aan
alles wat daarop volgt: de beschrijving van de constitutie van het menselijk
lichaam, van de zintuiglijke waameming en wat dies meer zij, terwijl het
psychische, o.m. door de analogic met de eveneens mathematisch geconstru-

ging niet uit iets anders dan zichzelf afleiden. De elementen (aarde, water,
lucht en vuur) zijn opgebouwd uit stereometrische figuren, waarvan de

versum is en verantwoordelijk voor de beweging aan de hemel ; uit hetzelfde
mengsel maakt hij ook de mensenzielen, die evenals de Wereldziel hun bewe-

metaforenaangeduidegrondsubstantie.DeDemiurgscheptdoorverbinding
van bepaaldeIdeeende Wereldziel,diebeginselvan rationaliteitin het uni-

in een daartoe ontvankelijk gemaakte, op zichzelfamorfe en irrationele, met

die een kosmologie geeft in de vorm van een kosmogonische analyse. De
zichtbarewereldis afgeleiduit het totaal der Ideefin,dat doorbemiddelmg
van een goddelijk ambachtsman (Demiurg) tot uitdrukking wordt gebracht

Een van de belangrijkste dialogen uit Plato's laatste periode is de Timaeus,

Over Plato's TIMAEUS:

Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1977, p. 540

Encyclopedie van de filosofie, red. Prof. Dr. K. Kuypers

uit:
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call the natural order.

take a generally negative attitude towards whatwewould nowadays

Plato's emphasis uponhuman reason andthedivinesoulledhimto

directs its development byT£%VT]. 31

thus

is capable ofdiscerning such ordering. For Plato, the primary concept
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vergaan van ijs en het worden van water, gebeurt het omgekeerde. Het gehele spel wordt door zich geljjkblijvende for-

verdwijntdeformavanwaterendievanijsverschijnt. Bij het

ook in de meest radicale veranderjngsprocessen, namelijk in
dievanontstaanen vergaan,versehijnensteedsweerdezelfde
wezensstructuren, dezelfde formae. Als water ijs wordt, hetgeenin de klassiekeleervan devier elementen (aarde, water,
lucht en vuur, respectievelij'k het vaste, vloeibare, dampvormige en vurige) een substantiele verandering betekende, dan

natuur vertegenwoordigen, dan is het om een andere reden:

anderd bestaan. Als zij het onveranderlijkheidsmoment in de

niet op zichzelf, zij bestaan slechts als wezensvonn, als wezensstructuur van concrete dingen. Zij blijven dus niet onver-

Het typerende van Aristoteles is dat hij het onvergankelijke
en onveranderlijke aspect vande werkelijkheid niet alseenop
zichzelfbestaande realiteit beschouwt, zoals de ideeea bij Plato of de atoinen bij Democritus. De formae bestaan immers

wisselendeindividuen.

werkelijkheidveranderlijk is. Ze is echterookonveranderlijk
omdat de formae onveranderd blijven, zij het gerealiseerd in

ervan. De mdividuen ontstaan en vergaan, vandaar dat de

re stoffelijke werkelijkheden.De ideevanpaardbijvoorbeeld
is niets anders dan dewezensvorm van het paard, deforma die
alle individuele concrete paarden tot paard maakt. Onveranderlijk zijn derhalve in de stoffeUjke werkelijkheid deformae,
die telkens weer gerealiseerd warden in de individuele dragers

dacUte ervan. Er bestaat geen aparte ideeenwereld. Wat Plato
de ideeen nioemt, zijn de wezensvormen van de waameeroba-

Plato'sleeriingAristoteles (384-322v. Chr.) verwerpthet dualisme van Plato, maar hij haadhaaft toch iets van de grondge-

Aristoteles

duidelijk zijn geworden. Evenals Democritus' atomisme is

>

Aristoteles in te gaan.

filosofische grondgedachten zowel van Democritus als van

genheidhebbenopdesterteeenzwakkepuntenvandenatuur-

critus zo dicht mogelijk bij Parmenides' stelling van de een-.
heidvan al wat is te blijven. We zullen later (v, 3) nog gele-

mengeenspecifiekeverschillenaantenemen,trachtteDemo-

in het verioop vam de tijd aan de dagtreedt. Door in de ato-

anderiijkheid,dieimmersnietsandersisdaneeaveelheiddie

zeverschildenslechtsin grootte envorm, maardanwelzodat
ook daarin geen'specifiekeverschilleia optraden, Democritus
sloot daarin bij een grondgedachtevan Parmenides aaa, namelijk dat de werkelijkheid niet slechts onveranderiijk was,
maarook66tt. Veelheidwasuitgesloten, enderhalveookver-

cifieke atomen waren, alle Momen warenvan dezeUdeaard,

en'omgekeerd. Democritus meende mamelijk dat er geen spe-

hun beider natuurfilosofie. Met name is bij Democritus helemaal niet duidelijk waarom uit water steeds weer ijs ontstaat

Maar dit zegt nog weinig over de respectievelijke waarde van

kiger dan Aristoteles die van de vier elementenleer uitging.

critus uit natuurweteaschappelijkoogpunt beschouwdgeluk-

tenatuurwetenschappelijkeverschijnselenteverklaren. Inhet
besprokenvoorbeeld, deovergangvanwaterin ijs, is Demo-

maar m6t Democritus doet ook Aristoteles een poging concre-

derUjkheid en onveranderiijkheid vail de natuur op te lossen,

vonnleer, allereerst bedoeld om het probleem van de-veran-

ook bet kernstak van Aristoteles' natiiurfilosofie, de stof-

Uit het bovenstaande voorbeeld inoge intussen nog iets anders

Ambo, Nijmegen/Baarn, 1983, pp. 28-29
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But ifthe material ofeachoftheseobjects hasitselfthe same relationto somethingelse, say
bronze(or gold) to water, bones(orwood)to earth and soon, that (theysay]wouldbe their

'By nature' the animals and their parts exist, and the plants and the simple bodies (earth, fire, air,
water)-forwe saythat theseandthe likeexist'by nature'.

which have in themselves a principle of motion or change.
Another account is that 'nature' is the shape or form which is specified in the definition of the
thing.

I say 'not in virtue of a concomitant attribute', because (for instance) a man who is a doctor might

Theform indeed is 'nature' ratherthan the matter; for a thing is more properly saidto be what it is

The term 'according to nature' is applied to all these things and also to the attributes which belong
to them in virtue ofwhat they are, for instance the property of fire to be carried upwards-which is

Asan indicationofthisAntiphon pointsout that if you planted a bedandthe rottingwood

bronze the 'nature' of the statue.

whichtakenby itselfis without arrangement, e.g. thewood isthe 'nature'ofthe bed, andthe

Some identify the nature or substance of a natural object with that immediate constituent of it

to distinguishwhatis self-evidentfrom whatis not. (Thisstate of mind isclearlypossible.A man
blind from birth might reason about colours. Presumably therefore such persons must be talking
aboutwordswithoutanythoughtto correspond.)

things of this kind, and to prove what is obvious by what is not is the mark of a man who is unable

What nature is, then, and the meaning of the terms 'by nature' and 'according to nature', has been
stated. That nature exists, it would be absurd to try to prove; for it isobvious that there are many

must consider later.

'Shape' and 'nature', it should be added, are in two senses. Forthe privation too is in a way form.
Butwhetherin unqualifiedcomingto bethere is privation, i.e. a contraryto whatcomesto be,we

something into something. Into what then does it grow? Not into that from which it arose but into
that to which it tends. The shape then is nature.

Wealsospeakofa thing'snature asbeingexhibitedin the processofgrowth bywhichits nature is
attained. The 'nature' in this sense is not like 'doctoring', which leads not to the art of doctoring
but to health. Doctoring must start from the art, not lead to it. But it is not in this waythat nature
(in the one sense) is related to nature (in the other). Whatgrowsqua growinggrowsfrom

when it has attained to fulfilment than when it exists potentially. Again man is born from man, but
not bed from bed. That is why people say that the figure is not the nature of a bed, but the wood
is-ifthe bed sprouted not a bed but wood would come up. But even if the figure is art, then on the
same principle the shape of man is his nature. For man is born from man.

nature' or'natural'.)

inheres.

not a 'nature' nor 'hasa nature'but is'by nature' or 'accordingto nature'.

would bethe shapeor form (not separableexceptin statement) ofthingswhichhave in
themselves a sourceof motion. (The combinationofthe two, e. g. man, is not 'nature' but 'by

definition, which we name in definingwhatflesh or bone is. Thus in the second sense of 'nature' it

shouldwecall it a workofart. Thesame istrue ofnaturalcompounds.Whatis potentiallyfleshor
bone hasnotyet its own 'nature', and does not existuntil it receivesthe form specifiedin the

anything artistic about a thing, if it is a bed only potentially, not yet having the form of a bed; nor

Forthe word 'nature' is appliedto whatis accordingto nature andthe natural in the samewayas
'art' is appliedto whatisartisticor a workofart. Weshould not say inthe latter casethat there is

'Nature' then is what has been stated. Things 'have a nature'which have a principle ofthis kind.
Each ofthem is a substance; for it isa subject, and nature always implies a subject in which it

thingsthemselves (but not in virtue ofwhattheyare).

those which may cause a change in themselves in virtue of a concomitant attribute-it lies in the

medicine: it merely has happened that the same man is doctor and patient-and that iswhy these
attributes are not alwaysfound together. Soit iswith all otherartificialproducts. Noneofthem
hasin itselfthe sourceof its own production. Butwhilein somecases(for instancehousesandthe
other products of manual labour) that principle is in something else external to the thing, in others

cure himself. Nevertheless it is not in so far as he is a patient that he possesses the art of

Thisthen is one accountof 'nature', namelythat it isthe immediate materialsubstratum ofthings

that to which it belongs primarily, in virtue of itself and not in virtue of a concomitant attribute.

be times without number.

eternal (for it could not pass into anything else), but other things to come into being and cease to

substance,all else beingits affections,states, or dispositions. Everysuchthingthey heldto be

character-whether one thing or more than one thing-this or these he declared to be the whole of

these, to bethe nature ofthe thingsthat are. Forwhateveranyoneofthem supposedto havethis

All the things mentioned present a feature in which they differ from things which are not
constituted by nature. Eachof them haswithin itself a principle of motion and of stationariness (in
respectofplace, orofgrowth and decrease,or bywayofalteration). Onthe other hand,a bedand
a coat and anything else of that sort, qua receiving these designations i.e. in so far asthey are
products of art-have no innate impulse to change. But in so far asthey happen to be composed of
stone or ofearth or ofa mixture ofthe two, theydo havesuchan impulse, andjustto that extent
which seems to indicate that nature is a source or cause of being moved and of being at rest in

nature and essence. Consequently some assert earth, others fire or air or water or some or all of

process of making.

acquiredthe powerof sendingup a shoot, it would not be a bedthat would come up, but woodwhichshowsthatthe arrangementin accordancewiththe rules ofthe art is merely an incidental
attribute, whereasthe real nature isthe other, which,further, persistscontinuouslythroughthe

Of things that exist, some exist by nature, some from other causes.

Book II, Part 1

Aristotle-PHYSICS (translated by R. P. Hardieand R. K.Gaye)
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d. De materie waaruit een natuurlijk ding bestaat of waaruit

het minderom het beginpuntin detijd, maarom denatuur als
de essentie bepalend, die maakt dat iets tot dit of dat bepaalde
ding groeit. Omdat het zaadje van een eik een bepaalde natuur heeft, groeitdaaruiteen eik en geenandereboom.

ding overeenkomstig de eigen essentie van dit ding. Hier gaat

enkele verduidelijkende aantekeningen onzerzijds toegevoegd.
a. De wording van groeiende dingen, een betekenis die volgensAristoteles voor de handligt, omdatvolgensbemphusis,
het Griekse woord voor natuur, van het werkwoord phuein
(doengroeien) is afgeleid.4
b. Het primaire immanente element van een ding, dat het beginpunt vomit van zijn groei (Aristoteles bedoelt hier waarschijnlijk het beginpunt in de tijd), bijvoorbeeld het zaad
waaruit een plant groeit.
c. De oorsprong van de primaire beweging in elk natuurlijk

vermelde betekenissen van 'natuur' kort samen met daaraan

De bedoelde analyse van Aristoteles' natuurbegrip is te vinden in diens Metafysica, boek v, cap. 4; We vatten de daarin

Hetnatuurbegrip bij Aristoteles

ven.

opvattingen moeten we ons nog wat indringender bezighouden, vooral met Aristoteles. Hij heeft immers niet slechfs de
periode tot aan de i7de eeuw het sterkst beheerst, maar hij
heeft ook de grondigste analyse van het natuurbegrip gege-

controverse tussen Democritus en Aristoteles. Met hun beider

Het feit dat de Griekse wijsgeren de natuurorde als een geordende kosmos zagen, liet de vraag naar het hoe van die orde
nog geheel open. Zelfs ten aanzien van de vraag of de natuur
in wezen veranderlijk dan wel onveranderiijk was bestond
geenovereenstemming. Weherinneren aanHeraclitus en Parmenides. Evenmin bestond er overeenstemming onder degenendie probeerdendeveranderiijkheiden onveranderiijkheid
van de natuur met elkaar te verzoenen, getuige alleen al de

Natuurwetenschap en natuur. Een inleiding in de natuurfilosofie
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er

geheel6 vele specifiek verschillende naturen voorkomen. Elk chemisch element, elke verbin-

derhalve in de natuur als

Uit de nauweverbindingvan natuur en wezensvormvolgt dat

ke wezens uit stof en wezensvorm zijn samengesteld zijn radicale veranderingen mogelijk, zodanig zelfs dat iets van natuur
verandertJDe stof-vormleer maakt ook begrijpelijk dat er veIe individuen van 6 n soort zijn.

veranderiijkheiden onveranderlijkheid. Omdat alle stoffelij-

beerd hebben een antwoord te vinden op het probleem van de

spreking van de wijze waarop de Griekse wijsgeren gepro-

noemdJWe hebben deze leer reeds even vermeld bij de be-

voor stolen vorm, hyU en morph6, ook wel hylemorfisme ge-

Om de natuuropvatting van Aristoteles goed te begrijpen,
moeten we haar zien in verband met wat de kem van zijn natuurfilosofie is: de stof-vormleer of naar de Griekse woorden

tie tussen natuur en 'warden'5

wegingsbeginsel heeft. Hij ziet blijkbaar een intrinsieke rela-

slechts die natuur essentie noemt, welke in zichzelve een be-

het is toch opvallend, dat Aristoteles in zijn samenvatting

het de algemene betekenisvan essentie en wezenkrijgt, maar

vloeien. Natuur is de bron van de potentiele of actuele bewegingvannatuuriijke dingen."
Het is duidelijk uit Aristoteles' uiteenzetting hoezeer diens
natuurbegrip in nauwe aansluiting bij de beschouwiag van de
levende natuur met haar groeikracht ontwikkeld is. Weliswaar
wordt het begrip ook door Aristoteles ruimer toegepast, zodat

staan en groei warden natuur genoemd, omdat zij eruit voort-

genoemd,omdatdenatuurvan eendingeensoort essentieis.
Aristoteles besluit zijn uiteeazetting van de verschillende betekenissen van 'natuur' dan samenvattend als volgt: "Daarom
is in het lichtvanwatik gezegdheb, de eerste en eigenlijkebetekehis van natuur: de essentie van dingen, die in zichzelve
een beginsel van beweging hebben. Materie wordt natuur genoemd inzoverre zij vatbaar is voor zulk een beginsel. Ont-

essentie. En daarom wordt ook wel elke essentie een natuur

tuur van de dingen toch allereerst door hun (wezens)vorm of

En hoewel ook de materie r^eds natuur is, kennen we de na-

het gevormd is. Zo is brons de natuur van een standbeeld of in
het algemeenvan bronzen dingen.
e. De essentie van natuurlijke dingen. Natuur wordt aan de
dingen toegekend, die uit materie en (wezens)vorm bestaan.

<5S
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gen natuur treden er nogal eens storingen op, waardooreen

doeleindente bereiken, als dit de natuurzelfom een of andere
reden niet lukt. Doordat er zoveel dingen zijn met elk hun ei-

kunde bijvoorbeeld heeft tot taak de natuur te helpen haar

norm optreedt voor het handelen van de mensen. De genees-

van de natuurdingen, is het begrijpelijk dat de natuurook als

Door de nadruk op de betekenis van de natuuriijke finaliteit

de mens.

niet van nature is, maar door uitwendige invloeden veroorzaakt, waaronder in het bijzonder uiteraard bewerking door

natuurlijke wezensvonnechter scherpvan de artificiele die er

nis van structuur (een werktuig). Aristoteles onderscheidt de

van uitwendigevomi (een marmeren beeld) als in de beteke-

Zo is het met name bij niet-levende dingen heel gemakkelijk
om hen een artificiele vorm te geven, zowel in de betekenis

uit de wezensvormvoort, maarniet alle:

vonn of gestalte is dus niet gelijk te stellen met de wezensvorm, al zaleenbepaaldewezensvormvaakook in de gestalte
tot uitdmkking komen. Vele accidentele kenmerken vloeien

een soort die dan verder nog door allerlei accidentele vormen
nader bepaald warden. Een paard kan groot of klein zijn,
bmin of wit, meer of minder slank enzovoorts. De uitwendige

zensvorm bepaalt de natuur van de concrete individuen van

derscheid tussen wezensvorm en accidentele vorm. De we-

Aristoteles maakt bij de vormen die de matepe bepalen on-

van de betrokken soort.

de specifieke natuur, gekenmerkt als de vergane individuen

de soort warden door dezelfde strevingen, uitingen van dezelf-

reld. Al sterven de concrete individuen, de levende natuur zelf
verandert niet. De nieuw onstane individuen van een bepaal-

geheel in stand. Hetzelfde geldt voor deplanten- en dierenwe-

der elk concreet levend wezen) krachtens zijn natuur streeft
naar zijn perfectie. Vandaar de grote betekenis die de causafinalis, de doeloorzaak, in de natuurbeschouwingvan Aristoteles heeft. Door de strevingen van de onderscheiden dingen en
wezens te bestuderen, leren we hun natuur kennen. Dank zij
de finaliteit in de strevingen blijft ook de kosmos als geordend

f.Eenvolgend punt van belang is dat elk concreet ding (waaron.

van e?n soort aanwezig is.

natuur, dankzij de specifieke wezensvorm die in elke individu

ding, elke planten- en dierensoort heeft een eigen specifieke
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leg en niet een andere.

ciesmaakt datwater ijs wordt. Waarom is ernujuist dezeaan-

enooknietkanverklaren iswatindenatuur vanwaternupre-

ke werkingen heeft, waardoor er altijd onder dezelfde omstandigheden heteelfde gebeurt. Wat hij echter niet verklaart

Voor demodeme lezer lijkt ditalles eenzinloos woordenspel.
Dat is het echter niet. Aristoteles dmkt er wel degelijk 'iets
vandenatuur meeuit, alblijft betzeeralgemeen. Hij drukt er
immers het ervaringsgegeven mee uit datelke natuur specifie-

de aanlegtot ijs aanwezigisenniet een andere.

denatuur:waterkanijswardenomdatindenatuurvanwater

dwijnt nil juist diete voorschijn komt en niet een andere. Hij
kan zoiets wel heel in het algemeen aangeven: een ding van
een bepaalde natuurheeft depotentie tot eenandere bepaal-

duidelijk te maken waarom, als deze specifieke natuur ver-

les beschikt eigenUjk niet over de methodische middelen om

natuurkanverliezeneneenandereverkrijgen,maar'Aristote-

waregeheelnaastelkaar. Nietin dezindateendingniet zijn

Aristoteles staande onderscheidenspecifiekenaturen als het

Er is echter nog een ander belangrijk punt van verschil. Bij

veranderiijk.

zijn ook kleinste deeltjes omdat het stoffelijke dingen zijn,

enbunbeweginghetveranderiijkemoment. VoorAristoteles

sprake. Voor Democritus zijn de atomen het onveranderlijke

Vooralmet hetoogop de methodischekijk van de latere natuurwetenschap ishet interessant de opvatting van Aristoteles
te confronterenmet dievanDemocritus. Op deverschillende
wijzen waarop beiden het probleem van veranderlijkheid en
onveranderlijkheid meenden te moeten oplossen, gaan we
niet verder in. Het kwam in het vorige hoofdstuk reeds ter

Aristoteles en Democritus

zelfkandoen.

ding zijn eigen perfectie niet kan bereiken. Ill de normale
gang van zaken zal een vrucht tot gave volwassenheid komen,
maarsomswordt hetprocesverstoord dooruitwendigeinvloeden. Meestal zalhetmenselijk lichaam dankzij deerin aanwezige op elkaar afgestemde finaliteiten goed functioneren,
maarsomsniet. Dankandegeneesheerproberen destoring te
verhelpenofdeconditieste scheppenwaardoordenatuurhet

.
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exemptar: aUes is naar Gods idee, God is het voorbee!ld voor al
gen-die wij ideeen genoemd hebben, d.w.z. de voorbeeldigevot-
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Waar komt au God in het geding? Wij hebben al gezien, dat

met stof ifa hfct dgemeen.

de verbinding van de vorm met deze bepaalde stof, de abstracte,
algemene essentie naar de verbmding van deze vorm (b.v. hert)

essentie, de soort, toch alleen gedacht warden in haar verbonden
aja tact de materia. De concrete, individuele essende wijst uit naar

zijnde is). Het individuele aijnde is dan eea compositio van esse
(bestaan) en (concrete) essentia. AIs de formanu de abstracte (anders gezegd, algemene) essenrie is, dan kan echter deze algemene

esseatie (het soortbegrip) en concreteessentie (wat het individuek

Thomas niet gebruikt, zouden wij kunnen spreken van absttacte

met steeds hdemaal dezelfde gedachtengang. Met temiea, die

stof en votm samen het wezen van het individuele zijnde. Thomas
volgt hier met alrijd dezelfde temunologie en waaischi}Dli]'kook

De vorm geeft het wezen van het zijade aan in algemene zin;

individualiteitsbeginsel (principium individuationis}. Tot zoverre
komt Thomas' theorie van stof en vorm vrijwel metdie van Aristoteks overeen. Het bdangrijkeversdul komt echterwederomtot
stand, doordatThomashet hedalbettekt op God.

van iedere soon maar 66a exemplaar zijn. De stof is derhalve het
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binteaspel laten, maar het in feite niet missen. Het wordt aQders
alshetom de levealosse natuur gaat.DaarUjkt het doelbeginsel dik-

beginsd enpok dehedendaagsebiologickaahethoogsteDSverbaal

In de biologic maakt Aristotdes rijkelijk gebruik van dit dod-

voort? Om de dgen soort veilig te stetlen.

giasel,datdenataiirmetsvooraietsdoet.Zij onderkeadendedodgerichtheid in de natuur. Waarom breagt een appelboom appds

en het doelbeginsel in de natuur. Bij de Grieken was het een be-

neo dewereldonderscheid tussen het bewuste en. gewilde dod.eidde

Evenals de causa efficiens onderscheidt Thomas bij de causa
finalis tussen dodeinde in xle binaenwereldse sfeerenihde yerhouding tussen God en inens. Met Aristoteles maakt Thomas bin-

keer tot God uiteen te 2etten.

dus iseen der centrale punten de temgkeer van deziel tot het 6ie
(God), waarvan zij uitgegaan is (epistrophS). Thomas gebruikt veel
van dit begrippenapparaat om zijn christelijke idee van de terug-

Thomas gedachten van het NieuweTestament samen met eender
groadgeckchten van de neoplatooase tradide. Bij Plotmus CD.Pro-

axt-3)- .......
Dan staan wi] reeds aan het begin van de weg die voert naar
Thomas' uitein<klijke interpretade vande causafinalis. AUfis gaaf
uit van God en keert temg tot God. In dit laatste thema vaUen bij

individuen binnen d& soort 2ijn. Was de stof er met, dan kon er

Zo dethalve is God zelf de exemplar van alles' (S.Th. I, q. 44,

AUe zijnden behoren op grand van hun vorm tot een bepaalde

men (formae exemplares), aanwezig in de goddeUjlffi geest. Deze
zija... niet wezenlijk verschilknd van het goddelqke wezen...

soort: eik, hert, mens. Op grondvande stof kunneh er echtervele

Daarenboveazijnzij saoengestelduit stof envonn.

^amenstdlinguit bestaanen wezen(uit datzij zijnenwat2ij zija).

wat-is: 'In de godddijke wijsheid zijn de gronden van aUe dia-

bruikt Thomas voor God ook de aanduidingcausa exemplaris of

ega paard, eea mens. Er zijn geen zijndea die aneen uit stof bestaan. AUe wereldse ajnden Iceanen een dubbele sameasteUing
(comjiositio).TA]sajn hunzijn met, maarhebbendit. Er is derhalve

ook het geval, zokag men op het uveau van de wereld blijft. Alle
Uchamelijke dingen bestaaa uit stof en vonn: een steen, eea stod,

esi causa formalis, stof en vorm, predes zoals Aristoteles. Dit is

mas deze gedachte van Augustinus ovemam. Wij kuanen het nu
ook 20 zeggea: de vormen in de zijnden zijn door God geschapen overeaikomstig de ideeen van zijn geest. In .dit verband ge-

afschaduwingen van de ideeen van God. Wij zagen reeds hoe Tho.

men zijn in de zijnden, die wij waamemen, maar zij zijn daarals

Thomas au combineert beide visies op zajn eigen wijze. De vor-

men), diehij niet losvan,maarin dezijndenziet.

wiskundige rigenschappen); Aristotdes ook de term morphai {wt-

voor ookdebekende term ideeen (ideai), degeestelijke voorbedden
van de waarneembare zijaden (daarenboven ook van morele en

teles de riJ? (letterUjb: gestalten) itmamen. Plato,gebruikt daar.

God niet aBeen de vormen caafflc ook de stof schept. In het denken
van Thomas nemen de vormea de plaats in, diebij Plato eaAristo-

Ogenschijnlijk gebruikt Thomas de begrippen causa materialis
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in de levenloze natuur, in de levende natuur ligt het al veel gemakkelijker en t.a.v. de mens bestaan deze moeilijkheden eigenlijk niet. De mens handelt met het oog op bepaalde doeleinden;Dit befrwijfdt eigeaUjk niemaad. AUeen hebbenwij er sinds
Freudmeer oog voor dat dezedoeleindenmet altijd bewustzijn.
In de volgendehoofdstukkenover de mens, zijn kennenen zijn
handden, komen wij daar nader op temg. Dat doeleinden als de
schakels van een ketting aan etkaar verbonden kunnen zijn, is
iedereenwel duidelijk. Ik studeer am voor een examente slagen;
ik wil dat examen afleggen omdat ik graag een bepaald soort func-

op God. Heeftmenvele moeiUjkhedenmet Aristoteles' doeltheorie

het Zelfbewuste zijnde een aparte plaats in; Daarbij moeten dan
echter ook weer beide kanten van de doelgerichtheidgezienwordea: de dodgerichtheid binnen de wereld en de doelgerichtheid

Bitinai het kader van deze temgkeer tot God neemt de mens als

art. 7).

blijft, is het nodig dat datgene dat tot de volkomenheid van het
universum behoort, op de eerste plaats blijft* (De Pot., q. 5,

(XXI, 1). 'Aangezien, ' zegt Thomas, 'het universum voor eeuwig

ds Apocidyps: 'Ik zag een nieuwe hemel en een ueuwe aarde'

de vernieuwug in eeuwigheid,waarvoorThomaszachberoept op

rensweeen tot nu toe* {Rom. VIII, 22). Maar dit is de weg naar

Welnu deze schepping, die participatio aan Gods wezen is, keert
tot God terug. Thomas denkt daarbij'aan het woord van Paulus:
Wij wetea inuners, dat heel de scheppingzucht en kreunt in ba-

per.

betekent dat heelal, wereld, natuur, deel hebbenaaaGodsinzacht.
Er Ugt in de natuur eea verborgen, onbewuste rationaliteit, die
niets anders is datt de participatio van de schepping aan de schep-

hebben gezien dat GodSchept overeenkomstig zijn wezen. Dit

Hier Ugt een eerste punt waarop Thomas verdere verbanden
kan leggen. Natuur op zidizelf beschouwd: daar is niets mee aan
te vaagen. Maar de natuur is schepping, door God geschapen. Wij

tdur dan? Dit blijft, ookbij Aristotdes, eenonbeantwoordevraag.

De Grieken gaan uit van de natuur als het ordenend beginsel,
dat de onbewuste dingen op hun dod richt. Maar wat is die na-

Thomas te vinden.

hij zijo natuurlijkeplaats, fact aardoppervlakyzoekt. Met dergdijk
soort verklaringen komt men niet verder, integendeel zelfs. Desondanks duurt het tot Galilei, voordat dezenietszeggendetoepassingen van het doelbeginsel gaan verdwijnen. Ze zijn dus ook bij

wijls zijn doel vobrbij te schieten.Waaromvalt eea steen? Omdat
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schevisie op de samenhangvan dezeoorzakenen aldus een consequent werddbeeld ontwerpt, waarin God de alpha ea de omega is.

gangmeegaat.Vervolgens,datThomasin staatis tot een syntheti-

de verhouding van mens en werdd. tot God hdemaal zijn eigen

waar deze leer van Aristoteles overneemt, maar er verder t.a.v.

ieder geval twee dingen laten zaen. Vooreerst hoe Thomas welis-

Deze schets van Thomas' leer over de oorzaken heeft ons in

fUosofiezandervoorondersteHingenheeftnooit bestaan.

dergelijke wijsbegeerte heeft haar vooronderstellingen, maar eea

Thomas' wijsbegeerte is een vorm van godsdienstfilosofie. Een

naar God temg. De daarmee verboaden veriueuwingsgedachteis
duideUjk van theologische aard en berust op de bij'bel. Het is onmogelijk een. sluitend beeld van Thomas' denkea te geven, .wanneerwij de theologieop eengeforceerdemanierzoudenontwijken.

dachte van Thomas echter niet: het heelal komt van God en gaat

De ambiguiteit van dit soort teksten verduistert de grondge-

hoofdstukken II en III is uiteengezet. Thomaszegt op dezepkats
echter met met zoveel woordeo, dat dit alleen krachtens de goddelijke genade mogelijk is, maarbedoelt. dit wel.

zich moeilijk vetdragen met Thomas' Godsleer, zoals die in de

(pertmgere)' en "kennis van God' hebben, za.jn uitdrukkingen, die

uitdrukkingen, die Thomas hier gebruikt 'Gods substantie raken

de kennis van God als naar zijn laatste doel' (S.c.G. Ill, c. 25). De

zijn vaaraan de ketting als het ware wordt opgehangen. In andere
termea gezegd: de measelijke doelsteUingen vragen, wiUen zij in
laatste instantie aiet zinloos zijn, om een laatste doel. Dit laatste
dod kan enkel een absoluut doel zijn. Absoluut is alleen God.
'Het laatste doel van ieder zijnde is God. AUes iinmers stteeft
emaar, zoveel als krachtens de eigen aard mogelijk is, met God
als het laatste dod verenigd te warden. lets wordt nauwer met
God verbonden, doordat het op een of andere wijze Gods substande raakt, wat geschiedt wanneer iemand lets weet van de goddelijke substantie... De reddtjke substantie derhalve stteeft 'iiaar

kan geen oneindigaantalschakels bevatten, er moet dus eenpunt

tie heb enz. Ookhier is het weerde eigen,christelijke mbrengvan
Thomas tegenover Aristoteles, dat Thomas zegt: deze kettiag

<^
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Werkelijkheid

namelijkmaterieenvorm. Wel, ditis hetvertrelqiuntvoormijnverhaal.

zo'n substande,inaaktAristoteles onderscheidtussentwee aspecten,

producten. Korto-m,in eersteinstantiealle concrete, 'afgebakende'
dingen.Datzijndewerkelijkzqnden,de 'substanties'.Inzijn
filosofisdiedoordenkingvanzo'nwerkelijkzelfstandigbestaandding,

lichamen (zoals zon, maan, sterren) en door mensen gemaakte

datiswatwij hi eersteinstantiespontaanmissdiien66kzoudenzeggen:
wateditbestaatzijnzakenalsplanten, dieren,mensen,natuurlijke

bestaat er edit? De Griekse fflosoofAristoteles. (384-322 v. Chr. ) zegt - eB

werkeUjldieid,overhetwerkelijkzijnde,heteditbestaande.Maarwat

ofveranderen ofcreeren. Nu, daar kan heel verschiUend over gedacht
warden, dat zult u merken. In mijn veihaal van vandaag gaat het dus
over die tak van de wijsbegeerte ('metafysica' genaamd) die nadenkt over

'Werkelijkheid'datis detitel vanmijn rede.Werkelijlcheidis waar u
enilcalledaginleven,waarwezelfdeelvanuitmakenenwatwezelf
zijn, enwatwesteedsin ons denkenenhandelenvooronderstellen

als inethodologisch.

moetiku eerstwatachtergrondvertellen- zflwelhistorisch-inhoudelijk

verbanden betteft tussen verschiUende brokstukjes kennis en inzicht.
Om er echter enhetmooie en hetbreekbarevante lcunnenlaten zien,

teireinen vind, maar evenzeer dat het een breekbaar creeren van

u te zien in het laatste shik van deze rede, getiteld 'caleidoscoop'. In die
betiteling kunt u horen meekUnken dat ik het mooie en verrassende

. Despedfiekethema'swaarU(mein ditverbandmeebezighoud,larijgt

en theologie. Deze bijzondere situering heeft mijn belangstelling
verhevigd voor het thema 'werkelijldieid', dat in beide soorten van
disciplines zo volstrekt verschillend wordt benaderd.

alfa-disdpUnewordtgezien(defilosofie)in eenvooraldoorbetawetenschapgekleurdetedinisdieuniversiteit. In mijn audere.functie,
aanhetHeyendaalInstiftiutvandeNijmeegseuniveisiteit,is hetjuist
omgAeerd mijn taakhetbeta-denlcen in te brengen biimen defilosofie

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
Vandaag sta Lkhier als vertegenwoordiger van wat wd als een
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gevolgen van deze omschakeling naar een metafys isch dualisme
zijn tot op heden buitengewoon ingrijpend. Wat is daar zo ingrijpend

duidelijk,is geestietseigenaardigsgeworden,eenuitzonderingop een
verder materieel gedachte fysische wereld. Bovendien, en ernstiger: m
het oude denksdiema werd materie gevormd door een vorm, en is er
dus sprake van een inwendige invloed van vorm op materie (van ziel
op lichaam), want een vonn maakt immeis dat iets is wat het is, zonder

dingennaastellaar, maartweegezichtspuntendiejenooitlosvanelkaar

kunt hebben.Vormis in dezedenkwereldniet alleen devorm vaneen

drinlcbekerofeenbal (datis deonderstetrap ervan), maardiepergaand

De ziel wordt in deze denktraditie dus niet gezien als iets naast het

prof. dr. P.M.F. Oomen

WerkeUjkheid

kumien bedenken hoe die twee lets met ellaar te maken hebben.

aan de ene kant de materie, gekehinerkt door uitgebreidheid, aan de
andere kant de geest, gekenmerkt als denkend iets, zander echter nog te

een materie-aspect hebben, maar zelfmaterie zijn. Deze zienswijze
wordt door Rene Descartes (1596-1650) overgenomen in zijn denken
over de werkelijkheid, in zijn metafysica, en krijgt op die manier een

enorme impact.

de filosofie. In Descartes' visie op de werkelijkheid is dus uitdrulckelijk

plaats voor het materiele enhet geestelijke (het menselijk subject, datbij
hemzelfshetankerpuntis voorzijnfilosofie). Maardoorzijnsubstantiedualisme zijn wewel m eenin tweeen gedeelde wereld terecht gdcomen:

Galileo Galilei (1564-1642). Hij breekt namelijk met dit denken in
termenvanmaterie-en-vorm, gn grijptin plaatsdaarvantemgophet
oudeideevanIdeinstemateiieledeeltjes, atomen.Atomendiedusniet

tevinden,zelfs alin de4° eeuwbij degrotetheoloogenfilosoof
Augustinus)het denken,endaarmeehetsubjectcenti-aalkomtte staanin

De grote ommekeer ten aanzien van dit type denken is te situeren bij

lichaam,dusalsdatgenezanderhetwelkhetlichaamsimpelweggeen
levend lichaam zou zijn.

lichaam, maar als vorm van het lidiaam, als het wezen van het levende

Het is gebruikelijkbij Descartesde modeme tijd te lateabeginnen.
Daannee bedoelen we dat d&n. (al zijn er zeker eerdere aanzetten

aUeennogbeinvloedwardendoormtwendigefysischekrachten. De
geest-lichaam interactie wordt daaimee ineeas een probleem en in het
verlengde daarvan ook de God-wereld interactie.'

'ziel', enmet hem doen veel middeleeuwse filosofen entheologen dat.

vorm is materie niet lets. Maar in het nieuwe denkschema, kan materie

zijnpasdoordeorganisatie,doorhetnetwerkwaarinzij op ekaar

beta-oldcenzijn, tezamen 'eenkantoor' of'eenuniversiteit'.
Als het nu over levende wezens gaat, dan noemt Aristoteles die vorm

Tervergelijldng: eenhoopmensenenbakstenenenpc'setc.bijeUcaar,

dienovereenkomstigkanfuncdoneren.

vooral de stmctuur oforganisatievorm waardoor iets is wat het is en

Materie en vorm samen zijn twee aspecten van iets datbestaat, niet twee

vorm-aspect van het lichaam. En daarmee was die ziel ofgeest niets
buitensporigs, want zo'n inneriijk vormaspect hebben immers alle
dingen. In het nieuwedenkschemaechter, zo maalct NanceyMurphy

aan?Wel,in hetoudedenlcschemawas'ziel' of'geest'eenmnerlijk

De

hetis, Eenballetjevankleikanditonderscheidduidelijkmaken. Het
balletjebestaatuitklei, datis zijnmaterie,maarhetis maaieenballetje
door zijn boUevorm. Zander dievorm washet simpelweg geenballetje.
Materiesec,zondervorm, besta&tniet, is enlreleengedachteconstmct.

een ander soort zelfstandige werkeUjkheid: de denkende geesf, zoals het
menselijk subject.
Zo zijn er nu in Descartes' filosofie twee fundamenteel versdiillende
soorten substanties: materiele dingen en geestelijke subjecten.
En daarmee heeft Descartes een in tweeen gedeeld beeld van de

Descartesonderscheidtbovendienin zijnfilosofienaastmaterienog

Wat is nu predes het punt? Wel, niet langer is 'materie' in zichzelfeen
mogelijkheiddie alleen samenmet eenvorm werkelijldieidwordt.
Nee, nu is materie zelfzetfstandige werkelijkheid, substantie.

werkelijkheidgeaeeerd.

^y,,., m.. JL'^

materie en vorm twee aspecten van lets dat bestaat: materie is datgene
waaruitlets bestaaten vorm staatvoor datwatmaaktdatlets is wat

(endezezienswijzehieldstandtotverm demiddeleeuwen).
Wathoudt datmaterie- en-vorm denlcschema m? Zoals gezegd zijn

Hoewel nu voor ons materie-en-geest een beproefd-duo is, is dat dus niet
altijd zo geweest. Aristoteles werkt met een ander duo: materie-en-vorm

.
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Deze tweedeling Iromt ons in het denlten van Immanud Kant (1724-

prof. dr. P.M. F. Oomen

krijgen.

zijnlets alseenbuitenkantenbmnenkant,nooitsamenin hetvizierte

omdat ze bij hem tot een tweedeling wordt die ook het denken over
de mens verdeelt. Bij Kant wordt de nadruk op het subject een nadruk
op het kennend subject. In plaats van de oudere vraag naar het zijn van
de werkelijldieid, komt steeds meer devraag naar het kennen van de
werkelijkheid centraal te staan. En de tweedeling van Descartes in
geest en materie krijgt daarmee een vervolg in een tweedeling tussen
de kenner enhet gekende,tussen subjecten object. Kennisis bij
Kant aUeen mogelijk van dingen waar we zintuiglijke ervaring van
hebben. Kennis beta-eft dus de objecten zoals ze ons verschijnen, Hoe
de dingen in zidizelf zijn, kunnen we niet ervaren, en datvalt dan dus
ook buiten het domein van de mogelijke theoretische kennis. Zo komt
er echter niet alleen een splitsing tussen mensen (als subjecten) en de
rest (als objecten), maar ook een spUtsing in ons mensbeeld zelf: aan
de ene kant de mens als object van kennis op wie de materialistische,
deterministische interpretatiekaders net zo van toepassing zijn als op de
andere materiele objecten; en aan de andere kant de mens als subject,
als kennend, handelend, interpreterend wezen, vooral getekend door
vrijheid, doelgerichtheid, betekenisgeving etc. En deze twee perspectieven

1804),degrotefilosoofvandeVerlichting,nogdichterop dehuid,
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tweedeling in alfa en beta wordt daar niet echt door optkracht. We
noemen iemand een 'echte b6ta' of'echte alfa'; nooit spreken we van
een 'echte gamma'! Het gaat mij nu echter niet om deze onderscheidmg
van mensentypes, en dus ook niet om de vraag ofdie ergens op slaat, of

wetenschappenzoalstechnologieen geneeskuxide.Maartoch:de

aantal disciplines en kundes niet zo in die tweedeling passen. Zo
spreken we nu aan de universiteiten ook over garuma-wetenschappen:
de sodale wetenschappen; en onderscheiden we verder de handelings-

opzadelt. Daaris zeker wetwatop afte dingen, alleen al omdat een

In zijn inmiddels klassiek geworden Rede Lecture van 1959 spreekt
C. P. Snowvan een scheiding die ons feitelijk met 'twee ciilturen'

de medische faculteit Zo ook nog ten tijde van Kant. Terzijde zij
opgemerkt dat vooi de tedinische en ook voor de handelskundes op
de tmiversiteiten toen nog geen plaats was. De artes- offilosofische
faculteit was hierarchisch de onderste. De zeven klassieke 'vrije
kunsten' (de 'artes liberales') werden er gedoceerd, bestaande uit
drie talige valAen (het 'trivium': grammatica, retorica en logica) en
vier op Pythagoras teniggaande wislcundig geldeurde valcken (het
'quadrivium': rekenkunde, ineetkunde, sterrenkunde en muziek of
harmonieleer). Deze shidies dienden als voorbereiding voor de hogere
vervolgopleidingen in filosofie, theologie, recht ofmedidjnen.
Deze opbouw begint vanafde zeventiende eeuw (de eeuw van Galilei
en Descartes) geleidelijlc te verdwijnen. De artesfaculteit gioeit dan
steeds meer uiteen in twee aparte onderdelen, en wordt tenslbtte in de
negentiende eeuw ook fonneel gesplitst in een faculteit voor het domein
van de materie (de natuurwetenschappen, in Nederland aangeduid
als betastudies) en een faculteitvoor het dom.einvan de geest(de
geesteswetenschappen, ofalfastudies).

vierfaculteiten:deartesfaculteit, detheologische,derechten-en

In samenhang met de spUtsing van de werkelijkheid in geest en materie,
in subject en object, warden gaandeweg ook de faculteiten aan de
universiteiten anders georganiseerd.
De laatmiddeleeuwse en vroeginodenie universiteiten kenden meestal
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is er een 'echter edit': namelijk de geinterpreteerde werkeUjldieid,
weergegevenin teksten. Om Gerrit Krol, wiskundigeen essayist,te
citeren waar hij spreekt over alfa's als literatoren en kunstenaars: "Er is

Ookaandealfa-kantishetoverigensnietzodatdaarreditstreeks
naar deaUedaagse menselijke werkelijkheid wordt gekeken. Ookdaar

zin nog 'echter edit' is het wel degelijk zo".' De waamemmg waar de
natoiurwetenschap op berust, is dus niet zomaar een kwestie van goed
kijken naar de werkelijkheid. Nee, het is een geidealiseerde waarneming
van een geidealiseerde werkelijkheid, om zo te komen tot abstaract
wiskundig weei te geven verbanden.

treffend verwoordt: "In het edit is het niet zo. Maar in een in zekere

beneden is dan het veertje! Alleen wanneer je van de luchtweerstand
abstaraheert, klopt het antwoord van Galilei's valwet dat ze allebei tegelijk
neerkomen. Oftewel, zoals Floris Cohen, hoogleraar m TWente, het

9

Werkelijldieid

Zowordtdemathematiseringaandebeta-kantdusgeparallelliseerd
dooreentekstuaUseringaandealfa-kant.Datbetekentdusdatalfa-en
beta-wetenschappen niet alleen verschillen qua onderwerp, methode
eninotief,maardathetuiteindelijkeen diepingrijpendeverschilerinis
gelegendatzeeenanderewerkelijkheidsopvatdnghebben.Watals'. 6ch\.
edit' geldtinbeidedisdplinesstaatnagenoegdiametraaltegenoverelkaar.

tekst over techniek. "5

'vervreemding': "'tedmiek',vooreenalfa,is geentedmiek, maareen

andere dingen zien zoals 'eenzaamheid van de modeme mens' of

het nogal misleidend om te zeggen dat ze kijlrt naar wat zidi werkelijk
voordoet. Want als je enkel waaraeemt hoe snel een veertje en een

zakzandnaarbeneden vaUen, dan zieje heus datde zakzan3eerder

een relatie tussen het verhaal en de werkelijkheid, maar het is niet zo dat

hetveihaaleenstukwerkelijkheidmoetweergeven;eenverhaalhoeft
nietwaarte zijn, alshetmaargeloofwaardigis. (...) Alfa's ...vormen zich
eenwereldbeeld datbestaat uit woorden, gedachten, ideeen, zienswijzen,
redeneringen, zander dater direct behoefte wordt gevoeld aanstaving
door eenobjectieve buitenwereld. "4Enhij constateert met lichte ironie,
devisievanHansAchterhuisin eigenbewoordingweergevend,dat
wanneeralfa'snaartechnologiekijken, zedaarvoorin deplaatsheel

neemt waar, dat is haar kenmerk sinds de zeventiende eeuw. Todi is

ter wille van causale verklaringen, maar gericht op een interpreterend
verst44n (DUthey).
Zowel aan de b6ta-kant als aan de alfa-kant neemt men 'werkelijkheid'
waar, maar wel volstrekt anders. En daarin komen we een mijns
inziens crudaal versdiil op het spoor. De moderne natuiuwetenschap

culturele, filosofischeenkunstzinnigeuitingenvandiemens,niet

In betastudies bestudeert men de irtaterie, de natuur, als object, dat
vnl zeggeri:als lets datonderworpenis aanexteme invloedenof
wetinatigheden zander een eigen vrije inbreng daarin, en men zoelrt
verklaringeadoorde vaste wetmatigeverbandentussen oorzakenen
gevolgen op te sporen. In alfastudies daarentegen bestudeert nien de
mens als subject, dat wil onder meer zeggen als iemand met een eigen,
in sommige opzichten vrije inbreng. En.m.en bestudeert literaire,

methodes en wat ze daarmee nasbreven.

Wat maakt de alfa- en de betawetenschappen zo verschUlend? Wel, zo
ongeveer alles: him verschillende onderwerpen, en hun versdullen qua

beidetakkenvan disciplineslaten zien.

nameom dedeverschillendebenaderingenvanwerkdijldieiddiedeze

mensen niet altijd bewoneis van meerdere 'culturen' zip. Nee, het gaat
mij in het loder van deze rede om dewetenschappen zelf, en dan met

-->;,.
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kanten meemaakt, lcun je erover verbaasd staan, datkennelijk aan

Wanneer je, zoals mi] regelmatig overkomt, de debatten aanbeide

eenzekeremeewarigheidgekekennaardeverstokte 'realisten'diede
illusie vanwerkelijkheid buiten de geestmaar niet kunnen kwijta-aken...

Daar neemt dus 'geest' bezit van de hele werkelijkheid. En er wordt met

idealistischeopvattiagdatal onskennengeest-afhankelijkis, datheel
die zogenaamde 'werkelijkheid' een construct is van de menselijk geest.

filosofie, met haar nadruk op taal, op constmctivisme, leeft sterk de

Deironie wil, dat aandekant van degeesteswetenschappen er juist
eenomgekeerdetendensvaltwaarte nemen. In dehedendaagse

geen afscheid willen nemen van die illusies.

zekerdedaingepraatovertheologen,filosofenofpsychologendiemaar

En er wordt door spraakmakemde hersenonderzoekers dan ook met een

plaatsveranderingenmassaalseigenschappen,zanderdoel,
zander waarde, zander vrijheid) heeft dit tot gevolg, datvolgens het
wetenschappelijk materialisme niet aUeenvrijheid endoelgerichtheid
vandenatuurnergensop slaan,maardatookhetbewustzijn,dewilen
devrijheid van demens tot illusie wardenverklaard enwegverldaard.

Descartes en Newton een 'mager' begrip is (met alleen uitgebreidheid,

natuurendemens. Enomdathetgehanteerdemateriebegripvan

de dominante visie op de hele werkelijkheid, indusiefde levende

Hoe heeft het zover lcunnen komen? Wellicht mag je zeggen datdeze
dynamiekinherentis aantweedelingen.Waartweezalcenonbemiddeld
naastelkaarwardengeponeerd(zoalsmaterieengeest), doemthet
gevaarop dateenvandetweedeandereverdringt. Endatiswatje zag
gebeuren: denatuurwetenschappelijke visie op materie werd gaandeweg

benoemen(materieen geest/objecten subject) dieinhimoptiekbefde
buitengewoon belangrijk zijn. Maarhet effectvandietweedeling was,
dat die huns ondanks uitloopt op eenzijdigheid: deene wetenschap
claimt exdusiefdewaarheidalleenvoordematerie/objectkant, de
toderewetenschapevenexclusiefalleenvooi degeest/subjectkant.

Bij Descartes en Kantzagenwe datze in hun filosofietweezaken

ii
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onze rechtsopvattingen en ons alledaagse levensbesef.

vatbaarheid' gehanteerd als on&enning van denormaal geachte situatie,
datiemand in vrijheid handelt en daarvoor verantwoordelijk gehouden
leanwarden.Benverdeeldewerkelijldieidsopvattmgdiedoorwerlrttot in

debesBssingennemen,wordtindejuridischepraldijk'ontoerekenings-

Eenvoorbeeldje: terwijl velehersenonderzoekers beweren dat er geen
'bewust il<' is datonze dadenIdest, maar dathet onzehersenen zijn die

gepresenteerdestandaarden,zohaal<sopeUcaarstaan.
Overversnippering vanwerkelijkheidsopvattingen gesproken...

beide kanten niet beseft wordt, dat de twee als verworven mzichten
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Met de introductie van de elektronische computer, vijftigjaai geleden,
is een ontwikkeling-in gang gezet. die in veel opzichten herinaert aan de
transformatie dieDijksterhui?beschrijft. Ook in het gevalvan de infoniia-

dernatuuronderzoekers' (Dijksterhuis 1975, i).

ring derphysica veel nicer geworden dan een interne methodische aangelegenheiddernatuurwetenschap;hetiseenzaakdiede cultuurgeschiedenisak
geheel raakt en die daardoor ook belangstellihg verdient buiten. den kring

den, zo merkt Dijksterhuis in de inleiding van zijn studie op, "isdc mechaiuse-

schappelijkemethode op eennieuweleest geschoeid.Bovendienhebbende
natuurwetenschappen ende daannee nauwverbonden machinetechniek een
cmcialebijdrage geleverdaaa de industriatiseringvan de westerse saiiienleving.DetitelvanDijksterhuis'boekbrengtoppregnantewijzedeovertuiging
van deauteur tot uitdrukkiag datdeintroductie vail denieuwe natuurwetenschappelijke methpde uiteindelijk zelfi heeft geleid tot een transformatie van
onze voorsteUing ointrent dewerkelijklieid van mens enwereld. Om. diere-

ven niet beperkt tot de natuurwetenschappen. Ook een belangrijk deel van
de mens- en cultuurwetenschappen'werd onderinvloedvan de natuurweten-

In zijn in 1950 gepubliceerde boek De mechanisering van het wereldbeeld beschrijft dewetenschapshistoricus Dijksterhuis hoe deintroductie vanhetex- .
periment en de mathematischebeschrijvingvan de anorganischenatuur de
natuurwetenschappen in de zestiende en zeventiende eeuw een geheel
nieuwaanziengaf. De gevolgenvail dezewetenschappelijkerevolutie ble-

Carl Friedrichvan ]Veizsacker

nistische wereldbeeld een leeg postulaat.

Datmateriezoukunnendenken,blijftinhetmecha-

De mechaniseringvan het wereldbeeld
Meulenhof, Amsterdam, 1950 (590 pp)

E.J. Dijksterhuis

Verwijzend naar:

Klement, Kampen, 2003, pp. 129-130; 134-138

Cyberspace Odyssee

Jos De Mul

U it:

p.i3*(

pi ljo

hebben

wij van

doen

met een

wikkeling van de klassieke fysica, zoals deze in de zestiende en zeventiende

zewardenuitgevoerd.Detemiheeftdaneeanegatieveconnotatie,enslaat
op hetlevenlozedataaneenmachineeigenis.
WanneerDijksterhuis spreekt over de mechaniseringvan hetwereldbeeld, danspelen de genoemde betekenisaspecten weliswaar een rol, maar
ze verkrijgen een meer specifieke betekenis, die samenhangt met de ont-

be^eging van lich.amen. Ook wordt de term 'mechanisch' wel gebruikt
omactiviteitenaanteduidendieopeenwerktuiglijkeofgedacht.elozewij-

middelvanwerktuigen.Daamaastheeftditbijvoeglijknaamwoordbetrekkingop demechanicaofweldetheoredschewerktuigbouwkunde,hetonderdeelvan denatuurkundedatzichbezlghoudtmet het evenwichten de

menhangendetemi 'mechanisch'slaatprimairo.p datwatplaatsvindtdoor

genvan menselijke ofdierlijke arbeiddoormachines. Ook de daarmeesa-

In de omgangstaal heeft hetbegrip 'mechaniseiing', datzijn etymologische
wortels heeft in het Griekse mechane (werktuig), betreHdng op hetvervan-

2 Het mechardstische wereldbeeld

mechanisering van het wereldbeeld.

dienikeerstnogwatlangersriltestaanbijDijksterhms'interpretadevande

tionistischewereldbeeldenerzijdsvoortbouwtophetmechanistische,maar
daarvan op een aantal cruciale punten ook afwijkt. Alvorens nader op het
begrip informade en op deinformatisering vanhetwereldbeeld in te gaan,

schreven. Dit conceptuele contrapunt zal duidelijk maken dat het informa-

aanvoorafgaat.Om de ontologischeimplicatiesvan het begrip informatie
teverhelderen, zalik deinformatisering vanhetwereldbeeld afzetten tegen
de mechaniserihg van het wereldbeeld, zoals die door Dijksterhuis is be-

Een verandering is altijd eenverandedng ten opzichte van iets dat daar-

>

we met een allusie op Dijksterhuis' studie zouden kunnen aanduiden als de
informatisering van het wereldbeeld.

fischperspectiefprobereneniglicht tewerpenop dezeontwikkeling,die

samenleving en cultuur als geheel, en die uiteindelijk ook ons wereldbeeld
op eenfundamentelewijze raakt. In dit hoofdstukwUik vanuit eenfiloso-

vergaaadeconsequentiesheeftvoor de overigewetenschappenenvoor de

ontwikkeling die zijn oorsprang vindt in de wereld van de exacte wetenschappen en de techmek, die

tietechnologie

^

No

van dit boek en in hoofdstuk 3.

6 ,e besprekingvandecognitievefunctievandemetafoorin deinleiding

Deze tweede interpretatie knoopt eveneeris aanbij de oorspronkelijke
betekenis van 'werktuig', maar in dit geval slaat zij op de tendens van'de
rnodemefysicatezoekennaarverborgen mechaiiismen achterhetzintuiglijk ervaarbare. De vooronderstemng daarbij is dat dezemechanismen 'in
wezenvaneenzelfdesoortzijnalsdeeenvoudigewerktuigendiedemens

nisering'.

bepaalde wijze. 6 In die zin werkt de machine-metafoor ook door in de
tweede doorDijksterhuis onderscheiden interpretatie van de temi 'mecha-

echtermeer danlouter omamenten. Zeontsluiten dewerkelijkheid opeen

Dijksterhuis eendoodlopende wegin defysicageblekea. Metaforen zijn

denkbeelden aleenserieuze rol speelden. zoalsbij Newton, zijnzevolgens

suspecte atomaire beschouwingswijze van de natuur. Waar teleologische

ken. Ofechoon deopvatdngvandenatuur alseencomplexe machine een
belangrijke rol heeftgespeeld in demechanisering vanhetwereldbeeld, is
zij volgensDijksterhuisin defeiteUjkeontwikkeUngvandeklassiekenatuurwetenschap nauwelijks vanbetekenis geweest. Fysici uit de begindagenvan de klassiekefysicahebbendezeopvattingvoomameUjkmetaforisch gebruikt om de kerkelijke autoriteiten te verzoenen met hun nogal

haargeconstrueerdheeftenlaatwerkenomeenzekerdoelteverwezenlij-

roeptdaarentegen hetbeeldopvaneenbewuste eiiintelligente maker, die

kleine deeltjes. De opvattmg van de natuur als eeningemeuze machine

dat ten groadslag Ugt aan de Uassieke fysica. Volgens deze grondgedachte
zijnaUeprocessen diezichindewereldafipelen, inwezenvolstrekt ongeregelde, aanhetpure toeval oaderworpen bewegingen van onveranderlijke

op gespannen voet met degrondgedachte vanhet oorsproiikelijke atomisme

In een eerste interpretade berust het mechanistische wereldbeeld op de
vooronderstellingdathetfysischeheelaleengrotemachineis,die,eenmaal
in beweging gebracht, op grond van haar constructie het werk verricht,
waarvoorzijinhetlevenisgeroepen pijksterhuis 1975, 543).Indebegindagenvan de klassieke fysicais het vooral het mechanische uurwerk geweest,dattermustratievandezeopvatdngwordtaangevoerd.Hetkunsrige mechaniek van klokken als die van de Munster te Straatsburg bracht
nogalwatklassieke fysici ertoe denatuur met eenuurwerk te vergelijken
(Dijksterhuis 1975, 487). Volgens Dijksterhuis staatdeze zienswijze echter

langrijkstewUnoemen.

eeuwzijnbeslagkreeg(Dijksterhuis 1975,3 l7v. ). Waanneeoverigensmet
gezegdisdathetbegrip 'mechamsering' daarmee eeneenduidige betekems
kreeg. In de slotbeschouwing van De mechanisering van hetwereldbeeld onderscheidtDijksterhuisverschiUendebetekenissen,waarvanik dedriebe-
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twintigste eeuw haarvoltooiing krijgt'.

hetbeginvan de matheinatisering dernatuurwetenschap, die in de physica der

behulp van de matheinatische begrippen der klassieke mechanica; zij beduidt

de klassieke, maar vonnt zij veeleer de voltooiing van de klassieke fysica. Dit
leidt Dijksterhuis tot de volgende conclusie: 'De mechamsering, die het wereldbeeld bij den overgang van antieke naar klassieke natuurwetenschappen
heeft ondergaan, heeft bestaan in de invoering van een iiatuurbeschrijving met

kwantummechanicagekenmerktefysicavolgensDijksterhuisgeenbreukmet

7 Vanuitdit perspectiefbezienbetekent de moderne, door relatiwiteitstheorieen

nistische wereldbeeld kunnen nu uit het voorafgaandewarden afgeleid?

Welke fundamentele vooronderstellingen ofpostulaten van het mecha-

matisch denken kan volgen'.7

voor denmensjuistzoverbegrijpelijkis alshij haarwerkinginzijnmathe-

dat de natuur in mathematische taal beschreven moet warden en dat ze

wiskundigemiddelenbedientomkorter en overzichtelijkeruit te drukken
wat men desnoods ook in omgangstaalzou kunnen uitdrukken, maar ook
in de zin dat zij zelf een wiskunde is. De raechaiusering van het wereldbeeld in deze derde betekenis bestaat dan in de doorbraak van de gedachte

werkwijze is mathematisch, met alleen in de zin dat de mechanica zich van

chanica, de leer van het evenwicht en de beweging van lichamen. Deze

De derdebetekenisdievolgensDijksterhtusaanhetbegripmechaniseringkanwardentoegekend,heeftbetrekkiagop dewerkwijzevandeme-

word gezien.

de fysica als meest typerende trek van de mechanistischebeschouwing

essentieel onmechaiiisdsch venvorpen, in de loop van ontwikkeling van

schewereldbeeldin de tweedebetekenis, zoals Huygens en Leibniz,als

belangnjke rol gespeeld in de ontwikkeling van de klassieke fysica en suggereert bovendien een nauwe yerstrengeling van de ontwikkeling van de
machinetechnieken de klassiekefysica.
Volgens Dijksterhuis past echter ook deze opvatting van de mechanisering niet geheel bij de feitelijke ontwikkeling van de fysica. At snel traden in deze onfrwikkeling nainelijk begrippen op de voorgrond, die in een
veel lossere relatie tot het grondbegrip werktuig stonden. Er schuilt een
zekere ironie in het feit dat het krachtbegrip VEUINewton, later gesubstantialiseerd toe het begrip energie, en door aanhangers van het mechanisri-

schouwd'(Dijksterhuis1975,545).. Dezeopvattingheeftzandertwijfeleen

is enwordtvaakals het eigeiilijkekenmerkvan de klassiekenatuuBwetenschap en als de ware motivering van de karakterisdek mechanistisch be-

nischmodelinmacroafinetingennatebootsen.Hethieropgerichtestreven

de gebeurtenissen die zich in de microwereld afspelen, door een mecha-

reeds sedert onheuglijke tijden ter veriichting van zijn arbeid gebruikt
heeft,zodateenkundigmecanicieninstaatzouzijn,hetreeleverloopvan
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kennis9

-

is dus, in

een

fomiulering

van

Duintjer, "bij voorbaat,
aange-

i994b).

9 Beninstmcdevebesprekingvandeproblematischepogiagenhetcmeringlawmodel
in degeschiedeniswetenschappenui tevoerenbiedtAnkersmitsDenkenoverGeschiedenis. Eenoverzichtvanmodemegeschiedfllosofische opvattingen (Ankersmit 1984).
10 Daarmee is vanzelfiprekend niet beweerd dat het scceven naar beheersing alrijd
succesvol is. Dathangtniet aBeensamen met hetfeit dat erin bepaalde gevaUen,
bijvoorbeeld wanneerwe te maken hebben met chaotische verschijnselen, strikte grenzenaandevoorspelbaarheidzijngesteld,maarookomdathetingrijpenin
de natuur vaak onbedoelde neveneffecten met zich meebrengt (rie De Mill

1980, 19-36).

8 Zie voor een uitvoeriger bespreking van de postulaten van de analyseerbaarheid enwetmatigheid DeBoeis Crofldslagen van dekritischepsycholcigie (DeBoer

sterke mate heeft bijgedragen aanhet eclatante succes van de mechanisti-

als derdehetpostulaat van de beheersbaarheid ten grondslag warden gelegd. 10
Het is duidelijkdatde drieslagverklaring, voorspelling, beheersingin

baarheid en wetmarigheid kan daarom aan heit mechanistische wereldbeeld

i974> 37; zie ook Boers 1981, 79-137). Naast de postulaten van analyseer-

legd op de mogelijkheid om empirische verschijnselen te beheersen, te
bemvloeden, te sturen [...] Modeme wetenschap is stmctureel equvalent
mettechnologieenin diezineenmiddeltot technischingrijpen' (Duintjer

rige

voorsocialeencultuiu-wetenschappenvoorzoverdezestrevennaarwetma-

schap - en dat geldt met alleen voor de natuurwetenschappen, maar ook

peratuur verhogen. De theoretische kennis van de mechanistischeweten-

constant (in eenfonnule uitgedmkt: pV/T=constant). Aldus lutgedrukte
wetmatigheden stellen onsin staatverschijnselen te verklaren, te voorspellen en te beheersen. Vanneer bijvoorbeeld bij een gelijkblijvend volume
de druk van eengastoeneemt, danmoet de oorzaak daarvan gezochtworden in een verhoging van de temperatuur. Op basis van dezelfde gaswet
kunnenwe boveadienvoorspeUen dat, wanneerwe de temperatuur nog
verderopvoeren,dedmkeveneenszaltoenemen.Hieruitvolgtbovendien
datdevoorspeUing stmctureel equivalent ismet beheersing. Uit degevonden wetmatigheid volgt immers het techiiisch voorschrift: wanneerje bij
gelijkblijvend volume de druk van een gaswilt verhogen, moetje de tem-

afgesloten ruimte geldt:,dmk maal volume gedeeld door temperatuur is

een eenvoudig maarparadigmatisch voorbeeld dienen. Voor een gasin een

(Dijksterhuis 1975, 550).° DegaswetvanBoyle en Gay-Lussackanhierals

gensmet elkaarinverbandgebrachtdoormiddelvanwetaiatigheden,die
indevormvaneenmathemadschevergeUjkingkunnenwardenuitgedrukt

staande, logisch onafhankelijk van elkaar te bepalen elementen. Volgens
het postulaatvan dewetmatigheidwarden deze atomaire elenientenvervol-

kan de werkelijkheidwarden ondeedin een verzamelinglos van elkaar

Mijnsinzienszijn dater drie. Volgenshetpostulaatvan deanalyseerbawheid
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yo ortvloeiende induscriele revolutie

geen

toevaUige toegift zijnvaii
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(vervolg op p. 77)

3 Vanmachinetechniek naarinfonnatietechnologie

1986, 3).

veel recht kunnen opvatten als theoretische machinetechniek (Mitcham.

Machinetechniek wordt meestal opgevat als toegepaste mechamstische
wetenschap. We zouden de mechanisrische wetenschap echter met even-

de mechanisdsche wetenschap, maar daannee geUjkoorspronkeUjk zijn.

daaruit

schebeheersingmaakteveneensduidelijkdat de machinetechnieken de

hebbeschrevenals.dedomesdcatievanhetnoodlot (DeMul i994a). De
structurele equivalentievandemechanistischewetenschapentechnologi-

schewetenschappen. Zijheefteenbelangrijkerolgespeeldinwatikelders
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philosophy of nature in a series of monographs, articles, and letters.
Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica was published in
1686. Although the work was mainly concerned with the "mathematical principles" of the philosophy of nature, it contained some
highly significant philosophical sections, especially the Rules of Rea-

the theories of his predecessors and developed his own alternative

of nature. GassCndi, in a number of books, worked out the theory of
material atomism. Hobbes explored an alternative in his De Corpore.
Leibniz,in the next generation, critically and penetratingly examined

and Newton, to name but a few of the most important. Descartes'
Principles of Philosophy (1644) was largely devoted to the philosophy

losophiaNaturalis, 1621.This newconceptionofnature waselaborated
andfully exploredin thecourseoftheseventeenthcenturybythinkers
such as Descartes, Gassendi, Thomas Hobbes, Robert Boyle, Leibniz

most fully developed by the Frenchman Sebastian Basso in his Phi-

duction of a new conception of nature, which appeared in a number
of books about the year i6ao, by Daniel Sennert in Germany, David
van Goorle in Holland, Galileo in Italy, Francis Bacon in England, and

the seventeenth century, for these hadthe consequenceof the intro-

and thinkers of the day, in the philosophyof nature, whichled to the
momentous developments of the seventeenth century. Of particular
importance in this process were the steps taken in the first quarter of

In the sixteenth century there occurred a considerable expansion
ofinterest, especiallyamongmedicalmenwhowereleadingscientists

main features of this history can be fairly quickly sketched.

how and why this happened. It is indeed not difficult to do so, and the

fieldofinquiry knownasphilosophianaturalis, thephilosophy ofnature.
Then this field of inquiry fairly abruptly ceasedbeing pursued. It is
interesting, and as I shall show, important to us today to determine

Earlier, and until about two centuries ago, there had been a main
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form in a substance.The consequenceof the conception of matter as
itself substance was an ineluctable metaphysical dualism, which had
been explicitly accepted by Basso and Galileo and was then systematically developed by Descartes. After Newton the success of the new
natural science had become so overwhelming that the acceptance

strayed. No other conception of nature has replaced it. We today

dadon for science downinto this century has now been entirely de-

pletely changed. The reason for this is to be found in the development of science in the past hundred years. This development has had
the cotasequence that the conception of nature which had originated
in the seventeenth century and thenceforward constituted the foun-

In our time, however, I wish to maintain, the situation has com-

II

to exist.

wasno place for the philosophyofnature. Its objecthadbeennature,
and this was now assignedto natural science. Wliat remained to philosophy was only the epistemological and logical inquiry, which has
natural science, but not nature, as its object-today usually called the
philosophy ofscience. Philosophy ofnature asa field ofinquiry ceased

went its own way, in separation from the other. In this division there

Equally independent are the concepts of^sgara and time. They are
not derivative from the concept of matter, since matter per se does
not require either space or time. In respect to time this is relatively
easy to see, since matter simply "is." That the concept of space similarly is not entailed by matter is frequently not appreciated because of

pendent fundamental concept.

from it. Accordingly, in this philosophy motion is a completely inde-

tion is not entailed by the concept of matter and cannot be derived

to such change. Matter, as Newton explicidy recognized, is inovable,
butit isincapableofmovingitself.Thismeansthattheconceptofmo-

capable of undergoing chan e of lace. But this change of place has
nothing whatever to do with matter per se, either in the sense that
such change affects matter internally in any way or in the sense that
matter could move itself from one place to another. In the modem
philosophy of nature this change of place constituted "modon" or
movement. " That is, motion could only be change of place, locomotion-in contrastto the previousconceptionofmotus,"motion," which
included the kinds of change like expansion and growth in size, and
also qualitative change, both of which had been ruled out by the new
conception of material substance as in itself changeless. But in this
new philosophy, locomotion was not necessitated by matter: matter in
itself does not need to change place; per seit is completely indifferent

The outcome wasthat the universe was divided into two, one part
consisting of matter, constitutmg nature, and the other part consisting of mind or spirit. The fields of inquiry were dividedaccordingly:
natural science ruled in the realm of nature, and philosophy in the
realm of mind. Thenceforth these two, science and philosophy, each

With this concepdon of matter there is only one possibility for there
to be change at all in the realm of nature, and this is that matter is

reigned completely.

orous struggle againstit, andin the eighteenthcentury and onwardit

of this dualism was no longer to be withstood, despite Leibniz'svig-

principalobject of scientificinquiry. Matter wasconceivedby the philosophy of nature of .(he seventeenth century as fully "being, " that is,
as not subject to "becoming"; in other words, matter is, always, and is

to the previous conception in which matter was only the correladve of

alwayswhatit is. This meansthatmatteriscompletelywithoutanycapabilityofinternalchange,eitherbyitselforofbeingchangedbyanythingelse. latter in itselfis entirely unchangeable.

Central and basic was the concept of matter, for matter was the
physical substance consdtuting the realm of nature and was thus the

view, matter had come to be conceived as itself substance, in contrast

and motion.

f^aE nature hadbeenunderstood. Theseconcepts arematter, space, time,

Adequately to comprehend the changed present-day situation and
especially the necessityof a new conception of nature for science, we
must have clearly in mind the scheme of concepts in terms of which

ence itself.

to the conception by man of himself and his place in the universe, a
conception of fundamental importance to every sphere of man's life
and activity. Moreover, a new conception of nature is requisite for sci-

standin needofa newconceptionofnature, for thisis indispensable

The Philosophy of Nature 5

Quite early SebastianBasso had seen very clearly that basic to the
newconceptionofnaturewasa newconceptionof matter. In this new

enteenth century.

soning in philosophy at the beginning of book 3 and the General
Scholium at the end ofthat book. To this must be added the "Queries"
at the end of his Opticks. Terse though they are, these philosophical
sections not only evidence the depth of Newton's philosophical reflection, but also adumbrate the philosophy of nature underlying his scientific structure. These writings on the philosophy of nature by these
thinkers and others are among the most important works of the sev-
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distancethrougha vacuum,withoutthe mediationofanythingelse,byand

Epicurus, be essential and inherent in it. And this is one reason why I desire
you would not ascribe innate gravity to me. That gravity should be innate,
inherent,andessendalto matter, sothatonebodymayactuponanotherat a

matter without mutual contact, as it must be, if gravitation, in the sense of

tion of something else, which is not material, operate upon and affect other

It is inconceivable, that inanimate brute matter, should, without the media-

Bentley he wrote:

attempt to which the notion of gravitational force presented grave
difficulties, as Newton had long before clearly seen. In a letter to

bodies and the attempt to conceive force as derivative from bodies, an

The concept of force led to the conception of the interaction of

force.

tion in the scheme; motion could be conceived as derivative from

concept of force, and in the eighteenth century physics became a dynamics. This entailed that the conceptofforce take the placeof mo-

Descartes, were untenable. Leibniz and Newton both introduced the

kinetics, asattempted by Huygens, aswell asa phoronomy, asheld by

Uon was necessary. To Leibniz and Newton it was clear that a pure

Even before the end of the seventeenth century it was becoming
clearthatsome revision ofthisscheme ofmatter, space, time, and mo-

stance, and bodywere identified.

changeof place, of piecesof matter, usually referred to as "bodies."
Thisconceptofbodyisimportant, asweshallhaveoccasionto see. In
the philosophy of nature which was generally accepted by scientists
after the end of the seventeenth century, the concepts of matter, sub-

be completely understood in terms of the motion, i.e., locomotion,

Kantwere not guilty. Space and time are required, not by matter per
se, but becausethe newscienceofphysicsin the seventeenthcentury
wasa mechanics,that is, a mathematicalinvestigationof the locomotion of pieces of matter. For this, measurability was requisite, which
meantthat placesandvelocity hadto be capableofdetermination. It
is thiswhichwasprovidedbyspaceandtime, for they,asNewtonsaid
in his famous Scholium, are essentially places: "For times and spaces
are, as it were,the places aswell of themselves asof all other things.
All things are placed in time as to order ofsuccession; and in space as
toorder ofsituation. It isoftheir essence or nature that theyare places;
and that the primary placesof thingsshouldbe movable, is absurd."
By the end of the seventeenth century nature was in general conceived as a mechanism, which meant that nature could in principle

and space, an error of which Descartes, Leibniz, Newton, and also

the strong tendency nowadays to confuse the concepts of extension
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words matter, space, time, and motion condnue to be used, they now

Little indeed remains in this of the former scheme. Although the

Ill

ric field.'

effects and can in turn be acted on, ... Einstein was consistent in trying to
overcome the remaining dualism of matter and space by regarding matter,
too, as a property of space-particles, for example, as singularities of the met-

into a physical object in the full sense of the word, an object that produces

general relativity emerged from field theory and therefore has no room for
action at a distance. In merging the field of force with space it makes the latter

eighteenth century. Again I shall cite van Weizsacker:

how very far contemporary physics is from the basicconcepts of the

If we now consider the general theory of relativity, it becomes clear

reladvity put an end to this hope. Besides, the concrete form of electrodynamics remained dualistic in its distinction between "ponderable matter"
and the "electromagnedc field". The distinction matter-field is nothing but
the old distinction body-forcein a new guise.2

explicate the field as a peculiar body extended throughout all space, the
"ether", and thus to at last fulfill the ideal of the seventeenth century. Special

The conceptofthe field arosein thestudyofthe forcesactingbetweenbodies
whichwaspursuedin the hopeofovercomingthe dualismofbodyandforce.
Action at a distance seemed to be rigidly and immutably "affixed"to bodies.
Then Faraday taught us to understand the field as a reality independent of
bodies,withits ownindependentdynamics.Sdendststhereuponattempted to

Weizsacker's excellent brief exposition of this development:

t9<£ the field concept in the nineteenth century. I shall quote C. F. van

A most important development was that the concept of force led to

plidtly a quite differentconception ofbodywasbeingintroduced.

necessarily indicate that the thinkers in question were, to use Newton's
words, lacking in a competent faculty of thinking, but rather that im-

iS^/ That in the eighteenth and nineteenth centuries the attempts were
) 3 ""E nevertheless made to conceive force asderivative from bodies does not

throughwhichtheiractionandforcemaybeconveyedfrom one to another,is
to me so great an absurdity, that I believe no man, who has in philosophical
matters a competent faculty of thinking, can ever fall into it.'
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In Einstein'stheorywealsohavea conceptofmattercompletely different from thatofthe earlierphilosophyofnature, in the latter con-

fusion has indeed ensued.

further, Einstein's space both afEects and is affected by matter. With
that complete difference in concepdon, how appropriate is it to continue to use the term "space"in the contemporary theory, and can it
be done withoutdangerof confusion? It seems to me that much con-

calls space is no more a container than is Descartes's res extensa. And

ther affectingthe substancesnorbeingaffectedby them. But this conception of space has been completely abolishedby Einstein. Whathe

the physical material substances exist and move, itself, however, nei-

century doctrine ofspace,spacewasconceivedasa container, inwhich

is to be identified with space. Further, in the classical eighteenth-

substanceis to beconceivedas"space"at all. Certainlyhis physicalexistent or substanceis extended,but not everythingwhichis extended

question must, however, be raised whether Einstein's true physical

To see how Einstein arrived at this posidon it is necessary to take
into consideration a particular development after Newton. In the
eighteenth century, space was conceived by increasing numbers as
some kind of existent, a conception which Kant correctly completely
rejected as an Unding, Nevertheless, space continued implicitly to be
conceived as some kind of existent or substance. One important reason for this is that after Kant there no longer existed the discipline,
the philosophyofnature, to subjectthisconcepdonto criticalscrutiny.
Thus it hascome to be possiblefor Einsteinin thiscentury to conceive
spacenot simply asa substancebutasthetrue physicalsubstance.The

from which matter is derivative.

not only one substanceamongothers, butthe true physicalsubstance,

Clearly what he means here is a substance, a res. That is to say, in this
theory space has become the physical existent or substance. Einstein
himself saw how close this position is to that of Descartes with his one
res extensa. In the philosophy of Newton, however, space was definitely
no substance; for Newton there was only one substance, matter. In
Einstein's theory, on the contrary, space has become substance, and

physical object in the full sense of exercising action and suffering effects."

physics. But this is not what is meant here, for von Weizsacker said, "a

general theory of relativity it hasbecome, asvanWeizsacKemassaid,
a "physicalobject in the full sense of exercisingaction and suffering
effects." But what exactly does "physical object" mean? If it means
"the object of physics," then this is not anything new or special, for
space has, since the seventeenth century, always been an "object" of

havecompletelydifferentmeanings.Taketheconceptofspacp tn the
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ceasingto be a "part," that is, of the samekind as, that of whichit is a

possible to divide it but because further division would result in its

divisibleconstituent, it beingnot further divisiblenot becauseit is im-

as "particles" or "elementary partides," that is, of matter. For "partides"(little parts)arepartsofsomething,andthesomethingofwhich
they are partsis bodyor matter. This presuppositionis strengthened
bytheadjectiveelementary,for an"element"meansa final,notfurther

constituents must themselves be material bodies-they are spoken of

Thepresuppositionhas,however,continuedthatthenewlydiscovered

fundamental difference in the kinds of entides respectively involved.

probabilities.
This difference in respect oflaws of motion could be significant of a

probability. In fact, all the laws of subatomic physics are stadstical

their motion, so that their paths are determinable only by statistical

riot hold for the subatomic constituents, which display variations in

are exactly determinable. Now, sincejabo^ut 1900 it has been established not only that what had been taken to be atoms, i.e., not divisible,areinfactcompoundsbutalsothattheclassicallawsofmotiondo

the atoms, and therefore that the routes of individual atoms in motion

compoundbodies,asequallyapplyingto thefinalconstituentbodies,

ual atoms, it is consistent to assume the laws,empirically verifiedwith

though the laws of motion are not empirically verifiable with individ-

motion hold for all bodies, however large or small. Consequently, al-

lent. Macroscopicbodiesarecompositesofa massofmaterialparticles
which,rightdownto thesmallestatomic(indivisible)parddes,arestill
bodies.Consequently, inclassicalphysicsit wascompletelyindifferent
whether, in experiments concerning the laws of modon, bodies of
(say) 10 kilograms, or i kilogram, or i milligram are used. fhe laws of

philosophy of nature the concepts of matter and body were equiva-

ample, but it is an important one. We have noted that in the earlier

of matter), can have serious consequences. I shall take on y one ex-

To continue to refer to these entities as "matter, " as " articles (i. e.,

physics, what continues to be spoken of as "matter" is something
which,by contrast, is "in becoming," an existentwhichis active,producing effects by its acting and itself suffering effects, these effects
being internal changes in the endties affected. It is clear that in the
contemporary theory we do not find the concept of matter as formerlyunderstood.Morepreciselystated,nothingofthepreviousconception of matter remains in contemporary physics; every feature of
matter asformerly understoodhasbeencompletely abandoned.

able. Not only in Einstein's theory but in general in contemporary

ception, aswehave noted, matter was a full being, in itself unchange-

The PhilosophyofNature 9
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somethingquite different and far more complex. Thus, if it be taken
that the subatomic entities are not in themselves unchangeablewhich surely is one definite outcome of contemporary physics-but

pounds, bodies, and that the changes involved in the constituents are

subatomic realm we have entities of a quite different kind,. then a
number of important consequences open up. It could then be the
case, for example, that locomotion pertains properly only to com-

But if the presupposition entailed in the terminology of "elementary particles" be rejected, and we accept the possibility that in the

established. But the presupposition nevertheless continues that the
motion of the subatomicconstituents is essentiallylocomodon, change
of place-subatomic physics is dominandya quantum mechanics.

ensue. For example, corporeal locomotion is continuous, but in contemporary physics quantum characteristics,i.e., discontinuity, are well

lar difficulties. First, for the past two centuries philosophy has not

With regard to this task, however, philosophy today faces singu-

philosophers. In other words, we have philosophy here which once
again has nature as its object. In our time, I wish to maintain, the development of science has come to require of philosophy as one of its
most important tasks the resumption of the inquiry into nature.

be engagedin by sciendststhemselves or by those who are primarily

these considerations and questions transcend the realm of science;
with them we are in the realm of philosophy-admittedly, philosophy
which is very close to science, but philosophy nevertheless, whether it

In respectofthis,onethingmustbeclearlyrecognized.This is that

nature of the entities and the nature of motion are to be arrived at.

namely, by what procedure the answers to these questions as to the

ing bodily characterisdcs, in particular as having as a basic feature that

oflocomodon,changeofpla^e,it wouldnotbesurprisingifdifficulties

it is concerned all the more acute. And this raises the further issue,

kinds. This makes the question of the nature of the entities with which

rar-' subatomic h sics has revealed a number of entities of different

materialbodies. They could differ in size, structure, and composition,
but theywereofone single fundamentalkind, matter. But contem o-

which it is concerned. In the earlier h sics all the entities were alike,

litde materialbodies,but are neverthelessimplicitly conceived as hav-

supposition is having restrictive consequences.
For if the subatomic constituents are not particles, little parts, i.e.,

physics, and in biology, the condnuedimplicit acceptanceof this pre-

science, not only in physics but also in chemistry, biochemistry, bio-

to the earlier, so-calledclassicalphysicsin respectof the endties with

noted, too, t-hat contemporary physics displays an interesting contrast

of the highest significance to know what kinds of entities we are concerned with, for the inquiry into the kind of change is not possible in
dissociation from the question of the kinds of entities. It is to be

there is no necessity in this had been clear to Leibniz in the seventeenth century-and also to Aristotle in andquity, Leibniz strongly
opposed the assumption and developed a theory of body, and matter,
as composite, with the constituents entities of a very different kind,

explicitly nonmaterial. But despite Leibniz the presupposition has
ruled down to the present day. It seems to me that in contemporary

as these are of direct relevance to science. This means that it becomes

The mainpointI amconcernedto makeisthatconsiderationssuch

rethought.

from a kind of change, motion, which is still more fundamental.
Clearly it is necessary that the whole concept of motion be entirely

locomodon, " but, as he later came to see, even these are derivative

of place could be derivative from it. Thus locomotion could be analyzed asanabstract, derivative feature, essentially pertaining to bodies.
The kind of change,motion, in the subatomicrealm wouldbe something else. In this realm A. N. Whitehead,in Scienceandthe Modem
World (chapter 8), distinguished a kind of change which he termed
"vibratoryorganicdeformation"inadditiontothatwhichis"vibratory

to, or derivative from, change of place, locomotion-though change

change, i.e., that which is involved in "acting, " which is not reducible

rather that they are acting entities, then clearly we have a kind of

The PhilosophyofNature

havingthe samecharacteror property, asthat ofthe composite? That

is it necessary that the constituents be "parts," i.e., of the same kind,

bodynecessarilyhaveto beconceivedasbeingbodies. Statedgenerally,

But this presupposition is defimtely open to question. We have here
a philosophical problem. A macroscopic body is a composite, but so is
any microscopic body, down to that which is still called an "atom. " The
question has to be raised whether the constituents of a composite

IV

and characteristics of bodies.

part. Accordingly, an elementary pardcle of matter must be matter;
an elementary particle ofa body must itselfbe a body. Thus, the very
terms used carry the presupposition of the subatomic constituents as
bodily; that is, they are implicitly conceived as having the properties

10
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the fore:

tent, howit wasto beconceived.Thecontemporarysciendficdevelopment had made completely untenable the conception of the physical
existentas in itselfchangeless,individually self-complete, each physical existent in no intrinsic relationship to any other. The very contrary emergedas the case; the physicalexistentsactandsuffer eflfects.
This for Whiteheadbroughtthe philosophicalproblem ofrelations to

had come to see that the basic issue was that of the physical exis-

famUiar terminology, the latter devised in an attempt to free himself
from inherited presuppositions, at first epistemological and later also
metaphysical. By the time he wrote Science and the Modem World, he

moving as they were not only in unfamiliar territory but in an un-

4. Al, aoi.

gling the philosophical and the scientific issues, respectively, and by
distinguishing-them, clarifying their interconnection.

losophy derives, we shall be in a better position to assess the present.
Secondly, such aninquiry canbe of appreciablevalue too in disentan-

trines, they gained from their detailed study of Aristotle a singularly
good grasp of the fundamental issues involved in the philosophy
of nature. This way of approach, especially by the inquiry into the
sixteenth- and seventeenth-century thought, has two other advantages. One is that by securing a thorough understanding of that period from which the entire modern development in science and phi-

telianism. Although they rejected the particular Aristotelian doc-

had to devel6p their theories in opposition to the dominant Aristo-

living, but it was one in which the thinkers advancing the new concepdons pardculariy well understood the problems at issue. For they

only wasthisa periodoffundamentalchangelikethatin whichweare

and seventeenth centuries are of especial value in this respect. Not

PhysicalExistence,is to seek to recover the problematic of the philosophy of nature throu hastud ofthe ,hiloso h of nature in ast eriods, pardcularly those in whichit hasbeen vigorous. The sbcteenth

C. F. van Weizsacker in his recent Die Einheit der Natur, as well as other
books of his-this list is intended as illustrative, not exhaustive. A sur-

vey of the attempts followingthiswayrevealsanappreciabledifficulty
in beingableto disentanglethephilosophicalfrom the sciendficissues
and to move further than merely formulating the contemporary scientific developments in rather general, as opposed to specifically scienufic, terininology. Whitehead'ssuccess in recovering the problematic of the philosophy of nature has been the most considerable, but
his writings unfortunately have been far from easy to understand,

ence. This alteraadve way, one which I have followed in The Nature of

This-suggestsanotherwayofapproachto the philosophyofnature,
complementary to the one we havebeen discussing, that is, from sci-

and that of the seventeenth century.

of the philosophyof nature would not havebeen possiblewithout his
having gone back extensively to earlier philosophy, especially Greek

philosophy of nature. It should be emphasized, what is sometimes
liable to be overlooked, that Whitehead's recovery of the problematic

his mostextensiveandmost profoundanalysisof the problems of the

and Reality, subtitled An Essay in Cosmology, the term "cosmology"
there being a synonym for "philosophy of nature. " This work contains

But this could not be achieved without explicitly tackling as fundamental the problem ofthe natureofthe physicalexistent.Thisiswhat
Whitehead undertook in his major and most difificult work, Process

ent, and also expresses the concrete composidon of physical realities which
are individually diverse.*

of physical funcdonings and mental functionings, of the past with the pres-

have to discover a doctrine of nature which expresses the concrete relatedness

universal. It is a concrete fact with the same concreteness as the relata. The
notion of the immanence of the cause in the effect illustrates this truth. We

relata, so the relata modify the nature of the relation. The relationship is not a

It must be remembered thatjust as the relauons modify the natures of the

The PhilosophyofNature

fiapek in his The Philosophical Impact of Contemporary Physics; and by

edge. The Concept of Nature, and Science andthe Modem World; by Milic

ample, Whitehead in a series of books, The Principles of Natural Knowl-

How then in the circumstances today is philosophy to proceed
to take up its task of making nature again an object of its inquiry?
How is the problemadc of the philosophyof nature to be recovered?
Certainly there canbe no singleway,and many should be attempted.
Oneway is to approach it from the side of natural science, that is, trying to get at the philosophical problems as they are seen to arise in
scientific inquiry. This is the way followed by some thinkers, for ex-

of nature.

of the great metaphysical divide. But it is precisely the physical Ding
an sick which is required to be the primary object of the philosophy

mained inaccessible, unknown and unknowable, on the other side

had nature as its object at all, with the result that the entire problematic, the range of issues involved as well as that of method, has
been lost. A secondkind ofdifficultyis constituted not simply by philosophy's having been for two centuries essentially a philosophy of
mind or spirit; the .difficulty is contained in what emerged into clar'
ity when this kind of philosophy reached its maturity with Kant's
Critique of Pure Reason, namely, that on its basis the Ding an sick re-
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I should like here briefly to discuss one issue, especially prominent

VI
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ave ere use

p ysica as nouns in the attempt

Descartes with difficulties in respect of mathematical knowledge of
the physical.
What constituted a real difi&culty for his contemporaries and think-

This is why for him the knowledge of pure mathemadcs was the
knowledgeof the essenceof physicalexistence. It wasnot at the level
of pure thought, therefore, that the metaphysical dualism presented

form was mathematical, that is, it was the conceiving, the mental
grasping, of what in the other res was the extended mathematical.

its being. That is, this res in essence was geometrical extensiveness and
nothingelse.Descartesconceivedthe otherexistent, r^ cogitans,asthe
mental counterpartofthe physicalextensiveness; cogitatioin its purest

was extensiveness; it existed as extensive; its extensiveness constituted

addition to other properties, was also extended-as was the case in
Gassendi's matter. For Descartes the very essence of the physical res

ing him, identified the mathemadcaland the physical. For Descartes
the physicalexistentwasres extensa.This wasnot an existentwhich,in

tion of the status of the mathematical. Galileo, and Descartes follow-

Galileo and a number of other thinkers in the seventeenth century.
But the endre issue had to be subjected to close scrutiny, which it was
by thinkers like Descartes, Gassendi, Hobbes, Leibniz, and Newton
among the chief. The issue can be most satisfactorily put as the ques-

the universe as a mathematical structure, which was taken up by

Cusa played a determinative role. From him derived the conception of

in the late medieval revival of Neo latonism, in which Nicolaus of

The seventeenth century was a time when the importance ofmathemadcs for the inquiry into nature, the physical, impinged with particular force. This was the outcome of a development which had its roots

volves the problem ofthe physical.Thatis, the philosophyofnatureis
necessarily implicated.

and various answers to that are possible and have been maintained.
The point I wish to bring out is that the answer to that question in-

The quesdoncanbe raisedas to the object or objects of mathematics,

ics" is tl^e name of a pardcular science, a branch of systematic inquiry.

the status of "the mathemadcal," not of "mathematics." "Mathemat-

to avoid implicit presuppositions. I have posed the problem as that of

the adjecuves mat ematica an

mathemadcal and its connection with the h sica . I

in the seventeenth century, whichseems to me to be of particular significance for the present. This is the roblem of the status of the

i4
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this problem central to his endeavor.

the present time, which is why Whitehead, himself a scientist, made

greatest relevance and importance for science, more particularly at

nature, recovering its problemadc, the long road leading finally to
Process and Reality, which has developed a new position bringing the
physical and the mathematical once again into close relationship.
This problem ofthe connectionbetweenthe physicaland the mathematical is one not merely of philosophical interest; it is one of the

has pointed out. This meant the necessity to get into the philosophy of

crucial issue of how geometry applies to the physical, as Victor Lowe

part of that work. For Whitehead had come to see the need to face the

ume of the work, on geometry. It never got written, at least not as a

Principia Mathematica. Whitehead was to have written the fourth vol-

tion too stood the great work of Bertrand Russell and Whitehead,

foundation of mathematics. Most of this inquiry is rooted in the basic
Kantian 'position of mathematics as a mental construct. In this tradi-

Thisceritury hasseengreatprominencegivento theproblem ofthe

The endre position, however, was undermined by the discovery of
non-Euclidean geometries. So Kant's position came into increasing acceptance and today is dominant. But the fundamental difficulty with
this doctrine is that according to it the object of mathematical investigation, in mathematical physics, for example, must itself be a mental
construct. The physical existent remains on the other side of the
metaphysical gulf, unknowable.

and was thought to be strengthened by linking it with field theory.

conceiving mathematics as grounded in the mind, a mental construction. The former doctrinecontinuedin favorin thenineteenthcentury

ject of geometry. The secondwasthe revolutionary doctrine of Kant,

In the eighteenth century two alternatives were developed. The
first, not philosophically very coherent, was to regard space as the ob-

strike his contemporaries as all that different.

mathematical features. Gassendi did not see this problem very clearly.
Newton and Leibniz, however, did, and both produced complicated
and subtle solutions. Newton's was to ground the mathemadcal in
God's activity in respect of matter. Leibniz rejected this way as a deus ex
machina, but his own theory of a preestablished harmony did not

cal knowledge of the physical if the physical be endrely devoid of

ers of the following generations was that Descartes's idendfication of
the physicaland the mathematicalmade material atomism impossible.
Gassendi and Newton both saw that the only way to save material
atomism was to separate the mathematical entirely from the physical.
But that made acute the problem of how there can be mathemati-

The Philosophy of Nature

-^

00

THE PHILOSOPHY OF NATURE

pioneeringworkofWhitehead.

quired inthephilosophy ofnaturewillneedtocometo terms withthe

osophical schemes will need to be produced. However, asin the seventeenthcentury thevariouslater theorieswerenot producedindependently of each other but came to be developed by working through,
and in divergence from, the first great attempt at a philosophical
structure built upon a profound insight into the problems at issue,
namely, that of Descartes, soin our time the new efforts which are re-

recentperiod. But,justasintheseventeenth century, othersuchphil-

changed situation resulting from the sdendfic developments of the

produced the first major philosophy of nature in response to the

I have given Whkehead some prominence in this paper, not because I am concerned to propagate his particular doctrine-I have
myself come to some appreciable differences from him-but because
he has seen most dearly the need in our time for the philosophy of
nature, particularly for science, and because he has gone furthest
in recovering the problemadc of the philosophy of nature and has
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models of the universe such as the big bang theory. But the ultimate
basis of irreversibility may rather be looked for, as Cat! F. van Weizsacker suggests, in the irreversibility of Ume. ' Here, then, contingency and irreversibility may have their common root.

has been applied to cosmology and has contributed to relativistic

the iireversibility of time, d6es not predude the emergence of repeatable patterns of temporal sequence; but such .an emergence itself becomes a contingent event. The regularity by iteelf therefore is
only an abstraction-from the contingent process and context of its
emergence. Therefore its explanatory potential is necessarily limited.
The irrcversibility in natural processes is often argued for on different grounds, espedally in relation to the law of entropy. This also

http://www.toolkltlorthlnklng.com/home/matheinalics-and.the-physlcahrorid

Albert Einstein hasstated that"asfarasthe lawsofmalhematics referto reality, they
arenotcertain;andasfarastheyarecertain,theydonotreferto reality."

efit ofchurchideology.

<'

dples-evenwhenarticulatedby CatholicChurchoffidals-asbased
ona conflict between sdence and religion. It is,however, certamly true
that CathoUcChurch offidals iised nommaUstarguments to theben-

hardtoseecriticisms ofGalileo's sdencegrounded innominalistprin-

Aat they could prove (he physical reali of the Copemican system.
In doingso theycame into co "ctwiththe dominantfceoriesofsdentific method, which were also favored by many churchmen. It is

For most purposes, Galileo accepted this nottiinalist theory of
knowledge;butattimesheandsomeofhisstudentsseemedto argue

may all agreethatanyonewho doesnot expectthe sun to risein the
east is crazy; but that does not make its next appearance necessary.

no way to guarantee that it wffl rise in the same place tomorrow. We

ativdy about the possible causes of phenoanenawhile avoiding the
nastyproblemofhowto guaranteetheuniversalityofgeneralizatfons
induced from a limited number of examples. No matter how many
timeswe observe the sun risingin the east,for example, thereseems

particular course of action. It also had great appeal to more adventuresome intellectuals because it freed them to speculate more ae-

Such a philosophy had significant appeal to conservative theologiahsbecauseit allowedfor God's unrestricted abilityto arrangethe
world as he chose and did not seem to bind him into following any

Third, if this consideration applies to aU natural regularities m

ducedfrom the properties of the lowerlevels. "7

temporal sequences, it leads to a general thesis on ineversibility in
natural processes. This ineversibiUty, which is based ultimately on

dationfor sdentific knowledge, is incapable ofyielding certain knowl-

philosophical perspective, human experience, which forms the foun-

both conservative and avant-garde intellectual life. According to this

phy associated with fce term Nominalism was coining to doininate

naturalphilosophycouldproducecertainknowledge)a newphiloso-

tury,(though there were still some who believed fhat Aristotelian

the extent to which nahual philosophy could offer certainty regarding the causes of phenomena. By the beginning of the sudeenfh cen-

flict regaTding the grounds of natural philosophical knowledge and

through tiie fourteenth and fifteenth centuries, there had been a con-

whichwasgoodbecauseCopernicuscould offerno credibleexplanation for the causesof the motions thathis systemposited.
Beginning in the thirteenth century, and growing in importance

nican work was in confonnity to the academic nonns of the time,

published,thatit wasintendedasanythingotherthana mathematical
calculating scheme. As a consequence, whenit appeared, the Coper-

Revolutions contained an explicit denial, written by Copemicus's friend
Andreus Osiander after Copemicus's death but before the work was

planets,induduigtheearth,revolvedaboutthecentralsun;but On the

Copernicus did believe in the physical reality of a system in which the

orty was to develop mathematical h otheses capable of saving the
appearances, -that is, of calculating (he observed positions of the
heavenlybodiesatanygiventime-withoutregardto physicalreality
or even to the physical possibility that a system could operate according to these hypotheses. It was the function of natural phUosophers,
on the other hand, to theorize about the causes of phenomena, induding tihe phenomaia of the heavens. It is now widely held that

edge about the causes of things. The best one can do is what
astronomeis did for die motion of the heavenly bodies-devise a hypothetical scheme both consistent with the available evidence and intemally consistent.

.

First, from late antiquity there hadbeena generalagreement about
a distinction between astronomy and natural philosophy that had become mstitutionaUzed within the medieval university and was almost
universally accepted during the Renaissance. The function of astron-

tion for a new set. of natural laws such that "the laws governing
matter in a Mgher level of organization can never be entirely de-

iilarity emerging inthe sequence oftime constitute a fldd of applica-

time. Thus it also becomes understandable that new patterns of reg-

mathematical fonntda a law of nature. This suggests that laws of
natarearenot eternalor atemporalbecausethe fieldsoftheir applicadon, the regularities of natural process, origmate in the course of

sequence. But it is only that physicalregularity which makes the

resents a repeatablesequenceofevents,a sequencethat, befaigtemporal, must takeplace a first time before it isrepeated and becomes a
regularsequence.' The mathematicalformula of a naturallaw may
be vaUdwithout leg to time. The physical reeularity that is described by such a formula is not independent of time and temporal

natural law, can be considered as contingent because its pattern rep-

fromthe particular formula of lawunderconsideration.
Second, the regularity itself, which is described by a formula of

plied. They are contingent at leastin that they c?nnot be.derived

First,contingentconditions,initialconditionsaswell asboundary
conditions, are required for any formula of natural law to be ap-

nature can become apparent.

gests that irreveisibUity is related to contingency and may be rooted
init. In orderto explainthis, a numberofsteps arenecessarybefore
the impact of the Issue on a theological view of the historidty of

irreversible? The cpmbinadon of the two parts of the question sug-

understood as contingent, and are natural processes to be understood as

regularitiesofnatureinits'generalform:IStherealityofnaturetolie

Ifone considers science to be strictly about the physical worid, then mathematics, or
atleastpure mathematics, is nota science.

1st published In Zygon 1981
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The second question squarely faces the issue of contingency and
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takenliterallyseeLeplin1984,p. 2.Alternativeformulationsoftherealism/antirealismdistinction- for example,as commitmentto/denialofthe mind-independenceof suchobjects- mayleadto differentdassificadonofthepositionsdiscussedbelow.

i. For discussion of the realist requirement that references to the central objects be

count of the relation between science and religion. We also consider
antirealist accounts of religion, such as those of Feuerbach,Tillich, and

In this section we consider how antirealist accounts of science, such
as those of Osiander, Duhem, andvan Fraassen, allow for a harmony ac-

2. Copernicus i939b.
3. See Koestler 1959, pp. 165-172.
4. Koesder 1959.
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apparentmotions. So,Copernicus'hypothesisisnot true, stricdyspeaking,
but is simplya usefulfictiontiiat is scientificallyproductive.
In addition,Osiander'sprefacecontainsscientificargumentsthatthe
Copernicantheory, if takenliterally, is not true. The orbit ascribedto Venus by Copernican theory would make that planet appear sixteen times as
large when Venus is close to the Earth, as it would appear when it is furthest awayfrom the Earth. Osiarider claims that this is contradicted by ex-

not it is the earth or the sun that is in motion, nor about the cause of these

we can make. They are not intendedto tell us the truth aboutwhetheror

suchobjectstakenin a strictliteral sense,or, more radically,thatthe dis-

course needsto be taken asasserting the existence ofthose objects taken m
anysense,thatis,thatthe existenceofthoseobjectsisnot at issue (assuming that is a meaningfulquestion at all).

all ofthe astronomical calciilations and perhaps telling us what predictions

in 1543,theyearthathisbookwaspublished.Thelegendhasit thatCopernicus died on seeing the printed version ofhis book, in particular the contents of Osiander's preface, 4 when it was handed to him on his sickbed.
In the preface Osiander writes that the hypotheses of Copernicus
book are not to be read asteUing us what is literally true about the world,
butratherasmerehypothesesormathematicaldevicesforaccommodating

Accordingto legend,readingtheprefacehastenedCopernicus death

tain difficulties that were being posed by the Aristotelians.

broiledin a scandalinvolvinga homosexualaffairwithoneofhisstudents
andwasforcedto quicklyfindalternativeemployment,thejob ofensuring.
publication wasleft to Osianderby default. Osianderwas a Lutheran theologian who had been involved in discussions with Copernicus and
Rheticusabouthowtheyweregoingtopublishthebookinthelightofcer-

Rheticus, in 1543, to see to its publication, but when Rheticus became em-

Andreas Osiander apparendy wrote the preface for Copernicus' On the
Revolutions of the Celestial Spheres'- without Copernicus' authorization.3
Copernicus himself was sick and had appointed an assistant named

Osiander's Preface

we will find that antirealist accounts are untenable.

a harmony account of science and religion. However, for various reasons

Wittgenstein,to seewhethertheycanservethesamefunctionofallowing

TheHermeneuticsofScienceandReligion

Antirealism about that discourse therefore denies either the existence of

of the central objects of that discourse, again understood literally.

the discourse, taken literally, 1 and in particular, as asserting the existence

question is to beunderstood asasserting the reality ofthekeyconcepts of

Realism about a certam discourse is the view that a discourse in

and antirealism.

scienceorreligion.Suchquestionsregardmgtheappropriatewayinwhich
to interpretscienceor religionasa wholebringusto thetopicofrealism

we can also think about hermeneutics in terms of the whole enterprise of

terms of the interpretation of particular sentences of Scripture.However,

In the previous chapter we looked at the question of hermeneutics in

Realism and Antirealism

The Hermeneutics of Science and Religion:

CHAPTER 2
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AntirealistAccounts of Science

5.Osiander1939,p. 24.
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instrumentalism' or'fictionaUsm'- asa phUosophyofsciencehasbeen a
significantoptionsincetheGreeks,atleast,ifPierreDuhem(1861-1916)is

.

Osiander's antirealism is part of a larger history. Antirealism - or

gether.

rather than religion, that gives way in order that the two can be held to-

thatbothscienceandreUgioncanbemaintained.Inthiscaseit isscience,

So,forOsiander,theproject ofscienceisinterpreted in sucha way

interpretation of a particular text.

revolves around the sun. Instead ofchanging our readings ofthe bibUcal
text we can change the waywe interpret the scientific theory, taking it
^antirealisticaUy; Onthisview,thefindings ofastronomy (that theearth is
m motion) arenotUteraUytrue,butareonlytrueinthesensethattheyoperateeffectivelyastools.Iftheantirealismappliesto aUastronomy, thenit
isa broaderkind ofhermeneutical issuethanonethatonlydealswiththe

andthatAesunmovesaroundit,butthatastronomytellsusthattheearth

sake, that Scripture teUs us that the earth is in the center of the universe

thetheory, namelythevarious motions, istakento bebesidethepoint.
Antirealismneadyresolvestheapparentconflictbetweenastronomy
andreUgion discussedm the previous chapter. Suppose, for argument's

scientific theorybecause thequestion ofthereality ofa central concept in

waysof'savingthephenomena, ' butwemustturntophysicsandphUosophytotellusaboutreality.Thisisa radicalantireaUstinterpretation of a

but it does not tdl us the way reaUty reaUy is. Astronomical theories are

Onthis view, astronomy maybevaluable and capable ofprogress,

calculus consistent with the observations, that alone is sufficient.5

thesehypothesesneednotbetruenorevenprobable;iftheyprovide a

valuablescientifichypothesisbecauseit producesa farbettertheorythan
othersforfittingtheobservational data.Osiandersays

sky, we are not at all disturbed by such a mixture of motions.

Solong aswe attendto these modek,whichwehaveput together,we
findthecompositionandsuccessionofthevariousmotions awkward.
To set them up in such a way that each motion can freely be accomplishedhardlyseemsfeasible.Butwhenwestudywhathappensin the

the calculation of astronojnicaltables but propositions that conform
to the nature ofthings.Hewantedthem establishedon the ground of
physics.7

the hypotheses ofthe new system were not to be mere contrivances for

6. Duhem1969,p. 17.
7. Duhem1969,p. 105.

43

tain sagacious precepts concerning the nature of scientific theories
and the hypotheses on whichthey rest hadbeen heeded. These pre-

Copernicans might have been kept to the terrain of astronomy, if cer-

have been avoided, the debate between the Ptolemaists and the

The condemnation carried through by the Holy Office resulted from
the clash between two realist positions. This head-on collision might

of science. Duhem then concludes:

At fault in the whole Galileo episode was Galileo s inadequate philosophy

says,

Duhem contrasts this antirealist trend with a realist, metaphysical
approach found in Aristode, Copernicus, and Galileo. For Galileo, Duhem

CertainlyPtolemymeansto mdicatein thispassagethatthemanymotions he compounds in the Syntaxis to determine the trajectory of a
planet haveno physical reality.6

Duhem comments,

ens:

the aim of astronomy is just to 'save the phenomena' - that is to adequately represent all the observational data - can be traced from Plato,
throughPtolemy,Maimonides,to OsianderandBellarmino.Duhemcredits Ptolemywith the following comment on woodenmodels of the heav-

to bebelieved.In To SavethePhenomenaDuhemarguesthattheviewthat

perience; Venus doesnot appear to bethat much brighter. SoCopernicus'

theorycannotbetakenasbeingtrue,butit canbetakenasbeinga very

The Hermeneutics of Science and Religion
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VanFraassenisnot daimingthatwecanchoosenotto believe a the-

8. Duhem 1969, p. 106.
9. Duhem 1954.
io. van Fraassen 1980, p. 12.
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twopsychological states- literal beliefandwhathecalls'acceptance. ' Such

Secondly,vanFraassenintroduces thenotion of'acceptance of asopposed to 'belief in' a theory. Here, van Fraassen is distinguishmg between

quate than Ptolemy's.

than did Ptolemy's theory, then Kepler's theory is more empirically ade-

Firstly, 'empirically adequate' here refers to the theory's fit with currentobservationaldata- a theoryisempiricallyadequateinsofarasit fits
all ofthe observational data. IfKepler's theory fits considerably more data

quate.10

Science aims to give us theories which are empirically adequate; and
acceptance ofa theoryinvolves asbeliefonlythatit is empiricatly ade-

follows:

losophy ofsciencethathecalls 'constructive empiricism, ' characterized as

to believeinthembyvirtue ofthefactthatweacceptmodern theoriesof

Inthesecondhalfofthetwentiethcenturytheleadingantirealistwas
probably Basvan Fraassen (b. 1941).Van Fraassen offers an antirealist phi-
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tional data. He could not bring himself to accept the Copernican hypothe-

sor). Tycho Brahe hada large observatory in Demnark, the best ofhis day
(whichhebmlt himself), andconsequently thebestcollection ofobserva-

For example, one of the leading astronomers in Galileo's daywas
TychoBrahe (1546-1601). (KeplerwasBrake'syoungassistantandsucces-

cally adequate. (Of course, there are also many other theories, which are
not empirically adequate andmust be rejected.)

mine whichofthesetheories is correct simply becausethey are all empiri-

theories equally savethe appearances. So,the datacannot logically deter-

another, but this will be nothing but a matter of taste, because aU of the

evidence (E),there maybe anynumber oftheories (Hi... Hn) that allfit E
equally well. We may have reasons for preferring one theory rather than

goingtobeaninfinite number ofpossible theories. For anysetofdata, or

ries available, although we may for pragmatic reasons focus on just one
particular theory. In fact, for any scientific phenomenon there are always

Accordingtothisthesis,thereisalwaysa rangeofpossiblescientifictheo-

andvanFraassenconcernstheunderdeterminationoftheorybyevidence.

One main argument in favor of antirealism urged by both Duhem

atomic structure and so on.

tioaal if webelieve that atoms exist,but raAer that we are not compelled

in a theoryUteraUy.VanFraassen'sviewisnotthatwearenecessarilyirra-

oryifwewantto.Norisheclaimingthatwewouldbeirrationaltobelieve

exist.

van Fraassen,whenwe accept a theory aboutthose entities, we canbe satisfied with acceptance without having to UteraUy beUeve that .those entities

genes, quarks, andthelike, whichwecan't observe with thenaked eye.For

specifically to the unobservable world, things such as atoms, electrons,

thatweshouldliterallybelieve in theworld asit appears to us,in the realm
of observables - for example, that there is a sun. His antireaUsm applies

distinction between obsenrables and unobservables. Van Fraassen claims

Thirdly, van Fraassen's constructive empiricism relies heavily on a

that one can be a dedicated Copernican, and fully accept that theory, and
yet not necessarily believe that theory literally. One can remain agnostic
aboutwhetherthehypothesiscorrespondstothewaythingsare.Toaccept a
theory is simply to believe that the theory is empirically adequate.

a distinction is crudal to this kind of antirealism. Van Fraassen's point is

The Hermeneutics of Science and Religion

conservative. Nevertheless, Duhem's anti-metaphysical instrumentalism
was very influential in the early half of the twentieth century.

Duhem rejected the idea that science could grasp ultimate truth
about the universe, and therefore rejected any attempt at metaphysics
basedon science. He gavethe role ofproviding access to ultimate truth to
theology. 9 His own theological views were strongly Catholic, Thomist, and

ther true nor false,but is a more or less effective instrument facilitating the
representation of data.

ries as formalisms - logical constructs - deduced from a small number
ofprinciples,andhavingtheaimnotofexplaminganything,butofrepresenting thephenomena in the simplest andmost elegant manner possible.
Thetheoreticalaspectofthetheorydoesnotrepresentanything,it is nei-

Duhem himself articulated a fictionalist account of scientific theo-

to Osiander, Reinhold, and Melanchthon. But now they seemed quite
forgotten.8

cepts, first' formulated by Posidonius, Ptolemy, Produs, and Simplicius, had, through an iminterrupted tradition, come down directly
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around''it~indrcies~wrth

these circles> The realist claims

ii. van Fraassen 1980, pp. 8.
i2. van Fraassen1980,pp. 19-23,
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m science,whereweareofteninterestedm tryingto explainwhy

nee to the best explanation.'" This reasoning is one that>isused

;"<.-_neargl^nentinfavorofscientificrealismutmzesreasoningcaUed

: motion isapproximately true,although animproved Aeorywould
>laceit,whenKepleraddedthehypothesisthattheplanetsmovein
es,a doserapproximation to thewaythings reaUyare.

epilydes_added

onto

it rest

>
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i6. For further debate see van Fraassen 1989.

15. See Leplin 1984.

that one until such time as we come across a preferable hypothesis. 16

needa reasonto preferoneofthoseweknowabout,andweshouldbelieve

Thisapproachalsoanswerstheunderdetermination objection to scientificrealism.Theremayindeedbemanyrivalhypotheses,butwesimply

where antirealism does not. 15

best explanation, realism makes the evidence (science's success) Ukely,

islatsometimescaUed
'convergent realism. ' Copernicus andGalUeodamied
the

sun is

theory, antirealisrn, dnesnot explain at allwhythe theory is siiccessful. If

: a closer approximation to thetruth. This ideaofprogress

the earth isn't reajtiy moving around toe sun, chenwhywould the NewtonKepler theory make successfulpredictions? In terms of inference to the

Newtons theory of gravity, is so successful in. explaining the kaown data
and successfully makmg novel predictions. On the other hand, the rival

theories are approximately true. Ifthe earth really doesmove aroundthe
sun then that explains why the heliocentric theory, in conjunction with

ThefactthattheNewton-Keplertheoryisableto producesuchsuccessfulpredictions, the realist claims, is explained bythe fact that these

to the best explanation. " (13. McMuUin 1978;)

^?

^

things arethewaytheyare.WhenGalileo proposed that thelight anddark
regionsvisibleona fullmoonarebestexplainedbythehypothesisthatthe
moon hasmountains and valleys on its surface, hewas utilizing inference

a)re.co^dus!veLthe expectation isAatm timetheremaybeanew-theory

Thetruthofa scientifictheoryis'approximate'becausethTcontemporaryrealistdoesnotwanttosaythatthebestcurrentscientifictheones

\a:theoryfaus mto thisGate§ory)it isatlea!itapproximately~frue"
when the reaust
says ltrue'' she means'that the theoryrars"i't'des"crTbes"the
d^ake_nuter?ly'corresPondstothewaythattheworldreaUy^

a

t^e:a"lt entities Aey describe reauyexist- By 'best'scientific'Ae^
^rca!;stureferring
toscientifictheoriesthatareweU'accepted"aL"d'for
there is strong
body of confirmatory evidence~'The7eairs tu d^s
^Uch

?w that. he
thebestcurrentscientifictheoriesare"at1east~ap7rorimat^

According. to theformulatio° ofvanFraassen, " scientific realism isthe

ScientificReaUsmandInferenceto.theBestExplanation

never compeUedto beUeveliterally inanyofthesetheories.

weu-The

M threetheories appearto fit thesetofobservational data (
antir ealist claims&at since this is often the-casem7c^ce, ^^

ingadditionalepicydestothecircularmotionsoftheplaaets."

. can be adjusted to fit the databyadd-

i to account for the observations avaUable to Brahe. The

i^- thoseofPtolemy,Brahe,andCopernicus- usesthe".

iarth,butaUoftheotherplanetsrevolvearoundthe'sun.Eacho7th^

universe, themoon andsunrevolve around

sis,forvariousreasons.Hesawproblems withboththePtolemaicandCop>ermc!nsystem!"andsuggestedan'^rnativemodel,accordingtowhich
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over van Galileo Galilei.

De klassieke medianica volgens de wetten van NLewton nam dit relativiteitsprincipe

r' =r - vt

geldt na verloop van een tijd t:

In derelativiteitstheorievan Galilei zijn coordinatenstelselsdie eenparigten opzichte
van elkaar bewegen, als volgt gerelateerd. Stel dat ten opzichte van het stelsel S de
snelheidvaneenanderstelsel S'gelijkis aanv, en datde nulpuntenvanbeidestelsek
op tijdstip t = o samenvallen. Als we posities in S met r aanduidenen in S' met r',

dat er alleen relatieve en geen absolute snelheden bestaan - vandaar de naam
relatiwteitsprmcipe.

beideneen absolutebeweginguitvoert ofmogelijkstilstaat. Ditheeftals directgevolg

onmogelijk om aan de hand van de wetten van de mechanica te bepalen wie van

inartiaalstelsel is, dan de andere ook. Het is voor diezelfde twee waarnemers

mechanicazijn dezelfdevoorwaamemersin tweestelsels dieeenparig(een beweging
dieveranelluignochYertragngkent) ten opzichtevan elkaarbewegen.Als de een een

De relativiteitstheorie van Galilei (een benaming die overigens dateert van na de
theorieen van Einstein) gaat uit van het volgende principe: De wetten van de

Relativiteitstheorie van Galilei

Referenties

^IS®men®_^auylteltetheorie

Speciale relativiteitstheorie

Relativiteitstheorie van Galilei

Inhoud

relativiteitstheorie ontwikkeld.

al een visie op dit principe. Eeuwen later werden de speciale en de algemene

waamemer heeft ten opzichte van andere waarnemers. Galileo Galilei had rond 1600

natuurkunde in het algemeen, niet afhankelijk mogen zijn van de snelheid die een

Het centrale idee van relativiteitstheorie is dat de wetten van de mechanica. of de

relativiteitstheorie.

E!nstem aangeduid, namelijk de SEeciale._relatiYiteitstheone en de algemene

Met relativiteitstheorie warden in de natuurkunde twee theorieen van Albert

Relativiteitstheorie

WlKIPEDlA

= 5RT

paradoxenveroorzaken.

een andere waamemer op verschillende tfjden voordoen. Detheorie voorspelt dat de
lengte yerkort, de zogenaamde lensteoontractie oflorentzcontractie, en de tijd trager
loopt, dezogenaamdetyddi]atatie,volgensdelorentzfactor, naarmatedesnelheid'de
lichtsnelheid nadert. Dit is onder meer in sxnchrotrons aangetoond en ook met
muonT uit kosmische_stralmg. De lichtsnelheid is de hoogst mogelijke snelheid:
deeltjes die sneller dan het ^ zoudeai bewegen, tachxpnen, zouden allerlei

verschijnselen die zich voor een waarnemer gelijktijdig voordoen, kunnen zich voor

zijn: de tijd speelt de rol van de vi.erde dimensie. Geiyktydigheid is relatief:-twee

ook uit dat ruimte en tijd verschijningenvan dezelfderuimtetijd met vier dimensies

E = me2, diedegelijkwaardigheidvan massaen energieuitdrukt. Detheonedrukt

Uit de speciale relativiteit volgt ook Einsteins beroemde massa-energierelatie

veld.

Despedalerelativiteitstheorieis ookvolledigin overeenstemmingmet dewettenvan
Maxwell voor het elektromagnetisme. M^gnetisme is het relativistische^fect van
elektridteit. Stel dat een waarnemer een stilstaande elektrische lading ziet en dus een
elektrisch veld. Een andere waamemer in eenparige beweging ten opzichte van de
eerste ziet dan een bewegende lading, dus een elektrische stroom, dus een magnetisch

drager van lichtgolven zou fungeren.

in overeenstemming met de resultaten van het expen^mentjvan Michelson_ei^Mo^
waardewetenschap tot op dat moment niet goed raadmeewist. In dezeexperimenten
was aangetoond dat er geen absoluut stilstaand medium, de ether, bestaat, dat als

als postulaat dat de lichtsnelheid in vacuum hetzelfde is voor alle waamemere. Dit was

Het artikel van Einstein verscheen in 1905 onder de titel Zur Elektrodynamik

bewegterKorper, overde elektrodynamicavanbewegendelichamen. Detheorieheeft

waamemers met lorentztransformaties in elkaar om te rekenen.

verbonden. Evenzo zijn elelctnsche en magnetischevelden E en B voor verschillende

de plaats en tijd van de andere. Hieruit volgt dat plaats en tijd met elkaar zijn

deze twee basisideeen met elkaar te verzoenen, zijn er speciale transformaties, de
lorentztransformaties, nodig om plaats en tijd van de ene waamemer om te rekenen in

van Galilei. Het tweede postulaat was (ten tijde van Einstein) een geheel nieuw
principe, met (ondanks zijn formele eenvoud) bijzonder verreikende gevolgen. Om

Het eerste postulaat leuat in feite dicht aan bij het basisidee van de relativiteitstheorie

relatieve beweging.

(latervastgesteld op 299.792.458 m/s), onafhankelijkvan hun onderlinge,

inertiaalstelsels meten voor de lichtsnelheid in vacuum altijd dezelfde snelheid

. De lichtsnelheid in vacuum is een universele constante, oftewel: waamemers in

voor waarnemers in inertjaajstelsels die eengang ten opzichte van elkaar
bewegen.

. Dewetten van de natuurkunde, inclusiefdievan de elektrodynamica, zijndezelfde

De spedale relativiteitstheorie werd in 1305 on^kkeld door Albert Einstein. I1! Deze
theonegaatuitvandevolgendetweepostylaten:

Speciale relativiteitstheorie
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= GRT
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beschrijft zoals de Wetten_van JKepler aangeven, maar een rozet(de
EenNul ^^M s^e-WLn-Me!'c-iIrms). Hij voorspelde ook dat hoger staande klokken
sneller lopen, watmet atoqmldokken inderdaad is aangetoond.

.

Eddinghin nam dit waarbij de zonsYerdmstenng op het eiland Princige op 29 mei
1919: H? verklaarde zo ook de baan van de planeet Mercynus, die geen elUps

Einstein voorspelde zo de afbuiging van licht van een ster door de zon. Arthur

zwaartekracht sneller dan het licht. Als bijvoorbeeld de maan opeens zou verdwijnen,
zoujeeerstziendatdegetijdenzichterugtrokken endanpasdatdemaanschijfvande
hemel verdween. In de algemene relativiteitstheorie doet ook het effect van de
zwaartekrachtzichnietsnellerdanhetlichtgelden.

van dezwaartekracht.In dezetheoriewordtzwaartekrachtnietlangeralseenkracht
gezienzoalsdatbij deWetten^van^Newtonhetgevalwas,maarals eenmeetkundige
eigenschap van de ruimte zelf. Een massa trekt de ruunte rondom zich krom,
waardoor het lijkt alsof de massa andere massa's aantrekt. Volgens Newton is de

Deze veralgemening van het relativiteitsprinripe gaat samen met een nieuwe theorie

gelijkmatigzwaartekrachtsveldbevinden, gelijkwaardigzijn met anderewaarnemers
dieeenconstante(uniforme)yeisnellingondervinden.

Deze theorie vertrekt van het postulaat, dat waamemers die zich in rust in een

De algemene relativiteitstheorie werdvooigesteld door Albert Einstein in een serie
lezingenvoordePruisjsche AcademicvanWetenschappen in i9.i5.111

Algemene relativiteitstheorie
rchieffmek

wanneerdeautosnellergaatrijden,zalhetblauwelichtnogsteedsmetdezelfdevaste

voor de snelheid waarmee het blauwe zwaailicht van diezelfde politieauto je oog bereikt. Ook

autobepaalt medehoehardhetwateropje afzalkomea. Maardatgeldt dusblijkbaar niet

de snelheid van de bron, en altijd gelijk aan 300. 000 fcm/s, zo stelde hij. Dit spreekt met
meteen voor zich. Denk maar eens am een waterkanon op een politieauto: de snelheid van de

ongeachtdesnelheidwaanneedewaamemerbeweegt.Hij combineerdeditprmcipeechter
metzijnaannamevaneenconstantelichtsnelheid.DesnelheidvanUchtisonafhankelijkvan

in eeavliegtuig, eenrijdende trein ofin dehuiskamer zit, alsje eenappel loslaat, valt hij
gewoonop degrand.OokEinsteinredeneerdedatnatuurwettenhetzelfdemoetenzijn,

DitrelativiteitsprincipekendenGalilei,HuygensenNewtonookal:dezelfdenatuurkun(Uge
principeszoudenmoetengoldenvoorallemetconstantesnelheidbewegendestelsels.Ofjenu

de relativiteitsQieorie.

Nietveelmeer dandatwashetuitgangspunt vanEinsteins theorie, nietvoor niets bekend als

relativiteit am denlijve ondervonden.

helemaal nietmet zekerheid kuntzeggen ofiets beweegt. Beweging is reladef. Jekunt in feite
alleenwetendattweedingen- in ditgevaldetreinen- inrelatietotelkaarbewegen.Ziedaar,

Latenweuitgaanvaneenervaringdieiedereenwelkent.Jezitineenstilstaandetremenkijkt
uithetraam.'Ophetspoornaastjestaatookeentrein,diedeanderekantopmoet.Dang^tje
treinrijden.Hoewel?Alsjenogeenskijkt,blijkjenogsteedsopdezelfdeplektestaan.Wet
jouwtoein,maardemdere isweggereden. Dezeverwarrende ervarmg leertje datje eigenUjk

Treinwijsheid CSKT^

doen een stoutmoedige poging.

relativiteitstheorie hetbekendst bij hetpubliek. Noyja, bekend. Einsteins hoofdmag danwel
eenvandebestherkende terwereldzijn, enE=mc2'swerelds meest verbreide formule: wat
derelativiteitsheorienueigenlijkpreciesinhoudt,km slechtseenenkelinguitleggen. We

toetsen,endaartoewasmenpasveletientallenjarenlaterdaadwerkeUjkinstaat.Tochisde

relariviteitsfheorielagveelverdervanhuis,wantdieiseigenlijkalleenmaarm hetheelalte

tijdgenoten- natuurkundebetrofdietoenalexperimenteelbevestigdkonworden.De

theorievanhetbestaanvanfotonen- hoewelooknoggeruimetijd weggehoonddoor

elk van deop dezemamer ontwikkelde vondsten, diehij publiceerde in 1905, eenNobelprijs
waardwas.Hetwasdeontdekkingdatlichtbestaatuitkleinedeeltjes(fotonen) ennietuit
golven, waarvoor Emstem in 1921 ook echtdeNobelprijs kreeg. Nietvoor zijn
relativiteitstheorie,zoalsveelmensendenken.Benbelangrijkeredendaarvoorwasdatde

DegrootstegavevanAlbertEinsteinwasmisschienweldathij hetgeduldendegeestbezat
omopzeerconsistentewijzeeenbestaandideeuitdetheoretischenataurkundeuittewerken.
Daarvervolgensdejuistelogischeconsequentiesaanteverbinden,omdaanneetenslotteeen
briljanteverklaringtegevenvoorexperimentelewaamemingenwaaroverwetenschappers
zichaltientallenjarenhethoofdbraken.Demeestenatuurkundigenzijnheterovereensdat

Physics 2005. Maar waar gaat het eigenlijk over?

voorgoedveraadcren.AlbertEinstein,ffij wordtditjaargevierdinhetVorldYearof

octrooibureau in Bern in 1905dewereld in. Hct zou onzekijk op tijd en ruimte

nil mer "aa an -S/nummer 19/artlkelen/einstein vuor/

Vijftig jaar geleden stierf hij. Enweer precies vijftig jaar daarvoor beteefde hij een
topjaar. Enwatvoor i6n. Drie Nobelwaardige ontdekkingen slingerde deklerk van een

Einstein voor beginners
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warden met betrekking tot de zwaartekracht. In concreet nut vertaald: GPS-systemen zijn op

bestemmingverderis. Tijd, zo concludeerdeEmstein, is dusmet eenabsoluutgegeven,zoals
Newtongesteldhad,maareenrelatiefbegrip. Verschillenderelatieftenopzichtevanelkaar

Stel,je wordtmeteenlift demimte ingeschotenenbeweegtmet constantesnelheid. Opeens
beginteennumtewezentjemet eentouw amje lift te trekken, waardoordezeversnelt. Jijzelf
zal dantegendeonderkantvaude lift gedruktwarden(denkaaneenstartendelift). Alle
voorwerpenin delift dieeerstzweefden,gaanzichnuversneldintegengestelderichtingvan

proppen met een gedachte-experiment. Het laatste dan.

stellen, maarjekunt dithetbestevoorje zienals eenstrakgespannen, elastischoppervlakmet
in het midden daarvan een grote zware kogel (in hetheelal is dit de zon). Door het gewicht
van dekogelwordthet elastischeoppervlakvervonnd, gekromddus.
Maareenkr6mmeruimte. Snaptu hetnog?Hoekomje erop?Einsteinkomtweerop de

gevolg van een bromming in het ruimtedjd-continuilm. Dit is vrij ingewikkeld omje voor te

MaarNewtonstheorievereiste datdeinvloedvandezwaartekrachtoneindigwasendus ook
snellerdanhetlicht. Datzoubetekenendat alsje ergensietszouverandereaaande
zwaartekracht,je datstantepedezoumerken, waardanookinhetuniversum. DatMopteniet
volgensEinstein, endusbreiddehij in 1915zijntheorieuit tot dealgemene
relativiteitstheorie. Met deradicalestelling dat dezwaartekrachtgeenkrachtis, maarhet

te versnellen steeds groter en uiteindelijk oneindig warden, wat een hogere snelheid dan die
van het licht onmogelijk maakt.

volgens debekende formule E = me2 dehoeveelheid energie dieje erinmoet stoppen omhet

voorde lichtsnelheidinEinsteinsspecialerelativiteitstheorieniet alleen dat dezeconstant
was.Hetwasmeteenookdemaximaalmogelijke snelheid.Naannateeenvoorwerp de
snetheidvanhetlichtnadertzalzijnmassanamelijksteeds groterwarden, enbovendienzal

constant beweegt, maar versnelt naarmate de objecten elkaar dichter naderen. Bovendien gold

aangetrokkenwordtdoor eenanderobject(bijvoorbeeldhetaardoppervlak),juist nooit

werden uitgeoefend op de waamemer, er wordt immers steeds gekeken naar constant
bewegende systemen. Terwijl volgens de theorie van de zwaartekracht een object dat

Deoplettende, emgszinsingewijdelezerheefthetwaarschijnlijkal gezien.Voorwiedacht
dat-ieer al was:helaas.Deuiteenzettinghierbovenbetreftalleennogmaarde speciale
relativiteitstheorie. Einsteinhadnamelijknogecuprobleempje. Zijntheoriewasniet
compatibelmet dezwaartekrachttheorie.Hij gingernamelijkvanuit datergeenkrachten

Krom CC-RT)

ruimte voor altijd relatieve begrippen geworden.

tijdswaameming hebben. Maar er is wel een verband tussen die waamemingen. Plaats en
tijdstip vaneenbepaaldegebeurteniszijnte herleidenwaimeerdeverschillendewaamemers
weethebbenvan e&aarsrelatievesnelheid. Dankzijdespecialerelativiteitstheoriezijntijd en

bewegende waamemers (de figuur in de trein enjij op het perron) zullen een andere

TomTom

Dankzijde algemenerelativiteitstheoriekondenveel nauwkeurigevoorspellingengedaan

de tijd die het licht er over doet zal toenemen. Je doet er immers langer over, naarmate de

i. schuumians vox.ru.nl

Dankje Albert.

nooit meer hetzelfde.

relativiteitstheorie. Einsteingafonseentotaalnieuwbegripvan dekosmos. Nietlangeriets
vande orde 'voor eeuwigenaltijd', maarvoortdurendm beweging.Tijd enruimtewaren

zouden varen alleen maar groter warden.
Maar dit soort snufjes zijn kruimels vergeleken met het allerbelangrijkste nut van de

ditprincipegestoeld. ZonderEinsteinzouje TomTomje op demeestvreemdeplaatsen
wijsmakendatjeje 'bestenuningbereikt' hebt. Nu detechnologiehieromheensteeds
geavanceerderennano'erwordt, zoudende onnauwkeurighedenalswenog opNewton

wordt door de zwaartekracht afgebogen. Omdat de zwaartekracht geen kracht is, aldus
Einstein, zal bij gevolg de ruimte krom moeten zijn.

effect ziendatde lichtbundeldoor deversnellingwordtafgebogen:debundelvolgt een
krommebaan.HetzelfdemoestvolgensEinstemdus geldenin eenzwaartekrachtveld:licht

Als je nu inje lift een raampje hebt waardoor licht naar binnea schijnt, zulje door hetzelfde

om het effect te verklaren.

concludeerdeBinstein, als dezwaartekrachtheeft. En dushebje diekrachtnietmeernodig

de lift bewegen. Alsofze naar de bodem getrokken warden. Precies hetzelfde effect dus,

snelheidje oogbereiken,namelijkmet diezelfdelichtsnelheidvan300.000km/s.
Einsteinredeneerdeverder, volgens debij hemgeliefdemethodevanhetgedachteexperiment. Stelje ditkeervoordatje op hetperron staatenerkomteentreinvoorbij. In die
treinlaat iemandmet eenspiegeltjeeneenzaklamplichtverticaalheenenweerbewegen
tussenhetplafondenzijntafeltje. Diepersoonzelfzieteenrechtop enneer gaande
beweging, terwijljij vanafhet perron het licht als schuin omhoog enweer omlaag bewegend
zalwaamemen.Deafetandtussenplafondentafel is injouwwaamemingduslangerdanin
dewaamemingvandegenedie in detreiazit. Desnelheidvanhet licht diejullie beide
waamemenis echter- doorde constantelichtsnelheid- welgelijk.
Maarals desnelheidgelijkblijft, terwijl de afstandlangerwordt,moetje welconcluderendat
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is not a force. What is a force, anyway? Newton clarified for almost the first

sincethe planetonly reachesdifferentpointsofthe ellipseat differenttimes.. X\vai
ellipse is notwhattheplanetreally traverses in space-time, it istheprojectionofthe
path ofthe planet onto a slice ofspace, it is really only the shadow ofthe true path of
the planet, andseemsmuchmore curvedthanthetrue pathreally is.
(Thecurvatureofspace-timeintheneighbourhoodofthe earthis really very small !
The path ofthe earth in space-time would even appear to be nearly straight to an
imaginary Euclidean observer who, in a flat five-dimensional space larger than ours,
was looking down on us in our slightly curved four dimensional space-time
embedded in their world. It's ct, remember, so the curving around the ellipse gets
distributed over an entire light-year, and appears to be nearly straight. -.and is straight
whenonetakes into accountthe slightcurvatureofspace-time.)
Sinceevery panicleunderthe influenceofgravity alonemoves in a geodesic,it does
not experience any force that would make it depart from its inertia andmake it depart
from this geodesic. Sogravity is not a force, but electric forces still do exist. They

That ellipse you see in pictures of planetary orbits? It is not really there of course

Newtondidnotrealisethat space-timecouldbecurvedandthatthenthe geodesies
wouldnot appearto oursightto bestraightlineswhenprojectedinto spacealone.

the influence ofanyforce does. So gravity is not a force.

essenceofthe question. ForEinstein,any coordinatesystem hadto beequally
allowable,andin fact, space-timeis curved(as alreadyexplainedby otherposters). A
bodyor particleunderthe influenceofgravity actually doestravel in a
geodesic....i.e., it doeswhata freeparticledoes.I.e., it doeswhata particle notunder

momentarily) headed on (its direction and speed).
It was then Einstein (and partly Mach before him) who said this does not get to the

Newtonthenwenton to saythatto overcomeinertia, to overcomethis tendency,
requires a force: forceis whatmakesa bodydepartfrom the geodesicit is (even

the shortest distance between two points».

actually knew this was what would be later called a geodesic, since «astraight line is

That means uniform, rectilineal motion: steady velocity, same direction. Newton

directionthey are alreadygoing,withwhatevervelocity theyhaveatthe moment.

Newton pointed out that bodies have a tendency, inertia, to continue in whatever

motion.

something which makes the motion of a body deviate from uniform straightline

time in Sciencewhata force is: FirstI will say it, thenexplainit: A force is

Gravi

Seealso hn://www.einstein-online.info/elementar / eneralRT/GeomGravit which
avoids the trampoline fallacy andhas a great image ofthe great circle.

make a body depart from a geodesic, neither ofthem is a force.

Sotheold notion offeree still retains its usefulness forthings other thangravity. To
repeat:ifa bodyisnotmovingina geodesicinspace-time,yougolookingfora force
thatis overcomingits inertia....butsincegravityandcurvatureofspace-timedonot

situation, since after all electric forces are known to exist and are still forces in GR.

Einstein(andme too) didnotwantto changethe definitionofferee in thisnew

measured in curved space-time).

exerting a force?».
No force whatsoever is needed.

it is headedon: changeits speedanddirection(whenspeedanddirectionare

couldovercometheinertiaofa chargedbodyandmakeit deviatefromthegeodesic

Theotheranswersaremore or less correct, butperhapsI cansaysomethingmoreto
thepointofthe question, «howis curvedspace-timeitselfactually capableof

Answer by Jose h F. Johnson pec 17, 2011]:

[askedJan16. 2011]

Howexactl does curved s ace-time describe the force of ravi ?
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HENRI PODSTCARE, a famous French math-
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Hypothesis (London: 1905); (New York: Dover, 1952).

1 Poincare's view on this matter is brought out most explicitly in his Science and

or contractions of the rod, In a similar way, said Poincare, if observations suggested that space was non-Euclidean, physicists could retain

wouldthenhaveto choosebetweentwo altemadves. They could either
accept non-Euclidean geometry as a description of physical space, or
they could preserve Euclidean geometry by adopting new laws stating
thatall solidbodiesundergocertainconti-actipns andexpansions.As we
Iiave seen in earlier chapters, in order to measure accarately with a steel
rod, we must make corrections that account for the themial expansions

structure of actual space deviated from EucUdean geometry. Physicists

Suppose, Poincarewrote, that physicists should discover that the

m some

Flatland.Theylive,satas.a plane,but onthe surfaceof a sphere.The

the two-dimensional creatures ia Edwia A. Abbott's amusmg fantasy,

These bemgs and aUthe objects in their world are completely flat, like

in which two-dimensional beings walk about and push around objects.

Hennann van Helinholtz, fhe great German physicist, many decades
before Poincarewrote on the topic. Helmholtz wauted to show that
Gausshadbeenrightin.regardingthe geometricalstructure of spaceas
anempirical problem. Letus imagine, he said, a two-dimensional world

understand Emstem's reasons for abandoning it. We will try to make it
clear iu an intuitive way, rather than by calculations and formulas, so
that we can visualize it. To do this, we wfll use a device employed by

ItisimportanttounderstandPoincare'spointofview;it helpsusto

in 1915, that Einstein developed his general theory of relativity, in
whichnon-Euclideangeometay was adopted.

that it wffl be worthwhile to discuss it

important insights is so essential for anunderstanding of modern physics

lightrays seemed,to Poincare,justifiedonthe groundthatit wouldretainthe simpler system ofEuclid. Ironically, it wasjust a fewyears later,

To make a few alterations in the laws that concern solid bodies and

always choosethe secondway. TheywUlprefer, hesaid,to keep Euclidean geometry, because it is much sunpler than non-Euclideaa. He did
not know, of course, of the complex non-Euclidean space that Emsteinwouldsoonpropose. Heprobably thoughtonly ofthe simpler nonEuclideanspaces of constantcurvature; otherwise, he wouldno doubt
have thought it even less likely that physicists would abandon Euclid.

to this far-reaching insight, Pomcare predicted that physicists would

plainjusthowPoincaremeantit andhowit canbejustified.In addition

This was an extremely important insight. Later, I shall try to ex-

geometry.

lightrays. Suppose,Poincaresaid,thatthe sumofthe angles of a large
triangle of this sortwerefoundto deviatefrom 180 degrees.Insteadof
abandoningEuclideangeometry, wecouldsaythatthe deviationis due
to a bendingoflight rays. If weintrQduce newlawsfor the deflection of
light rays, we can always do it in such a waythat we keep Euclidean

the three sides of Gauss's triangle, which had mountains foi vertices,
didnot consist of solidrods-the distances were much too great.-but of

because we can also study physical geometry by means of light rays.
Suchrays are assumedto be straightlines. The readerwffl recall that

tentionto the problem of the geometrical structure of space. One of his

of science, most of them before the time of Eiastem, devoted much at-

ematician andphysicist andthe author ofmany books on thephilosophy

CHAPTER
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New laws would also have to be inteoduced in the field of optics,
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Euclidean space by intoroducing into their theories new forces-forces
that would, under specified conditions, expand or contract solid bodies.

15. Poincar6 versus Einstein

Philosophical Foundations ofPhysics
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ical surface would bereasonable. We, of course, can see at a glance that

ample, they get longer as they move toward the central part of 82,
shorterastheymove awayfromthe center. Pi maintainsthatlightrays
are geodesieson the curved surface Si;that is, they follow the arcs of
great ckcles. These arcs will project to Szas the arcs of ellipses. Pa, in
order to defend his theory that the world is a plane, must, therefore,
devise optical theories in which light rays move in elliptical paths.
Howcanthetwophysicistsdecidewhichof themis right?The an-

says that the region onwhichhe andhis fellow-creatures live is part of

a spherical surface5i. His coUeague, physicist?2, mamtains theory Ta,

illustration theseparallellines areshownasbrokenlines). If a bodyin

tion made by, say, paraUel Imes perpendicular to the plane Ss (in the

there isa correspondmg flatbodyinSz,whichisits projection, a projec-

move about without change of size or shape. For every body in Si

surfaces are drawn in profile. Let us assume that in 5i there are rigid
two-dimensional bodies, such as creatures and measuring rods, fhat

swer is that there is no way of deciding. Physicist Pi contends that their

and contract in certam predictable ways as they move around. For ex-

are two physicists. Pi andPa. PhysicistPi maintams theory Ti, which

which says that the region is a flat surface Sa.In Figure 15-1 these two

theories aboutthenature oftheir flatworld. Pi saysthatthisworld must
be part of a sphere. Pzinsists that it is a plane but that bodies expand

fheu-measuring rods, atevery pomt on their continent there is the same
positive curvature for triangles of the same size. Among these creatures

contractionsandexpansionssuchaswehaveindicatedm theillustration.
Let us return to the two physicists, Pi and Ps, who hold different

thecorrespondmgbodiesin Szcannotberigid.Theymustsuffercertam

Wemust examinethis a little more closely. Suppose that fhetwodunensional creatures discover that, when they measure triangles with

curved to four-dimensional creatures.

shadow beings on Sa make exactly the same observations on'the correspending shadowbodies. Siuce the bodies in 5i are assumed .to be rigid,

entiresphere,butwehaveassumedthat .S'iis oriy a limitedregionon a
sphere. ) Forevery point on5i, there is exacdy one corresponding point
on iS'2.Therefore, as beings move about on Si, observing point coincideucesbetweentheirmeasuringrods andwhattheyaremeasurmg,their

canspeakof a realbendor curvature of our space, for it would appear

we imagine our space imbeddedin a higher-dimensionaluniverse, we

space has a positive or negative curvature by making measurements. If

therefore, to think he could determme whether our three-dimensional

creatures themselves, by measuiing the angles of a fa-iangle or the ratio
ofthecircleto itsdiameter (orvarious other quantities) , could calculate
the measure of curvature at each spot ontheir surface. Gauss was right,

it is such a surface because we are three-dimensional creatures who
stand outside it. But Helmholtz made it clear that the two-dimensioDal

tion of the measurement of the edge of a fence, at the beginning of
Chapter9.
Look once more at Figure 15-1. The projection from 5i to Ss is
caUed a one-to-one mapping. (This could not be done if Si were an

measuringrod, whatwe actually observeis nothingmore than a series
of point coincidences. This can easily be seen from our earlier descrip-

other question. ) The hypothesis that their whole universe was a spher-

or of part of a sphere. (Whether the sphere is complete or not is an-

their continent, they would know they were on the surface of a sphere

ciu-vature; if they found the same.positive curvature at every point on

SimovesfrompositionAito Aif,its shadowbodyin Ssmovesfrom As

^

^
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to A-l. We assume that bodies in 5i are rigid; therefore, the length A-^is
equal to that of A-^'. But this means that Azf must be shorter than As.
Helmholtz pomted out that, when we measure something with a

Helmholtz answeredthatthey can,They coiild make a verylarge
ta-iangleandmeasure the angles. If the sum of the angles were greater
than180degrees,theywouldknowtheywereona surfacewithpositive

ofher kind of surface?

a limited domain onthe surface of the sphere. The question is, can these
creatures, by making internal measurements on their two-dimensional
surface, ever discover whether they are on a plane or a sphere or some

all the way aroundit. In other words, their movements are confined to

sphere is gigantic inrelation to their own size;they are the size of ants, .
andthesphereisaslargeasfheearth.Itissolargethattheynevertravel
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of Leibniz's and applied it to the geometrical structure of space. We
may find experimental evidence suggesting that physical space is nonEuclidean, but we can always keep the simpler Euclidean space if we

occurred would, therefore, be meaningless. Pomcare adopted this view

change. Similarly, if the entire universe moved to one side by a distance
of ten miles, we could not detect it. To assert that such a change had

would double, so there would be no means by which we could detect a

next morning? Leibniz said it would not. The size of our own bodies

weshouldnot saytheyhave differentmeanings. If aUbodies intheunlverse doubled in size overnight, would the world seem strange to us

principle no way of deciding between two statements, Leibniz declared,

compatiblewith the theory. For practical reasons, no physicist on the
sphere would wishto propose such a theory. But, Pomcar6 insisted,
thereisnologicalreasonwhyhecouldnotdoso.
We can imagine a two-dimensional analogof Poincare sayingto
therivalphysicists: "There isnoneedto quarrel. You are simply giving
differentdescriptionsof fhe sametotality of facts." Leibniz,the reader
may recaU, hadearlier defendeda sunilarpoint of view. If there is in

He could defend such a theory by inta-oducing stm more complicated
laws of mechanics and optics, laws that would make aU observations

matter of conventionwhichway they choose. A third physicistmight
holdthefantastictheorythatAeworldhadthis shape:

could describe their world, and, accordin to Poiacaie, it is entirel a

Thereis aninfinityof differentwaysthatphysicistson the sphere

questionofwhois right. The two theories areno more thantwo dffierentmethods ofdescribiag fhe sameworld.

correct. For this reason, Poincare said, we should not even raise the

restricted to their world. They cannot in prmciple decide whichtheory is

worldandseewhetherit is a sphereor plane,butthetwophysicistsare

who are in a three-dimensional space, can observe this two-dimensional

expandandcontractin certainwaysastheymoveoverthesurface.We,

mal expansion, elastic expansion, and so on. Physicist ?2 describes the
same world in a different way. He thinks it is a plane but that bodies

tractionsandexpansionsexcept,ofcourse,for suchfamiliarphenomena
(or, rather, the two-dimensional analogs of such phenomena) as fher-

worldispart ofthe surface of a sphere andthat bodies donot suffer con-
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Evenif the deviationfrom Euclideangeometrywereso strongthat
the sumofthe anglesm a smalltriangle (say, one drawnon a designer's
board) would differ considerably from 180 degrees, that fact could
certainly be determinedwith the help of instruments made in the custernary way. Suppose that the beings on the spherical surface 5'i (see
Figure 15-1) consta-uct a protractor by cutting a circular disk and
dividmg its ciicumference into 360 equal parts. If this protractor were
used for measuring the angles of a tariaagle formed (as in an earlier
example) by.two half meridians and a quarter, of the equator, it would
show each angle to be 90 degrees and, therefore, the sum of the three
anglesto be270 degrees.
The second basic point brought out by our consideration of the

struction.

standpoint, it is a matter of a limit. The smaller the region of space,
the closerits structure getsto the Euclidean. But our laboratory mstruments occupy such minute portions of space that we can completely
disregard any influence non-Euclideaaspace might have on their con-

clideau structure in small enviromnents. From a strict mathematical

siblygiveus anythmgbut Euclideanresults. This contentionis certainly
wrong. Our mstruments occupy such tiny parts of space that the question of howour spacedeviatesfrom Euclideangeometry doesnot enter
mto fheir construction. Consider, for example, a surveyor's instrument
for measuring angles. It contains a circle dividedinto 360 equal parts,
but it is such a smaU. circle that, even iEspace deviated from the Euclideaa to a degree that Gauss hoped he could measure (a much greater
degree than the deviation in relativity theory), it would stUl have no
efiEecton the construction of this circle. In small regions of space, Euclidean geometry would still hold with very high approximation. This
is sometimes expressedby sayingthat non-Euclideanspace has a Eu-

that geometry is Euclidean; therefore, these instruments could not pos-

not been ableto seethis. Theyholdthat our measuringprocedures employ mstnunents that have been manufactured under the assumption

structure. Some recent philosophers (Hugo Dingier, for example) have

There are two basic pomts that our consideration of the flat world
wasintendedto makeclear andthatweshaUapply to our actualworld.
First, by making use of ordinary measuring procedures to which we are
accustomed,wemightarriveattheresultthatspacehasa non-Euclideaa

thinkthatthispricewouldeverbetoohigh.

are willing to pay a price for it. As we have seen, Poincare did not
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small that clever experiments had to be devised and precise measuremeats made before it could be decided which theory made the best
predictions. When Einstein later proposed his unified field theory, he
saidhe was unable to think of any crucial experiment that could decide
between this theory and other theories. He made it clear that his theory
wasnot equivalent to anyprevious theory, butit wasso abstractly stated
that hewasunable to deduce any consequences that could be observed
under the present degreeof precision of our best instruments. He be-

gravitation. Differences m the predictions of these two theories are so

provided by Newton's theory of gravitation and Einstein's theory of

between two rival theories that arenot equivalent. A classic example is

At this point, it is weU to distinguish clearly between what we
meanhereby equivalent theories andwhat is sometimes meant by this
phrase. Occasionally two physicists will propose two difEerent theories
to accountfor the sameset offacts.Both theoriesmay successfullyexplain this set of facts, but the theories may not be the same with respect
to observations not yet made. That is, they may contain different predictions aboutwhatmay be observed at some future time. Even though
two such theories account completely for known observations, they
should beregarded asessentially different physical theories.
Sometimes it is not easy to devise experiments that will distmguish

theories.

structure, but if their fonnulas andlaws alwayslead to the samepredictions about observable events, we can say that they are equivalent

appropriate phrase. The theories may differ considerably in fheir logical

both theories. Perhaps "observationally equivalent" would be a more

causewemake exactlythe samepredictions aboutobservable events in

tions of the same facts. We'can call them equivalent descriptions be-

our universe, a space we cannot observe as something imbedded in a
universe of higher duneasions, then it is meanmgless to ask whether
space is non-EucUdean or whether our laws must be modified to preserve Euclidean geometry. The two theories are merely two descrip-

equivalent theories", as used here, means something much stronger

spdcein relativity theory.

theories of space leads to a deeper understanding of the structure of

'In the next two chapterswe will seein detail howPoincar6'sinsight into the observational equivalence of Euclidean andnon-Euclidean

illustration.

samepredictions, like the theories of the two physicists in our fladand

Equivalenceheremeansthattwotheoriesleadinallcasesto exactly the

than the fact that two theories account for all known observations.

make a decisive observation. It is very important to understand that

andthelaws oflightrays. Whenwelook at surfaceswithinoiir space,
suchas a surfaceon whichwe see an ant crawling,it is meaningfulto
askwhetherthe surface is a plane,,or part of a sphere, or some other
type ofsurface.Onthe other baud;if wearedealingwiththe spaceof

lieved that, if his unified field theory were investigated further or if our
iastrmoents improved siifficienfly, it might be possible some day to

15. Poincar6 versus Einstein

willing to introduce complications into the laws that govern solid bodies

two-dimensionalworldis that, if we findempirical evidence of a nonEuclidean space, we can preserve Euclidean geometry provided we are
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is to choose a measuring rod and to define the umt of lengfh as the
length of that rod, without introducing any correction factors at all. The
rod, regardless of its temperature, regardless of whether it is magnetized
or is acted upon by elastic forces, and regardless of whether it is in a
stro&g or weak gravitational field, is taken as the unit of length. As
shownearlier,thereisnologicalcontradictionin adoptingsucfaa length
unit; nor is there any way in which this choice can.be ruled out by
observedfacts.However,a highpricemustbepaidfor sucha choice;it
leadsto a bizan-e,incrediblycomplicatedpicture oftheworld. It would
be necessary to say, for example, fhat, whenever a flame is put to the
rod, all other objects m the cosmos, including fhe most distant galaxies,

aUy,theconsequences arefantastic.Thesimplestwayto measurelength

the methods of measurement. Unfortunately, if this rule is taken liter-

avoid)asmuchasis possible,theintroductionof correcdonfactorsinto

provides the simplest method for measuring length. In other words,

physical space, there is a temptation at first to choose fhe approach that

between a Eudidean and a non-Euclidean geometrical . structmre for

CHAPTER
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A special metric

earth,for example,withits irregularmountainsandvalleys, it is always

space system need not have a constant curvatm-e. On the surface of the

introduced by Hermann Minkowski leads to an unusually simple
formula. When this is applied to the laws of light rays and moving
bodies, such as planets, the world-Imes of both planets md light rays,
in allgravitationalfields,turn outto be geodesies.As explamedearlier,
a geodesicisthe"straightest"possibleImem a givenspacesystem. The

p. l^

>

stein that there is a gaiiu in simplicity if non-Euclidean geometry is
adopted.To preserveEuclideangeometry, physicswouldhaveto devise
weirdlaws aboutthe contraction andexpansionof solid bodiesandthe
deflection of light rays in gravitational fields. Once the bon-Euclidean
approachwas adopted, there would bs an enormous simplification of
physical laws. In the first place, it would no longer be necessary to mtraducenewlaws for the contraction of rigid bodies andthe deflection
of light rays. More than this, old laws govemmg the. movements of
physicalbodies, such as the paths of planets aroundthe sun, would be
'greafly simplified. Even gravitational force itself would, in a sense, disappearfrom the picture. Insteadof a "force", there would be only the
movement of an object alongits natural "world-line", m a manner required by the non-Euclidean geometry of the space-tihme system.

simplicity of the total system of .physics that would result from the
choice.Fromfhistotalpointofview,wemustcertainlyagreewithEin-

did not make the choice wifh respect to the simplicity of fhis or that
partial aspect'of the situation, but rather with respect to the overall

more complicated, non-Euclideangeometry? The answer is dat they

On what basis, fhen, did Einstein and his followers choose the

immediately contract. , No physicist would want to accept the strange
consequences and involved physical laws that would result if this sunplestpossibledefinitionoflengthwereadopted.
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not mathematical geometry.

In this case, I tlunk they lead to a confusion between geometry in its
mathematical sense and geometry in its physical sense. The physics of
gravitation ismdeedreplaced, inrelativity theory, by a physical geometry
of .space or, more accurately, of the space-time system. But this geometry is still a part of physics, not of pure mathematics. It is phytical.

of gravity in the sense of elastic or electromagnetic forces. Gravitation,
asforce,vanishesfromphysicsandis replacedbythegeometricalstructure of a four-dimensionalspace-time system. This was such a revolutionary transformadon thatit isnothardto understand whymany fafled
to grasp the concept correctly. It was sometimes said that a part of
physics, namely, the theory of gravitation, had been replaced by pure
geometry, or that part of physics had turned into mathematics. Some
writersspeculatedonthepossibilitythat somedaythe wholeof physics
mightturninto mathematics.I thinkthis is misleading.Writerswhotry
to makerelativity theory clearerto thelayman enjoy usingstimulating,
paradoxical phrases. Such phrases may contribute to colorful writing,
buttheyoftengiveaninaccurateimpressionof the true stateof afEairs.

time alonggeodesicworld-lines.
From the noa-EucUdean view of relativity theory, there is no force

negative curvature in the non-Euclidean structure of space-time. In the
curved sta-ucture,the straightestworld-linefor the planet, its geodesic,
turns out to bethe onethat corresponds to its actual movement around
the sun. The planet's elliptical path is not a geodesic in three-dimensionalspace,but its worid-line, in the four-dimensionalnon-Euclidean
space-time system, is a geodesic. It is the straightest possible line the
planet can take. In similar fashion, light also travels through space-

that "pulls" the planet toward it, but because the sun's mass creates a

In relativity theory, the world-liaes of planets and light rays are
geodesies. Just as m classical physics, a body that is riot acted upon by
anexternalforceis saidto movebyits inertiaalonga straightpathwifh
constant velocity and, therefore, along a straight world-line, so m relativity physics, this moving body is said to move, even in .gravitational
fields, alongworid-lines that are geodesies. No concept of "force" need
enter this picture. Why does a planet revolve around the sun instead of
movmg ofEat a tangent? It is not because the sun is exerting a "force"

parts of straight lines on the EucUdean plane.

possible to find one or more geodesies that represent the shortest possible paths between any two given points. Geodesies are the counter-
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were

any

mathematical function cah be defeied. It

is'essentid

plicitybemeasured?

are two competing systems, it is often fhe case that each is in some
respect simpler than the other. In such cases, how can the overaU sim-

whichoftwosystemshasthemaximum,overallsimpUcity. Whenftere

thissituation wouldthenbea specialcaseofthegeneralrule. ItKtakm
?.r.za?,ted:of . ?ourse> that Ae simPlest ove]"au system of posies is
preferable, butthatis.notthe question. Thequestion ishowto decide

ofchoice that canbe appUedinaUfuture situations; Emsteitfs choice in

S!^ ?,,s!'iufarfrom. th? discovery of anysort of general principle
AatwilltellhowtoobtainthegreatestoveraUsimpUcity inchoosingbetweenalternative approachestophysics.Whatisdesiredisa generafrale

saryto complicate fheequations tiy introducmg newcollection factors.

proach is preferable to the EucUdean one, in which it would be neces-

U^traysiscertainlyinfavorofhisclaimtiiatthenon-EucUdeaaap-

^ ThegreatsimpUcityofEinstein'sequationsformovmgbodiesand

(forexample, "2","V", "log","cos").

for temperature) and the mathematical symbols that occur.In &e law

?-!^ze thafcthere is a fundamental differencebetweentfaephysical
symbolsoccurringin a physicallaw (for example, "m"for mass,'""r;

or

^2emperaturel'm
pyr!matematicsm tfaewaytbattheconceptoflogarifhm
other

calconcepts,notthatthetotallanguageofphysicsconsistsofmathematicalsymbols.Itisabsolutely impossibletodefinea conceptsuchas"mass"

fcathelanguageof mathematics. Thisremark is easilymisunderstood.
GaMeomeantthatnaturecaubedescribedwiththehelpofmatiiemati-

mathematics. It has been mentioned before that'one should take cum
grano salts Galileo's famous remark that the book of nature is written

?!Jishtr;ays!Jl,d thercforc cannotpossiblyberegardedaspartofpure

anempty abstraction. It isthephysicaltheoryofthebehaviorofbodies

as

mathematical concepts. The poiut to be emphasized here"is tbat, becauseEmstein's theory ofgravitation wascaUedgeometry, there was a
Pure mathematies. But physical get.T?tatlon to' vieyi t if it
°?letey. isnotmathematics; it isa theory ofphysical space, it isnotjust

time) continueto occurwithinit. Thesearephysicalmagmtades, not

^ema^cal magmtudes (distributions of the curvature-. 'of"space-

plytookmother form. Onephysicaltheory ofgravity'was transformed
mtpanotherphysicaltheory.TheconceptofforcenolongerappUesTbut
therelativitytheoryofgravitationisstfflphysics,notmathem^cs"Non^

^ anempirical theory, h Einstein's theory ofrelativity, gravitation sim.
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Inview ofthese consideratious, Reichenbach proposed this rule for

ambiguous.

<

structure of space? K the rule is adopted, this question is no longer

there is no way to give a unique answer to the question, What is the

universal efiEectsmaybe discovered, Withoutthe adoption of this rule,

more attention than it has received. It applies not only to relativity
theory, but also to situations that may arise in the future in which other

simplicitythatwouldresult. Thisis a usefulgeneralprinciple, deserving

ways possible to elunmate them by a suitable transformation of theory;
such a transformation should be made because of the gain in overall

become zero. Certain other effects, such asthat the angles of a tdangle
no longer sum to 180 degrees, may be found, but it is no longer necessaryto speakof expansionsandcontractions of rigidbodies.Whenever
universaleffectsarefoundin physics,Reichenbachmaintamed, iris al-

changes do occur, but they are found to be universal effects. However,
adoption of fhe non-Euclidean space-time system causes these effects to

This is whatEinstein did in regard to tfae contraction and expansion of
bodies m gravitational fields. From the Euclidean point of view, such

be transformed so that the amount of the efi[ect wiU be reduced to zero.

simplifying physical theory: Whenever there is a system of physics, in
whicha certainuniversaleffectis assertedby a lawthat specifiesimder
whatconditionandinwhatamountthe effectoccurs,thetheory should

p i 71

It wasReichenbach's merit to have proposed a general rule of this
sort. Perhaps his rule is not quite absolutely general, but it covers a
comprehensive class of situations andis very interesting.
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ensuredthatAlfredlived in a comfortable, tastefully appointedhome, andsawto it that

researcher.

1924,"where he continued his philosoirfrical output. His Science and theMorfem Wwld

univeisafly {naised as a teacher, the youthful Alfred displayed little promise as a

thanpoint-lite.

Cambridge durmg this period. But he published nothing of note, and while he was
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Because of both its quality, and the unique opportunity to take the entrance
examinationsearfy, AlfredtestedforTrinity College, Cambridge,in 1879, a yearbefore

WhileWiriteheadalwaysenjoyedthe classics,histrue strengthwaswithniathematics.

atways congenial to his natural habit of thinking; md he was abfe W-spend long periods
oftime wE&ii^ about in English country settings that were rich with history.

to Alfred andMariaWhitehead.Thoughtbyhisparentsto be too ddicateforthe rough
andtumbleworidofthe Englishpublicschoolsystem,youngAlfredwasinitiallytutored
athome.Irwricalty,whenhewasfinallyplacedin publicschool,Whiteheadbecameboth
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upon his days as a boy as a rather idyllic time. The education hp received at home was

Alfred North Whitehead

l. Biography

a. Primary Sources
b. Secondary Sources

d. Phltosaohv of Nature
e. Metaphysical Works
3. In^jLic(Fice^^td Legacy
yf. ' References and Further Readln

'a. WrtUns'"oniducation

a. MalnrThematicStructures
b. MathematlcrtWorks -

a. Thouoht and Writings

eontemporaiy developments inthefields in whichhespeciadized. Yet Uiuyof Us works
continue to stand out as examples of expoatoiyclarity without ever saerffiai%logeat
rigor, while Ins theoiy of "extensive abstraction" is conadered to be foia&tiiond to
contemporary fieUoffonnal q>atial relations known as"mereotopotos?."

working adainistrator. "Rle .rolume of Us
madiematical publication was never great, and

teacher and noted as a comdentious and hard-

idulosopiy, especially in the area of process
inetaplqreics. WUtehead was aa Et^UslmiT by
buth and a mathematician by fomd edacatKwi.
He was higMy regarded by te students as a

he also made bfeUy innovative eontritoutions to

sa}mg) one af the iBost-quoted but least-nad
pliilost^hers in Ae Western canon. Wide he is
widdy recognized for his coUaborative work with
Bertrand RusseB on the Prmcgwu Miatiiemadca,

conspired to make Whitehead (in an oft-repeated

extraor^nsuy Kteraiy quality of las writing, have

Whitdiead's

{Aflosopher. The sta^ering compleidty of

AUred North
mathematician,

Alfred North Whitehead (1861-1947)

Internet Encyclopedia MPhltosoptiy - ftttp://www. te|t. utinAdu

^
N

'ertensional in character.

identified. Wtutehead'poipted out that this then loses the logical relations necessary to

eIcctromagBetism, which was a major developm^it: in the ideas that led to EinstAi's

thephysicalandthespatialinto a singlemetric, so^thatgravityandspaceareessentially

literature, when it should properly be describes as "bimetric. " Einstein's theory collapses

Theseideaswerefurtha-developedwiththepublicationofWhitehead'sThePrmcipksof
Relativity with^>pKcationsto NaturalScience("R," 1922). HereWhiteheadproposed
MI alternative physical theory of space and gravity to Einstein's general relativity.
Whiteheatfs theory has commonly been classified as ''quasi-linear" in the physics

Whitehead'sinterest m the problem of space was, at least from bis Says as a graduate
studaift at Cambridge, more thanjust an interest in the purriy forad or matheiBatieal
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VictorLowehasnoted,this empiricismis moreakinto theideasofWilliamJamesthan
it is to thelogtoalpositivism ofWhitehead'sday. In otherwords,Whiteheadis arguing

events.

the ideaii2«dsignificancesthat retain a stable meaningthrough an event or family of

extended entities, where the temporal / durational extension is primary. "Objects" are

Whitehead also rejected "objects" as abstractions, and argued that the fundamental
Tealities of both e3q>erience and nature are events. Events are themselves u-reducibly

relations.

evidence for further natural significances by this detour through purely abstract

nature could be retained through their various deductive relations, thereby giving

concrete, extensive relations of space and time. These abstract entities, in their turn,
couidbe shown to be significant ofthe nature they had been abstractively derived from.
Moreover, since these abstract entities were formally easier to use, their significance of

the logical and topoiogical stmctures of concenb-ic part-whole relations, Whitehead
argued that abstract entities such as geometric points could be derived from the

To account for the effectiveness of mathemadcal abstractions in their application to
naftiral knowledge, Whitehead introduced his theory of "extensive abstraction. " By using

a. Major Theinatic Structures

2. TlaoughtandWritings

ofhisthoughtshouldliebasedexclusivelyonfiis.publishedwork.

Whitehead ecMttinued to teach at Harvard until his retirement in 1937. He had bean
elected to th? British Academy in 1931, and awarded the Order of Merit in 1945. He (Med
peac^tlly on December 30"', 1947. Per the explicit instmctions in his wall, V.velyn
Whitehead bmned all of his unpublished papers. This action has been the source of
bounfiess regret for WUtefaead scholars, but it was WMtehead's belief that evriuadons

came during lus Harvaid years is absolutely astounding. These piAMcations indude
ScienceandtheModemWorld,ProcessandReality, andAduenturesofIdeas.

WhileWhitehead'sworkat Imperial College is impressive, the explosionofworksthat

systetB. He would only be permitted to work until his sixty-fifth birthday. aa&then oriy
with an annual dispensation from ImpC
Tial College. So it was that ia 1934, Wtutehead
acceptedanappototinentas a professorofphilosoplyat HarvardUniversity.

was sbtty years old and facing mandatoiy retiraaent vrithin the St^ish acadeinic

there are no sud things as "points"of eithertime or space.An infinitesimalpoint is a
high abstraction with no experiential reality, while time and space are irreducibly

assuming an increasing number of significant administrative dudes. He was universally
praisedfor his sidll in all three ofthese gmeral acdvides. However, by 1921Whitehead

relativity. 'At 5te same- time, Whitehead maintained his teadung load while aiso

mathematicaltools usedto characterizeits relational stmctures. Natairefor Whiteheadis
that wMeh is esgierienced through the senses. For this reason, Whitehead argues that

WiilePNKis much more fonnallytechnicalthanCN,bothbooks sharea common and
radical view of nature and science that rejects the identification of nature with the

("PNK, " 1919) and The Concept ofNature ("CN, " 1.920).

papers is that they are no longer specifically mathematical in nature, but are expUcitly
philosophical.Finally,in 1919and1920,Whitehead'sthoughtappearedin printwiththe
publi<ations of two books. An Enquiry into the Principles of Natural Knowledge

a relationaltheoiyofspacebeginsto emerge.Whatisperhapsmostnotableaboutthese

Tliese developments helped conspire to prevent Whitehead's planned fourth volume of
the Prfncipia'fi-om ever appearing. A fewpapers appeared during thewa.ryeais, in which

War.

the mathematics of Einstein's special relativity into a four-dimensional non-Euclidean
manifold. By 1914, two years before the publication of Einstein's paper on general
relativity,theoreticaldevelopmentshadadvancedto theextentthatan expeditionto the
Crimea was planned to observe the predictedbending of stellar light around the sun
during an edipse-'This expedition was cancelled with the emption of the First World

the Prihcipia Mathematica was being published, Hermann Minkowsld had reorganized

spaceand'the behavior ofefectromagnetic phenomena. By1910,whenthefirst volume of

specificdly cites in that paper is the lack of symmetry then to be found in theories of

regardingspaceandlight in his 1905paper on specialrelativity. Theproblem Einstein

eiectromagnetism. Einstein himself offers only a generic nod toward the experiments

theories of special and general relativity. The famous Michelson-Morely experiment to
measure the so-called "Ether drift" was a response to Maxwell's theory of

It was here, that Whitdiead's initial burst of philosophical creativity occurred. His
decades of research into logic and spatial reasoning expressed itself in a series of three
profoundly originaL.books on the subjects of science, nataire, and Einstein's theory of

ImperMCeHegeofScienceqndT^chnotogym LondonappointedMm asa professor of

position offered no dance of growth or adyanceiaent for Mm. KnaHy in 1914, the

during that time. Alfred finally secured a lectureship at University College, but the

London, where he was unemployed for the academic year of 1910 - ll. It was Evelyn who
borrowed or bufficd the money from their acquantances that kept the family afloat

At the E®Cof49 andlackingeventhe promiseofa job, Whiteheadmovedhisfamilyto

it wasthe excuseheneededto shakeup hisownlife.

Whiteheadresignedhisownprofessorship (thoiighnothisFdlowship) aswell. Privately,

withdrawinghisTrinityFellowshipaswell. Publidyinprotestofthis extravagantacdon,

Bat it was also in this year that Whitehead's friend and colleague Andrew Forsg^h's longtime id&ir with a married woman turned into a pubMc mdiseretion. It was expected that
Forsyth wtitild lose his Cambridge professorship, but the school took the eirtra step of

wllaboi-ationwould not occur withinthe predncts of Cambridge. By 191.0, Whitehead
hadbeenat Trinity CoBegefor thirtyyears, and hefelt his creativitywasbeingstiSed.

It was after the publication of this work that Whitehead began the lengthy coBaboradon
with h*s student, and ultimately Trinity Fellow, Bertrand Russell, on that monumental
work (hat would become the Prindpia Mathenwtica. However, the final stages of this

Wiitehead's reputation as a scholar of note, and was the basis for his 1903 election as a
Fellow ofthe Royal Society.

^
(X)
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conductofsrience,possible.

purpose. On the other hand, value is like beingreligious in that it is inherent. It is

hofea aid the relational connectedness of.reality, "the faBacy of simple loeatfon.'

dlffeisnt forms) in his previous publications, only now with more refined darity and

The eritieal aspects of SMW were ideas that Whitehead had already expressed (in

concrete aad the abstract.

.

iveraaees of eiq>erience. Thus, this fafiaiy resulted in tr<atiag abstraetiions as though
they were concretely real. In WUtehead's view, all ofcontemporary physics WIBiafected
by this fallacy, and the resultant philosophy of nature had reversed the roles <rf the

or time as more real than the eictensional relations that aaw the genuine

SMWas, "the fallacy of misplacedcoiicretehess." ,WhUemisplaced concFetenesscould
include treating entides with a siiaple location as mure real than those of a field of
relations, it aitsowentbeyondthis. Misplacedconeretenessineludedtreating"points"of

A second and related fellacy of contemporary scif

inheriteedlimits of the availableconcepts toward a comprehensivevision ofthe logical

terms of WMtehead's own invention, necessitated by his struggle to push beyond the

WiatfollowedwasProcessandReality ("PR," 1929).Thisbookis easilyoneofthemost
dense and difficult works in the entire Western canon. The bookis rife with tedmical

clarityofecpositionmatesthisbooka vitalsteppingstonetowhatfollowed.

(Wtatehead maynot haveknown tkat dogsarecolor blind, but this does not significantly
affect his example. ) Thus, this work further develops Whitehead's theones^of perception
andawareness,anddoesso in a mannerthat is relativelynon-technical.Becauseofthe
centraUtyofthetheoryofsymbols andperceptionto Whitehead'slater philosophy,this

thanasa patehofcolor, eventhoughthelatteris all thatimpingesonthedog'sretina.

senses. Whiteheaduies the example of a puppydog that sees a chairas a chairrather

in symbols waspresent in hisearliest publication. But in conjuncdon withhistheory of
prehension, thetheory ofsymbols came to take on an even greater importance for him.
Our"uacogmtive"senise-percepdonsaredirectlycaughtupinoursymbolicawarenessas
is shown^y the immediacywithwhichwe movebeyondwhatis directlygivento our

dgvated conaiderable space in SMWto criticizing it.

locatedentities.Whiteheadsawthisasrevarai^gthefactsofnatureandexperi,enee,and

importance, SymboEsm its Meaning andEffect C"S," 1927). Whitehead's explicit interest

Shortly rfter this work, there appeared another book whose brevity betrays its

ata matfiematicaliysimple"pant"ofspaceand'timeweregenuinelyreal.Relationsand

connections Were, in this dogmaticview, secondaiyto andparasiticupon suctt siinpiy

something that israther thansomething that isused.

ofmaterialism,wascommittedto tfaefallacythatonlysudithingsascoddbe localized

Accordingto l itehead,muchofeontemporaiyscience,drivmasit wasbythedogma

Whitehead is value. God, like arithmetic, is discussed in terms of something which has a

meaning, most, if not all,~'of whichwin probably be mistaken. The key element for

facts such as .electromagnetic phraiomena are sin^e, rdatiwial wholes, but they ace

spreadout acrossthecosmos.in SMWWhiteheadcalledthefailureto appreciatetMs

the word "God" in the foregoing invites a wide range of habitual assumptions about his

temporal world, " and"ValueisinherenHn actualityitself"(RM 100).Whitehead's useof

Whitehead also argues that, "The purpose of God is the attainment of value in the

15).

latter inakes no essential reference to its history, whereas for religion such a reference is
vital. Moreover, as Whiteheadstates, "You use arithmetic, but you are religious" (RM

tUs point, Wuteheadcompares religion with arithmetic. "Ilius, anunderstanding ofthe

addition, this' relational mode cannot be understood in separation from its lustory; On

religion as whatthe individual does with his own solitariness" (RM 16). Yet it is still
WhTtehead the algebraist who is constructing this definition. Solitariness is understood
as a multi-layered relational modality of the individual in andtoward the world.Jn

pointofspace,theyexpress"ataUpointsonedefiniteph^icalfact"(PNK,29).Physical

Already in PNK, WMtehead had characterizedelectromagnedc phenomeiia by saymg
thatvS&e such phenomena could be related to q)ecific vector quantides at each ^eufic

involvements in reladonal structures.

particular, are. abstractions. What are most real are events and their mutual

oftheKstorical devdopmente andcontingendes t)f.thatbelief. In addition, hecontinued
with the themes of his earlier triad, arguing that objeds in genera, and inatter in

oeeqpied nuas^ of Whitehead's attention. Central to those"critical themes was
Whi^ead'tichallengeto dogmaticscientificinaterialismdevdopedthrou^iananalysis

nature E»d science required a complete re-evaluation of the assumptions of modeni
science. To this end, Whitehead published Scienceinthe Modem World ("S3MCW, " 1925).
This work had,both a critical and a constructive aspect, although the critical tfaemes

instead focuses entirely on the second thematic of history and value. Whitehead defines

Despite the foreshadowing ofthese last chapters of SMW, Wiitehead's next book may
wellhavecome asa surpnseto his academiccolleagues.Whitehead'sbriefJleKgion m
theMaking("RM," 1926)tacklesno part ofhisearlierthematicproblem ofspace,but

e. The MetaphysicalWorks

The problems Writeheadhad engagedwith his triad of worls on the philosophyof

thematic strand of Whitehwd's thought, the "problem of history' or "the accretion of
value. " Moreover, thesetopics areen^ged withthesamethoroughly relational approach
thatWtuteheadpreviou^yusedwithnatureandscience.

for Social Progress," clearly annouuce the Kcpliat"emergence of the second major

nature'The final three chapters, entitled "God, " "Religion and Science, " and "Requisites

SMW goes far beyond the purely epistemic prop-am of Whitehead's philosophy of

to Enstem's theory of relativity are currmtly known in the physics literature. But
because WMtehead's fheoiy has been misciassified and its central arguments poorly
understood, the connections between Whitehead'sphilosophical acguments and these
physiedltheorieshavelargelygonetunnoticed.

misintetpreted.QuesdonsoftheviabilityofWhitehead'sspecifictheoryhaveneedlessly
distrarted both^hilosopheis andphysiasts from therealissuecrfthe classoftheories of
spaceandgravitythatWhiteheadwasarguingfor.Numerousviablebimetnc alternatives

ustotaiow ofthose uniformities that make cosmological measurements, andthe general

grasp oftheworldisthesource ofour quasi- a pnon knowledge ofspacewhichenables

spaceandgravity is "bimeti-ic, " or is built from thetwo metrics (rfgeometry andpfa^sics.
Unfortunately, Whitehead never usedthe term "bimetric, " andhistheory hasoften been

ofAe world. Butthatknowledge is abstract and only significant ofthe world; it does not
stand in any simple one-to-one relation with the world. In particular, this pre-epistmiic

prehension ofit, from whichtheprocess ofabstraction is ableto distill validknowledge

of aspects ofthe world. Our connectionto the worldbe^ns with a "pre-epistemic"

relations arenot alvrays or exclusively knowledge based,yet theyarea foran of"grasping"

andthesurroundingworld.Asthe"uncogiiitive"intheaboveisintendedto show,these

ashe refines Middevelops the lands andlayers ofrehtional connections between people

in theirscope and subtlety, and are the first presentation of his mature metaphysical
thinking.Fo'rexample,theword"prehension,' whichWhiteheaddefinesas"uncogmtive
apprehMsion"(SMW69) makesitsfirstsystematicappearanceinWhitehead'swritings

Whitdieadargued that the solution to this problem was to separate the neeessary
relations ofgeometryfrom the contingentrelations ofphysics,so that one'stheoryof

the position offirst havingto Isnoweverything before wecankn&waigfthmg.

first mAe acewateaeasurementsofspace.Thus, asWhiteheadargued,weareleft in

the cosBtos that affect that geometry. But wecan only knowthese distributions if wecan

fayingto measureis if wefirstknowthe'distributionsofaaatteraRdmer'gyBirou^iont

physicaTand the geometrical, the onlywaywecan,knowthegeometry oftheepaeeweare

retaining their signifitance. Since Einstem's theory loses the distinction between the

relatiions of our measurement instruments can lie projected Arough that space while

measurementsofspace,wemustknowthegeometryofthatspacesotfiattheeoBgruMice

make ineanin^ftil cosmolo@cal Toe^urements. In onier to mate meaam^ld

J^

^

when the

topic being

discussed is

something
like
an

electron.

MoreoyCT,

of prehensions as these manifest themselves with and throu^i the categories, and is

thus rendering the concept of the "next":point meaningless. But it is predsdy this

of a continuum such as the real number line there are an Infinite number of other points,

coming immediately before or immediately after anything else. Between any two points

seriously and'argues that one cannot resolve these paradoxes if one starts from the
assumirtion .of continuity, becaiise it is then impossible to make sense of anything

tate such continuityfor granted. For onething, Whiteheadtreats Zeno's Paradoxesvery

eontmuous. And when Whitehead speaks of an "event" in PR without any other
qualifying adjectives, he still means the extensive variety found in his earlier works (PR
73). ButPRdealswitha ffifferentsetofproblemsfromthatprevioustriad, andit cannot

Actual occasions are fundamentally atomic in character, which leads to the next
interpretive difficulty. In his previous works, events were essentially extended and

the dectrtn, theinteracdonis irreduciblyconcrete.

the rest of the world by feeling that world, and in turn uniquely expressing its
conereteness through its extensive connectedness withthat world. Thus an election in a
field of forces "feels" the electrical charges acting upon it, and translates this
"experience" into its own electronic modes ofconcreteness. Onlylatex dowe schemadze
these relations with the abstract algebraic andgeometrical forms ofphysical sdence. For

itself a coming into being of the concrete. The nature of this "concrescence, " uang
Whitefaead's twm, is a matter of the occasiop's creatively internalizing its relatedness to

universe that have already become contribute their atomic reality to the becoming of a
newoccasion("themanybecomeone"). However,this occasion,upon fully realizingin

Themanybecomeone,andincreasebyone." Thismeansthatthemanyoccasionsofthe

interms ofwhicheveryelement ofour experience canbeinterpreted" (PR3). The second
feature, the solution to the problrai of the "one andthe many, " is often summarized as,

philosophy,andhisproposedresolutionofthetraditionalproblem ofthe Oneandthe
Many.^Speculativephaisophy"forWliiteheadisa phraseheusesinterchangeablywith
"metaphysics." However,whatWhiteheadmeansis a speculativeprogramin the most
scientificallyhonorificsenseoftheterm. Rejectinganyfomiof dogmatism,Whitehead
statesthathispurposeisto, "framea coherent,logical,necessaiysystem_ofgeneralideas

Two of the features of part I that stand out are Whitehead's defense of speculative

foundationofcoherenceintheworld'sprocessesofbecoming.

thoughton the nature of space.Thelast andfinalpart presentsboth a theory of the
dialecdc of opposites, and'the minimalist role of God in Whitehead'ssystem as the

often called the "genetic account. " The theory of extension, or the "coordinate account,"
consdtutes part four and represents the ultimate development of Whitehead's rigorous

these categories to a variety ofhistorical andthematic topics. Part three gives thetheory

significantperspective on the whole. Part I gives Whitehead'sdefense of speculative
philosophyandsetsoutthe"categorealscheme"underlyingPR.Thesecondpartapplies

The structure of PR is also worth attention, for each of the five major parts offers a

whatis actualis directlyconnectedto its relationalholism.

derived. Thus it is at least arguably the casethat the sense of "atomic" that Whitehead is
employing hearkens backmoreto the original Greekmeaning of"irreducible" thanto the
microscopic sense that pervades physical science. In other words, the "atomic" nature of

onlyemergesafteronehasa fullydevelopednotionofspace,whileactualoccasionsare
logically prior to space and a part of the extensive relations &om which space itself is

in the physicalworld means that the entity in question is a relatum in this scheme of
extensive'connection"(PR288 - 9). The quality'ofbeingmicroscopicis somethingthat

spaceanddmearederivativenotionsfromextensionwhereas,Tobeanactualoccasion

reaches far beyond that narrow focus. The electron "feels and is "felt" throughout tiiis
field of influence whichis not spatially limited. Moreover, Whitehead clearly states that

higUyfocusedeffects.Buttheelectromagneticfieldthatspreadsoutfromthatelectron

Whiteheadoften refers to as an "electronic occasion," may have a tiuny region of most

resist such aninteipretation. To begin with, it teeters on the edge ofthefallacy ofsimple
location to assume that by "atomic Whitehead means "very small. " An electron, which

synonymouswith, "microscopic." However, there are reasonswhy one might want to

Most authors believe that the sense of "atomic" being used here is similar to, if not

prior to nature.

being,whitePRisdealingwithrelationalstmcturesthatarelogicallyandmetaphysicaUy

Thus, Whitehead argues against the "continuity of becoming" and in favor of the
"becomingofcontinuity" (PR68 - 9). Occasionsbecomeatomically,but oncetheyhave
become they incorporate themselves into the continuity of the universe by feeling the
eoncreteness of what has come before and making that concreteness a part of the
occasion's own internal makeup. The continuity of space and durations in Whitehead's
earlier triad does not conflict with his metaphysical atomism, because those earlier
works were dealing with physical nature in which continuity has already come into

something which is "given;" rather it is something which is achieved. Each occasion
makes itself continuous with its past in the manner in which it feels that past and
creatively incorporates the pastinto its ownconcrescence, its coming into being.

what are now undetemiinable ways. Therefore, Whitehead argued, continuity is not

impossible to say how it is that later occasions feel their predecessors - there is an
unboundedinfinityofotheroccasionsuiterveningin suchinfluences, anddhangingit in

any two occasions, even ones that are nominally "close" together, then it becomes

relational structures of his metaphysics. If there are infinitely many occasions between

concept of the "next occasion" that Whitehead requires to render intelligible the

This focus on concrete modes of relatedness is essential because an actual occasion is

engagementwithreality.

Rather, it is the first and most concrete manifestation of an occasion's relational

would be to commit the fallacy of misplaced concreteness. But feeling is not abstract.

more basic fonn of rdatedness than can be represented by fonnd ateebraic or
geometrical schemata. These latter are intrinsically abstract, and to take them asbasic

collecdons of occasioiis that interrelate within a systematic whole. Also, feeling is a far

that relatedness and translating it into the occasion's concrete reality. When firet
encountered, - this mode of expression is lilsely to seem pecu]iar if not downright
outrageous. :0riethingto note hereis that Whiteheadis not talldng about anysort ofhigh
-lcveFcognition. When he speaks of "feeling",he means an immedia<y of concrete
relatedness that is vastly different from any sort of "knowing," yet whichesdsts on a
relational spectrum where cognitive modes can emerge from sufficiently cwnplex

"dropsofexEerienc6,°-andrelateto theworldintowhichtheyareemer^hgby^'feeling"

The basic units ofbecoming for Whitehead are "actual pccastons. " Actual occaapns are

hanffle on PR is to recognize that it is better thought of as addressing the logic of
becoming,whereashisbooksfrom1919-1922addressthe"nature"oftime.

nature found in his earlier triad of books on the subject. So the first step in gaining a

The first ofthese is that PRis not abouttimeper se. This hasbeen a subject of much
confusion;ButWhiteheadhimselfpointsoutthatphysicaltimeassuchonlycomesabout
with "reflection" of the "divisibility" of his two major relational types into one another
(PR 288 - 9). Moreover, throughout PR, Whitehead continues to endorse the theory of

Nevertheless,therearesomebasicideaswhichcanlie quicklyset out

Whitdiead the algebraist was an intrinsically relational thinker, and . expUcitiy
characterized the subject / predicate mode of language as a "high abstraction."

jarring

PR invites controversy while defymg brief exposition. Many of die reladonal ideas
Whitehead develops are holistic in character, and thus do not lend themselves to the
linear presentation of language. Moreover, the language Whitehead needs to build his
holistic image ofthe vrorld is often biological or mentalistic in character, which can be

metaphysical scheme that draws upon his theory of qrobols andperception in the most
essential manner possible. At the same time, PR plants the seeds for tiie further
engageiaent of the'problem of the accretion of value that is to come in his later work.
Because each process of becoming must be considered holisdcally as an essentially
organic unity, Whitehead often refers to histheory asthe 'plulosophy oforgsmism."

payoffin wytehead's'thought. But this payoffcomes in theform of a fully retational

structures of becoming. It is here that we see the problem of space'receive its ultimate
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as a

theory of ''internal relations1 and the latter
'

as a

theory

as

the final, qTithetically

arguBaent requires it. Indeed, AI is the application of Whitehead's process metaphysics
to the "problem of history. " Whitehead surveys numerous cultural farms from a
thoroughly relational perspectfve, analyzing the ways in which these connections
conta'ibute bdb to the rigiffities of culture and the possibilities for novelty in various
"adventures" in the accumulation of meanings and values. Many of the forces in this
adventuAofmeaningareblindandsenseless,'thiispresentingthe challengeofbecoming
more deliberatein ourprocessesofbuildingandchangingthem.

raeta&faysieals<dieme of PR, and resorts to the tenninologyof that bookwheneverthe

AI is a pithy and engaging book whose opening pages entice the reader with clear and
evidently non-technical language. But it is a book that needs to be approached with care.
Whitdieri assumes, without explanation, knowledge on the part of his readers of the

adequately.Withthe puUicationofPRandthe finalversion ofhistheoiyof extension,
Whiteheadnever returned to the 'problem of space' except on those limited occasions
when his later work required that he mention those earlier developments. Those later
workswereeffectivelyfocuseduponthe 'problem ofhistor/ to the exclusionofall else.
TheprimarybookonthistopicisAdventuresofIdeas("AI," 1933)-

Whitehead was never one to revisit a problem once he felt he had addressed it

internalizesthe other.

built, are themse^es so intrinsically correlative to one another that each only
meaningfully eKpresses its own relational structures to the extent that it completely

the atomic reaKzationofthat occasionin its ultimate externalityto the rest ofthe world.
On the other hand, the mereological relations of part and whole from wMch extension is

that, eventhoughprehensionis the process ofthe acbialoccasion's"interiKilizing"the
rest of reality asit composesits own sdf-identity,the achievedresult (the superject) is

and eictemalily with that of prehension. This seeming paradox can be resolved lay noting

developedresult. But Whiteheadexplicitly associatesinternal relations with extension,

the first, analytically given fact, while internal relations treat it

of "external relations. " Put simply, external relations treat the self-identity of a thing as

reader to interoret the former

The holistic character of prehension and the analytical nature of extension invite Ae

of'ma-eotopology. " ~

ofPRasfoundationalto thisfieldofresearch,whichoften goesbythe intimidatingtitle

contemporaryworkin artificialintelligenceandspatialreasoningidentifiestMs;section

metrical relaticais of neighborhood and connection) characteridtics of extension are
developed.Ualitethesubtlediscussionofprehensions,Whitehead'stheoiyofeidension
readsvery mi;chlike a textbookonthelo^c ofspatialrelations. Indeed,a greatdeal of

This same process of concrescence is described in its extensive characters in part IV,
where the mereqlogical (formal relations of pa^-t and whole) as weU as topological (non-

andthe processbeginsagain.

occasionas superjectlieeomes an objective datum for those occasionswhichfollow it,

Whitehead calls the occasion's "superject. " Once it has become fully actualized, the

nonlinear manner, and is creatively combined into the occasion's own manifest selfrealization.Thisjs to saythatthebecomingoftheoccasionis alsoinformedbya densely
; teleotogical sense .ofthe occasion'sown ultimate actuality, its "subjective aim" or what

takes that world in) by feeling the "objective data" of past occasions which the new
occasion utilizes in its own concrescence. This data is prehended in an atemporal and

sequendally internalized concrete evaluations ofits rekitionships to the rest ofthe wprid
isthesubjectmatterofthetheoryof"prehension," partIIIofPR.Thisiseasilyoneofthe
most diffeuk and complex portions ofthat work. The development that Whiteheadis
describing is so holistic and anti-sequential that it might apprppnately be compared to
James Joyce's Finnegan'sWake. An actual occasion prehends" its world (relationally

The atomic becoming of an actual Occasion is achieved by that occasion's "prehensive"
relations and its "extensive" relations. An actual occaskin's holistically fdt and non-

its own atomic character, now contributes that reality to the previously achieved reaUties
ofthe otheroccasions("andincreaseby one").
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Whitehead's ai'gnments regarding relativity, particularly because oftheir potential tie-in
withotherbimetrictheoriesofspaceandgravity.Otherareasofinterestincludebiology,
whereWhitehead'sholisticrelationalismagainoffersalternativemodelsofexplanation.

to violate orthodox norions of mechanistic interaction. There is a renewed interest in

Thereis alsoa growinginterestin Whitehead'sworkwithinphysics,whereit is proving
to be a valuablesourceofideasto help re-conceivethe natureofphysicalrelations.This
is particularlytrue ofsuchbizarrephenomenaas quantum entanglement, whichseems

foundationalin the studyof mereotopology, whichin turn is offundamentalimportance
in the study ofspatial reasoning, especially in the context of artificial intelligence.

of extension. Whitehead's work on the logical basis of geometry is widely cited as

sdentific research. This influence is, again, typically found only in the work of widely
scattered individuals. However, one area where this is not the case is Whitehead's theory

There are also a variety of ways in which Whitehead's work condnues to mfluence

be improbable places. The literature 'here is too vast to enumerate, but it includes
researchesfrom all ofthemajorphilosophicalschoolsincludingpragmatism, analytical,
and continental thought. The topics engaged include ontology, phenomenology,
personalism,philosophicalanthropology,ethics,politicaltheory, economics,etc.

diffuse. Yet those influences are likely to crop up in what seem, on the surface at least, to

Within philosophy itself, Whitehead's influence has been smaUer and much more

religions.

ThemostprominentareaofongoingWhiteheadianinfluenceis withinprocesstheology.
WhileWhitehead'sexplicitphilosophicaltreatmentsofGodseldomwentbeyondthat of
an ideal principle of maximal coherence, many others have developed these ideas
further. Writers such as Charles Hartshome and John Cobb have speculated on, and
argued for, a much more robust, ontological conception of God. Nothing in Whitehead's
ownwritingsrequiresuchdevelopments,but neitheraretheyin anywayprecluded.The
Godofprocesstheologytendsto befarmorepersonalandmuchmoreofa co-participant
in the creative process of the universe than that which one often finds in orthodox

connections manifest themselves.

Evaluating Whitehead's influence is a difficult matter. While Whitehead's influence has
never beai great, in the opening years ofthe 21" century it appears to be growing in a
broad range of otherwise divergent disdplines. Fulfilling his own vision of the use of
philosophy, Whitehead'sideas are a rich trove of alternative approachesto traditional
problems. His thoroughgoing relational and process orientation offers numerous
opportunities to reimagine the ways in which the world is connected and how those

3. Influence and Legacy

"philosophy is aldn to poetry" (MT 174).

phflosophy itself. "The use of philosophy, " Whitehead concluded, "is to maintain an
active novelty offundamentalideasilluminating the socialsystem. It reverses the slow
descent of accepted thought towards the inactive commonplace." In this respect,

work, Whitehead also offered his final insight as to the purpose and function of

Whiteheadis intrinsicallyorganicin bothoriginandpurpose. Butthe achievementof a
tmly reasonable life is a matter that involves more than just the logical organization of
propositional knowledge.It is a matter offull andsensitive engagementwiththe entire
livedworld.ThisisthelopicofMT,Whitehead'sfinalmajorpublication.Inarguingfor a
multiplidty ofmodes ofthought, Whiteheadofferedhisfinalgreat rebellionagainstthe
excessivefocusonlanguagethat dominatedthephilosophicalthoughtofhis day.In this

dasses of soul (the vegetative, the animate, and the rational); only in Whitehead's case,
the classifications are, as the title states, functional rather than facultative. Thus, for
Whitehead, the function of reason is "promote the art of life, " which is a three-fold
function of "CO to live, pi) to live well, (iii) to live better" (FR 4, 8). Thus, reason for

andModesofThoughtC'MT," 1938).FRpresentsanupdatedversion ofAristofle'sthree

In line with tins, two other works bear mentioning: The Function of Reason ("FR, " 1929)
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kwantummechanicaoverin deklassiekenatuurkunde: datheethet correspondentieprincipe.

van kwantummechanische beperkingen op de nauwkeurigheid meestal niet meetbaar en gaat de

relatie is zelfechter wel nauwkeurig en objectiefgeformuleerd. Op macroscopische schaal is de mvloed

nauwkeurigheid gemeten, dan is de andere onvermijdelijk geheel onbepaald en onbepaalbaar. Deze

bepaaltinbelangrijkemate deuitkomst daarvan.Hetproductvan deonnauwkeurighedenvande
gelijktijdigemetmgenvantweegrootheden(bijvoorbeeldplaatsenimpuls)heeftvolgens de
onzekerheidsrelatievanHeisenbergeenmmimalewaarde.Is deenegrootheidmet de grootstmogelijke

waameming uit te schakelen: de keuze die de waamemer maakt bij het opzetten van zijn experiment

1 kwantumtegelijk) enis er geenwaamemer-onafliankelijkewerkelijkheid.Doordit tweede
fimdamenteleverschilmet deklassiekenatuurkundeis hetprincipieeluitgeslotenom heteffectvan de

De Solvay-conferentie van 1927 in Bmssel.
elke gewenste combinade gemeten kunnen warden.
Meetonnauwkeurigheden zijn in de klassieke natuurkunde
een praktisch probleem. In de kwantumtheorie (althans in de breed aangehangen Kopenhaagse
interpretatie van Niels Bohr en Wemer Heisenberg) varieren natuurkundige grootheden stapsgewijs (met

waamemer-onafhankelijkewerkelijkheidis en
natuurkuadigegroothedencontinuevariabelenzijn, diein

nataurkunde, waarin ervan wordt uitgegaan dat er een

fundamenteel aiidere manier benaderd dan in de klassieke

''
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de klassieke natuurkunde naar de
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sinds het begin van de 20e eeuw kan,
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kunnenbestaan. Voor de bosonenis datwel mogelijk.

uitsluitingsprincipevm Pauli, datzegtdater geentweefermionennaastelkaarin dezelfdetoestand

andere warden fermionen genoemd. Een belangrijk resultaat met betrekking tot dit onderscheid is het

afliangtendewaarden0, ^, l, ^,. .. kanaannemen.Dedeeltjes metheeltallige spinhetenbosonen, de

onderscheidzit in despinvanhetdeeltje, eenfundamenteleeigenschapdie aUeenvanhettype deeltje

De kwantummechanica maakt onderscheid tussen twee typen deeltjes : bosonen en fennionen. Het

AAAS>^|([A, B])|

betekent dat alle andere infonnatie (over aUe andere observabelen) verloren gaat. De onzekerheidsrelatie
tussen twee wUlekeurige niet-commuterende grootheden wordt gegeven door:

Ditvolgt rechtstreeksuit deaannamevangolfeigenschappenenuit dewiskundigeeigenschapvande
Fouriertransformade.Erzijnnogtal vauandereonzekerheidsrelatiestussenparenvanfysische
grootheden,diedaaromniet-commuterendwardengenoemd. Injargonzegtmen datbij meten
(waamemen)vanecuwillekeurigevariabelede golfflmctiewordtgeprojecteerdop eeneigentoestand.Dit

ASA* > -

Aa;Ap>

naaronderingroottebegrensddoordevolgendeongelijkheden:

bekaid als de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. De onnauwkeurigheden A in deze grootheden zijn

Bij hetformulerenvan dekwantummechanicaintennenvangolf&mctiesblijkt datbepaaldefysische
groothedenuitsluitendwaardenkunnenaannemenuit eenbepaaldeverzameling, dievandesituatieen de
te meten grootheidafhangt.Eenbekendvoorbeeldishetfeit datelektronenineenatoom slechtsbepaalde
energieniveauskunnenbezetten,wataanleidinggeefttot spectraallijnenin hetlicht datdoorhetatoom
wordtuitgezonden.Eenanderopmerkelijkfeit in dekwantummechanicais datfysischegroothedenvan
eensysteemin sommige combinatiesniettegelijkertijdmetwillekeurigenauwkeurigheidbekendkunnen
zijn. Debelangrijkstevoorbeeldenhiervanzijnplaatsx enimpulsp, entijd t enenergieE. Dit feitstaat

waarinft deconstantevanPlanckenv (de Griekseletter nu) de frequentievanhetlicht.

E=hv

warden als bestaande uit kwanta, die in het geval van licht fotonen genoemd warden, met een energie E:

De beschrijvmg van systemen door middel van een golffimctie betekent dat deeltjes zich, afhankelijk van
demanierwaaropzewardenwaargenomen,somsals eendeeltjein klassiekezin,maarsomsals een
golfverschijnselgedragen.Zokunnenbijvoorbeeldelektronenbundels,net als lichtbundels,
brekingsverschijnselen en interferende en dif&actie vertonen. Andersom kan licht ook beschouwd

kwantummechanische versie van het impulsmoment genoemd wordt.

Datheefttot gevolg dathet gedragvaneenindividueelelementairdeeltje slechtsm termenvau
waarschijnlijkheid km warden beschreven. Die waarschijnlijkheden warden beschreven door het
modulus inhetkwadraatvande complexwaardigegolfiuncties, diedekansdichtheidgevenvanhet
metenvaneenwaardevaneenfysischegrootheidzoalsbv. plaats, snelheiden spin,zoalsde

De kwantummechanica doet bovendien slechts statistische uitspraken over een reeks van waamemingen.

dit artikel levert Planck een oplossing voor een tot dan toe onopgelost probleem, namelijk de gemeten
intensiteitsverdelmg van de stralmg afkomstig van een zwart lichaam. Pogingen om deze
stralingsverdeling te verklaren met behulp van de klassieke natuurkunde mislukten volledig (stralingswet
van Wien en wet van Rayleigh-Jeans). De door Planck ontwikkelde stralingsformule kon deze
stralingsverdeling wel goed verklaren. Planck kwam tot deze formule, wanneer hij aannam dat de

mterpretafae.

elektronen.

In 1924 bedacht Wolfgang Pauli het uitsluitingsbeginsel voor de elektronen op grond van
beschouwingen over de kwantumgetallen. Hij bedacht hierbij ook het concept van de spin voor

Nobelprijs opleverde.

InhetbeginhadMaxPlanckbezwaartegenEinsteinsidee, datstralinguit deeltjesbestaat.Planckzag
zijneigenoplossingmeer als eaiwiskundigetrue om zotot dejuiste oplossingte komen, maarhij vond
dat geenrealiteit aandiewiskundegekoppeldmoot warden.VerdermeendePlanckdat'zijn'
kwantumtheorielatervervangenzouwardendooreenmeer deterministischetheorie zander'vage'
statistischeeigenschappen.ExperimenteelfysicusRobertMillikanwasooktegenEinsteinsideeenenhij
probeerdetevergeefstienjaarlangdoormiddel van experimentenEinsteinstheoriete weerleggen.
Millikanvoerdezijnexperimentendermatenauwkeuriguit, dathetuiteindelijkhemonbedoeldde

op veel weerstand stuitte.

Dekwantummechanicais een intul'tiefmoeilijkte doorgrondentheorie,waardoordie in debeginperiode

elektronenbanen ellipsvonnig waren in plaats van cirkelvormig. Hij voegde extra kwantumgetallen toe
om ook impulsmoment en magnetisch moment van het elektron te beschrijven.

In 1924 kwam Louis-Victor de Broglie met het idee dat deeltjes ook als golven gezien kunnen worden
(dualiteit van golven en deeltjes), wat later experimented bevestigd werd. Hij paste zijn ideeen toe op
het atoommodel van Bohr en stelde de elektronen rondom de atoomkem voor als staandegolven. Hij
ontdekte dat een staande golf alleen bij bepaalde elektronenbanen kon ontstaan, namelijk bij de
toegestane elektronenbanenzoals beschreven doorBohr.

Kritiek

SommerfeldverfijndeeenpaarjaarlaterhetbaanmodelvanNielsBohr, doorte stellendatde

Broglie. Ook voerde hij het eerste kwantumgetal in voor de baanschil van het elektron. Arnold

interpreteren. Hunideeenhierovervattenzij samenin watuubekendstaatals deKopenhaagse

gekwanriseerd.Eenpreciezeverklaringhiervoorgafhij niet, dezezoulaterwardengegevendoorde

In 1927 hidden Bohr en Heisenberg zich bezig met de vraag hoe nu de kwantummechanica te

axiomatischsamenen breiddenze verder uit. Hun methode is bekendonder de naamkwantum algebra.

probleem. In 1926luktePaulDirachet om aante tonen dattheorieenvanHeisenbergen Schrodinger
equivalent waren en dat ze in feite verschillende benadermgen waren van de kwantuminechanica. Hierbij
kanIheorievanHeisenberggekarakteriseerdwardenals eendeeltjesbenaderingen detheorievan
Schrodingeralseengolfbenadering.PaulDiracen JohnvonNeumannvatten detweetheorieen

Dat er toen twee altematieve versies van de kwantummechanica waren ontwikkeld, vormde een

realiteit. Ditwaseengeheelnieuwconcept. VolgensBomwarenin de atoomtheorie geenexacte
antwoorden meer mogelijk en kon men alleen nog maar spreken over waarschijnlijkheden.

bepaalde kwantuintoestand km berekenen. Volgens Bom had de golffiuictie zelfverder geen fysische

elekbron binnen een atoom een foton kan absorberen ofuitzenden, waarbij het elektron van baan kan
wisselen (kwantumsprong). Verderkwam hij tot de conclusie dat alleenbepaaldebanentoegestaan
waren voor de elektronen om een atoomkem, met andere woorden de elektronenbanen zijn

NielsBohrstelde in 1913,op grondvanhetwerkvanEmsteinenPlanck,eennieuwmodelop voorhet
atoomtervervangingvanhettoenbekendeatoommodelvanRutherford. In zijnmodel steldehij dat

Einstein, die onafhankelijk van Planck werkte, kwam in 1905 met dezelfde formule op grond van
statistische beschouwingen over entropie veranderingen van straling in een afgesloten ruimte. Hij ging
daarbij wat verder dan Planck, door te stellen dat straling uit deeltjes (fotonen) bestaat en dat de reden is,
dat de interactie van straling met materie in energiepakketjes gaat. Met zijn theorie kon Einstein
vervolgens het foto-elektrisch effect verklaren.

afleidingzoulater doorEinsteingegevenwarden.

de afleiding van Planck fysisch onjuist was, maar het eindresultaat ervan wel goed was. Dejuiste

interactie van straling met materie altijd gaat in eindige energiepakketjes (kwanta). Later zoublijken dat

In hetzelfdejaar1925 stelde Schrodinger,op grandvandemateriegolvenvan deBroglie, zijn
golfvergelijkingop.De oplossingvandezevergelijkingleverde de golffanctieop, waarmeehij het
kwantumaspect van een systeem kon beschrijven. De vraag rees hoe meii nu de golffimctie fysisch moest
inteq)reteren. MaxBomkwamin 1926met deverklaringdat, degolffunctievoor de
waarschijulijkheidsainplitudestaat,waarmeemen dewaarschijnlijkheidvanhetvoorkomenvaneen

bedenker van de naam 'kwantummechanica'. Later in 1927 leidde Heisenberg uit zijn vergelijking zijn
beroemde onzekerheidsrelatie af.

studiegepubliceerdin 1900Zur Theorie des Gesetzesder Energie-Verteilungim Normal-Spektrum.In

"Oude" kwantumtheorie

Voorafgaand aan de theorie van de kwantummechanica werd de kwantumtheorie ontwikkeld, ook wel
bekend als de "oude kwantumtheorie". Een eerste aanzet tot deze theorie began met Max Planck in zijn

bekendstaat als golfinechanica.

LaterkwamenHeisenbergen SchrOdingerelk apartmet eentheorievoor dekwantummechanica.De
theorievanHeisenbergis gebaseerdophet gebruikvanmatricesen staatdanookbekendals
matrixmechanica,terwijl dievan Schrodingergebruikmaaktvan eengolfvergelijkingen daarom
In 1925 werkteHeisenberg,voortbordurendophetwerkvanBohr, aaneencodevoorhetkoppelenvan
kwantumgetallen aanenergietoestanden van het atoom aan de hand van experimenteel bepaalde
frequenties en intensiteitvanlichtspectra. Heisenbergkwamuitop eenvergelijkingwaarbijvoor
bepaalde grootheden de commutatieve eigenschap blijkbaar niet geldig is. MaxBom herkende hier
matrices in en zette devergelijkingvanHeisenbergomnaardematrixnotatie.MaxBom is ookde

Geschiedenis
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leiden.

wetenschappers ontwikkelden de kwantumchromodynamica en later de theorie van de elektrozwakke
wisselwerking, waama het duidelijk werd, dat er 6en model was, dat al deze theoriefin beschreef. Dit
werd het standaardmodel genoemd.

plaats, vemienigvuldigdmet deonzekerheidinbepalingvandeimpulsnooitkleinerkanzijn daneen

warden bepaald via de golfEimctie. De onzekerheidsrelatie stelt dat de onzekerheid in de bepaling van de

DegevolgendiedeonzekerheidsrelatievanHeisenbergmet richmeebrengt, zijnnietalleen
natuurkundigmaarookfilosofischenonn. Als eerstedenatuurkundigegevolgen: in de
kwantummechanicabeschrijvenwehet deeltje, zoalsgezegd,met eengolffimcdeendiefunctiehangtaf
vande omgevingwaarinhetzichbevindt. Zoweldepositieals impuls (snelheid)vanhot elektron

Filosofische consequenties

waarover echter nog weinig bekend is. Een theorie die tracht de fundamentele natuurkrachten te
verenigen, staat in de natuurkunde bekendals de theorie van alles.

theoriebeschouwd;tegenwoordiglijkt de snaartheorieonderdeelte zijnvaneenalgemenereM-fheorie,

van de kwantummechanica met de algemene relativiteitstheorie wordt al ettelijke decennia gezocht, maar
er is nog geen bevredigende oplossing. In dejaren 90 werden supersnaren als de meest veelbelovende

Kwantummechanicais echternog geengoedebeschrijvingvan alle natuurkundigeverschijnselen. Het
belangrijksteprobleemis daternoggeenkwantumtheorievandezwaartekrachtbestaat.Eencombinatie

datdezefilosofiebelachelijkwasendatmen dit denkbeeldmaarsnelmoestlatenvallen. Tot zijn
verdrietis bijnahettegenovergesteldegebeurdenis Schr6dingerskateengeheeleigenlevengaan

werkwerdvervolgensvoortgezetdoorRichardFeynman,FreemanDyson, JulianSchwingeren
ShinichiroTomonaga, diedetheorievan dekwantumelektrodynamicaontwikkelden.Andere

Kwantumcomputer
Kwantumveldentheorie
Materiegolven
TunnelefFect

SchrOdingers kat

Feynman-Kac-formalisme
Kwantum
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Elektronenconfiguratie

Bloch-vector

Interpretatievan dekwantummechanica

Zie ook

Eenandercurieus gevolgvanhetonzekerheidsprincipeis datelk deeltje datzichvanA naarB verplaatst
elkmogelijkpadtussenA enB daarvoorgebruikt. Vooriederewaamemeris hetechterduidelijkdatdit
zekerophetniveauvan deklassiekenatuurkundenietis waarte nemen. Theoreticihebbenhiennee
geworsteldtotdatRichardFeynmanaantoondedat alle padentegenelkaarwegvallenop66nna
(padintegraalmethode);Feynmankreegvoor dezeontdekkingeenNobelprijs.
>

tegelijkertijd zowel dood als levend was. SchrOdinger hoopte me<

zienswijzedennateontstemddathijhetberoemdevoorbeeldvandekatbeschreef,diedoorditeffect

Volgenseenbepaaldezienswijzebinnendekwantummechanicabestaanten gevolgevanhet
onzekerheidsprincipedeeltjesnieteenstotdater eenwaamemmgplaatsvindt. Schrfldingerwasdoordeze

amvaard.

natuurkundigen die hun denkbeelden in de 19e eeuw hadden opgedaan zoals Einstein en Planck. De
meesten van deze 'oudere' natuurkundigen hebben de kwantummechanica daarom ook nooit volledig

fimdamentele willekeur in de natuur om ons been is. Dit in contrast met de klassieke. deterministische
natuurkunde voordien. die we/ een fundamentele willekeur uitsloot. Dit stoorde dan ook ten zeerste de

bovendien dat er een minimum onzekerheid is in de bepaling. Een filosofische interpretade van die
oiizekerheid is 'willekeur' en in die interpretatie zou dus de kwantummechanica dicteren dat er een

Erzijnverschijnselendietot nu toe alleenverklaardkunnenwardenalswe deonzekerheidsrelatie
gebruiken.Defilosofischeimplicatie daarvaazouzijn datprocessenin deiiatuurplaatsvindenniet
ondanks,maardankzij deonzekerheidsrelatievanHeisenberg.De filosofischeimplicatiediede
kwantummechanicametzichmeebrengtis datwemoeten sprekenover 'dewaarschijiilijkheidvan de
posidevaneenelektron', inplaatsvan'depositievan eenelektron'. DeHeisenberg-relatiestelt

bepalen van die waarschijnlijkheid gekoppeld is aanandere onzekerheden. Als de eenkleiner wordt
gemaakt, dan wordt de ander groter. Deze onzekerheid ontstaat niet door onnauwkeurigheid van de
gebruikteapparatuur,maaris fundamenteel.

kwantummechanicadat we alleen de waarschijnlijkheidkunnen bepalenen dat de onzekerheidin het

wetenalswemaargenoegmetingendoenen demetingennauwkeuriggenoegzijn, daarstelt de

natuurkunde, die van voor de kwantummechanica,stelde dat we alles in het universum exactkunnen

bepaaldewaarde.Wordtde onzekerheidvande eenkleiner, danwordtde onzekerheidvan deanderper
defmideevenrediggroter. Dit is eenenormenatuurkimdigeconsequentie. Waardeklassieke

Hiennee postuleerde Dirac het bestaan van antimaterie, wat later experimenteel bevestigd werd. Diracs

energierelativistischweergegevenwordt.Dezevergelijkingis bekendals deDirac-vergelijking.

In 1928 stelde Dirac voor het elektron een versie van de SchrOdmgervergelijking op, waarbij de totale

Latere ontwikkelingen

kwantummechanica,experimenteelbevesdgd.

bedacht hij de EPR-paradox, een gedachte-experunent, om het ongelijk van de Kopenhaagse
interpretatievan dekwantummechanicaam te tonen. In 1964 fonnuleerde JohnBell in zijn stelling van
Bell, wat de randvoorwaarden zijn voor het bestaan van een verborgen variabelen-theorie in de EPRparadox. Experimenten hieromtrent, uitgevoerd door Alain Aspect in 1982, ontkrachtten de verborgen
variabelen-theorie. Verder werd hierbij de kwantumverstrengeling, een bizar fenomeen van de

AlbertEinsteinhadlaterbezwaartegendekansverdelingvandeeltjes. Eenbekendeuitspraakvanhem
hieroverluidt: "Goddobbeltniet". Hij geloofdedatdeonzekerhedenvandekwantummechanicaniet
reeelwaren,maardater 'verborgenvariabelen'waren,diewenognietkeimen, diealsnogdetheorie
detenninistischzoudenmaken. Hij fonnuleerdeenkele fermebezwarentegendekwantummechanica.
NielsBohr gingdediscussiemetEinsteinhieroveraanenhij wistdebezwarenvauEinsteinte
ontfcrachten.In 1935probeerdeEinsteinhetopnieuwen samenmet BorisPodolskienNathanRosen

kwantummechanica,dielater onhoudbaarbleek.

Louis-Victor de Broglie hader bezwaar tegen dat zijn materiegolven, zoals beschreven in
golfi'ergelijking van SchrOdinger, werden opgevat als datze alleen de waarschijnlijkheid van een
kwantumsysteem beschreven en dus dat de materiegolven zelfniet reeel waren. De Broglie werkte
vervolgens zelfaan een theorie van reele materiegolven. Zijn werk werd voortgezet door David Bohm,
watin 1952leiddetot deBroglie-Bohmfheorie.Dezetheorieis eenaltemarievebeschrijvingvm de
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Ineenstorten van de golffunctie?

element van de realiteit.
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Elke interpretatie heeft vele varianten. Het is moeilijk een precieze definitie te geven van de Kopenhaagse inteqiretatie. In de bovenstaande tabel warden twee
varianten getoond. Eenwaarbij degolffunctie wordt beschouwd alsiets dat alleen wiskundige eigenschappen heeft, en eenwaarbij degolffunctie gezienwordt als een

Slederefysischeinteractie wordtbehandeld alseenineenstordng inrelatietot hetbetreffende systeem, nietalleenmacroscopisch ofwaarnemers meteenbewustzijn.

4Geschiedenissen vergelijken tussensystemen heeftindezeinterpretatie geengoedgedefinieerdebetekenis.

SUnieke geschiedenis voor een deeltje, maar meerdere geschiedenissen voor golven.

de existentielejntergretatie genoemd.
2Zowel deeltje als geleidende golffunctie zijn reeel.

lAls degolffunctie reeel is danwordt dit deveel-werelden-interpretatie. Als degolffunctie minder dan reeel is, maar meer dan alleen maarinformatie, danwordt het

Relationele kwantummechanica

Transactionelejnterpretatie^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nee
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InterpretatievanBohm
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Interpretatie
KC!Penhaa9ss-lD-tej-pr-etatie

Enkele van de meest gebmikelijke interpretaries zijn hier samengevat, maar de toekenning van dewaarden is niet zander controverse, omdat de exacte betekenis van
enkelebegrippenonduidelijkis eninfeiteeenonderwerpisvandetheoriezelf.

experimenteel nagegaankunnen warden.

interpreteren. Desalniettemin wordt er actiefonderzoek gedaanin eenpaging omte komen tot experimentele tests waarmee deverschillen tussen deinterpretaties

Op dit moment is er geen experimenteel bewijs dat ons helpt een keuze te maken tussen deverschillende interpretaties, de interpretaties zijn immers empirisch
equivalent. In diezmhoudtdefysischetheonestandenishetconsistent metzichzelfenmetderealiteit enkomenproblemen alleenwanneermenprobeert dezete

Vergelijking

[https://nl. wikipedia.org/wiki/lnterpretatie_van_de_kwantummechanica]
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processen

gebeurtenismetafysica

materie en mind verschijningsvormen van 'events' (Whitehead, Russell)

atomen

substantie-metafysica

alles gebaseerd op materie (deeltjes)

open voor energie en materie: systeem kent stofwisseling /

gesloten systeem

irreversibel > temporaliteit
niet-lineair

niet volledigbeschrijfbaar/ nietvoorspelbaar
wel plaats voor leven en geest

reversibel qua tijd

lineair

beschrijfbaar en voorspelbaar ('demon van Laplace')

geen theoretische ruimte voor leven en geest

fysica van Newton wordt zo randgeval van vollediger natuur-wetenschap

instabiel
ver-van-evenwicht

stabiel
in evenwicht

(ook) op meest basaal niveau: proceskarakter

systeem is gekenmerkt door organisatievorm, dynamiek, geen vaste grenzen

'dissipatieve structuren' (Prigogine)

doorstroom van materieenenergie,exportvan entropie/

S steemtheorie a la

Klassieked namica

ine e. a.

top-down= downwardcausation/ emergentie/ supervenientie

bottom-up causality

[Koo van der Wal:]

relationaliteit/ praten overbasale 'deeltjes' moeilijk/onmogelijk

individuele entiteiten / grenzen

(lichaam als machine;geestillusie ofniette plaatsen)

warden

'fase V
[" Heraclitus, Aristoteles]

zijn / stasis
verandering is schijn of accidenteel

[==Pythagoras,Parmenides,Deniocritus,Plato]

'fase III'

Transitie

15^.

Ill

' Physics 2\9 b 3.
' Physics 260 a 27-28.
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cyclical motion of the heavens. Moreover, it also ensured the conception

time also had to be created, with the universe. As Aquinas later saw,
this left intact the conception of the .intrinsic dependence of time on the

nal, and therewith of time as eternal; with the universe created by God,

tinus. This contradicted the Aristotelian doctrine of the universe as eter-

creationist Neoplatonism - in contrast to the emanationist doctrine of Plo-

From our point of view the next historically important development
in regard to the concept of time came with Augustine's introduction of

>
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grounded in immutable and inert "matter", and eighteenth-century

tions it involved, e. g. in the concept of "gravitation force", from then on.
This raised the issue of the ontological status of "force". It could not be

played a significant role in scientific theory and the mathematical equa-

developed from the concept of "force", which had been introduced in the
later seventeenth century, particularly by Newton and Leibniz, and which

tion of the concept of "energy". This concept had been gradually

cept of the physical as matter. The very fact of the continued use of the
term "matter" is significant of the insufficient realization of the profound
change which occurred in the conception of the physical.
This change-started in the mid-nineteenth century with the introduc-

not to have been fully appreciated. This is the abandonment of the con-

has been another, even more fundamental development, which started in
the later nineteenth century, one so gradual that its profundity has tended

tionary development of this century. It seems to me, however, that there

This had tended to be regarded as the most fundamental and revolu-

terconnection.

space and time into an intrinsic connection with each other, and this was
broadened by the general theory to include matter and motion in that in-

philosophical position. Einstein's special theory of relativity brought

entails time - which too is independently furnished by God.
The twentieth-century developments in science shattered this basic

dently of matter, furnished by God; and in so far as it is moved, this also

ing moved from one place to another - the places also being, indepen-

it require time. But in so far as it is moved - by God - this entails its be-

constitute them a world, a whole. In-itself-changeless matter does not,
qua matter, require to move; nor does it require space or place; nor does

God. And further, there was necessitated the creative agency of God to

ished the theory of the ultimate cyclical rotation of the heavens, which accordingly prohibited any dependence of time on motion. In the new doctrine of the seventeenth century accordingly there were four ultimates:
immutable matter, locomotion, time, and space, none of which either
presupposes or requires any of the others; each is an absolute, created by

the universe was thereby without center or circumference, this demol-

ary conception of Nicolaus Cusanus of the universe as interminate. Since

tive change. But that new philosophy had also taken over the revolution-

cosmological revolution of the seventeenth century. Fundamental in this
new doctrine was the conception of the physical as matter, in itself devoid
of qualitative and quantitative change, leaving it capable of only locomo-

This conception of locomotion was carried over and included in the

of locomotion as the primary motion.

Ki
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Company, 1980; Ilya Prigogine and Isabelle Stengers, Order out of Chaos, New

Ilya Prigogine, From Being to Becoiiiiiig, San Francisco: W.H. Freeman and

But this has to be carried much further in metaphysical detail.

<

Ilya Prigogine in his From Being to Becoming and Order out of Chaos "'

temper, and the continued presupposition of the physical as "matter". In
the second decade of this century what was implicit in the scientific
developments was realized by Whitehead, namely that the physical is not
basically "stuff-like" in character, but rather "event-like". Although the
notion of "event" then began to gain a certain currency, the presupposition of the physical as "matter" has remained persistent among scientists.
In the second decade Whitehead developed his metaphysics of "events"
into one of "prehending actual entities", but the complexity of his
thought, and its expression in a neologistic terminology, left it obscure to
all but a small number, and thus largely unappreciated.
What needs to be realized, I would submit, is that fundamentally the
scientific development of this century has rendered entirely untenable the
Neoplatonic conception of the physical, introduced in the seventeenth
century, as in itself changeless "being", and that it has in effect necessitated a return to the Aristotelian conception of the physical as "in becoming". Essentially this is what has recently been forcefully maintained by

only slowly to come into recognition, inhibited by the prevailing positivist

"matter" or in "motion", was not faced. Quite evidently neither is tenable.
What awaited recognition was the complete insufficiency of the metaphysics of nature, inherited from the seventeenth century. It was the
twentieth-century developments which finally destroyed that metaphysics.
However, the metaphysical implications of those developments began

With the growing positivist disposition in the nineteenth century the
philosophical issue, whether energy can be regarded as grounded either in

nineteenth century, led to the concept of "energy", in its two forms,
"kinetic energy" as the doing of work in motion, and "potential energy" as
the capacity of doing work.

feet in the mechanical researches of John Bernouilli which, in the

cept among a few philosophers such as Christian Wolff and Kant. For
the most part the philosophical issue was ignored or remained in suspension. But Leibniz' conception of a vis viva, living force, remained in ef-

thought became increasingly unwilling to accept the grounding of force in
God, as favoured by Newton among others. Nor did the conception of
Leibniz of a vis viva grounded in the monads attract much attention ex-

<^
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kinds."

relations are of another sort, the resulting group may be called a mind.
Any event that occurs inside a man's head will belong to groups of both

group of events may be called a physical object, and if the causal

consists of events, not ofthings that endure for a long time and have
changingproperties. Events can be collected into groups by their
causal relations. Ifthe causal relations are of one sort, the resulting

but the discovery that both are only heraldic inventions. The world

something that is neithermind nor body, out which both can spring. [...]
Mind and matter were something like the lion and the unicorn fighting
for the crown; the end of the battle is not the victory of one or the other,

mind. Evidently this cannot be quite right, and we have to look for

a circle: mind is an emanation of body, and body is an invention of

invented by the mind. We find ourselves thus going round and round in

in a curious position, for, while he may with a certain degree of success
reduce the activities of the mind to those of the body, he cannot explain
awaythe fact that the body itself is merely a convenientconcept

any physical reality. The modem would-be materialist thus finds himself

body is really an elaborate scientificconstruction not corresponding to

whether these difficulties are or are not insuperable. What we can say,
on the basis of physics itself, is that what we have hitherto called our

begin with the latter, some of them attempt to reduce everything that
seems to be mental activity to an activity ofthe body. There are,
however, various difficulties in the way of reducing mental activity to
physical activity. I do not think we can yet say with any assurance

is no such thing as mind. This is an unprecedented occurrence. [.... ] To

"Nowadaysthese fine old simplicities are lost: physicists assure us that
there is no such thing as matter, and psychologists assure us that there

THEWORLDCONSISTSOF EVENTS

1928
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contained local existence. The environment enters into the nature of each thing. Some
elements in the nature of a complete set of agitations may remain stable as those

networkofspatial relations, entwinedin a uniform relationalsystem from infinityto infinity
andfrom eternityto eternity. But Inthe modem conceptthe group ofagitationswhichwe
term matter is fused into its environment. Thereis no possibilityofa detached, self-

location. Each bit of matter was self-contained, localized in a region with a passive, static

distanteffectsare minute, buttheyare there. The concept ofmatter presupposed simple

theory. The modem oint of view is expressed in terms of energy, activity, and the
vibratory differentiations of space-time. Any local agitation shakes the whole universe. The

expressesan importantderivativefact. But it hasceasedto bethe presupposed basisof

those obvious ideas. Matter has been identified with energy, and energy is sheer activity;
the passive substratum composed of self-identical enduring bits of matter has been
abandoned, so far as concerns any fundamental description. Obviouslythis notion

[12-13]The continuouseffortto understandtheworld has carried us farawayfrom all

result is a corn lete muddle in scientific thought, in philosophic cosmology, and in
epistemology.

butthatthegeneral condusionsfrom the doctrine as a wholeare tenaciouslyretained.The

spatial relationship. It involves nothing more than that. Matter involves nothing more than
spatiality, and the passive support of qualifications. It can be qualified, and it must be
qualified. But qualification is a bare fact, which is just itself. This is the grand doctrine of
Nature as a self-sufficient, meaningless complex affects. It is the doctrine of the autonomy
of physical science. It is the doctrine which in these lectures I am denying.
The state of modem thought is that every single item in this general doctrine is denied,

relationshipofbits ofmatter. Geometryis the sciencewhichinvestigatesthis spatial
capacityfor imposing relationshipupon matter. Locomotionofmatter involves changein

others are persistent. The essenUal relationship between bits of matter is purely spatial.
Space itself Is eternally unchanging, always including In itself this capacity for the

as its shape, its motion, its mass, its colour, its scent. Some ofthesequalificationschange,

[5-6] The presupposifions ofyesterday's physics remain in the minds of physicists,
althoughtheir explicit doctrines taken in detail denythem.
In order to understand this sporadic interweaving of old and new in modem thought, I
wilt recur to the main rinci les of the old common-sense doctrine, which even today is the
common doctrine of oidinaiy life because in some sense it is tme. There are bits of matter,
enduring self-identically in space which is otherwise empty. Each bit of matter occupies a
definite limited region. Eachsuch particle of matter has its own private qualifications, such

1934

millions of years. In this average fact then time-factor takes the aspect of endurance, and
change is a detail. The fundamental fact, according to the physics of the present day, is
that the environment with its peculiarities seeps into the group-agltationwhichwe tenm
matter, and the group-agitationsextend their characterto the environment. In truth, the
notion of the self-contained particle of matter, self-sufficient within its local habitation, is an
abstraction. Nowan abstraction is nothing else than the omission of part of the truth. The
abstraction is well-founded when the conclusions drawn from it are not vitiated by the
omitted truth.
This general deduction from the modern doctrine of physics vitiates many conclusions
drawn from the applications of physicsto other sciences, such as physiology, or even such
as physics itself.

chair,the samerock, andthe sameplanet, enduringfordays, or for centuries, orfor

New York: Greenwood Press

case in a general, averageway. This average fact is the reason whywe find the same
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agitationsare propelled througha changingenvironment. But such stabilityis onlythe

A. N. Whitehead
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SELF-ORGANIZATION
The term self-organization refers to a spontaneous

emergenceoforder in complexprocesses. The idea
of an emergence of order has very old roots, but its
importance as a scientific concept, and concomi-

tantly its relevance for the ongoingscience and religion debate, have only recently been recognized.
History of the idea
Though the idea of self-organization is often presented as a twentieth-century revolution in science,
some of its basic notions are as old as human re-

flection on the origin of the world's orderliness.
Many cosmogonic myths narrate the struggle between chaos and cosmos, and the emergence of
order out of chaos.

In ancient philosophy, Heraclitus (c. 54(M80
B.C. E.), Aristotle (384-322 B.C.E.), and Lucretius (c.

96-55 B.C.R.) attempt to rationally cope with nature's selfoiganization. In modern times, germs of
the contemporary theory of self-organization are to
be found in Rene Descartes (1596-1650), Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716), and Immanuel Kant

meant to refer to the absence of control by an external or central agent. The global ordering results
from interactions betweenthe initially independent
components of the system, all of which follow

theirown local laws. Thus, the development of the
ordered structure takes place primarily in and
through the system itself.

One of the fundamental traits that distinguish
self-organizing systems from systems studied in
more traditional cybernetics is the absence of cen-

tralized control. The "control" of the oi^anizationis
typically distributed over the entire system. Because of this distributed character, such organization tends to be robust and to resist perturbations.
The internal and distributed "control" is often

effected by circular or network relations between

the components. Though the laws governing the
global behavior are stilt imperfectly understood,
the complex process is known to generally involve
positive feedback loops alongside the "normal"
negative feedbackloops (knownfrom standardcybernetic control systems). Negative feedback
works to stabilize by reducing variations; positive
feedback on the other hand amplifies the variations (e. g., autocatalytic processes). The interaction

(1724-1804), who in his KritikderUrteilskraft(Cri-

between these two forms of feedback may create a
nonlinear dynamics, intricately developing itself

tique ofJudgment, 1787) introduced the term selforganization. After Kant the idea of self-organiza-

until it reaches a stable situation, an attractor.

tion wasa focal point in the philosophyofnatureof

An attractor is a state, or set of states, toward

Friedrich Schelling (1775-1854) and in the meta-

which the system tends to evolve, and in which,
when reached, it tends to stay. If the attractor con-

physics ofAlfred North Whitehead(1861-1947).
In scientific discourse, the concept of selforganization was introduced in 1947 by W. Ross

tains an infinite number of states so that the system
oscillates in an a-periodic way between them, the
system is said to be chaotic An isolated system usually has a single, trivial, attractor: the equilibrium
state with maximum entropy ("disorder"). A self-

Ashby, who elaborated on it in the context of cybemetics and systems theory. From the 1950s on,
the scientific idea of self-organization was further
developed by Heinz von Foerster (order from
noise); Ilya Prigogine(dissipative structures); Her-

organizing system, conversely, evolves toward an

ordered state. This may be an ordered equilibrium
state (e. g., in crystallization), but in typical complex
self-organizing systems (such as living organisms),
it will be an ordered nonequilibrium (in those systerns equilibrium means "death"). Such ordering

mann Haken (synergetics); Humberto Maturana

and FranciscoVarela (autopoiesis); Manfred Eigen
(hypercycles); Norman Packard, Chris Langton,
and Stuart Kauffman (the edge of chaos); Per Bak

(self-organized criticality); and many others.

processes may seem to contradict the entropy law

of thermodynamics. This, however, is not the case,
either because the systems involved are not at all

The scientific concept
Self-organization is the process of the spontaneous

thermodynamical(e. g., economies), or-i.fthermodynamic considerations do apply^because these

emergence and maintenance of order in a complex

dynamic system. The capacity for self-organization
enables the system to develop or change its internal structure spontaneously and adaiptively in rela-

systems are thermudynamically open: Many of

tion to its environment. The term spontaneoiis is

their environment (e. g., heat or waste).

them import "order" from their environment (e.g.,
sunlight or

797

fotxJ), and all of them export entropy

to
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Though sclf-organizationeminently applies to
living organisms, it is also seen in nonbiotic systerns. Examples include crystallization, gravitational coalescence of cosmic dust to planets, the

forming of galaxies, patterns in heated liquids,
chemical compounds, living cells and organisms,
the flocking ofbirds, evolution of life, ecosystems,
brains and cognitive functions, artificial intelligence, and economies.

Capra, Fritjof. The Webof Life: A New Scientific Understandingof LivingSystems. New York: Anchor, 1996.
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Tlieory of Autopoietic Processes. " Zygon 33 (1998):
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Preface

"How humans construe the world and their place in it matters deeply, even ultimately, to humans. Some
of us are physicalists, holding that all things that exist are physical entities, composed out of, and thus

ultimately explainable in terms of, the laws, particles, and energies of microphysics. Others are dualists
because they believe that at least humans, and perhaps other organisms as well, consist both of these

physical components and of a soul, self, or spirit that is essentially non-physical. Emergence, I shall argue,
represents a third option in the debate and one that is preferableto both of its two main competitors. [...]
A book on mind and emergence has the potential to unleash suspicion from both sides. Physicalists may
close the cover when they encounter the word 'mind', since they know that nothing like mind exists in the

physical world. Dualists'reservations have exactly the opposite motiviation: mind or spirit could never
emerge out of matter becausethe two are intrinsically different. No notion of mind derived from matter
could ever be adequate to what is meant by soul, or spirit or God. Hence, they conclude, one knows in
advancethat emergence theories must fail."

hebben op
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fysicalisme en als dusdanig tegengesteld aan het dualisme. Deze gelijkschakelmg gaat echter
niet volledig op. In het materialisme wordt weliswaar het bestaan van slechts 6en stof

dieren reductionistisch verklaard konden warden

als machines. De homines 1622

fysicalisme

is

de

syperYenieDtietheqi 'ie,

waarbij

de

immateriele

zijn ook het neytrale^_momsme,

het inconsistente monisme

psychologic voor het verMaren van de menselijke geest volledig gereduceerd kunnen warden tot

vervolgens volledig herleid warden tot de natyurkynde. De natuurkunde kan vervolgens nog
verder herleid warden tot de wiskynde en de log^ca a]s abstracte fundamenten voor de
wetenschappen. Aan de andere zijde van het spectrum kan de sociolpgie in principe volledig
herleidwordentot depsychologie.Wanneererhiemaastnogeenlinkkangelegdwardentussen
de psychologic en de biologic (met andere woorden: als al de belangrijke principes uit de

zeerlastig

epistemologischprobleem

is

devraag

op welke

wijze

de keuze

gerechtvaardigd

kan warden om een bepaald zijnde als meest fundamenteel te beschouwen, vooral omdat ook
het rechtvaardigingsproces zelf gereduceerd moet worden, wil de reductionistische filosofie

Een

nietafysischedualisnie

Reductionisine als altematiefvoor het traditionele

Davidson.

en de Amerikaanseepistemoloog Hilaty Putna^, streeft emaarom alle wetenschappen,zowel

de natuurwetenschappen als de gedragswetenschappen, met elkaar te verbinden en tot een
eenheid te brengenJ1 ) Zo kan de biologie gereduceerd worden tot de scheikunde en deze kan

reductionistische varianten het meest plausibel, maar de afgelopen jaren kent ook het nietreductionistisch fysicalisme weer een impuls, onder andere door het werk van Donald

Het reductionisme wordt doorgaans in verband gebracht met het project van de
Dit project, dat voor het eerst werd gefoimuleerd door PauJ.Qpfienheim
eenheidswetenschap.

verdedigen in het filosofischedebat. Binnen het fysicalisme leken de afgelopen decenniade

stroming was, is sinds het verschijnen van het boekThe Concept of Mmd van de Britse'filosoof
Gllbert Ryk in 1948 het dualisme steeds verder naar de achtergrondverdreven ten koste van
het fysicalisme en thans zijn er slechts weinigen die nog een variant van het dualisme

tijdvan Ren6.Descartesenin feitereedssindshetplatonismehetdualismedetoonaangevende

.

(ontwikkeld door Donald DaYidson) en het begrippenpluralisme (oniwikkerd'-door'Nel'soD
Goo.d.man) pogingen om een niet-reductionistisch fysicalisme uit te werken. Hoewel sinds'de

de supervenientietheorie

ontstaan (supervenieren) zonder dat ze te herieiden zijn tot die fysische eigenschappen. Naast

eigenschappen warden opgevat als eigenschappen die boven op de fysische eigenschappen

niet-reductionistisch

reductionistisch. Vele filosofen en wetenschappers verdedigen een niet-reductionistisch
fysicalisme. Zij onderkennen dat er slechts een stof is, maar stellen daaraaast dat de
immateriele substantiesniet zandermeerte herleidenzijn tot hetmateriele. Eenvoorbeeldvan

stof bestaan, een matenele en een immateriele, maar het fysicalisme is niet noodzakelijk

onderkerid, namelijk de materie, terwijl men in bet cluaUsme verdedigt dat er twee soorten van

materialistisch monisme of het fysicalisme. Het reductionisme wordt vaak gelijl^esteld met het

Het reductionisme is een vorm van het filosofische mqnisme, meer bepaald vau het

Reductionisnie in de filosofie van geest en cognitie

psychologic en sociologie.

bijzonder invloedrijk in de biologie, maar tegelijkertijd nauwelijks dooi^edrongen in de

overlevingsmachine voor zijn genen.C2.! Dawkins' opvattingen zijn vaak erg omstreden, wel

betboekTke^d^shGene(onzezelfeuchtigegenen)van RichardDawkins.Hierinstelt hij dat
het menselijk bestaan en gedrag het best te begrijpen is vanuit tiet perspectief van de
biologische evolutie. Sterker nog, elk wezen kan het best gezien worden als een tijdelijke

Eengoedvoorbeeldvandit conflict en eenergsterkvoorbeeldvan eenreductionistischevisieis

Het enthousiasme voor deze eenheid der wetenschappen is vooral aanwezig bij de
natuurkundigenenbiologenenveel minderbij hetestablishmentvandemenswetenschappen.

warden, steunend op de genetica en de systematische studie van de cultuur, de memetica.

onherleidbaar en holist]_sch zijn. Vertegenwoordigers van het reductionisme blijven echter
verdedigendatdegedragswetenschappenstrikt (natuur-)wetenschappelijkedisciplinesmoeten

warden afgewezen door degenen die stellen dat complexe entiteiten in wezen inherent

verbonden en met elkaar in overeenstemming zijn. De mogelijkheid van deze laatste schakel
tussen psychologic en biologic is echter zeer omstreden. De aspecten uit de eyplutionaire

biologischewetmatigheden),zoude kettingvolledig zijn en zouden alle wetenschappendirect

Rene-Descartes stelde dat alle niet-menselijke

ISTEBIOR Ot VATCAltBOB'8 ACWAMC BBC2.
A, tlockworti; 0, pump^ C, mia for ffrindine RnlB; i^ tfltesdnal tulw;
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Noten
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Reductionisme ate alternatief voor het

cognitie
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Naareeneenheidderwetenschap^

Inhoud

theorieen en meningen. Een van de
belangrijkste kwesties die verband houden met
het reductionisme is de filosofische vraagstelling
of de mentale eigenschappen van de mens
volledig gereduceerd kunnen warden tot zijn
fysischeeigenschappen. Met anderewoorden: of
de mens en het menselijk denken en handelen
volledig tai nnen worden verklaard op basis van
louter
fysisch-biologische
eigenschappen.
Inclusief
de
schijnbaar
niet-iysische
eigenschappen, die doorgaans onder de noemer
geest warden geplaatst.

objecten,maarookop fenomenen,verHaringen,

De opvaUing kan betrekking

kan warden tot meer fundamentele entiteiten.

(.yitijn: reducere, herieiden
tot, terugvoeren op) is de opvatting die stelt dat
de natuurvan complexe entiteiten steeds herleid

Reductionisnie

Reductionisnie

WlKIPEDlA

(^
CX^

onder

omdat

grotendeels

andere

meer

als natuurlijke

steeds

verschijnselen

cultuurfactoren

taal,

warden

als

herkend

altruisme

door

en

biedt het voordeel dat deze op het eerste gezicht waarschijnlijker is door het enkele feit dat

Het begrip heeft in veel gevallen een pejoratieve Hank. De redelijkheid van ieder reductionisme
kan beoordeeld warden aan de hand van de alteraatieven. Een reducrionistische verMaring

wetenschap en houdt in dat een complex verschijnsel of theorie A tot een ander, eenvoudiger
verschijnsel of andere theorie B wordt herleidt. Net zoals bijvoorbeeld in de natuurkunde Hcht
elektromagnetische straling is, kan het menselijk bewustzijn of een emgtie beschreven worden
vanuit een theorie van bet gedrag of vanuit een neurobiologische theorie. Eenzelfde mentale
functie kan nu op meerdere niveaus warden beschreven, wat een vefgroting van de reikwijdte
van de theorievorming betekent.

door demeer neutrale term reductie. tll Reductie is namelijk een heel gewoon verachijnsel m de

de filosoof Patrida Churehland betoogd dat de term reductionisme beter vervangen kan warden

reducerentot respecrievelijkfunctiesofdysfunctiesvandehersenen.faJAls reactiehieropheeft

Vooral binnen de ESychologie en psychiatrie wordt vaak kritiek geuit op de reductionistische
benadering van de menselijke geest, vooral pogingen om mentale functies of dysfuncties te

potentieel tot handelenvan elk individu.

taalwetenschappers en ethnologen als Noam Chomslgr en FraDS de Wg^j jg ^ structureagency-debatis eenvan devragenin hoeverrespcialestructyyr te herieidenis uitqgency - het

kennisoverdracht

terrein,

cultuur een eigen dynamiek heeft, los van de biologic. Deze visie verliest laugzaam maar zeker

Eenvan de bezwarenis dat de menselijke natuur maareen onderdeel is van het gedragen dat

Kritiek

nietverliezen door een procesvan herieiding.

die dewerkelijkheid zienals een coherentesynthesevan deelwerkdijkhedendie hun eigenheid

Het ontqlqgische resultaat van de methode van het reductionisme is een leer die de
werkelijkheid beschouwt als van een bepaald ontologisch niveau, een momsme. Niet ieder
monisme kan echter als reductionistisch omschreven warden: erbuiten vallen die interpretaties

In L'Anti-CEdipe (1972) ontwikkelden de Franse filosoofGilles Deleyze en psychoanalist Felix
Gyattan een kritiek op ondermeer het reductionisme.

condusies.

noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om een emergent verschijnsel te kunnen

verklaren.Hetemergentefenomeenheeftkenmerkendeeigenschappendienietzijnteherieiden

zijo val beschreven kunnen worden aan de hand van de klassieke mechanica, maar het gedrag
van die socioloog kan niet herleid worden tot zulke elementaire iazichten. Richard Dawkins
pleit in zijn boek The Blind Watchmakervoor een hierarchischreductionisme, reductionistisch
verklaren moet niveau voor niveau gebeuren, wie een niveau overslaat trekt verkeerde

winstoogmerk.

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvemnelding/Gelijk delen, er kunnen
aanvullende voorwaardenvan toepassing zijn. Zie de gebmjksvoorwaardenvoor meer informatfe.
Wikipedia®is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zander

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 mrt 2020 om 21:28.

Overgenomen van''Wtgs7/nl. wikieedja. org/w^^^

MIT Press

4. CHURCHLAND^P^, (1986): Neurophilosophy. Toward and Unified Science of the Mind-Brain,

3- HooroAKKER._.R.:. H._YA.N..DEN.(1995): Demens a/sspeelgoed, Bohn-Stafleuvan Logem

2. DAWKINS, C;R. (1976): The Selfish Gene, Oxford University Press

of Minnesota Press

1 .OPPENHE.IM_R; PUTNAM^H_w (1958): UnityofScienceasa WorkingHypothesis,University

Noten

gecompliceerde gevallen ook niet voorspelbaar vanuit die bouwstenen.

tot de eigenschappen van de bouwstenen die tot dit verschijnsel hebben geleid en is in

Een ander altematief is het emergen_tisme, Hier wordt het reductionisme wel erkend als een

als te veel met te weinigverldaardwordt.Als eensociolooguit hetraamwordtgegooid,dan zal

niet in filosofische zin, dantoch in praktisch wetenschappelijke zin.

Een altematiefvoor reductionisme is een holistische visie. Onder meer in de theosofie bestaat
het geloof in een ziel, een essentie die niet tot iets te herleiden is en bestaat buiten de bekende
natuurwetten om. Een materialistische visie zou tot eeu reductionistische visie leiden. indien

aanpak is dan bij voorbaat gedoemd te mislukken.

.

Deugdelijk reductionisme vereist dat het verklaren uit de fundamentele elementen een
zorgvuldigkarwei is. Al te gretig reductionisme - een tenn van filosoofDaniel Dennett - is het

Tegenover dit strikt logische vraagstuk stelt de reductionistische wetenschapper de praktische
realiteit, de wetenschapsgebieden die zich onderwerpen aan het reductieprincipe zijn de enige
onderzoeksgebieden die verifieerbare resultaten en sluitende theorieen opleveren.

door te trekken en afte zien van iedere kritische reflectie omdat zoiets als reflectie toch niet zou
kunnen bestaan. Dit is een vorm van antifilosofie.

veronachtzaamd warden. Zo is bij veel complexe, zelforganiserende systemen, bijvoorbeeld een
ec91c)SlschS¥steem, helemaal niet duidelijk wat oorzaak en wat gevolg is. Een reductionistische

Odfaam. Zij heeft het nadeel dat het risico bestaat dat hele werkelijkheidsgebTeden

Vaakwordtdit probleemopgelostdooreenbepaaldreductionismetot zijnuitersteconsequentie

minder entiteiten voorondersteld warden eu zo eerder voldoet aan de eis van het scheennes van

consistent zijn: een leer die alles terugbrengt tot het niveau van bijvoorbeeld het strikt

biologische of natuurkundige lijkt geen mimte meer te bieden voor zoiets als rechtvaardiging.
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ACHING VOIDS AND MAKING VOIDS
DANIEL C. DENNETT
A review of
INCOMPLETE NATURE: How MIND EMERGED
FROM MATTER.

behaviorism, have been largely abandoned

By Terrence W. Deacon. New York: W. W. Norton

on one side, while dualism and ekin vital have

6° Company. $29.95. xvii + 602 p. ; ill. ; index.

been largely banishedfrom the other (except
amongphilosophers). Butthereare still potent

ISBN: 978-0-393-04991-6. 2012.

able overstatements. The sim lisdc mechanism

of Hobbes and La Mettrie, and Skinnerian

Supposea robot exploring an apparendyun-

manifestadons of unresolved conflict. A recent

inhabited planet sent us back photographs of
two items found on a beach: something that
looked like a clamshell and something that

Dilbert cartoon showedDilbert opining: "Free
wiU is an illusion. Hainan beings are nothing
but moist robots.Just relax and let it happen."

looked like a clam rake--iron tines, wooden

Are we "nothing but" moist robots? And if we

handle. Both objects are highly improbable
from the perspective of the Second Law of
Thermodynamics. They both imply makers.
The clamshell-maker (a clam, or something

are, does that have bleak implicadons for our

of that Uk) must have been alive, and the

clam rake-maker must have been not just

alive, but something of a thinker. We would
have found clear evidence of advanced intel-

sense of autonomy, our sense that our lives of

stnving can have meaning?Altemadvely, if the
computadonal perspective "leaves something
out, " just what is it that is missing, and is it really
important?

There are no endrely apt labels for the opposingsidesofthisgulf, since the ongoingcontroversy turns everybattle cryinto a derogatory

ligence on that planet. This is all intuitively
obvious, perhaps, but can the principles behind these intuitions be explicitly articulated
and marshaled into a theory that takes us all
the way from the Second Law to conscious
thought? Terrence Deacon gives it a fascinating try in this hugely ambidous book.
He is the latest-and best, in my opinionpardcipant in a tu of war that has been going
on since Descartes put forward his mechanisdc
theory of the body and dualisdc theory of the

and Edeknan (in spite of'thetr antagonisms),
Tibor Gand, E. 0. Wilson, Steven Weinberg,
Paul and Patricia Churchland, and both Raymond Kurzweiland me (in spite of our antag-

mind in the 17th century. The unbridgeable

onisms). On the Romantic side are arrayed

gutf between Descartes's two "substances" has
not gone away, but in many regards the gap has
been narrowed, as players on both sides of this
opponent process have discarded unsupport-

Romanes andBaldwin,Kropotkin, StephenJay

term for the other side. Reductionism, fie!
Holism, fie! "Enli htenment" versus "Roman-

deism" is pretty close, as the reader canjudge

byconsideringwhatthe followingteam players
have in common; on the Enlightenment side:
Darwin, Turing, Minsky, Dawkins, both Crick

Gould, Humberto Maturana, FranciscoVarela,

Stuart Kauffman, Roger Penrose, Ilya Prigogine, Rupert Sheldrake, and the philosophers

John Haugeland, Evan Thompson, Aliciajuarrero, John Searle, and-ofiF the map, novf-

Jerry Fodor and Thomas Nagel. Many have
been inoculated against the other side by the
excesses of some of the participants. Can an bod knit u "the Cartesian wound that severed

* clamshell= schelpvanmosselofoesterbv.
clam rake = schelpenhark

mind from bod at the birth ofmodem science"

(p. 544)? Deacon, defending the Romandc side,
makes some real progress largely because he
understands and appreciates both sides sowell.
He isa goodevoludonistandcognitivescientist
with insightful interpretadons of the strengths
and triumphs of evoludonary and computadonal thmking, and he is trenchant in his criticisms of Romandc lapses into mystery.

What is inissuig from the computadonal apThe Quarterly Revinu of Biology,
December 2013, Vol. 88, No. 4

proach nowso dominant m biology andcognirive science? According to Deacon, it is, .. <'

emergence" (2006, 122).

consciousness to more basic physical processes will we have an adequate theory of

to the extentthat anunbroken chainofcausal principles links suchhigher-order phenomena as

"Iwillarguethatwecanstillunderstandtheemergenceofnovelfonnsofcausalitywithout
attributingittotheintroductionofunprecedentedphysicallaws.Indeed,I willarguethatonly

(2006, 121-122)

.

the relationship that barkens backto a something-from-nothing conception. Exactly what
more' isbeing appealed to, ifnot the parts andtheir relationships, is seldom madeexplicit."

thecomponentsthemselves.Thereissomethinga bitmisleadingaboutthiswayofphrasing

Consequently, a somewhat more extensive definition ofemergence might besomething like:
unprecedented global regularity generatedwithina composite system byvirtue ofthe higherorderconsequencesofthe interactionsofcompositeparts.
Over the past few decades, this compositional usagehasbecome more andmore prominent
asscientistsindifferentfieldshaveencounteredsimilartransitionalpatternsin systemsas
diverse asliquid convection patterns andthe appearance ofunprecedented socialdynamics. In
non-technicaldiscussionsthephrase'thewholeismorethanthesumoftheparts'is often
quoted to convey this sense ofnovelty generated viaascent in scale. This phrase originates
withAristotle andcaptures two aspects ofthe emergence concept: the distinction between a
merely quantitative difference and a qualitative one, andeffects involving the combination of
elementswhosepatternsofinteractioncontributeto globalpropertiesthatarenotevidentin

with respectto eachother, so an increaseinnumbers ofelements andchancesfor interactions
increases the relative importance of interaction parameters andrelated contextual variables.

emergence' for describing more systemic phenomena, this senseofdiscontinuity dueto
compositionaleffectsremainsa persistentrefrain.Scaleisofspecialimportanceto the
problemofemergencebecauseanincreaseinnumbersofcomponentsincreasesiterative
interaction possibilities. With every iterated interaction, relational properties aremultiplied

compound, table salt. Though most contemporary scientists prefer to reserve the term

tendto bemostly compositionalinsomesense.Anearlyprecursortothisideacanbefoundin
discussions ofthe unprecedented properties ofchemical compounds in comparison withthose
oftheelementsthatcomprisethem.Thus,JohnStuartMill foundthepoisonouscharacterof
puresodium andpurechlorinesurprisingin comparisonwiththedietarynecessityoftheir

manifestedatascendinglevelsofscale.Naturalphenomenathataredescribedasemergent

Additionally,mostusesoftheemergenceconceptimplicitly assumeaneffectthatis

system.

properties areproducedspontaneously withoutthe intervention ofexternal modificationsof a

around for over a century. It still owes much ofits relevance to the factthat it is appliedto the
sametroublesomeexplanatory'gaps'asit wasovera centuryago:theunprecedentednatureof
life andofmind with respect to otherphysical processes. Theterm 'emergence' connotes the
image ofsomething coming out ofhiding, coming into view forthe first time - something
withoutprecedentandperhapsa bitsurprising.Emergenceusedinthiscontextis intendedto
conveythesomething-from-nothingimpressionthatisproducedwhenunprecedented

unprecedented orderliness in nature is 'emergence'. This special use ofthe term hasbeen

The term that ismost often usedby scientists to describe the spontaneous appearance of

Press, 2006, p. 111-150.

in: TheRe-EmergenceofEmergence, Ph.Clayton& P.Davies(eds.), OxfordUnivereity

Uit: 'The Hole at the Wheel'sHub'

Terrence Deacon's three levels of emer ence

the lower-level emergent regularization tendencies toward degenaration. Deacon calls his
model for this emergent selfanautogen, in otherwordsa 'self-gcnerator.'"

emergent regularization dynamics (known asauto-catalysis andself-assembly) can be
synergisticallycoupledsuchthattheyconstraineachother'stendencyto degenerate.
Theresultisa higher-levelemergentconstraint,anemergentconstraintthatfurther
constrains thetwo underlying emergent regularization dynamics. Thishigher-level emergent
constraint result in a tendency to continually regenerate itselfby eliminating or constraining

that each prevents the other's tendency toward degeneration. He demonstrates how two

Emergentregularizationresultswhencountertendenciesimpedeoneanother. Weseethisin
thewhirlpool'sturbulentcurrentsgettinginoneanother'sway.Isit possiblethats.elf;
jenerationemergesfrom countertendenciesbetweenunderlyingregularizationprocesses?
ThatiswhatDeaconimaginesastheoriginofthefirstself.
Hepicturestwoemergentregularizingtendenciesworkingforandagainsteachothersuch

CONSTRAINTS ACCUMULATE

of emergent constraint.

suggests a solution to the mystery ofpurpose that has been long overlooked. Like the
regularization we find in whirlpools, perhaps self-regeneration is the product of a second kind

withoutandtheotheremergesthroughoutdynamicinteraction[as inthecaseofa whirlpool].
Emergent_regularization(that is, self-or anization)hasbeena hotresearchtopicin recent
years. Some researchers argue or assume thatit canexplain theorigin oflife. But by itself, it
can't.Emergentregularizationisultimately degenerative,theoppositeofself-regeneration.
Sinceregularizationis inherentlydegenerative,it doesn'texplainself-regeneration.Still,
the factthat regularization neednotbe imposed but canemerge from dynamic interaction

new constraints being imposed. Thus, there are two sources of constraint: one is imposed from

possiblepathsbecomelesslikely, therebyleaving remaining,pathsmorelikely, evenwithout

But constraints can also emerge, meaning that, throughout dynamic interaction, some

source ofconstraint. It 's easy, for example, to understand that ifwe impose a solid channel on
waterflow, it will becomeregularizedratherthanflowingeverywhichway.

Constraints explain how regularities can occur. Imposed constraint is the most obvious

In a universegovernedbythesecondlaw,irregularityisthemostprobableresult.

"To summarize our explanation [of Deacon's solution] so far:

Neither Ghost nor Machine. The Emergence andNature ofSelves (forwarded by Terrence
Deacon), ColumbiaUniversity Press,NewYork, 2017, pp. 35-36.

Uit: Jeremy Sherman,

mechanistic and teleological models ofcausality" (2006, 124)

"tooutlinea technicalsenseofemergencethatexplicitlydescribesa specificclassofcausal
topologies(i.e. self-constitutingcausalstructures) andthenattemptto showhowthismayhelp
to explainmanyoftheattributesthathavemotivatedtheemergenceconcept"(2006, 123).
Motief: "[to] gaincritical perspective onthe apparent discontinuities between simple

Wat Deacon wil is:

Deacon gebmikt het woord 'emergence' expliciet met als een anti-reductionistisch codewoord.

NB
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self-regeneration (self-repair, self-protection, self-reproduction)

regularization("self-organization")
^spontaneous 'natural' tendency:
decrease ofentropy / generation of regularity
constraint producing(amplification of constraints)

supervenience / e. g. higher-order thermodynamic

spontaneous 'natural' tendency:
increaseof entropy

relationships betweenmolecules.

amplification of some relational features, i. e. of interaction

+

cancelling ofindividual [material]features

There areno 'top-down' effects.

amplify and dominate over material properties.
'Simple' higher-orderfeaturesofstochastic systems.

1st order dispositions arise when relational properties

equilibrium

As material and energy flows in, through, and out again, /b?-m
recirculates and becomes amplified.

These systems must be open to the flow of energy and materials
+ they must include a closure quaform

immediate!

rior state contributin to the d namics offuture states.

There is a remembered trace ofeach prior 'selfstate (not only the

barriers.

substrate)allowsfor a muchvasterdomainofamplification.Distant
separationintime andthedismptionofenergeticcontinuityarenot

Thelinkagebyform(ratherthanbysharedspecificmaterialorenergetic

discordant-remainderprocesses at work across levels ofscale.

away from thermodynamic equilibrium.

all morphodynamic processes must be constituted by competing
homeodynamicprocesses

Its is both a formal and an energetic relationship, one that is continually
reconstitutedandupdatedby vime ofmutuallyreinforcingleast-

are what are pitted against one another.

These processes canalso be caricatured as 'falling toward' regularity. In
thiscase,however,therelationshipsbetweenmorphodynamicprocesses

and energetic separation.

3rd-order emergent phenomena involve the amplification ofreciprocally
reinforcing morphodynamic relationships despite vast spatial, temporal,

but also redundant 'sampling' ofthese influences and reintroductionof
them redundantly acrosstime and into differentrealizationsofthe same
type ofsecond-ordersystem.

3dorderemergenceexhibitsa developmentaland/orevolutionarycharacter
It occurswhenthereisboth amplificationofglobalinfluenceson theparts,

3rd order emergent system can represent a feature of itself
+ that feature can be 'chosen' for its selective advantage in an environment

perpetuation of complex order

variants)

to the differential preservation of more contextually fitted

constraintselecting (amplification ofmorphodynamicsynergiesdue

which results when a system is continually perturbed, or pushed

change from more to fewer dynamical tendencies,

self-organizationis merely an intrinsically arisingasymmetric

morphodymanicscanbe caricaturedas a process offalling
toward regularity throughthe mutual cancellationofpushes
occurring in most alternative configurations.

progressive amplificationofmicro-influences
(e. g. in caseofchaos, symmetry breaking)

2nd order emergent processes require [a coupling between] selfampliiying Ist-orderemergent processes

jump to 2nd order dispositionsinvolves history over time and a
form ofamplifyingor compoundingcircular causality =
amplification effects among energetically coupled
thennodynamicregularities

meta-stability

diachronic

constraint eliminating (dissipation of constraints)

overvastspatialandtemporal separation(by reproduction/ memory)

diachronic

synchronic (in more trivial sense also diachronic)

spontaneous 'natural' tendency:
reproduction over space and time/

recurrent-recurrent / hyper-recurrent

simple recurrent / circularcausality
requireshistory over time

requires increase of scale

3rd order emergence - "teleodynamics"

2nd order emergence" - "morphodynamics"

non-recurrent

1st order emergence - "homeodynamics'

N>
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complete reducibility to the relational molecular

features

emergent phenomena are often unpredictable

The dynamic form that 'survives' and persists is in this sense 'left
over' after others have taken themselves out ofthe way.

configurations.

mutual. cancellation ofpushesoccuring in most alternative

Reversalby theprocessoffallingtowardregularitythroughthe

Centra]ity of form-begetting-form.

"something more from nothing but"

cognition mere molecular computation."

"Lifeandmindcannotadequatelydescribedintermsthattreatthemas
merely supervenient because this collapses innumerable convoluted levels
ofemergentrelationships.Lifeisnotmerechemicalmechanism.Noris

So, in physicalterms whatH is, is the result ofwhat it is not.
»'teleological'

possibilities that was left.

pushedalternativeformsoutofexistence.H. occupiesthespaceof

The fit with other things in the living context in which it has long been
embedded wasnot created by the 'push' ofspecific antecedent molecular
events, butby theevolutionarycancellingdynamicofnaturalselectionthat

numerousmolecular forms that were eliminatedvia natural selection.

Haemoglobin'sexistencemustbeseenagainsta backdropofvastlymore

told by what isnot around, whatdid not end up aspart ofthe molecule.

Everyhaemoglobinmolecule[e.g.] hasa determinatephysicalhistory
('pushes'). Butthis is almost irrelevant. Themore important causalstory is

Reversal as a consequence ofnegative selection.

requires/ constitutes significance.

It isthecreationofan'epistemiccut':thepointwherephysicalcausality

teleology in the world.

something else'. It constitutes the origination ofinformation, semiosis, and

Emergenceofthistypeistheveryoriginofmeaning,i.e.ofbeing'about

definitionof life.

Theemergenceofthird-orderphenomenamaybesomethinglike a

representation, adaptation, information, function.

Inordertodescribethisfeatureweneedto employconceptsas

basic sense.

Whenthenewsystemisbeingconfiguredit will not startfrom scratch
(back at 2nd order or even 1storder) but will have an advantage dueto the
information that carried over from the previous system.
By virtueofthefactthatthe 'proxy' (e.g. DNA)representsinformation
about how to re-create a larger system, it is representational in the most

E.g. DNAcanbeunderstoodassucha proxy.
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'The Hierarchic Logic ofEmergence: Untangling the Interdependence ofEvolution and Self-Organization'
in: Evolution and Learning: The Baldwin Effect Reconsidered, Bruce H. Weber & David J. Depew (eds. ), MIT Press, p. 273-308.

(& Tyrone Cashnian), 'Steps to a Metaphysics ofIncompleteness', in: Theology andScience, 14 (4), p. 401-429 - gevolgd doorreacties enrespons (p. 430-481).

(& Stefan Leijnen & Tom Heskes) 'Exploring Constraint: Simulating Self-Organization andAutogenenis in the Autogenetic Automaton'

2016.

2016.

Fonnation of snow crystals ('recording').

molecules

Exam lesCla ton:

Convection cells, snowcrystal formation, laserphysics,
autocatalytic reactions (Prigogine 1984).

Exam les Rauchenstein:

Liquidproperties like viscosity

autopoietic systems.

andself-organizing(partially convergent) chaoticsystems".Also in

flow,

"Self-undermining(divergent) chaoticsystems, e.g. in turbulent

(autopoietic) systems.

the statistical properties oflarge aggregatesofwater

Simple: the properties of water molecules produce
liquid properties
Less simple examples from quantum theory and
statistical thermodynamics.

snow crystal growh, chemical networks (Zhabotinskyreaction),

biochemicalcycles (glycolysis), andchaoticandself-organizing

Exam lesPeacocke:

viscosity etc.

Benard cell dynamics with stable convection current pattern
snow crystal formation
laserphysics
autocatalytic reactions

Exam les Deacon:
laminar flow
surface tension

EXAMPLES

explanationofthe prevalence of certain molecular
configurations (e. g. haemoglobin) which would otherwise be
very improbable.

... functionaldescriptionofbiologicalprocessesand

time

themselves in ways that pre-biotic structures cannot, the
forcesofnatural selection canbeginto operateforthe first

forbuildingothercells). Becausecellscanmakecopiesof

The self-reproducing cell (with stored information sufficient

evolution of living organisms.

mind and memory

a simple molecular system called an 'autocell'
living beings / beings that can represent themselves
evolution ofliving systems

in: Gershenson, C. (ed. ), ALIFE : Proceedings ofthe Artificial Conference 2016, 68 - 75. London : MIT Press.

(& Spyridon Koutroufmis), 'Complexity and Dynamical Depth', in: Information 2014, 5 pp. 404-423.

2U14.

in: BeyondMechanism: Putting LifeBackin Biology, ed. by B.G. Henning& A.C. Scarfe,LexingtonBooks, p. 287-308.

'Teleology versus Mechanismin Biology: Beyond Self-Organization'

2013.

2012.

(& Tyrone Cashman), 'Eliminativism, Complexity, andEmergence',
in: The Routledge Companion to Religion and Science, J. Haag, G. Peterson & M. Spezio (eds. ), Routledge, Chapter 18, p. 193-205.
IncompleteNature: How MindEmergedfrom Matter, NewYork/London:W.W. Norton& Comp., 602pp

in: EvolutionandEmergence:Systems, Organisms, Persons,NanceyMurphy& WilliamR. Stoeger,S.J.(eds.), OxfordUniversityPress,p. 88-110.

'Three Levels ofEmergentPhenomena'

2011.

2007.

2006. 'TheHoleattheWheel'sHub',in: TheRe-EmergenceofEmergence, Ph.Clayton& P.Davies(eds.), OxfordUniversityPress,p. 111-150.
2006. "ReciprocalLinkagebetweenSelf-organizingProcessesis SufficientforSelf-reproductionandEvolvability',in: BiologicalTheory 1(2)2006, 136-149
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Teksten van Terrence Deacon over "three levels of emer ence"
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Uit:

Fred Dretske

Carl Friedrichvan WeizsScker

Datmaterie zoukunnendenken, blijft in het mechanistischewereldbeeldeenleegpostulaat.

later.

In denbeginnewas er infon&atie. Het woord kwam

uit degeest van de informatie

Degeboorte van de modale wetenschappen

HET WERELDBEELD

DE INFORMATISERING VAN

is een ontwikkeling -in gang gezet die in veel opzichten herinnert aan de
transformatiedieDijksterhui?beschrijft. Ookinhet gevalvandeinfonna-

dernatuuronderzoekers'(DijksterhuisX975,i). .
Met de introductie van de elektromsche computer, vijftigjaar geleden,

genheiddernatuurwetenschap;hetiseenzaakdiedecultuurgeschiedenisals
geheelraaktendiedaardoorookbelangstellihgverdientbuitendefakring

(Aukstakalnis enBlatner 1992, 227-35), wardeningezetbij de statistische

puters visualiser'en en simuleren voor het menselijk oog onzichtbare of
voor het menselijk verstand moeUijk of niet toegaakelijke verschijnselen

melingdoordecomputergegenereerdedataaandemensverschljnt. Com-

Ookin hetwetenschappelijkeonderzoekis de computerinmiddelsniet
meer weg te denken. Daarbij moeten we niet alleen denken aankantoorautomatisering en de stormachtige onCwikkeling van de wetenschappelijke
infomiatievoorziening (Wierda 1995; zie ook Lisman, Goris, en Soest
l99<5)> maar ook aan het feit dat de door de natuunwetenschappen en cultuurwetenschappen onderzochte werkelijkheid steeds vaker als een verza-

selijke communicatievindtinmiddelsookvoor eenniet onbelangrijkdeel
plaatsmetbehulpvanin mondialenetwerkenverbondencomputers.

wordende processors in alledaagse apparaten zoals magnetrons, wasmachines en auto's reguleren onze omgang met de dingen om ons been. En men-

cmciale bijdrage geleverd aan de industrialisering van de westerse samenleving.DedtelvanDijksterhuis'boekbrengtoppregnantewijzedeovertuiging
vandeauteurtotuitdmkkingdatdeintroducdevandenieuwenatuurwetenschappelijkemethodeiiitemdelijkzelfsheeftgeleidtot eentransformarievan
onzevoorsteUingomtrentdewerkelijkheidvanm.ensenwereld. Om.diereden,zomerktDijksterhuisindeinleidingvanzijnstudieop,'isdemechanisering derphysicaveel meer geworden dan eeninterne methodische aangele-

met behulpvan de computerbewerktofzelfs gegenereerd. Steedskleiner

plicades die de iafonnatietechnologie heeft voor onze waametning en
interpretade van de werkelijkheid. Menselijke ervaring van en omgangmet
de fysische en culturele werkelijkheid wordt in toenemende mate door
computers gemedieerd. De beelden en geluiden die dagbladen,djdschriften, boeken, radio, televisie en film over ons uitstorten zijn steeds vaker

wikkelingenop het oog, maarvooral ook de nietminderingrijpendeim-

middelsvele iiuljoenencomputersin onzeleefwereld,maarook aanhecfeit
datde inforanadetechnologiedebestaandeorganisatiestrueturenenrnachtsverhoudingen diepgaand bemvloedt en fandamentele veranderingen teweegbrengt in de productie, de distriburie en de consumptie van goederen,
kennis en cultuur Re Mul 20020, 17-24). Wanneer ik spreek van een informadseringvan het wereldbeeld, danheb ik echterniet alleen deze ont-

vanzelfsprekendnietalleendenkenaandefysiekeaanwezigheidvandeii^-

Dat de informatietechnologie het aanzien van onze wereld ingrijpend verandert, zal door vrijwel niemand warden ontkend. Daarbij moeten we

I Informadsering

informatisering van het wereldbeeld.

we met eenallusie op Dijksterhuis'studiezoudenkunnenaanduidenals de

£schperspectiefprobereneniglicht te werpen op dezeontwikkeling, die

samenlevingen cultuur als geheel, en dieuiteindelijk ook ons wereldbeeld
op eenfundamentelewijze raakt. In dit hoofdstukwil ik vanuit eenfiloso-

vergaandeconsequendesheeftvoor deoverigewetenschappenenvoor de

tietechnologie hebben wij van doen met een ontwikkeling die zijn oorsprangvindtin dewereldvande exactewetenschappenen de techmek, die
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natuurweteruchappen ende daannee nauwverbonden machinetechniek een
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schappelijke methode op eennieuwe leest geschoeid. Bovendien hebben de

demens- encultuurwetenschappen werdonderinvloed vandenatuurweten-

nieuwaanziengaf.Degevolgenvandezewetenschappelijkerevolutieblevennietbeperkttot denatuurwetenschappen.Ookeenbelangrijkdeelvan

natuurweteaschappen in de zesdende en zeventiende eeuw een geheel

perimentendemathematischebeschrijvingvandeanorganischenatuurde

In zijn in 1950 gepubliceerde boek De mechanisering van het wereldbeeld beschrijft dewetenschapshistoricus Dijksterhuis hoe deintroductie vanhet ex-

7

Cyberspace Odyssee
Klement, Kampen, 2003, pp. 129-150

Jos De Mul
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van de computer voor de methode van de wiskunde Hersh, Whatis Mathematics, Realty? (Hersh 1977, 52-57).

I Benbekendvoorbeeldis het doorHaken enAppel doormiddelvan de computer geleverde bewijs van de aluit devorige eeuw daterende stelling datvoor
de vervaardiging van willekeurig welke geografische kaart ten hoogste vier
verschillende kleuren nodig zijn. Zie voor een besprekingvan de iinplicaries

plaatsvondin de psychologie,delinguistiek, de filosofie, de computerwe-

wetenschap wordt de analyse van de menselijke geest zoals deze voorheen

evolutieproces op inoleculairniveau,voor hetprocesvandifFerentiatieop
hetniveauvandeeel, alsvoorhetdeakprocesin eennetwerkvanzenuwcellen' (Eigen 1995, 13-14). Het laatste voorbeeld vanEigenUjkt te implicerendatookdegeestin termenvaninformatiekanwardenbegrepen.Op
basisvan dezeaannameis in de afgelopendecenniaonderde dtel cognitive
scienceeennieuwe discipline tot ontwikkeUnggekomen. In de cognideve

de vraag "Hoe wordt informade gegenereerd?" Dit geldt zowel voor het

biologic is het begrip informatie een kembegrip geworden. Zo stelt de
moleculairbioloogEigen: 'Aan het eindvan de twintigste eeuw warden
weonservanbewustdatindeverschiUendetakkenvandebiologicanaloge
vraagstukkenwardengeformuleerd. Dezekuimenwardensameagevat m

tummechanica infonnatie tot een cruciaal begrip gemaakt. En ook in de

gegeveninformatipte transformerentot nieuweinformatie (Rucker 1988,
29-3o). Ook in de aatuurwetenschappen treedt het begrip informatie
steeds vaker op de voorgrond. Fysische, chemische en biologische systemenwardenbeschouwdakinformadeverwerkendesystemen. In defysica
heeftvooral destarisdschebenaderingin dethermodynamicaendekwan-

grepen warden als een verzameUng formele technieken - algoritnien - oni

matie eenfiindamenteel begrip datten grondslagligt aanaUesubdisciplines
binaende wiskunde.Wiskunde,zoluidt zijnredenering,kanimmersbe-

nieuw object van wiskundig onderzoek. Volgens hem is het begrip infor-

motion argumenteert Rudy Rucker dat informatie meer is dan louter een

digejuridische en alfa-informatica. In Mind Tools: the Mathematics oflnfor-

gespitste varianten daarvan, zoals de medische, economische, bestuurskun-

de cybemetica,deiiiformatietheorieendeinformatica,alsmedeaandetoe-

tenschappeUjke praktijk ook de theorievorming niet onberoerd heeft gelaten. Hetbegripinformatieisinveelwetenschappeneenkembegripgeworden.Wekimnen daarbijin de eersteplaats denkenaangelijkdjdigmet de
computer tot oncwikkeling gekomen en veelal wiskundiggeorienteerde
disciplines dieinformatie eninfonnatieverwerking alsobject hebben, zoals

begrip infonnatie zel& niet in de index voorkonit!

diepste, meest fundamentele niveau de wereld opgebouwd is uit infonnatie'
(Rucker 1988, 3l). .
3 Dat geldt bijvoocbeeld ook voor het geciteerde boek van Stillings, waarin de
geest wordt opgevat als een informatieverwerkend systeem, maar waarin het

allesinformatieis. Hetis tegenwoordigvolstrektacceptabelte zeggendatop het

beschouwen. Het nieuwe wereldbeeld dat door de computer is ontstaan is dat

computerrevolutie mensen dwongde wereld op een nieuwe manier te gaan

2 Rucker komt tot een vergelijkbare constatering: 'Ik denk dat het punt is dat de

elektronische signalen in een computer nu precies overeenstemmen. Bovendien wordt het begrip informade in veel gevallen gebruikt zander dat
er een pagingwordt gedaanhet te definieren.3 Wanneerdaartoe wel een
pagingwordt ondernomen, zijn de gegevendefinidesveelalvaagofambigu. En alsze al eenzekeremate van helderheidbezitten, sprekenze elkaar
niet zelden tegen. Dit alles doet Theodor Roszak in The Cult ofInformation

met onmiddellijk inzichtelijk waarin bijvoorbeeld menselijke communicatie, de reproductie van DNA-moleculen in een eel, en de overdracht van

1948stammendebaanbrekendewerkop hetteireiavandecybemeticasteeds
opnieuw is beweerd-, 'zoudenwe infonnade moeten beschouwenals (en
misschieniszij datzelfs) eenbasiseigenschapvanhet universum, aaastmaterie en energie (enmetbeideonderlingconverteerbaar)' (Devlin 1991, 2).'
Ditiszandermeereenuitdagendestelling. Wanaeerwe echtereenant-'
woordzoekenop devraagwatinformatienu eigenlijkis, danblijkt ernogal wat verwarringrandom dit begrip te bestaanen is het antwoordniet zo
eenvoudig te geven. Zo wordt het begrip gebruikt om een hele reeks verschiUende en vaak zel6 nogal uiteenlopende zaken aan te duiden. H.et is

daamiee in feite slechts wat in verschillende toonaarden sinds Wieneis uit

dachte in zijn boek Logic and Information tot uitdrukking - en hij herhaalt

termen van infomiadeis te beschouwenen dat de wereld in laatste instantie
uit informatie is opgebouwd. 'Misschien, ' 20 brengt Keith Devlin deze ge-

mformatietechnologiewordtgetransformeerd.Ookin overdrachtelijkezinis
er sprake van een informatisering van het wereldbeeld. De alomtegen'vyoordigheidvan de infonnadetechnologieverleidt ons ertoe te denken dat alles in

schappen is geplaatst is niet verwonderlijk.
Het is dus niet alleen in letterlijke zin dat ons beeld van de wereld door de

hoog op de agenda van de sociale wetenschappen en de cultuurweten-

grip informatie door de infonnatisering van samenleving en cultuur ook

ren en de overdracht van infonnade' (Stillings et al. 1995, i). Dat het be-

ten behoeve van de ontvangst, de opslag, bet terugvinden, het transforme-
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Het is niet verwonderlijk dat de massale in2et van computers in de we-
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tenschappenen de neuro-wetenschappensamengebrachtonderdenoemer
van het begrip informade. In de woorden van Neill StiUings: 'Cognitieve
wetenschappers beschouwen de menselijke geest als een complex systeem
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bewerkingvandata,leverenwiskundigebewijzen'en- zozagenweinhet
vorigehoofdstuk- makenin de cultuurwetenschappennieuwemethoden
vanlezen,interpreterenenschrijvenmogelijk.

DE INFORMATISBRING VANHET WBRELDBEELD

Eenveranderingis altijd eenverandering ten opzichtevaniets datdaaraanvoorafgaat. Om de ontologische impUcaties van het begrip informatie

W

met dewerkelijkheid - kortom: onswereldbeeld - verandert. 5

goedsvooriedereenhebbengemaakt.MaarwoordendieaUesbetekenen,

betekenenvaakuiteindeUjkniets;juist dezeleegheidstelt henin staatge-

(z!e. eerdar)

een antropologisch perspectief beschouwd kan techniek warden opgevat
als een combinatic van natuurkrachten volgens een ontwerp dat door de

voor een nieuwe transfonnatie van ons wereldbeeld. De eerder geciteerde

functionerend mechanisme gerealiseerd. De machine, zo drukt Maarten

hebbenmeteenbelangrijkbegripdatveleverschijningsvomienkent,maar
we weten nog niet hoe we er op dejuiste wijze over moeten spreken.'

infonnatie

en

van

het pi oces dat ik heb aangeduid ak de informati-

waarmeewijinhetalledaagseleven,maarookindewetenschappelijke praktijk'naardeervaringtoegaan'.Inhetonderhavigegevalbetrefthetdevooronderstellingen waardoor wij ons reeds laten leiden in onze pogingen het

schepropositieshebbenfilosofischeuitsprakennietzozeerbetrekkingopfeitelijke kenmerken van de werkeUjkheid, maar op de voorondersteUingen

mijn bijdrage aandeze dialoog vooral uit eenverheldering en uideg van de
ontologische implicaties van hetbegrip infonnatie. Integenstelling tot empiri-

dialoogons ruar de gewensteverhelderingkaavoeren. Als filosoofbestaat

waag,vloeit voort uit mijn overtuiging datuitsluitend eeninterdisciplinaire

ik mij desondanks, als een soort conceptueel stuntman, aan deze paging

treden waarover deze slechts kan spreken als een gei'nformeerde leek. Dat

seringvanhetwereldbeeld.Temeeromdathetwijdverbreidegebruikvan
hetbegripeenfilospofdwingtuiteenlopendewetenschapsgebiedente be-

begrip

drage te leveren aan de filosofische verheldering van de betekenis van het

Ikbesefdatdezeverlegenheideendreigendeschaduwvooruitwerptop
depaging dieik in hetvervolg van dit hoofdstuk zal ondememen eenbij-

(Pucker 1988, 26-27).

informatietechniek(Coolen 1992,230-289)"

ii Het^dnestadiamodel (werktuigtechniek, machinetechniek, informarietechniek) dat ik in deze paragraafhanteer, is ondeend aan Schmidt (Scimudt
I954b, l954a). Ik knoop hier aan bij de uitwerking van ditmodeTdoor
CooleninDemachinevoorbij.Overhetzeljbegripvande'mmsmhet'ciidperkTan

is van een bepaald programma, daaris.een dergeUjke robot, om nogaiaals

industriglerobotdienen.WaardeUassiekemachineeenfysischerepresentatie

Dit verandert echter in het derde envoorlopig laatste stadium in de ontwikkeling van de fechniek. Daarin gaatdemachine zelfmet de infonnatie
om.Alsvoorbeeldvaneendergelijkeinfonnarieverwerkende machinekande

daneenfysischerepresentatievandezeinformade.

combinatievannatuurkrachten.Hetisdusnietzodatdemachinedezeinfonnatie zelfverwerkt. De machine is niet minder, maar ook niet meer.

mee datdemachine informatie belichaamt met betrpkking tot degewenste

informatie datcentraal staatinmijnbeschouwing. Wanneer wedemachine
eenfysischerepresentatie vaneenontwerp noemen, danbedoelenwedaar-

haarontwerp (Coolen 1992, 34). Hier stuitenweopnieuw op hetbegrip

CoolenhetuitinzijnboekDemachinevoorbij,iseenfysischerepresentatievan

vandemachinetechniek- denkhierbijvoorbeeldaandeverbrandingsmotor - de combinatie van natuurkrachten in de vomi van eenzelfstandig

genslechts impliciet in de arbeidverscholen Ugt, daarwordt inhet geval

vergeUjkbaar ismet die van dezeveatiende-eeuwse natuurwetenschappers

ten aanzien van het verschijnsel energie. We beseffen dat we hier van doen

mensisuitgedacht. Waarinhetgevalvandewerktuigtechniek - dehamer
kanhieralsvoorbeeld dienen- het ontwerp van deCeverrichten handeUn-

definitie.Metbetrekkingtotinformadebevindenweonsineensituatiedie

Rudy Rucker dmkt eeiivergelijkbaar vemioeden uit wanneer hij schrijft:
[... ] het begrip informatie verzet zich op dit moment tegen een precieze

Invergelijkingmetdevoorafgaaadewerktuigtechniekmarkeertdemachinetechniekeennieuwstadiumindegeschiedenisvandetechniek." Vanuit

3 Van machinetechniek naarinformadetechnologie

2 Het mechardstische wereldbeeld

kind met het badwater weg te gooien. De fascinatie- enverwamng die het
begrip infonnatie omgeven zouden namelijk ook eenindicatie kunnen zijn

een lets te gemakzuchtigeoplossing. Bovendien dreigt men daarmeehet

Sommigen concluderen op basisvan kritiek als deze datwe het begrip
informatie maar beter helemaal uit onze vocabulaire kunnen schrappen
(Woolley 1992, yo). Hoewel ik, beroepshalve geneigd tot eenzekere scepsis,eenheeleindkanmeegaanmetdegenoemdekritiek,lijkt medittoch

schreven. f.. .j

mer-Friedrich 1986, 23-25).

de mechanisering van het wereldbeeld, zoals die door Dijksterhuis is be-

teverhelderen, zalikdeinformatiseriag vanhetwereldbeeldafzetten tegen

vuld tewarden met eenbiologerende glamour' (Roszak 1986, uc-x). SybU1cFriedrichnoemtinformatiezelfsecubegripdateerderthuishoortinhet
domein van demythe en de ideologic danin datvan dewetenschap (Kra-

.

verbondeninformatietechnologie, onzekijkop,waarderingvanenomgaag

wilverhelderen isdusdewijzewaarophetbegripinformatie, endedaarmee

verschijnsel informarie teverklaren ofte begrijpen enin onzeomgangmet
datgenewatvolgens. dezevoorondersteUingen alsinformatie geldt4Watik
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sponnen. Het woord kent ambitieuze, universele definities die het tot iets

verzuchten: 'Informatielijkt op die ongrijpbareen onzichtbare,maariedereen fascinerende zijdewaaryan deetherische mantel van dekeizer isge-
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datmijnsinziensechtermaardehelftvanhetverhaal.Eenkorteblikop de

Hoewel in het voorafgaande duidelijk is geworden dat het begrip informatie (zoals overigens zovele begrippen) een antropomorf karakter bezit, is

4 Het begrip informade

cietbegripte ontwikkelenvanwatinformatieis.

infonnatieverwerkendemachine.Daanneeisookde'weggeopendeenexpli-

mens. In de antropologische benadering van de techmek zijn de achtereenvolgende stadia van de techniek op te vatten als uitwendige objectiveringen
van achtereenvolgende stadia van het zelfbegrip van de mens (Coolen 1992,
250-271).Detechniekvanhetwerktuigis afgestemdop eenomgangmet een
omniddeUijk gegeven leefwereld. Hoewel de werktuigtecb-uek gebaseerd is
op natuurlijke wetmadgheden, is de impliciete kennis daarvan nogniet gereflecteerd. In de machinetechniek daarentegen warden debenodigde technische
handelingen expliciet onderdeel van het ontwerp. Er is hier sprake van een
objectiveringvan eendoorhetverstandvoltrokkea (zeU)reflectiein eenuitwendig verband. In de informatievewerkende techniek, tenslotte, krijgt de technischeideealszodanig eenveruitwendiging in het computerprograrruna. We
zoudenhet ook zokunnen uitdrukken: paswanneer demens zichzelf, op zijn
minst op implicietewijze, begrijpt als eenwezendatinformatieverwerkt, is
hij m staat dit inzicht te objecriveren - en als zodamg te expliciteren - in een

keademachineofcomputerbegnjpt,maaromgekeerddecomputervanuitde

mensie tot criterium nemen. -dan is niet alleen de mens een infonnadever-

voorbeeld een mens, dier, plant ofmachine is. Wanneer we alleen deze di-

De definide van depragmatische dimensie laat open ofde recipient bij-

handvan de drie dimensiesvan het teken.

opzichte van het mechanistischete articuleren. Ik licht dit kort toe aan de

tevens in staat de eigen aard van het infarmadonisdsche wereldbeeld ten

bepaalde manier te wijzigen (R.opohl 1986). Deze definitie geeft ons een
criterium om deverschiUende betekenisaspecten die het begrip iiiformatie
in de verschiUendegebmikscontextenheeftte onderscheiden,en stelt ons

daardoor mogelijk ook betekenis wordt toegekend, en c) dat depoteatie
bezithetmentaleen/offysiekehandelenofgedragvanderecipientopeen

beurtenissen, waaraan b) door een recipient een specifieke referende en

frequentieoptreedtbinneneensequendeofarrangementvanfysischege-

kunnendefinierenalseentekendata)meteenzekerewaarschijnlijkheidof

relatie tussen teken en gebruiker (zie Mon-is 1938; Hartshorne, Weiss en
Burks 1931-1958).Met behulp van dit onderscheidzoudenwe mformatie

syntactischedimensie die betrekkingheeft op de formele relaties tussen de
tokens; een semantische, die betrekking h'eeft op de verwijzende functie en
de betekenis van het teken; en eenpragmatische die betrekking heeft op de

informatie relevant lijken te zijn. Het betreft het onderscheid tussen een

het een teken.is. In de seiniodek oftekenleer warden doorgaans drie dimensiestenaanzienvanhet tekenonderscheiden,dieookin hetgevalvan

Alsweinfomiatieop dezewijzeopvatten, kunnenweookzeggendat

kennis ofmzicht door deze informatie wordt vergroot en die op basisvan
dezeinformatiezijndenkenofhandelenkanaanpassen.

daarmee tevens een recipient van deze informade voorondersteld wiens

kunstmadgeintelligentie, is datzij demensnietvanuitdeinformatieverwer-

Wat deze benadering van de onderhavige problematiek onderscheidt van

made te bezien.

dedominantestrommgenindecognitievewetenschapenhetonderzoeknaar

mens (Weizsacker 1974, 343). Het Ladjnse informatio en ook de daarvan afgeleidebegrippenin de moderne talenbehoudendezedubbele connotatie

tevens datgeneaanduidtwat menselijke kennismogelijk maakt. De voraa
staatbij Aristoteles tegenover de stof, hetpotentigle aspectvanhet ding, als
datgene waardoor dit dingzijn actuele gestalte knjgt en kenbaar isvoor de

toteles verwijst naar een fundamenteel kenmerk van al wat bestaat, maar

zijnbeurt eenvertalingvanhet Griekseeidos(vomi), datby PlatoenAris-

hetbegripliggeninhetLatijnsemformatio e. nforma.Ditlaatstebegripisop

maar ook naarhet objectvan de informade. De etymologische wortels van

ziendatdit niet aUeenverwijstnaarhetdenkenvanhetmenselijk subject,

begripsgeschiedenis enhetalledaagse gebruikvanhetbegrip informatie hat
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kunnenbegrijpen, dienenwe zeookvanuithetperspectiefvande infor-
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(Schnelle 1976). In het alledaagse taalgebruik duidt hot begnp informade
immerszowelop eenbepaaldestandvanzakenin dewerkelijkheid,alsook
op deniogelijkheiddatde ontvangervan deinfomiatieeenbepaaldekennis ofinzichtoverdezestandvanzakenverwerft. 'Wanneerwezeggendat
eenthermometerinformatiegeeftoverdetemperatuurin dekamer, danis

representeren. Om die reden kan de niachine opgevat warden als eenwerkend teken (Coolen 1992, 395..Informatieverwerkendemachines kunnen
met behulp van de natuurkunde'worden begrepen in zoverre zich daarin
fysischeprocessenafspelen,maarzevallen daarniet mee samen. Om ze te

tisch object is op te vatten,, is zij in de vorm van een eenduidigteken te

explicatie een. inathematisch karakter heeft, en dus zelfals een matheraa-

een fysische uitwerking' (Coolen 1992, 39, 3 S). Waar het programma- de
informademetbetrekkingtot de gewenstecombinatievannatuurkrachten
- in de klassieke machine impliciet blijft, daar wordt de informatie in het
geval van de informatieverwerkende machine geexpliciteerd. Omdat deze

Coolens terminologie te gebniiken, 'eenmechanisme datdejysische representatiewn elkingevoerdprogrammaals eenvanhaarmogelijkewerkwijzenrealiseert.
Daardoor krijgt de mathematisch-logischestructuur van het programma
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13 Het zojuist gegeveavoorbedd kan dit verduidelijken: ofichoon het Franse
woord voor schaap, 'mouton' in het Engels 'sheep' als pendant heeft, is de
betekenisinhoud niet gelijk, omdat er in het Engels in tegenstelling tot het
Frans een apartwoordvoor schapenvlees bestaat, 'mutton'

Turkle's Lifeon the Screen:Identity intheAy ofInternet(Turkic 1995).

toeschrijving van intenties aan machines is te vinden in het tweede deel van

boeiende analyse van de met de oatwikkeling van de computer ingezette

noot onder kinderen is daarvaneen interessant voorbeeld. Hoewel zij over
het algemeen heel goed beseften dat het digitale wezentje dat zij trachten
groot te brengen, geenlevendwezenis, kanhetfeit dathetwezentjebij gebrek aan verzorging sterft wel degelijk intense emoties oproepen. Een

heid gegeven ons op een bepaalde manier in te leven in en mee te leven met
een machine. De tamagotchi die enkele jaren geleden grote populariteit ge-

l995>27-35.Indezepragmarischedimensieismijnsinziensookdemogelijk-

12 Vgl. R. Dawkins, Onze zelfzuchtyegenen. Amsterdam/Antwerpeh: Pandorra,

maar is ook afhankelijkvan de relatie die het onderhoudt met de andere
tekens binnen het systeem waarin het optreedt. 13 De semanrische waarde

De betekenis van een teken valt echter niet samen met de referentie,

verwijst naar de geportretteerde), of symbolisch, dat wil zeggen volgens
een conventie (afhankelijk van de conventie die men volgt wordt het wollige dier in de wei aangeduid als schaap, mouton of sheep).

peratuurverhogingeentekenvankoorts),maarzij kanookiconischplaatsvindea,opbasisvaneenanalogic(dewijzewaaropeengeschilderdportret

kan, zoals in het geval van het indexicale teken, causaal bepaald zijn (bijvoorbeeld wanneer we zeggen dat rook een teken is van vuur ofeen tem-

zoalsreeds opgemerktbetrekkingop deverwijzingnaardewereldbuiten
het teken. Dezeverwijzingkan op verschillende wijzenplaatsvinden. Zij

wordt gemaakttussen referentie en betekenisvan belang. De referentie heeft

Voor deze ardcularie is het semantische onderscheid dat in de definitie

valshoekhetuitzichtop eengemeeaschappelijkgrandvanmaterieengeest
opbasiswaarvandeverschillentussendodenatuur,levendeorganismenen
menselijkeintelligendevervolgenskunnenwardengearticuleerd.

ten. Dat geldt ook voor eenvoudige moleculen, de zogenaamde replicatears, die met behulp van kleinere moleculen in hun omgeving kopieen
van zichzelfmaken. " Waarin het mechanistische wereldbeeld eea scherpe
dichotomie ontstaat tussen inaterie en geest, ofde geest op problematische
wijzewordt gereduceerdtot materie, daaropentde informationutischein-

'informade' niets doet, tot de klasse van de infotaiatieverwerkende entitei-

voorbeeld de thermometer die de temperatuur wel afleest, maar met deze

dit opzicht behoort zelfs dit eenvoudige apparaat, in tegensteUing tot bij-

staat, die op basisvan de teinperatuur deverwarmingin- ofuitschakelt. In

werkend wezen, maar dan geldt dit ook voor de amoebe die op basisvan
bepaaldekenmerkenuitzijamilieuzijngedragaanpastenvoordethermo-
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het onderscheidtussen elektronische signalen en de informatie die deze dragen (Kramer-Friedrich 1986, 2o).

chines is volgens Kramer-Friedrich nu precies gelegen in de miskenning van

sche cognirie noemt, ;die bij de hogere primaten en de homolden tot ontwikkeling komt (Donald 1991). Zie ook hoofdstuk 13.
16 De eerder genoeinde inytlievorming rondom infonnatieverwerkende ina-

15 De iconische verwijzing is kenmerkend voor wat Donald in Origins of the
ModemMind: Three Stagesin the EvolutionofCultureandCognitiondeinimeti-

werkelijkheidhebbenwe te maken met een breed continuum tussen het levenloze en de meest cbmplexe organismen.

14 Het hier gemaakte oaderscheid is ideaaltypisch en gro&nazig van aard: in

nenwardengerealiseerdwanneerwekanszoudenzienten minste op referendeelniveaueensemantischvermogenindecomputerteimplementeren.
Dat de toeschrijvingvan ihfonnatieverwerkingaan computers desondanksisingeburgerdbinnendeinformadetheorieendeinfomiatica,vloeit

zinoverigensnietprindpieeluit. Dezemogelijkheidzouechterslechtskun-

die door de computergebruiker aan deze signalenwordt toegekend.'6 Dit
sluit demogelijkheid vaninformatieverwerkende machines in degenoemde

herschikkea volgens regels die geen relatie onderhouden met de betekenis

striktgenomennietsandersdanopmechanischewijzeelektronischesignalen

matieverweikende machine warden genoemd. De computer doet immers

mandekbezitten, dankanzelfi demeest geavanceerde computer geeninfor-

infomiadeverwerkendte reserverenvoor diewezensdie eenbepaaldese-

de verwijzinggeheel te ontbreken. De eerder genoemde thermostaatnaag
danbijzonderdoeltreffendde temperatuurin hethuisregelen, de 'informatie' heeft geen enkele betekenisvoor de thermostaat (vanzelfiprekendwel
voordemenselijkegebruiker,vooropgestelddathijbekendismetdefuacde
en working van de thermostaat). Wanneer we er voor kiezen het adjecdef

nische verwijzing. 15Bij de machine lijkt niet aUeen de betekenis, maar ook

zandertot deindexicaleen- inhetgevalvandehogereprimatea- deico-

voomamelijk beperkt te zijn tot de verwijzende functie, meer in het bij-

de context van zijn wereld, daarlijkt de informarie bij phnten en dieren

paalde informatie voor de mens niet alleen refereert aan een standvan zakenin dewerkelijkheid,niaardezeinformatietevens eenbetekenisheeftin

scheidwardengemaakttussenenerzijdsdecaensendelagereorgamsmen,
enanderzijdstussendelagereorganismenendemachine.14Terwijleenbe-

Op basisvan dit tweevoudigesemantische criterium kan er een onder-

aanleiding geven tot verschiUende vormen van kennis en handelen.

waardevoUe inforinatie oplevert voor het steUen van de diagnose, kan voor
depatientbetekenislooszijn, ofeenheelanderebetekenishebben.Afhankelijk van de ervaringshorizon van de recipient kan dezelfde informatie

gesproken- de wereldvan de gebruiker. Eensymptoom datvoor de arts

van informatie is afhankelijk van de ervariagshorizon of- henneneutisch
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17 Het punt is eveawel dat de semantische en pragmatische dimensieswel relevant zijn voor de ontwikkeUng van een begrip van informatie dat verder
reikt dan de beantwoordingvan de vraagnaar de meest efBciente overdracht
van elektronische signalen.

gitale informadekajualen, van de mate van mis en redundanrie, etc.
De matheinatischeformuleringvaninformatie opende de mogelijkheid
haar te relateren aan de fysica. Zowel Wiener als Shannonverbinden het
begrip informatie met de node entropie mt de statistische mechamca. Zo
steltWiener: 'Denodehoeveelheidinforinatielaat zicheenvoudigkoppelen aaneenUassiekenode uit de mechanica:dievan de entropie. Zoals de
hoeveelheid infonnade eea maat is van zijn organisatiegraad, zo is de. entropie van een systeem een maat voor de mate van disorganisatie' (Wiener

wiskuadigedefinitiestegevenvandeinformadecapaciteitvanaaalogeendi-

basis van deze syntacdsche opvatdng van infonnatie was Shannon in staat

mogelijke boodschappen. Het systeem moet zodanig zijn ontwoipen dat het
werkt bij iedere mogelijke selectie' (Shannon and Weaver 1969, 3l). '7 Op

zijnechterirrelevantvoordemgenieur.HetsigmficanteaspectisdatdefeiteUjke boodschap er een is die wordt geselecteerd uit een verzameling van

dimensie overigens volmondig: 'Vaak hebben boodschappen een betekenis, watwil zeggen datzeverwijzen naarofgecorreleerd zijn aaneenbepaald
systeem met fysieke of conceptuele entiteiten. Deze semantische aspecten

informatietheorie,erkentdeinperkingvandezetheorietot desyntacdsche

ClaudeShannon,diein het eveneensin 1948 gepubliceerdeThe Mathematical Theory of Communkation de iafonnatietheorie de elegante wiskundige formulering heeft gegevea die algemeen ingang heeft gevonden in de

Van Ben-unel heet is irruners veel kleiner dan dat een rector hoogleraar is),
maar de infoimadewaardejuist om die reden, groter.

Universiteit een hoogleraar is, heeft een hoge waarschijnlijkheid, en dus
een lage informatiewaarde. Wanneer ik beweer dat de huidige rector Van
Bemmel heet dan,is de waarschijnlijkheid kleiner (de kans dat een rector

draagt.Hoelagerdewaarschijnlijkheidvanoptredenvaneenelement,hoe
hoger de infonnatiewaarde.De bewering dat de rector van de Erasmus

waarschijnlijkheidwaanneeeenbepaajdsignaalin een overdrachtvan signalenoptreedt (Wiener 1961). Gegeveneenbepaaldeverzamelingsignalen
zal ieder element van die verzameling met een bepaalde waarschijnlijkheid
optreden. Deze waarschijnlijkheid bepaalt hoeveel mformatie zo n element

Cyberneticsor^ontrolandCommunicationin theAnimalandtheM.achinealsde

detheoretische definitie van het begrip informatie is nameUjk strikt beperkt
tot de syntactischedimensievan het teken. NorbertWiener, de grondlegger
vande cybemetica,definieertinformatiein zijnin 1948 gepubliceerdewerk

in dezedisciplinesaanhetbegripinformatiewordttoegekend.Deinforma-

voort uit de specifieke,vanhetaUedaagsegebruikafwijkendebetekenisdie
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entropie

is het

duidelijk

dat de

syntacdsche

dunensie

van

mfoi matie

van

aan

de

tick kan warden bestudeerd. maar dat deze dimensie niet zander betekenis is
voor andere dimensies.

19 Dit onderstreepthet feit dat syntaxisweliswaarlos van semanriekenpragma-

wanorde buiten het organisme (Schneider en Kay 1995).

dat de grotere ordebereiktwordt ten kostevan eengrotere'toeaamevande

biologic wordt gedeHrueerd. Levende wezens lijken de tweede hoofdwet van
de thermodynamica te overtreden. Waar deze hoofdwet stelt dat fysische systemen tenderen naar grotere wanorde, daar schept het organisme orde uk
wanorde. In werkelijkheid vindt er hier echter geen overtreding plaats, om-

18 Wieners opvatting sluit aanbij de wijze waarop informatie doorgaansin de

madgheid.Datwil zeggendat causalereladesbmnendit wereldbeeldeen
fandamenteleplaatsiimemen.Datis niethetgevalbinnenhetinfomiatio-

tie, geen materie of energie. Geen enkel materialisine dat dit niet erkent
kanvandaagoverleven' (Wiener 1961, 132).
Wat is de grand voor deze claims? In het voorafgaande merkte ik op dat
het mechanistischewereldbeeld gebaseerdis op het postiilaatVande wet-

streepthetonderscheidenkaraktervaninformatie: 'Infonnatieis informa-

' tekent echterniet datinformatiesimpelwegkanwardenherleidtot materie
ofenergie. Ik citeerde eerder Devlin, die de infonnade een basiseigenschap
van het universum, naastmaterie en energie, noemt. OokWieneronder-

deze theorie

fys ica geeft aan dat er een duiddijke continufteit bestaat
tussen het mechanisrische en het informationistischewereldbeeld. Dat be-

doen heeftmet vorm, datwil zeggen: met eenspecifieke configuratie van .elementen biiinen eenveld van mogelijkheden, en dat dezevomi de gegeven
configuratieoverdraagbaarenkenbaarmaakt.
De mathematischevorm van de infonnatietheorieen de koppelingvan

en

strijdige boodschappen onze onzekerheid omtrent de stand van zaken vergroten. '9Ondankshetverschilininterpretadevanderelatietusseninfomiatie

tie, maar vooral ook met het feit dat de verschiUende en niet zelden tegen-

uit eensemantischpenpectiefophet eerste gezichteenmerkwaardigestellingis,iserbij naderinzientochwelietsvoorte zeggen.Informationoverload,
bijvoorbeeld,heeftnietaUeenteniakennaetdehoeveelheidvandeinforma-

eeawiBekeurige reeks syinbolen danin eennatuzuiijke taal. Hoewel ditvan-

hebbenbij de selectievaniedervolgend element is groter in het gevalvail

na iiit hetjaarverslag van de Erasmus Universiteit. Immers, de keuze die we

trekking tot de selecde van elementen. Hoe groter de keuzevrijheid, hoe
groter de onzekerheiden dusookde entropie. Eenbladzijdemet atrandom
geplaatstelettersheeftindezezineengrotereinformadewaardedaneenpagi-

eerd als de mate vanvrijheid die in een communicatieproces bestaat met be-

nogalwat aanleidingvoor verwarringgeeft, is dat Shannoninformatiejuist
gelijksteltaanenCropie.VoorShannonwordtdeinfonnadewaardegedefini-

1961, i8). '8 Wiener defiiiieert informatie dus als negatieve entropie. Wat
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Het universum-als-computade is meer dan zomaar een metafoor. Als de

wetten van de fysica wiskundig zijn, dan zijn zij wellicht ook daadwerkelijk

Weizsacker in 'Materie, Energie, Information' (Weizsacker 1974). Een meer
recente, niet-reducdomsdsche benadering van de relatie tussen materie,
energie en informarie in de philosophy of mind biedt Chahners' The Conscious
Mind (Chahners 1996).

21 Een interessante, zij het nog erg tastende paging daartoe ondemeemt Van

onzekerheid hier maximaal is.

20 Informarie wordt hier gebruikt in de betekenis die Wiener aan dit begrip
heeft. Op basis van Shannons definitie van entropie zou men overigensjuist
moetenbewerendatde speelkaartinaximaleinfonnadebevatin de zin datde

schillen tussen het mechanistiiLche en mformadomstische wereldbeeld te

den gerepresenteerd in de vorm. van een structuur van atomaire elementea'
(Coolen 1992, 46).

dezeweerin nogkleineredeelopdrachten.Aaderzijdsmoetdekennisvande
"wereld" waarop deverrichtingen van de machine betrekking hebben, wor-

machine uit te voeren opdracht warden opgesplitst in deelopdrachten en

telligentie zelfi op twee manierenvan kracht: 'Enerzijdsmoet elke door de

23 Volgens Coolea is het postulaat van de analyseerbaarheid in de arrificiele in-

lijkheid, niet metaforisch, een turingmachine, een patroon van eeuwige berekening' Wooley, a.w., 78. De bekendste vertegenwoordigers vandeze 'digital metaphysics' zijn Fredkin, Landauer, Margolus, Toffbli en'Wolfi-am (zie
VOQTeenoverzichtSteinhart1998;zieook Lokhorst2002).

"draaien". Het universum is, met andere woorden, misschien wel in werke-

dere. Aangeziende universele turingmachineiedere wiskundigerekenkundige bewerking kan vemchten, kan hij in principe ook het universum

22

die eenbepaalde configurade vanmaterie en energie heeft, steeds opnieuw
materie zijn voor een complexere vorm van organisade op een hoger niveau. In een dergelijk proces is de infonnationele som groter dan de delen.

als hetpostulaatvan desynthesiseerbaarheid.Volgensditposttdaatkaade form

echter voorbij aan het feit dat er binnen het informadonistische wereldbeeld sprake is van een additioneel poshdaat, dat ik zou willen aanduiden

nistischewereldbeeld,datnetalshetmechanistischeiiitgaatvanhetpostulaatvandeanalyseerbaarheid,datwilzeggenvandeaaimamedatdewerkeHjkheid ondeed kan warden in een verzameling los van elkaar staande,
logisch onaflhankelijk van elkaar te bepalen elementen. 23Deze kritiek gaat

delijke progranuneur bestaat die de natuur heeft geprogrammeerd oin een
zeker doel te verwezenlijken: Dat is immers een aanname die zich moeilijk
laat rijmen met het natuurwetenschappelijkekaraktervaa het informado-

machine,namelijkdatdezeopvatdngimpliceert dat er een al ofniet god-

formuleert tegen de mechamsdsche identificatie van het heelal met een

warden ingebrachtdat vergelijkbaar is met het bezwaar dat Dijksterhuis

Tegen deze opvatting lijkt op het eerste gezicht een bezwaar te kunnen

te variant van deze interpretatie van het informadonistische wereldbeeld.

vanhetonderzoekriaarkunstmatigeintelligentieeniseenmeertoegespits-

selijke brein een computer is, is er een die we aantreffen in de lharde' sector

plaatsdeopvatdngaanduidendathetfysischeheelalletterlijkistebeschouwenals eeninfomiatieverwerkendemachine." Deopvattingdathetmen-

De uitdrukking informatisering van het wereldbeeld kan in de eerste

heersbaarheid- als leidraad.

formuleren. Ik neem hierbij de drie door Dijksterhuis onderscheiden betekenissen van de mechanisering van het wereldbeeld en de dde daaraan ten
grondslag liggende postulaten - analyseerbaarheid, wetmadgheid en be-
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infonnadewUik nu eenpoging ondemenien de overeenkoinsten en ver-

i45

Tegen de achtergrond van de voorafgaande verheldering van het begrip

5 Het infonnationisdsche wereldbeeld

echter te maken met endteiten met duidelijk, onderscheiden kenmerken.

energie. Dit sluit vanzelfsprekend de mogelijkheid niet uit dat er ooit een
inatheinatischerelatie tussenmaterie, energie en informatie wordt ontdekt,
zoak dat dankzij de relativiteitstheorie ook is gebeurd met betrekking tot
materieenenergie.3'Biimendecontextvan onzehuidigekemushebbenwe

cluderen dat mfonnade een andere ontologische status heeft dan materie en

Eenanalogeredeneringkanwardenoatwikkeldtenaanzienvanderdade
tusseninformadeen energie. We kunnen op grohd daarvanvoorlopig con-

van de 52 speelkaarten de onderhavige kaart is (Dretske 1981, 29) ..'°

keerdbestaaner taUoze causaleprocessendie in het geheelgeeninfonnatie
overgedragen. Wanneer ik naar de rugzijde van een speelkaart kijk, dan
wordt, ofschoonde kaart de oorzaakis van mijn zintuiglijke waameming,
daarmeegeeninfonnatie overgedrageninet bebrekkingtot de vraagwelke

een causaal proces tussen mijn televisietoestel en de andere toesteUen. Omge-

ger. Wanneerik bijvoorbeeld niijn televisietoestel afstem op Nederland 3,
dan infomieert het beeldschennmij over hetgeen te zien is op het beeldschermvan alle andere televisietoestellen die op datzelfdemoment op deze
zender zijn afgestemd. Deze mfoimatie wordt echter met overgedragen door

treedt. Er zijn zelfs situaties denkbaar waarin men voUedig wordt gemformeerd zonder dat er sprake is van een causaal proces tussen zender en ontvan-

namelijk niets over het veld van mogelijkheden waarbinnen hot signaal op-

ontvanger daarmee niet samen. Het causale verhaal vertelt de ontvanger

meeste gevallen eencausaalproces tussen zenderen onCvangerten grondslag Ugt, bijvoorbeeld doordat de informatie wordt gedragen door een
reeks elektronischesignalen,valt deinfonnadonelereladetussenzenderen

nistische wereldbeeld. Hoewel aan de overdracht van informatie in de
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erstefling daarbij is

dat het reele

verloop

van

de

gebeurtenissen

die

wenste interacdes tussen de instrucries van een progi-amma snel toeneemt
met de omvang van het programina, is het duidelijk dat de. programnieerbaarheid vanuit een menselijk perspectiefbezien zijn strikte grenzen kent. In
het kadervan het transhumanistischeproject van de informationistischewetenschappea in hoofdstuk 14 kom ik hier nog op terug.

benaderinguitsluit. Als het menselijke brein al in een computerprogramma
te vangeazou zijn, danzou dathonderdenmiljoenen, zo niet miljarden regels aan code vereisea. Zeker wanneer men bedenkt dat het aantal onge-

deriag binnen het onderzoek naar kunstaiatige intelligentie en kunstmatig
leven (a-life) steUen dat de complexiteit van veel verschijnselen een top down

24 Daarbij wordt er ook hier niet per definitie van uitgegaandat de mens als
programmeuroptreedt.Aanhangersvandemeerrecenteevoludonairebena-

eeninteUigenteentiteitgeconsttueerd.DebefaamdeTuring-testisopditbe-

gedragvaneenmensovertuigendsimuleert, is daanneeookdaadwerkelijk

ven van een computerprogramma dat ditzelfde bestudeerde verschijnsel
bewerkstelligt (Coolen 1992. 49). 24Volgens aanhangers van de sterke versie
vanhetinformationisrischewereldbeeldis daanneehetverschijiiselafdoende
veiklaard. Wanneer we eenprogramma kunnen schrijven dathetintelligente

mau-eelementenmetbehulpvaneenwetmatigheid,maarhetkunnenschrij-

nistische wereldbeeld betekent verklaren niet langer het verbinden van ato-

bootsen.DituitgangspuntzoudenweinnavolgingvanCoolenkunnenaanduidenalshetpostulaatvandeprogrammeerbaarheid.Doorditpostulaatkrijgtde
wetenschappelijkeverklaringeennieuwebetekenis.Binnenhetinfomiatio-

zich in de werkeUjkheidafipelen door een computeiprograinma zijn na te

voorondj

deze uitdrukking slaat op de tendens van de infonnadewetenschappen te
zoeken naar de verborgen algoritmen achter het zmtuiglijk ervaarbare. De

king informadseringvan het wereldbeeld kan warden gegeven, luidt dat

De tweede betekenis die naar analogic met Dijksterhuis aan de uitdmk-

den gedaan.

komstnogveelmeerdanditnualhetgevalis doorcomputerszelfzalwor-

dat het ontwerp van de steeds complexer wordende computers in de toe-

werkenengenetischealgoritmen- datwil zeggen:algoritmendiezichvolgenshetprincipevaneenon-natuurlijkeselectieontwikkelen- suggereert

matieverwerkende machmes. Onderzoek op het gebiedvan neurale net-

grammeur. Het idee dat informatieveriverkende systemen in staat zijn tot
zelforganisadeheeftookbelangrijkeimplicatiesvoorhetontwerpvaninfor-

machine is dus allerminst noodzakelijk het bestaan van een goddelijke pro-

impUceert de opvatdng dat het fysischeheelal een informatieverwerkende

informatiestructurenleidt. Vanuit een dergelijk bottomup perspecdefbezien

Deevolutievanhetlevenopaardevomiteengoedvoorbeeldvaneendergelijk procesvan eenzelforganisadevaninformade dattot steedscomplexere
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.

en

artifi cial life beperken

zich niet

langer

tot de

beheersing van de

de natuur zelftot object vanbeheersingwarden, wordt de weggeopend

van een.postulaat van demanipuleerbaarheid. 'Wanneer dewetmatigheden van

materie (waarvandelangegeschiedenistemggaatop devervaardigmgvan
deeerstevuistbijlen) endeenergie(dieop zijnlaatstbegintmetdebeheersingvanhetvuur), maarzijn gerichtop eenbeheersingvan de informatie
die in natuurwettea is vervat (Kelly 1994, 126). We kuanen hier spreken

physics

heden van de natuur het uitgangspimt van voorspeUing en beheersing,
binnenhet iiifonnationistischewereldbeeldzijn dezewetmatighedenself
het object van beheersing. Informadonistische wetenschappen als artificial

sen. Warenbinnenhet mechanisdschewereldbeeldde feiteUjkewetmatig-

krijgtdoorhetpostulaatvandeprogrammeerbaarheideenwezenlijkandere betekenis, maarook devoorspellingen debeheersingvan gebeurtenis-

gang met de werkelijkheid. Niet aUeen de weteiischappelijke verklaring

reldbeeld vergaande consequendes heeft voor onze ervaring van en om-

toond dat er talloze getallen zijn die in principe niet-berekenbaar zijn
". (Gandy 1980; Pour-El andRichards 1982; Davies 1992). Een en ander lijkt
principiele grenzente steUenaandeprogrammeerbaarheidendusverklaarbaarheidvan de werkelijkheid.
Dit neemt overigens allerminstwegdat de mformatiseringvanhet we-

van de wiskundeis dat al niet het geval. Turingheeftovertuigendaange-

vinden. In het voorafgaande merkte ik op dat de wiskundige taal van de
infonnadetheorieinfeiteslechts6endimensievanhetverschijnselinformatie tot uitdrukking brengt: die van de syntaxis. Pogingen am ook de semantische en pragmatische dimensie te formaliseren zijn tot op heden allemaal mislukt. Nu bewijst dat natuurUjk nog niet dat dit in principe
onmogelijk zou zijn. Maar zelfi als dit zou lukken bUjft het de vraag ofaUe
verschijnselenin algoritmen zijnait te drukken. Zelfsin debeslotenwereld

abstraheertvandeconcretecommunicatieprocessendieindenatuurplaats-

taalis geschreven. In dit opzichtis het informadonisdschewereldbeeldduidelijkeenvoortzettingvanhetmechanisdsche.Maarhet is tevens eentransfonnatie daarvan. Deze wiskundige taal is immers niet langer primair de taal
van de mechanica, die de bewegmg vanlichamen beschrijft, maar de taalvan
de infonnadca, die de overdracht van in&rmatie beschrijft.
Een feit blijft natuurlijk dat de wiskundigebeschrijvingin sterke mate

dientte wardenbeschrevenomdatdezezelfuiteindelijkin eenwiskundige

puter met kunnen onderscheiden van het inteUigente gedrag van de mens,
dankanditprogrammaook daadwerkelijkintelligentwordengenoemd.
Dit brengt ons op de derde betekenis die aanhet infomiadonistische wereldbeeld kan warden toegeschreven. Deze luidt, net alsin het geval van het
mechanistischewereldbeeld, datdewerkelijkheidin eenmathemarischetaal

havioristischeuitgangspuntgebaseerd:wanneerwehet gedragvande com-
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(Barrow 1994, 77v. ).

de specifieke natuurwetten die er gelden en het aantal ruiintelijke diniensies

sche achtergrondstraling wel afleidbare) heelallen kunnen niet aUeen enorm
van het onze verschillen qua dichtheid en temperatuur, maar ook wat betreft

25 Ook in de traditionele wetenschappen treedt deze vraag onder invloed van
de informatisering van het wereldbeeld steeds vaker op de voorgrond. Een
goed voorbeeld daarvanis het zogenaamdemodel van de chaodscheinflatie
dat sinds het beginvan dejaren tachrigin de astrononiie tot ontwikkelingis
gekomen. Volgens dit op de metingen van NASA'SCosmic BackgroundExplorer gebaseerdemodel is het waameembareheelal slechts e6n van de (mogelijk zelfs oneindig) vele heelallen, die zijn ontstaan doordat er op sommige
plaatsen in het priUe heelal korte perioden van versnelde uitdijing (inflatie)
plaatsvonden. Deze vanuit ons heelal onwaarneeinbare (maar uit de kosmi-

spelbaarheidenonbeheersbaarheidin hetgeval-vanwetenschappendiezijn
gebaseerd op het postulaat van de manipuleerbaarheid nog groter zal blijkente zijndanbij dewetenschappendiehungrandhebbenin hetpostulaat

dervaren met zich mee. Het is niet ondeiikbaar dat de mate van onvoor-

sommigen wordt gehoopt en d&or anderen wordt gevreesd. ledere vorm
vanbeheersingenmanipuladebreagtzijn eigenvormenvan toevalenwe-

wereldbeeld leidt tot totale voorspelbaarheid en beheersing, zoals door

wachten staan.

konden bevroeden, zo is het ons thans niet vergund veel meer dan eea
glimp op te vangen van de fundamentele veranderingen die ons nog te

schewereldzetten, nauwelijksdevergaandeimplicatiesvandezestappen

we wereld, of in dit geval beter nog: een veelheid van nieuwe werelden
binnenzalvoeren. En zoalsdegenendiede eersteschredenin de mecham-

energiebinnen.hetmechaaisdschewereldbeeldditheeftgedaan,eennieu-

tie ons, op eennogveel radicalere wijze dan de domesticatie van materie en

'Iedimensievanonslevenm hetkomendedjdvakenkel zaltoenemen. Dit
lijkt devoorspellingte rechtvaardigendatdedomesdcatievandein&rma-

zijnverwevenmet handelingenin het fysischedomein.
Het lijkt me geen onzinnige voonpellmg dathet aandeel van de virtue-

haar uit te vinden'.

Een en ander betekent overigens niet dat de informadsering van het

en schijn'. Het zijn schijnwerelden met uiterst reele effecten. Dat klinkt
abstract, maar wie in een winkel met een pinpasje betaalt, handelt reeds in

liteit die rich aangene zijde bevindt van de traditionele oppositie van 'zijn

fysiekeenvirtuele raimten. Voor demensbezittendezewereldeneenrea-

leven zich zal gaan afspelen in hybride, augmented spaces, samengesteld uit

lijdtmijnsinziensgeentwijfeldateeasteedsgroterdeelvanhetmenselijke

heersentebeproeven.
Het is zonneklaar dat die manipulatie van natuurwetten tot op hedea
beperkt bUjft tot computersimulaties van de werkelijkheid. Herprogrammeringvandewettendiehetfysischeuniversumregulerenligt verbuiten
het menselijkevermogen en zaldat misschienwel altijdblijven. Maarhet

grajnuna s het menselijke verlangen het lot in eigen hand te nemen steeds
opnieuwen zandereindefrustreren (DeMul i994a). Maardatzaldemens
er niet van weerhouden de manipulatie van de wetten die onze wereld be-

infonnadonelereladesen onbedoelde.interferentiestussencomputerpro-

causale samenhangen en onbedoelde neveneffecten strikte grenzen steUen
aandevoorspelbaarheid en beheersbaarheid, zo zullen de complexiteit van

benvaakenormeafwijkingenvanhetooispronkelijkeresultaattot gevolg.
Zoalsdemechanisrischebeheersingkam.ptmethetprobleemdatcomplexe

vandebeheersbaarheid.Uiterst geringeafwijkingenin eenalgoritmeheb-

DBELIII: MOGELIJICEWERELDEN

een dergelijke hybride wereld, waarin de virtuele geldstromen naadloos
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meegafaanhoofdstukI: 'Debestemanierom de toekomstte voorspeUenis

treffend ondei woorden heeft gebracht m de uitspraak die ik als motto

gingeenwaarheidsgetrouweafbeeldingvande werkeUjkheidte maken, en
het daarentegenals hun missie zien om de nipgelijkhedenen onmogelijkhedenvanvirtuelewereldente onderzoeken.Hetzijnmodalewetenschappen, die vrijelijk been en weer gaan tussen noodzaak en mogelijkheid.
Wetenschapwordt zo tot eenkuastvan het mogelijke, aangeziende interessante vragen niet langer betrekking hebben op hoe de wereld is, caaar
hoe hij zou kunnen zijn, en hoe we op de meest efEcigntewijze nieuwe
universakunnen scheppen- gegevendeze ofgene verzamellngvan computationele bromien' (Emmeche 1991, i6i). '15 Modale wettenschappen enhierligt eeninteressante'parallelmet demodernekunst- zijnnietlanger
primair gericht op nabootsing van de natuur, maar veeleer op de creatie
van nieuwe natuur. Het is tegen deze achtergrond dat we de veranderde
houding ten opzichte van het voorspellen moeten bezien, die Alan Kaye

dem omdat ze afstand doen of in sterke mate a6tand nemcn van de uitda-

zou kunnen zijn: 'AI moet warden beschouwdals een voorbeeld van het
ontstaanvan eennieuweklassevanpostinoderaiewetenschappen,postrao-

zozeer warden geleid door de vraag hoe de werkelijkheid is, maar hoe deze

naar het programmerenvan nieuwe universa. InformationistischeDvetenschappen zijn daarom te beschouwen als modale wetenschappen die niet
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