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Zullen we ooit op elk wetenschappelijk
vraagstuk een antwoord hebben?

Uitgeleerd
De oerknal en het uitdijende universum, de bestrijding van zeldzame ziektes,
hoe ons brein werkt... Voorlopig begrijpen we nog een heleboel niet, maar
dat is slechts een kwestie van tijd. Of toch niet?
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T

e koop: onderzoekslab, inclusief
alle bijbehorende apparatuur. Voor
een zacht prijsje. We kunnen er
toch niks meer mee. Het werk zit
erop, we kennen elke natuurwet en hebben
ons lichaam doorgrond. De wetenschappers
zijn vertrokken om wat anders te doen.
Is dat de toekomst van de wetenschap? Nu
leren we ieder jaar weer iets bij over ons
DNA, ontdekken we elementaire deeltjes en
snappen we ons brein steeds beter. Maar op
een gegeven moment moet alles toch bekend
zijn? Dan zijn we voorgoed uitgewetenschapt
en hoeven we alleen Wikipedia nog even te
updaten. Of zullen er altijd zaken blijven die
we niet volledig begrijpen? Laten we eens
kijken naar de drie grootste wetenschappe
lijke vraagstukken. Zijn ze oplosbaar?

1 De wereld
Stukjes gezocht

De wetmatigheden van het universum, die
moeten we toch eens gaan begrijpen. Sinds
Newton en Einstein hebben we al enorme
stappen gezet. De kleinste deeltjes doen nog
wat ingewikkeld, en ook die oerknal blijft de
nodige vragen oproepen. Maar ooit zal er

toch een nieuwe Einstein opstaan die alle
losse eindjes aan elkaar knoopt in een alles
omvattende theorie?
Zo’n zoektocht lijkt best kansrijk, vertelt
Dennis Dieks, emeritus hoogleraar grond
slagen van de natuurwetenschappen aan de
Universiteit Utrecht. Hij vergelijkt de uitda
ging met een legpuzzel die we steeds verder
oplossen. ‘Steeds meer puzzelstukjes vallen
op hun plaats en blijken binnen een groter
geheel te passen. Dat geeft vertrouwen dat
de puzzel gewoon op te lossen is. Alsof we
nu in het midden bezig zijn en alleen de
randjes nog moeten. Het is niet alleen maar
hoogmoed dat er een theorie van alles zou
kunnen zijn.’ In 1964 voorspelden natuur
kundigen bijvoorbeeld al het Higgsdeeltje,
dat nog nooit waargenomen was. ‘Je ziet het
schema en denkt: er ontbreekt een puzzel
stukje. Dan ga je zoeken en verdomd, het
stukje wordt nog gevonden ook.’ In 2012
werd het Higgsdeeltje daadwerkelijk gede
tecteerd in deeltjesversneller LHC. ‘Dat geeft
een soort enthousiasme: we zijn de puzzel
aan het oplossen.’

Onmeetbaar klein?

Wanneer zullen we het laatste puzzelstukje
dan vinden? Daar is Dieks nog niet zo zeker

over. ‘Iedere keer dat we denken: we zijn er
bijna, dan komen er toch weer een heleboel
vragen naar boven drijven.’ Atomen bleken
te bestaan uit protonen, neutronen en elek
tronen. Die bestaan weer uit quarks. Die
vondsten verfijnen ons begrip van het onder
liggende systeem, maar het begint allemaal
wel puzzelen met een pincet en vergrootglas
te worden. ‘We moeten steeds kleinere deel
tjes te pakken zien te krijgen. De technische
mogelijkheden raken op een zeker moment
een beetje uitgeput.’ De deeltjesversneller
die het Higgsdeeltje vond vroeg technisch al
het uiterste. Maar wat nu als ook dat deeltje
uit kleinere stukjes blijkt te bestaan?
Daardoor zouden we weleens op een punt
kunnen belanden waarop we theorieën niet
langer kunnen toetsen, vreest Dieks. ‘Er is
een grens aan wat we kunnen waarnemen.
Op een gegeven moment kun je alleen nog
speculeren over hoe het zou zijn. Maar we
moeten ook de vindingrijkheid van mensen
niet onderschatten.’ Met wat geluk hebben
we de hele puzzel al af vóór we geen kleiner
pincet meer kunnen maken om de stukjes te
leggen. ‘De hoop is dat we nu al een theorie
hebben waarvan we zeggen: ‘Ja, dat is het
gewoon’, voordat we het niet meer kunnen
onderzoeken.’
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‘Het menselijk lichaam is
niet in formules te vangen’

Onbegrijpelijk maar waar

2 Het lichaam

W

Zoek de regelmaat

e komen steeds meer te weten,
maar begrijpen we het uiteindelijk allemaal wel? Volgens Henk de
Regt is dat niet vanzelfsprekend. Hij
is hoogleraar filosofie van de natuur
wetenschappen aan de Radboud
Universiteit. ‘Begrijpen is meer dan
enkel kennis van feiten. Begrijpen
betekent dat je iets niet alleen weet,
maar er ook dingen mee kunt doen.’
Om te begrijpen moet je de stof dus
echt eigen maken. Dat kan weleens
een probleem worden, naarmate onze
kennis steeds specialistischer wordt.
‘In de kleinste natuurkunde zie je dat
het steeds verder afraakt van de
intuïtie.’ Kleine deeltjes kunnen zich
volgens de kwantumfysica bijvoorbeeld gelijktijdig op meerdere plekken
bevinden, totdat we ze detecteren.
Metingen laten zien dat die theorie
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klopt. Maar dat werkelijk begrijpen is
nog knap lastig. ‘Je weet steeds meer,
maar komt op niveaus waar je zegt: ik
begrijp steeds minder.’
Nee, dan de oerknal van 13,8 miljard
jaar geleden. Daarmee ontstonden
ruimte en tijd, die er daarvoor kennelijk
nog niet waren (volgens de theorieën
van nu). Dan zeg je dus: het universum
ontstond uit het niets. ‘Dat is natuurlijk
onvoorstelbaar. Je weet dat het zo is,
maar het blijft op een bepaalde manier
onbegrijpelijk.’ Toch verwacht De Regt
dat we ook zulke onlogisch voelende
wetmatigheden kunnen doorgronden.
‘Als een natuurkundige zich helemaal
in die theorie verdiept, kan die intuïtie
ontwikkelen en toch begrip krijgen van
de diepere lagen. Maar dat moet je
ontwikkelen. Alleen feitjes kennen en
weten zijn niet genoeg.’

Van het menselijk lichaam kennen we alle
deeltjes inmiddels wel. We moeten alleen nog
even exact achterhalen wat elk gen, eiwit en
hormoon uitspookt. Dan kunnen we straks
misschien wel kanker voorspellen op een
manier waarop natuurkundigen dat nu al
doen met maansverduisteringen. Hoogle
raar m
 edische filosofie Elselijn Kingma van
de University of Southampton (VK) dempt
de verwachtingen. Er zijn in de biologie vol
gens haar geen universele wetmatigheden te
ontdekken, zoals dat (mogelijk) wel geldt
voor de natuurkunde: ‘Het menselijk li
chaam is niet in vaste formules te vangen.’
Het lijkt aanlokkelijk zoiets wel te proberen,
door op het kleinste niveau te beginnen en
de werking van elk onderdeeltje te achter
halen, tot je het geheel begrijpt. ‘Eén eiwit
kun je wel beschrijven binnen een bepaalde
omgeving. Maar dan mis je veel van de con
text.’ En juist die context bepaalt voor het
overgrote deel wat zo’n eiwit uitvoert, bena

Afgesloten
onderzoek

Z
drukt Kingma. ‘In een andere omgeving zal
het eiwit zich ook anders gedragen.’ Pas in
combinatie doen veel eiwitten bijvoorbeeld
wat ze moeten doen, en alleen onder de
juiste omstandigheden. We moeten naar dat
grotere plaatje kijken om een mens te kun
nen begrijpen. ‘Maar dan moet je weer veel
detail opgeven. Een lichaam ga je nooit tot
wat eiwitten en DNA terugbrengen.’

Gen is beperkt

Maar dat DNA biedt toch mogelijkheden?
Zoals we nu weten welke genen blauwe ogen
opleveren, moeten we toch ook de hele men
selijke bouwtekening kunnen ontcijferen?
Ook dat ligt niet zo simpel, vertelt Kingma.
‘Het gen voor blauwe ogen is een uitzonde
ring. Verreweg de meeste genen kunnen af
hankelijk van omgevingsfactoren leiden tot
verschillende bouwplannen.’ Genen zijn niet
allesbepalend, maar geven de eerste aanzet
voor een ontwikkeling: ‘In DNA zit een deel
van het bouwplan voor iemands lengte.
Maar goede voeding is ook essentieel. Als je
die niet hebt, komt er een ander lichaam uit.’

Ook ziektes of andere omstandigheden in de
baarmoeder kunnen hetzelfde gen tot andere
daden aanzetten. ‘Er zijn eindeloos veel ver
schillende niveaus van interactie.’
Meer kennis van de bouwstenen van het
lichaam wordt daardoor nooit zaligmakend,
verwacht Kingma. Nu kan het DNA bijvoor
beeld al aanwijzingen geven voor verhoogd
risico op borstkanker, en bij aanwijzingen
zal het vermoedelijk ook blijven. ‘De vraag
is of zulke voorspellingen echt het precisie
niveau bereiken waarop we hopen.’ Want
juist de omgevingsfactoren hebben in veel
gevallen meer voorspellende waarde, bena
drukt Kingma. Om het risico te bepalen op
longkanker kun je beter kijken naar iemands
rookgedrag dan naar de genen. Dat zal ook
niet veranderen als we meer weten van die
genen, want de omgeving is nou eenmaal
onmisbaar. Ongetwijfeld zullen we nog veel
leren over het menselijk lichaam, maar een
universele Bouwhandleiding Mens zal er
niet komen. ‘Een algeheel model dat alles
gaat uitleggen, is voor het menselijk lichaam
hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk.’

ijn er eigenlijk al wetenschappelijke
vragen volledig opgelost? Geen
enkel vakgebied is geheel opgeheven,
maar er zijn wel degelijk deelgebieden
afgerond, constateert wetenschaps
historicus Bert Theunissen van de
Universiteit Utrecht. ‘Zoals het met
het blote oog waarneembare deel
van de menselijke anatomie, of de
kennis van de zoogdieren op deze
wereld.’ Nu zal niemand meer op zoek
gaan naar nieuwe zoogdieren. Maar
na de ontdekkingsreizen was dieren
ontdekken nog serieuze wetenschap.
Biologen voeren de wereld over en
brachten beschrijvingen van exotische
dieren mee terug, of hele exemplaren.
Toen het vogelbekdier eind achttiende
eeuw bijvoorbeeld voor het eerst werd
beschreven, dachten Europese biologen
nog dat het een vervalsing was. Nu valt
er simpelweg weinig meer te vinden
op dat vlak. We zijn klaar, al vallen er
natuurlijk nog wel lagere diersoorten
te ontdekken. Toch lossen we daarmee
geen echt grote vragen op, volgens
Theunissen. ‘Zoogdieren zoeken is
een beschrijvende discipline, en
daarmee een beetje saai. We zijn
nu meer geïnteresseerd in wat die
dieren doen, hun verspreiding en
hoe ze in hun omgeving passen.’
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‘De big bang is een theorie. En natuurkundige
theorieën kunnen veranderen’
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‘We zijn er bijna’

3 De geest
Onoverbrugbaar gat

Ons eigen bewustzijn proberen te begrijpen
lijkt helemaal hoogmoed. Onze geest is een
domein dat misschien wel altijd een mysterie
zal blijven. Dat gevoel hebben veel mensen
althans, dus ook veel kenners, vertelt filosoof
Hans Dooremalen van Tilburg University.
‘Bewustzijn lijkt een soort laatste grens te
zijn. Het lijkt intuïtief iets waar de weten
schap weinig over kan zeggen. Zelfs als je
alles weet over het brein, dan weet je nog
niks over bewustzijn.’ De objectieve weten
schap en onze subjectieve beleving lijken
twee verschillende werelden. ‘Als je in de
morgen koffie zet van zelfgebrande bonen,
smaakt die koffie superlekker. Dat ervaar je
als lekkerder dan de koffie op het werk,
terwijl dat ook koffie is.’ Zo’n subjectieve
beleving zou je nooit in cijfers of formules
kunnen uitdrukken, en daarmee lijkt het een
harde limiet van de wetenschap.
Niet volgens Dooremalen. ‘Zonder brein
heb je geen bewustzijn. Daar wijst alles op.
Ik denk dus dat de wetenschap ons bewust
zijn via het brein kan verklaren.’ Uit onder
zoek is inmiddels bijvoorbeeld duidelijk
welke hersengebieden actief worden als je
naar een bepaalde kleur kijkt. Oké, we weten
waar een kleur in het brein geregistreerd
wordt, maar wat is die ervaring van kleur
dan? Dat ís diezelfde hersenactiviteit, stelt
Dooremalen. ‘Bewustzijn is de mate waarin
een systeem informatie integreert. Je ziet
geen losse beetjes bruin, groen en grijs, je
ziet een boom.’ Door dat samensmelten
voelen ervaringen als meer dan gewoon wat
signalen uit het oog. Datzelfde geldt ook
voor emoties en gedachten, denkt Doore
malen. ‘We hebben intuïtief het idee dat een
ervaring iets heel anders is dan een hersen
toestand. Maar volgens mij zijn die ervarin
gen gewoon processen in het brein. Dat is
heel tegenintuïtief, dat geef ik meteen toe,
maar het is de meest eenvoudige verklaring.’

H

et einde van de wetenschap is nabij.
Het is al vaker aangekondigd, maar
nog nooit waarheid geworden. Vooral
tegen het einde van de eeuwen durven
visionairs zich te wagen aan boude voorspellingen.
77Eind negentiende eeuw leek de
natuurkunde bijna af. Het werk van
Isaac Newton was in de loop van twee
eeuwen uitgebreid tot de klassieke
mechanica, die vrijwel elk fenomeen
goed kon verklaren. Er hoefden alleen
nog wat rafelrandjes gladgestreken te
worden om tot een complete theorie te
komen. Maar dat liep nogal mis. Nieuwe
experimenten maakten duidelijk dat de
hele theorie aan revisie toe was.

Meten maar

Als die theorie klopt, zouden we ons bewust
zijn dus in kaart kunnen brengen. Daarvoor
moeten we uiterst precies bepalen welke
hersengebieden samenhangen met iedere
beleving. We zouden kunnen meten welke
stroompjes gaan lopen als je ontroerd raakt
door een mooi nummer, en welk hersen
gebiedje ontploft bij de eerste slok koffie op
maandagmorgen.
Voorlopig is dat nog erg ambitieus. Scanners
kunnen alleen maar grofweg bepalen welke
hersengebieden actief zijn door te detecte
ren waar zuurstofrijk bloed heen stroomt.
Maar als we preciezer kunnen meten, is het
bewustzijn begrijpen niet onmogelijk, denkt
Dooremalen. De vraag is misschien vooral
of we de hersenprocessen ooit goed g enoeg
kunnen meten om iedere ervaring terug te
leiden tot een hersengebied. Dat moet de
toekomst uitwijzen, maar Dooremalen ziet
geen principiële reden waarom het bewust
zijn voor de wetenschap ongrijpbaar zou
blijven. ‘Er valt nog van alles te ontdekken.
Maar ook het bewustzijn is in principe te
meten.’
pepijn.van.der.gulden@quest.nl

77In 1998 verscheen het boek Het einde
van de wetenschap van de Amerikaan
John Horgan. Er kwam weer een eeuw
ten einde en weer was de wetenschap
al in de ‘avondschemering’ beland. Wie
weet zal Horgan gelijk krijgen.
77‘42, dat is het antwoord, het werk is
klaar.’ Dat nerdgrapje zul je soms horen
als je iemand vraagt naar het antwoord
op elke vraag. Het getal stamt uit het
boek The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy van Douglas Adams. Daarin
geeft een supercomputer ‘42’ als het
antwoord op de ultieme vraag over het
leven, het universum en het alles. Maar
waarom 42 het antwoord is, dat snapt
niemand. Eigenlijk is het dus niks waard.

Eeuwig raadsel

K

unnen we ooit wel zeker zijn? Dat het
universum ontstond met de oerknal is
geen onomstotelijk feit, benadrukt filosoof
Henk de Regt van de Radboud Universiteit.
‘De big bang is een theoretisch idee.’ Dat
verklaart nu het best hoe universum eruitziet. Maar we kunnen niet terug in de tijd
om te checken of het écht klopt. ‘Natuurkundige theorieën kunnen veranderen,
zoals in het verleden wel vaker is gebeurd.’
Zo gooide Einstein het systeem van Newton
om, dat tot dan vrij goed leek te kloppen.
Ook een theorie die alle bekende natuurkundige fenomenen naar tevredenheid
verklaart, kan het nog begeven. ‘Het is niet
onmogelijk dat we over honderd jaar weer
een andere theorie hebben.’ Helemaal
lastig wordt het als theorieën niet-toetsbare
voorspellingen doen. Volgens sommige
natuurkundige theorieën bestaan er meerdere universa, en is het onze slechts een
van vele varianten. Zulke theorieën kunnen
verschijnselen misschien verklaren, maar
we kunnen niet buiten ons eigen universum
kijken. Daardoor kunnen we ze ook niet
bevestigen of ontkrachten.

Blijven zoeken

D

e exacte wetenschappen maken de
meeste kans om ooit helemaal opgelost
te zijn. Hoe zit het met andere vakgebieden?
Hoeveel kunnen we nog leren over het
verleden? Paleontologen en archeologen
zijn afhankelijk van vondsten. In theorie
raken die op een gegeven moment op: er
wordt grond afgegraven, maar de voorraad
dinobotten en pijlpunten wordt niet langer

aangevuld. Toch is een tekort aan ongerepte grond allerminst in zicht. Bovendien
valt door technische verbeteringen steeds
meer informatie uit elke vondst te halen.
Sociale wetenschappen als economie,
antropologie en psychologie lijken bestand
tegen uitsterven. Ze bestuderen namelijk
menselijk gedrag. Dat gedrag verandert
met de tijd, zelfs mede door de resultaten

uit onderzoek. Zolang er mensen zijn,
kunnen wetenschappers die vermoedelijk blijven bestuderen.
Eén vakgebied heeft een oneindige
toekomst: geschiedenis. Met wat geduld
kan ook de 21ste eeuw worden opgenomen
in het studiepakket. Daarna is het slechts
een kwestie van wachten tot ook de 22ste
eeuw beschikbaar komt.
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