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Voorbij de Verlichting
Voorbij de Verlichting
'Door de hand van de kw antum theorie heeft de m oeder van de Verlichting, de natuurkunde, haar
eigen kind omgebracht. H et ideaal van de Verlichting - alles in de kosmos herleiden tot voorspelbare
bew egingen - is dood. 'M orsdood', zeggen de grondleggers van de kw antum theorie zelf. Toch lijkt
het alsof niem and vandaag de dag dit zo ziet. M en blijft de keizers garderobe roemen.' Em eritus
hoogleraar theoretische natuurkunde Ger V ertogen en theoloog Patrick Chatellion Counet over 'de
openbaring van het niet-weten': 'Geen verlichte mens zal het m ysterie van zijn bestaan ooit
doorgronden.'
In 1687 verschijnt Philosophiae N aturalis Principia M athem atica (De W iskundige Beginselen van de
Natuurfilosofie), w aarin de theoloog N ew ton een nieuwe bew egingsleer presenteert. A chteraf
beschouwd, luidt de verschijning van dit boek het tijdperk van de V erlichting in, w aarin het
theologisch denken langzam erhand w ordt vervangen door het rationalisme.
H et revolutionaire boek van N ew ton is in wezen een w iskundige verw oording van een theologische
kijk op de natuur. N ew ton ziet in al w at hij w aarneem t de hand van God. Bijgevolg m eent hij dat
kennis van God m ogelijk is via kennis van de wereld. D aartoe wil hij de kosmos hypothesevrij
beschrijven. D at blijkt een illusie. Hij ziet zich genoodzaakt te eisen dat ruim te en tijd aan God
gekoppeld zijn. In dat postulaat kom t zijn beeld van God als almachtig en absoluut heerser naar
voren. O mgekeerd denkt N ew ton ook dat kennis van God leidt tot kennis van de wereld. Zowel de
m ystiek als de Bijbel, gezien als het w oord van God, zijn voor hem essentieel als kennisbron.
De m echanica van N ew ton blijkt buitengew oon succesvol. H aar zegetocht begint in 1759. D an w ordt
deze theorie op indrukw ekkende w ijze bewaarheid. Zoals voorspeld keert de kom eet die Halley in
1682 had w aargenom en terug aan de hemel.
In tegenstelling tot de oude m echanica van Aristoteles doet het in de nieuwe bew egingsleer van
N ew ton niet ter zake o f een materieel object bew eegt op aarde o f aan het hemelgewelf. H et
opgestelde rekenschem a w ordt universeel geldig gedacht. D aarm ee doet het absolute zijn intrede in
de aardse vergankelijkheid.
D ie stap m aakt een dermate grote indruk op de filosoof Voltaire dat hij een populairw etenschappelijke bestseller over de theorie van N ew ton schrijft: Elem ents de la philosophie de
Newton. Voltaire's boek is een zeer belangrijke aanzet tot de Verlichting. D aarin vertelt hij onder
m eer de anekdote van de appel, de illustratie van de gelijkw aardigheid van de bew eging van het
hem ellichaam maan en de val van de aardse appel. D e vrucht die het symbool w erd voor de zondeval
van de oude mens, valt thans in handen van de nieuwe, verlichte mens. Bijbel en Verlichting,
theologie en w etenschap zullen steeds verder uit elkaar groeien. D iezelfde wetenschap zal echter ook
het ideaal van de Verlichting vernietigen.
De Verlichting
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Voltaire generaliseert de m echanica van N ew ton door te stellen dat al w at bew eegt aan natuurwetten
m oet zijn onderworpen. Hij ziet God als een horlogem aker die de m achinerie van het heelal
geschapen en in bew eging gezet heeft en vervolgens op zijn lauweren is gaan rusten. Tijdgenoten
van Voltaire, de zogeheten Encyclopedisten, gaan nog een stapje verder. Zij reduceren de natuur o f
w erkelijkheid tot een in zichzelf gesloten systeem van materiële objecten. Alle verschijnselen
inclusief God en de m enselijke ziel zijn tot een bew eging van materiële objecten te herleiden. Deze
objecten, w aartoe ook de levende w ezens behoren, zijn geordend in ruim te en tijd en onderhevig aan
natuurlijke processen die strikt voldoen aan causale wetten. Al deze processen en w etten kunnen
w etenschappelijk beschreven en verklaard worden.
D eze opvatting is in w ezen niets anders dan het oude m aterialism e in een nieuw jasje. Leukippos en
D em okritos leerden al in de Oudheid dat de kosmos gezien m oet w orden als een verzam eling van
oneindig veel onveranderlijke, onvergankelijke en ondeelbare deeltjes, de atomen. Al w at bestaat en
geschiedt, is volgens hen te reduceren tot bew egingen en botsingen van atomen en de veranderingen
in hun ruim telijke composities. Leven en natuur zijn te verklaren vanuit w ereldlijke oorzaken. De
goden zijn volstrekt irrelevant, zij verklaren niet m aar zíjn te verklaren.
D it m aterialism e verloor in de Oudheid zijn m aatschappelijke invloed als gevolg van de
overweldigende opkom st van het christendom. D e theologie onttroonde de filosofie en w erd de
koningin van de wetenschappen. De hernieuwde opkom st van het materialisme, de Verlichting,
draait die rangorde w eer om. Zij voorziet het oude m aterialism e van een wetenschappelijke
onderbouw ing w aardoor deze leer w eer de boventoon gaat voeren. Bijgevolg verliest de theologie
haar zetel aan haar m aterialistische tegenhanger, de m echanistisch-determ inistische natuurfilosofie.
D eze m achtswisseling heeft consequenties voor de ethiek. H et christendom grondt zijn ethiek op het
gebod om God lief te hebben en je naaste gelijk jezelf. D e V erlichting daarentegen mag de door
haarzelf gestelde grenzen van het w eten niet overschrijden (weten is m eten) en m aakt de mens (en de
mens-alleen) tot m aat van alle dingen. De Verlichte mens w ordt zichzelf-tot-norm , auto-nomos. De
Franse Revolutie form uleert deze ethiek in a-theïstische term en als: vrijheid, gelijkheid en
broederschap. De w eerklank daarvan vinden w e in de Pream bule van de Europese Grondwet waarin,
zij het na veel politiek gehakketak, geen verw ijzing naar God voorkomt. O f de juridische verw erping
van transcendentie het einde van de religieuze oriëntatie van de W esterse cultuur inluidt, valt nog te
bezien.
H et w etenschappelijke wereldbeeld
H et m aterialistische w ereldbeeld vindt verdere onderbouw ing in de negentiende eeuw m et de kom st
van een drietal nieuwe natuurw etenschappelijke theorieën. Twee daarvan zijn fysische theorieën, de
w arm teleer en de elektrodynam ica, m et nieuwe determ inistische wetten. D e derde is een biologische
theorie, de evolutieleer, die in eerste instantie in strijd lijkt m et het verklaringsm odel van de
Verlichting. D e overgangen in biologische systemen zijn im m ers absoluut onvoorspelbaar.
Evolutie vereist de opnam e van het begrip toeval in het verklaringsmodel. M aar hoe zit het dan met
het beleden determ inism e van de natuurwetten? Planten en dieren zijn nam elijk in de optiek van de
Verlichting slechts m echanische systemen die uit zeer veel deeltjes bestaan. D at brengt m et zich mee
dat het gedrag hiervan volledig w ordt bepaald door de bew egingsvergelijkingen bij gegeven
beginvoorwaarden. H oe valt het benodigde toeval dan te rijmen m et dit vastgelegde gedrag? H et
antwoord is even eenvoudig als onbevredigend. E r is een onvoorstelbaar grote hoeveelheid
inform atie nodig om evolutionair gedrag te kunnen berekenen. D ie inform atie is echter niet bekend,
m et nam e de beginvoorw aarden niet. En w at wel bekend is (o f lijkt) valt rekenkundig gezien niet te
hanteren.
Toeval is dus synoniem m et m enselijke onkunde. Daarom zou de onvoorspelbaarheid van
biologische systemen louter bedrieglijk zijn, een illusie teweeggebracht door m enselijke
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beperkingen. In de w etenschappelijke w ereldbeschouw ing van de Verlichting is voor toeval geen
plaats. Dus stellen 'verlichte' denkers dat een biologisch systeem wel degelijk vastligt,
'gedetermineerd' is. Echt verlichte denkers zouden durven toegeven dat dit een wens is, m aar geen
feit.
H erm ann von Helm holtz, de rijkskanselier van de D uitse fysica in de tw eede helft van de
negentiende eeuw, herhaalt onder grote bijval de Verlichtingsideologie: ,,De natuurw etenschap heeft
tot einddoel de bewegingen, die ten grondslag liggen aan alle veranderingen, en hun drijvende
krachten te vinden, dat wil zeggen om in m echanica over te gaan.'' D aarm ee w orden alle systemen fysisch, biologisch en psychologisch - ingesloten en loopt H elm holtz vooruit op Stephen Hawkings
'Theorie van Alles'.
Zijn Berlijnse collega, de beroem de fysioloog Em il D u Bois-Reym ond, m eende toentertijd al dat
w etenschap haar grenzen heeft. W etenschappers m oeten leren erkennen: ,,Wij w eten het niet
(ignoram us) en wij zullen het niet w eten (ignorabimus)''. Zijn overtuiging vindt geen w aardering in
de w etenschappelijke gem eenschap die sterk vertrouw t op vooruitgang. D u Bois-Reym ond noem t
een aantal problem en die volgens hem onoplosbaar zijn, zoals 'het w ezen van dat w at zich toont als
zowel m aterie als energie', 'het ontstaan van het leven' en 'de aard van het bewustzijn'. Inderdaad zijn
deze problem en, m eer dan honderd ja ar later, nog steeds onopgelost.
De ontnuchtering
Twee eeuwen na N ew ton m erkt M ach op dat diens m echanica niet voldoet aan de w et van oorzaak
en gevolg (causaliteitswet). Doel van een fysische theorie is de w ereld van verschijnselen te ordenen.
D aartoe gaat een mens, de waarnem er, uit van een bepaalde zienswijze. Essentieel daarbij is dat de
waarnem er, het subject, scherp te onderscheiden is van dat w at hij w aarneem t, het object. Voorts is
iedere fysische theorie erop gericht de gedragsverandering van een object te beschrijven als het
gevolg van oorzaken. Oorzaak en gevolg m oeten bijgevolg afzonderlijk proefondervindelijk te
onderzoeken zijn. N aast het bestaan van een scherp afgebakende subject-object relatie is dus ook de
causaliteitsw et een onontbeerlijke voorw aarde voor iedere fysische theorie.
W ezenlijk is voorts het inzicht dat de denkbeelden van de w aarnem er niet los te denken zijn van zijn
experimenten. Zijn gedachten en inzichten bepalen de zeggingskracht van zijn experimenten.
Elektronen w orden waargenom en, om dat ze ooit bedacht zijn. Essentieel is ook dat alleen
herhaalbare experim enten relevant zijn voor een fysische theorie. D at betekent dat de individualiteit
van de w aarnem er als het ware w ordt buitengesloten. Hij is echter wel degelijk aanwezig in de
fysische theorie. De relevante begrippen die onlosm akelijk verbonden zijn m et de waarnem ingen,
zijn im mers door de w aarnem er bedacht. Zon en aarde trekken elkaar aan, om dat de w aarnem er dat
zo wil beschrijven.
De kritiek van M ach noopte Einstein tot het form uleren van de algem ene relativiteitstheorie. Deze
theorie kreeg zijn definitieve vorm in 1915. Essentieel hierin is het optreden van twee
natuurconstanten, de lichtsnelheid en de gravitatieconstante. Opm erkelijk is verder dat een louter
filosofische overweging aangaande de aard van de fysica ten grondslag ligt aan de
relativiteitstheorie.
In deze eeuw ontstaat ook de kwantum theorie, een tw eede kritiek op de m echanica van Newton.
D oor de hand van de kw antum theorie brengt de m oeder van de Verlichting, de natuurkunde, haar
eigen kind om. H et ideaal van de V erlichting - alles in de kosmos herleiden tot voorspelbare
bew egingen - is dood. 'M orsdood', zeggen de grondleggers van de kw antum theorie zelf. Toch lijkt
het alsof niem and vandaag de dag dit zo ziet. M en blijft de keizers garderobe roemen. Vooral
natuurw etenschappers zelf - terwijl die toch het m eest naakt zijn. Ontkleed door de kwantumtheorie.
De kw antum theorie ontstaat naar aanleiding van het w arm tegedrag van vaste stoffen. Om het
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lichtspectrum van een gloeiende m etaaldraad te beschrijven, is M ax Planck genoodzaakt een nieuwe
natuurconstante te introduceren in de negentiende-eeuw se fysica. H et destijds opkomende onderzoek
aan atom aire processen benadrukt vervolgens de essentiële rol die deze natuurconstante speelt in de
fysica. Een nieuwe m echanica rond de constante van Planck blijkt nodig om de gevonden resultaten
bevredigend te beschrijven.
De zoektocht naar die nieuwe bewegingsleer, de kwantum m echanica, eindigde een kw art eeuw na de
vondst van Planck. De rol van zijn constante blijkt opmerkelijk. D e nieuwe bew egingsleer blijkt een
kanstheorie te zijn. Ze is ongekend succesvol zowel qua beschrijving van de atom aire verschijnselen
als qua toepassingen zoals in laser, elektronenm icroscoop en chip.
D eze materiële successen verblinden de moderne mens voor de theoretisch-pijnlijke en
w ereldbeschouw elijk-choquerende boodschap van de kwantumtheorie. N am elijk dat we, uiteindelijk,
nergens m eer zeker van kunnen zijn.
De statistische aard van de kw antum theorie stelt de gebruikelijke perceptie van de w erkelijkheid ter
discussie. H et opgeven van de causaliteit brengt mee dat ervan afgezien m oet w orden atomaire
processen te begrijpen door hiervan in gedachten beelden te vorm en die m et de realiteit
overeenstemmen. D it betekent dat het bestaan van de fundam entele objecten van de kwantum theorie,
zoals atom en en elektronen, afhankelijk is van de w aarnem er en zijn waarnem ing. D aarnaast w orden
de begrijpbaarheid en realiteit van geïntroduceerde begrippen ter discussie gesteld. Begrippen als
'golf, 'deeltje', 'positie' en 'hoeveelheid van beweging' blijken nu beperkt houdbaar. B ijgevolg is de
kwantum wereld, de achter de verschijnselen gedachte wereld, geen fysische m aar een virtuele
wereld, die stoelt op een m etafysische interpretatie van het wiskundig formalisme. N iels Bohr, een
van de belangrijkste architecten van de kwantum theorie, zegt dan ook dat er helemaal geen
kwantum wereld bestaat. Volgens hem is er alleen m aar een abstracte kw antum fysische beschrijving.
De taak van de fysica is niet om op te sporen hoe de natuur is, m aar w at over de natuur te zeggen
valt, aldus Bohr.
De kw antum theorie stelt kortw eg dat een w aarnem er de w ereld niet kan bekijken zonder haar te
beïnvloeden. Ofwel: de subject-object relatie is problem atisch geworden. D at inzicht trekt zelfs de
toekom st van de fysica in twijfel. D aarnaast benadrukt de kw antum theorie het unieke. Bepaalde
experim enten zijn niet reproduceerbaar. Bijgevolg ontkracht zij het m echanisch-determ inistische
w ereldbeeld van de negentiende eeuw. Statistiek doet im m ers geen betrouw bare uitspraak over
verleden en toekomst.
Volgens de kw antum theorie is het Verlichtingsideaal bijgevolg een illusie vanw ege de beperkte
geldigheid van de causaliteitsw et en de subject-object relatie. H et toeval is niet langer te zien als de
manifestatie van gebrek aan informatie. De schikgodinnen zijn w eer verrezen. H un verrijzenis
betekent tevens de dood van de m echanisch-determ inistische duiding van de evolutie. V oortaan is de
Verlichting nog slechts een atavisme.
De verlichting voorbij
Op grond van de huidige inzichten is het m enselijk bestaan nog steeds een m ysterie en zal dat ook
blijven. N atuurlijk zijn er voorspellingen mogelijk, m aar die betreffen niet al het gebeuren. De fysica
geeft een indrukw ekkende beschrijving van een aantal verschijnselen en op grond daarvan zijn
voorspellingen mogelijk. Zo kan de baan van de planeet M ercurius w orden berekend, m aar niet het
tijdstip w aarop de baan is begonnen o f zal eindigen. D aarover kan alleen w orden gespeculeerd. En
dat is geen natuurkunde meer. O f m et de w oorden van W ittgenstein: ,,D at de zon morgen zal opgaan
is een hypothese.'' En dat betekent: we w eten niet o f hij zal opgaan.
Vooral de kw antum theorie toont de grenzen van de natuurwetenschap. En daarm ee onderstreept zij
het ignorabim us van D u Bois-Reym ond. M et de relativering van de natuurw etenschap verliest de
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Verlichting haar ideologische basis. En daarm ee is het tijdperk van de Verlichting in w ezen voorbij.
Ligt er nog iets voorbij de Verlichting? Eén van de gevolgen van het natuurw etenschappelijke
w ereldbeeld van de Verlichting was het einde van de religie. D e autonome mens w erd in staat geacht
de G eest van God te doorgronden - hetgeen autom atisch zijn non-existentie zou bevestigen. Is er
daarom sprake van een terugval in die duistere periode van vóór de Verlichting? O f is het einde van
de Verlichting een progressieve - vóórtschrijdende - terugval? D e openbaring van het niet-weten in
de kwantum theorie, is dé profane openbaring van de afgelopen eeuw. M aar niet-w eten is tegelijk een
eeuwenoud kentheoretisch inzicht dat alle grote religies kenm erkt en als 'negatieve theologie' w ordt
aangeduid. Geen verlichte mens zal het mysterie van zijn bestaan ooit doorgronden. Ook een
verw ijzing naar 'God' draagt niet bij tot de oplossing van dat mysterie. N iet-w eten is een religieus
inzicht. H et betekent dat men niet weet.
© Trouw 2010, op dit artikel rust copyright.

http://w w w .trouw .nl/krantenarchief/2005/05/14/2285663/V oorbij_de_V erlichting.htm l?.

6-4-2010

