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OP ZOEK NAAR EEN CONSTRUCTIEVE 

MENSELIJKE WETENSCHAP 

 

De Notre-Dame van Parijs is meer dan een gewone kathedraal, ze omvat een bijzonder grote 

symbolische waarde1. Allereerst is er de vraag naar de oorsprong van "Paris" als naam van 

de stad die we vandaag in het Nederlands Parijs noemen. De Romeinen, te beginnen met 

Julius Caesar bij diens verovering van Gallië, noemden de vestiging op de eilandengroep in 

het midden van de Seine (nu het "Île de la Cité") Lutetia, een van oorsprong Keltische naam 

die verwees naar modder en bij uitbreiding naar venen en moerasland. Men bleef de naam 

gebruiken tot ver in de vierde eeuw, waarna hij langzaam veranderde in "urbs Parisiorum", 

naar een Keltische stam, de Parisii, die er in de buurt woonde.  

Lutetia behoorde tot de Romeinse administratieve eenheid waarvan het huidige Lyon de 

hoofdstad was. In Caesar's tijd was het een gewone Keltische vestiging die echter onder 

Romeinse invloed al snel uitgroeide tot een belangrijk commercieel en militair centrum. 

Lutetia werd zelfs een bijzondere stad. Rond 360 was Julianus II daar gelegerd met zijn 

legioenen, en die riepen hem toen uit tot nieuwe keizer. Julianus II was een heel 

betekenisvol keizer. In tegenstelling tot vele van zijn tijdgenoten die zich bekeerden, en die 

dus Romeins waren opgegroeid, had hij als neef van Constantijn een katholieke opvoeding 

"genoten", een opvoeding die hij later scherp verwierp. Eens keizer trachtte hij de Romeinse 

religies terug tot norm te maken, hij schreef een uitgewerkt essay tegen de christenen2, 

maar zijn vroegtijdige dood in 363 betekende ook het einde van deze korte herstelbeweging. 

Het einde van zijn bewind maakte de weg vrij voor de verdere gedwongen kerstening van 

het Romeinse Rijk3. Hij zou ook mee een impuls gegeven hebben tot de naamsverandering 

van Lutetia tot "Paris", als stad van de omwonende Kelten. Het is pas toen Clovis 140 jaar 

later Parijs tot hoofdstad van zijn nieuwe "Frank(en)rijk" maakte dat de naamsverandering 

voltooid werd. Echter, Clovis was ook een figuur van de gedwongen kerstening in Europa. 

Alleen al in de vroege geschiedenis van Parijs zit een aanzienlijke spanning tussen 

secularisme en theocratie. 

Als Romeinse centrumstad bevatte Lutetia vele tempels, waarvan zeker één gewijd aan de 

Romeinse Oppergod Jupiter en één aan de uit Egypte afkomstige, syncretische godin Isis. 

Zeker is dat er een katholieke kerk gebouwd werd in de vierde eeuw waar nu Notre-Dame 

staat, mogelijk op de plaats van die voormalige tempel van Jupiter, of die van Isis. Het was 

toen immers een standaard katholieke strategie om Romeinse tempels te desacraliseren, of 

af te breken, om ze te vervangen door een katholieke kerk . Alleszins zou een Romeins 

Isisbeeld bewaard gebleven zijn in Saint-Germain-des-Prés tot het in de 18de eeuw op bevel 

 
1 Deze meditatie bouwt verder op "Eppur Si Muove" (over Galileo Galilieï) en kan best daarmee samen gelezen 
worden, zie: http://www.dignita.be/Eppur_Si_Muove.pdf  
2 Zie: https://tertullian.org/fathers/julian_apostate_galileans_1_text.htm  
3 Het laatste ware obstakel daarvoor was de "Slag aan de Frigidus", in 394: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_aan_de_Frigidus  
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van een Jezuïet vernietigd werd4. Mogelijk werd deze eerste kerk op openliggend terrein 

geconstrueerd, maar het zou dus even goed kunnen dat op die site een voormalige tempel 

aan Isis gewijd was.  

De oorspronkelijk kerk uit de vierde eeuw werd meerdere malen aangepast en vergroot, tot 

in de 12 eeuw besloten werd om er een grote kathedraal te bouwen, de huidige "Notre-

Dame de Paris". Deze kerk, die eerst in Romaanse, later in Carolingische stijl was 

opgetrokken, werd in 1163 helemaal afgebroken en werken werden aangevat voor een heel 

nieuw kerkgebouw, ontworpen met hoge kruisbogen volgens de principes van de 

islamitische architectuur die de kruisvaarders naar Frankrijk hadden meegebracht5. 

 

De kruistochten brachten niet alleen de islamitische bouwkunst naar het Westen. Tijdens de 

Vierde Kruistocht veroverden de westerse legers op hun doortocht naar Jeruzalem 

tussendoor Constantinopel. Daarmee kwam Byzantium tijdelijk onder bewind van een 

westers edelman, Boudewijn IX, Graaf van Vlaanderen en Henegouwen. Het bestuur raakte 

al snel in grote geldproblemen en één van zijn kleinkinderen, Boudewijn II van Namen, 

"Keizer van Constantinopel", verkocht een deel van de relikwieën die door de moeder van 

Constantijn en door het Byzantijnse Hof waren verzameld. Tot die grote collectie behoorde 

een doornenkroon, vermoedelijk die van Jezus. De toenmalige Franse koning had er zijn half 

jaarinkomen voor over, kocht de doornenkroon met bemiddeling van Venetiaanse bankiers, 

 
4 Zie: https://www.womenstravelabroad.com/PFF--Temple-of-Isis.html en https://www.parijsvanisis.nl/  
5 Dwz de Gothische bouwstijl die zo kenmerkend is voor de middeleeuwse, Europese architectuur, is afkomstig 
uit de Islamitische bouwkunst. Zie Diana Darke, "Stealing from the Saracens" en haar artikel: "The heritage of 
Notre-Dame":  
https://dianadarke.com/2019/04/16/the-heritage-of-notre-dame-less-european-than-people-think/  
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en liet ze onderbrengen in de Notre-Dame. Tijdens de brand van 2019 werd ze daar dan ook 

onmiddellijk weggehaald en in veiligheid gebracht op een plaats waar ze zich nu nog bevindt, 

in afwachting van de voltooiing van de restauratie in 2024. 

Vandaag kennen we de Notre-Dame als een belangrijke toeristische attractie, en als 

achtergrond van een boek van Victor Hugo. Ook "De Klokkenluider van Notre-Dame" gaat 

over het machtsmisbruik van de katholieke clerus, weze het verwerkt in een romantisch 

verhaal6. Eveneens in de Notre-Dame liet Napoleon zich kronen tot keizer, nadat hij in een 

Concordaat het verbod op katholieke eredienst ongedaan gemaakt had.  

Daarin ligt ons aanknopingspunt voor deze tekst: de Notre-Dame tijdens de Franse 

Revolutie. 

1789. Eigenlijk bestaat er niet één gebeurtenis die we het begin van de Franse Revolutie 

kunnen noemen, het gaat om een lange keten van betekenisvolle feiten die samen "De 

Revolutie" vormden. Op 14 juli bestormde een groep opstandelingen de Bastille op zoek 

naar buskruit, een dag die we ons nu herinneren als de Franse Nationale Feestdag. Echter, in 

die tijd was het Franse koninkrijk bankroet, er heerste hongersnood7, filosofisch was er veel 

kritiek op het Absolutisme van de koning en in Amerika hadden reeds op 4 juli 1776 enkele 

staten zich gegroepeerd en hun onafhankelijkheid van de Britse kroon uitgeroepen. Louis XVI 

besliste daarom in 1789 om een Raad samen te stellen met vertegenwoordigers uit de 

"brede bevolking". Zonder het goed te beseffen tekende hij misschien zo zelf het einde van 

het Ancien Régime. 

Op 26 augustus werd door die Raad een lijst met burger- en mensenrechten opgesteld, maar 

die werd op dat ogenblik nog niet goedgekeurd door de Koning. Op 5 oktober geschiedde 

echter een ander belangrijk voorval, nl de "Mars van de Vrouwen naar Versailles". Een 

nieuwe hongersnood teisterde Parijs, en duizenden vrouwen verzamelden zich in een lange 

mars van Parijs naar het bekende koninklijke paleis te Versailles, ze sleurden zelfs met de 

hand enkele kanonnen mee. Ze eisten brood, de erkenning van de "Rechten" en de verhuis 

van de Koning naar Parijs. Zo gebeurde ook, hun eisen werden ingewilligd, op 6 oktober 

verlieten de Franse koning en koningin hun paleis, om het nooit meer weer te zien.  

 
6 Victor Hugo was bevriend met een pleitbezorger van het liberale katholicisme Charles de Montalembert, die 
in 1863 tijdens de "Mechelse Congressen" georganiseerd door Kardinaal Sterckx een opgemerkte voordracht 
hield "L'Église libre dans l'État libre" (https://archive.org/details/BRes112395/page/n7/mode/2up), welke Pius 
IX aanzette tot de verkettering van het liberalisme in de encycliek "Quanta Qura" in 1864. In die voordracht zei 
hij: 

" J'éprouve une invincible horreur pour tous les supplices et toutes les violences faites à l'humanité sous 
prétexte de servir ou de défendre la religion... L'inquisiteur espagnol disant à l'hérétique : la vérité ou la 
mort ! m’est aussi odieux que le terroriste français disant à mon grand-père : la liberté, la fraternité ou 
la mort ! La conscience humaine a le droit d'exiger qu'on ne lui pose plus jamais ces hideuses 

alternatives." 
7 Over de oorzaken van Franse Revolutie worden nog vele studies gemaakt, zo is er nu de theorie van een 
vulkaanuitbarsting in IJsland die het zonlicht in Europa verduisterde ( https://roaring.earth/this-volcano-
caused-the-french-revolution/ ), maar zulks leidt de aandacht weg van de andere factoren. Als metafoor wordt 
sms de revolutie met een vulkaanuitbarsting vergeleken. 
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In den beginne dacht men Frankrijk te hervormen tot een constitutionele monarchie. In 

1790, één jaar later, vierde men feest, koning en koningin zweerden trouw aan de nieuwe 

grondwet. Echter, deze hervormde monarchie mislukte. Louis XVI trachtte eerst te vluchten 

naar het buitenland, later wou hij Pruisen de oorlog verklaren in de hoop die oorlog te 

verliezen (en zo het oude regime te herstellen), nog later bleken er vele geruchten over 

samenzwering tegen het nieuwe Frankrijk binnen adellijke en koninklijke kringen. De 

republiek uitroepen leek de enige oplossing, zo gebeurde in 1792, de koning en de koningin 

werden in 1793 geëxecuteerd wegens hoogverraad, vier jaar (pas !) na de bestorming van La 

Bastille.  

De internationale en binnenlandse druk was echter dermate hoog dat het Franse parlement 

eveneens in 1793 besliste tot de installatie van een Noodregime om de revolutie te redden, 

het werd al snel een Terreurregime onder leiding van Maximilien de Robespierre. In het 

kader van deze politieke en maatschappelijk hoogspanning, en omdat er voor gewone 

mensen weinig veranderd was (ze waren nog steeds arm en hadden nog steeds honger), 

begon zich een "revolutie binnen de revolutie" af te tekenen, één van de expressies daarvan 

was een uitbundig en groots volksfeest op 10 november 1793, in Notre-Dame. 

De katholieke eredienst was op dit ogenblik verboden door het revolutionaire bestuur, de 

kerken hadden geen functie meer. Net zoals in de 4de eeuw het Katholicisme Romeinse 

tempels had gedesacraliseerd om ze daarna te gebruiken als katholieke kerken, zo ook nu 

werd Notre-Dame gebruikt als plaats voor een nieuwe cultus, de "Cultus van de Rede". Het 

volksfeest was opgedragen aan "De Godin van de Rede" (La Déesse Raison), de kathedraal 

werd even "Notre-Dame-de-la-Raison".  
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Ook nu wilde men geen idolen 

aanbidden, geen stenen 

beelden, en dus figureerde de 

knappe echtgenote van de 

organisator als godin van dienst8. 

Het feest werd opgeluisterd met 

dans en muziek, uitgevoerd door 

muzikanten en dansers van het 

Parijse Conservatorium. Eén van 

de belangrijke momenten was 

l'Hymne à la Déesse Raison, 

gecomponeerd door François-

Joseph Gossec9. Het feest was niet uitsluitend opgedragen aan de Rede, maar ook aan de 

Vrijheid, de Natuur en, uiteraard, de overwinning van de Revolutie, alles sterk geïnspireerd 

door de naturalistische filosofie van Denis Diderot10. 

Zoals ik reeds vermeldde, dit feest behoorde tot een soort "revolutie binnen de revolutie". 

De initiatiefnemers, Antoine-François Momoro en Jacques-René Hébert vonden dat de 

Revolutie haar doel miste, en dat was voor hen in de eerste plaats: brood voor de armen en 

betaalbare prijzen in de winkels11. Al doende echter, veranderden ze voor Robespierre van 

vrienden in vijanden, hij zag hen als een bedreiging voor zijn macht, het duurde niet lang of 

ze werden beschuldigd van samenzwering met de "vijanden van de Revolutie". 

Van Robespierre wordt gezegd dat hij connecties had met Engels katholieke kringen, hij vond 

de Cultus van de Rede maar niets, en liet die verbieden. In de plaats daarvan legde hij een 

rationalistische "Cultus van het Opperwezen" op. Hébert en Momoro werden beschuldigd 

van atheïsme, en dat was, aldus Robespierre, iets aristocratisch en dus verwerpelijks. 

 
8 Mogelijk ligt hierin een bron van de beeldvorming van de revolutionaire "Marianne", al kan de naam gewoon 
verwijzen naar een gebruikelijke volkse meisjesnaam, naar een Joodse onafhankelijke vrouw, of naar de 
Romeinse godin Libertas (zie later) 
9 Van F.J. Gossec is nu nog muziek bekend op concertpodia, zoals deze Tambourin: 

https://www.youtube.com/watch?v=vG3-oUfxZ6k de Gavotte: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2j8Kakhg9A, of deze Symfonie: 

https://www.youtube.com/watch?v=V9xf9JtJYrU  

F.J. Gossec was van Belgische afkomst (Henegouwen) en liet zich begraven naast één van zijn vrienden, de 

Luikenaar André Grétry, die tot inspiratie diende van het 5de vioolconcerto van Henri Vieuxtemps 

(https://www.youtube.com/watch?v=bIX_qFHlItM) , leraar van Eugène Ysaye, op zijn beurt stichter van de 

Koningin Elisabeth Wedstrijd. De zoon van de leraar van Vieuxtemps, Charles de Bériot, was pianoleraar van 

Maurice Ravel. De Bériot zelf was opgeleid binnen de school van G.B. Viotti. F.J. Gossec was ook goed bevriend 

met W.A. Mozart. In al deze contacten is een belangrijke (religieuze) maçonnieke connectie aanwezig. 

Niettemin was Marie-Antoinette de meter van één van de kinderen van Grétry. 

10 Denis Diderot volgde voor een belangrijkdeel het sentimentalisme van Shaftesbury, dwz met de Natuur als 
bron van moreel handelen. 
11 Omwille van economische onkunde slaagde de revolutionaire regering er niet in om de prijzen te 
controleren. 
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Onderliggend echter, was er nog veel meer, aan de basis lag een belangrijk economisch 

belangenconflict. 

Het verhaal van Jacques-René Hébert is dubbelzinnig, 

complex en controversieel. Enerzijds is er genoeg om hem, 

"vanuit het licht van de geschiedenis", negatief te 

beoordelen. Van eenvoudige komaf, zag hij in de Revolutie 

en diens persvrijheid een kans om een tijdschrift te 

publiceren, "Le Père Duchesne", waarin hij op een volkse en 

vloekende stijl commentaar gaf op al wat er gebeurde. Het 

blad kende een groot succes, zijn mening telde, maar hij 

schreef al doende velen naar het schavot. Hij kende geen 

genade voor de vijanden van de revolutie, en legde 

geregeld bedenkelijke getuigenissen ten laste af12. Tot het 

zijn beurt was om veroordeeld te worden. Hij had de rust 

van Louis XVI bewonderd toen die zijn doodsvonnis 

aanhoorde, maar zelf schreeuwde hij het uit, uren en uren 

aan een stuk, hij wou niet naar de guillotine. Wie wel?  

Anderzijds was hij als atheïst en anti-clericaal gehuwd 

met een voormalige kloosterlinge. Die had een 

kruisbeeld opgehangen in de huiskamer, hij schreef 

dan maar net eronder op de muur "Jésus sans-

culotte"13, waardoor Jezus voor hem iemand was die 

voor de armen opkwam. Daar kon hij zich mee 

verzoenen, en godsdienst was verder geen twistpunt 

in hun relatie. In tegenstelling tot de bekende 

Verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau14, was hij 

een uitdrukkelijk voorstander van vrouwenrechten, 

hij begroette de (tijdelijke) afschaffing van slavernij 

met veel enthousiasme. En dus ook: hij organiseerde 

mee het volksfeest voor "La Déesse Raison". De 

"Cultus van de Rede" en maatschappelijke 

emancipatie gingen in deze kringen hand in hand, het 

was zelfs de bedoeling om arm en rijk met elkaar te verzoenen. Wetenschap was hier 

onverbrekelijk verbonden met emancipatie. 

 
12 Op dit vlak was hij zeker een fanaticus, anderzijds dient gezegd dat het onderwerp "Hoe democratisch 
omgaan met de vijanden van de democratie ?", nog steeds een principieel probleem is. 
13 De "sans-culottes" werden zo genoemd omdat ze geen spanbroek droegen zoals de toenmalige adel. 
Ironischer wijze was hun brede, gewone gestreepte werkmansbroek meer broek dan die van het adellijke 
standaardpak. Als groepsaanduiding verwees de naam niet alleen naar mannen, maar ook naar de vrouwen 
van deze maatschappelijke stroming, die droegen een rok met streepjes. Hun ambitie was het opheffen van 
armoede. 
14 Rousseau was een anti-feminist, zoals blijkt uit zijn polemische briefwisseling van Mary Wallstonecraft 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft ) (het debat zie bv 
http://www.womeninworldhistory.com/lesson16.html ). 
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Maximilien de Robespierre was daarentegen eerder de vertegenwoordiger van de begoede 

klasse. Veel heeft hij niet gewonnen met het uit de weg ruimen van Hébert en zijn 

medestanders, en met het opleggen van zijn "Cultus van het Opperwezen". Enkele maanden 

na de terechtstelling van Hébert vond de Nationale Conventie dat het welletjes geweest was 

met de meer en meer dictatoriale neigingen van Robespierre. Hij werd geëxecuteerd op 28 

juli 1794, waarmee een formeel einde kwam aan de Terreur. 

70 jaar later was er in Japan eveneens een grote omwenteling, eerder in omgekeerde zin. 

Onder de slogan "Leve de Keizer en weg met de barbaren" zetten opstandige samoerai na 

een bloedige burgeroorlog de Shogun af. Hij wou van Japan een soort republiek maken, 

werd daarin gesteund dor Franse soldaten en tegengewerkt door de Engelsen, die in Japan 

een constitutionele monarchie wensten. Al snel echter trok de nieuwe keizer de kaart van de 

modernisering, en Japan industrialiseerde15 en militariseerde in ijltempo. Rond 1900, 40 jaar 

na de herinvoering van het Keizerrijk, was Japan een militaire grootmacht geworden. Om 

alles politiek te stroomlijnen introduceerde de Japanse regering als nationale identiteit een 

samoerai-cultus16, waarbij iedere Japanner  "als een samoerai" absolute gehoorzaamheid 

verschuldigd was aan de Keizer. Door deze militaristische industrialisering moest Japan 

zichzelf en heel Oost-Azië kunnen bevrijden van de Westerse invloed. Net als op datzelfde 

ogenblik in Europa gebeurde, hebben we hier wetenschap en technologie in functie van 

onderwerping en van de ontwikkeling van een oorlogsmachine. 

En, tot slot van deze beschouwing over de Notre-Dame, sta ik graag even stil bij het verhaal 

de kleine Gustave, in 1832 te Dijon geboren uit het huwelijk van François Boenickhausen 

(Bönickhausen) en Catherine Moneuse. Vader was een huzaar geweest in het leger van 

Napoleon, moeder ontpopte zich tot een succesrijke self-made onderneemster in de 

steenkoolnijverheid. Gustave was een slimme jongen en studeerde in 1852 af in Parijs als 

wat we nu "scheikundig ingenieur" zouden noemen. Hij kon onmiddellijk aan de slag in een 

fabriek van zijn oom, maar die was een vurig voorstander van de Republiek. Op zeker 

ogenblik hadden de Bonapartistische vader en de Republikeinse oom kletterende ruzie, een 

ruzie waarvan het eerste gevolg het ontslag van Gustave was uit de firma van zijn oom.  

Moeder Cathérine had echter een heel uitgebreide industriële vriendenkring, en zo kon 

Gustave aan de slag bij Charles Nepveu, die staal en machines produceerde. Charles 

ontdekte al heel snel het bijzondere talent van Gustave. De firma "Nepveu & Comp." ging 

echter een jaar later failliet, ze werd overgenomen door een Belgische firma "Pauwels et 

Compagnie"17, waar Gustave als 25-jarige al snel een topfunctie kreeg binnen de Parijse 

filiaal. Hij zou er zeven jaar blijven en zijn eerste meesterwerken realiseren, waaronder een 

wonderlijke brug te Bordeaux. In 1866 stichtte Gustave zijn eigen firma. De politieke 

 
15 Rangaku, "Het Nederlandse Leren", was in Japan de naam voor wetenschappelijke studie, omdat de 
Nederlandse kolonisten de enige toegelaten bron van die kennis was tijdens het shogunaat (Zie: 
https://www.wikiwand.com/en/Rangaku)  
16 Europese ridderidealen 
17 "Brug van Boom" over de Rupel in Klein Willebroek, gebouwd door de Weduwe Van Enschodt en de firma 
Pauwels, was een goed voorbeeld van de kernactiviteiten van deze onderneming. Zie: https://www.les-ponts-
metalliques-historiques-belges.com/uploads/5/3/4/4/53444301/p049p_pont_van_enschodt-
boom_v03_mb_28.03.2021.pdf  
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spanningen tussen Frankrijk en Duitsland liepen toen erg hoog op, omwille van zijn Duitse 

naam werd hij er zelfs door kwatongen van beschuldigd een Duitse spion te zijn. Hij liet 

daarom zijn naam dan maar veranderen, en noemde zich naar de geboortestreek van zijn 

voorvaderen. Voortaan ging hij door het leven als Alexander-Gustave Eiffel.  

Frankrijk en de USA waren toen geëngageerd in een 

gezamenlijk project, een Vrijheidsbeeld voor New-York, 

geïnspireerd op de Romeinse godin Libertas. Na het 

plotse overlijden van de ontwerper in 1879, kreeg Eiffel 

deze opdracht. Hij gooide het project helemaal om: hij 

ontwierp een metalen binnen-geraamte, waarrond de 

rest van het beeld zou aangemaakt worden. Zo werd het 

in Parijs vervaardigd en naar New-York vervoerd. Later 

ontwierp hij een grote, zeer hoge metalen toren voor de 

wereldtentoonstelling van 1889, de Eifeltoren dus, het is 

geen publiek geheim, die de Notre-Dame voor altijd 

kwam vergezellen in het Parijse panorama. 

Toen in 2019 een hevige brand de Notre-Dame trof, was het eerste voorstel van Emmanuel 

Macron om de binnenkanten en het dak te restaureren met moderne constructie van metaal 

en glas. Men dacht er een architectuur-wedstrijd voor uit te schrijven. Het zou, als het ware, 

een Eifeltoren binnenin de Notre-Dame worden. Begin dit jaar werd echter beslist om de 

Notre-Dame te herstellen in oorspronkelijke staat, met balken van honderdjarige eiken die 

uit heel Frankrijk gerekruteerd zullen worden. Immers, sinds "De Revolutie" is de kathedraal 

Frans staatseigendom. De restauratie is een hele klus, waarbij wetenschap en technologie 

centraal staan. 

Wetenschap: emancipatie of onderwerping? Wetenschap in onze samenleving heeft vele 

gezichten. Wetenschap is ook een bijzonder krachtig gegeven, en dus rijst de vraag hoe we 

die kracht constructief kunnen gebruiken18. Laat ons, om die vraag te kunnen 

beantwoorden, eerst kijken naar de destructieve aspecten van wat we "De Wetenschap" 

kunnen noemen, zeker nu wetenschap zich meer en meer presenteert als "de enige te 

volgen Weg". Niet om aan de klaagmuur te gaan staan, maar om punten te weerhouden 

voor een beschouwing over de voorwaarden waarbinnen wetenschap niet-destructief, of, 

nog beter, constructief kan zijn in onze samenleving.  

 
18 Had in de 16de eeuw Cornelius Agrippa, in zijn "De Vanitate" al niet gesteld dat wetenschap zich op menselijk 
welzijn moest richten? 
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Allereerst is er de vraag naar geweld en onmenselijkheid binnen de beoefening van 

wetenschap. Die problematiek werd al heel snel opgepikt, bv. in het pakkend schilderij uit 

1760 van Joseph Wright19, "Een experiment met een vogel in een luchtpomp".   

Het schilderij toont een scène in familiekring waarbij wonderen van de toenmalige nieuwe 

wetenschap werden getoond. Zaken als lucht en dampkring waren minder bekend, en, voor 

wie het nog niet wist, bestond er een experiment om aan te tonen dat men zonder lucht niet 

kan leven, zelfs een vogel niet. Iedere aanwezige weet wat er met de vogel onder de 

luchtpomp zal gebeuren, de ene is onverschillig, de andere in gedachten, nog anderen kijken 

met afschuw bij het aanschouwen en in het bewustzijn van deze nutteloze dood. 

Ook in haar prachtige boek "Habiter en oiseau", vermeldt Vinciane Despret20 

"wetenschappelijke experimenten" waarbij een vogelpopulatie in een bos voor de helft 

wordt verjaagd of uitgemoord, om na te gaan hoe de andere helft zal reageren. In naam van 

het wetenschappelijk onderzoek worden vele misdaden begaan en wantoestanden 

gecreëerd, die onbesproken en onvoldoende bekritiseerd blijven. 

 
19 Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_experiment_met_een_vogel_in_een_luchtpomp  
20 Zie: http://www.vincianedespret.be/2019/11/habiter-en-oiseau/  
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Het eerste punt gaat dus over de veel voorkomende onmenselijkheid van het 

wetenschappelijk bedrijf, zowel in de proeven21 als in de resultaten22. Als contrast in 

positieve zin is er het constructieve werk van Diane Fossey en Jane Goodall, of Frans de 

Waal, die met hun werk meer respect wisten te scheppen voor mensapen. 

Een tweede probleempunt is het verwarren van wetenschappelijkheid en verificatie, 

waardoor een categorie van "wetenschappelijk bewezen" en daardoor "moeilijk te 

ontkennen" waarheden zou ontstaan. Voor Karl Popper was echter niet verificatie maar 

falsificatie het wezenskenmerk van wetenschappelijkheid. Hoe moet men dit begrijpen? 

Ik las ooit een bewering "dat het wetenschappelijk bewezen is dat er binnen 200 jaar geen 

mannen meer zullen bestaan". Men kan nu biotechnisch eicellen samenvoegen, en daarmee 

is de rol van de man als eicelbevruchter uitgespeeld en de hele mannelijke subsoort 

overbodig geworden. Jaja, "wetenschappelijk bewezen". Wat zou Karl Popper vanuit zijn 

falsificatie-perspectief hierover kunnen gezegd hebben? Naast het onzinnige van de 

veronderstelling zelf, is het onmogelijk om een test te verzinnen om deze uitspraak te 

toetsen, er zou een teletijdmachine voor nodig zijn. Daardoor is die stelling niet 

wetenschappelijker dan "Binnen 200 jaar zijn er alleen nog roze olifantjes", en zo is deze 

"wetenschappelijk bewezen" waarheid louter oncontroleerbare speculatie23. 

Anders gezegd: wetenschappelijkheid is een kwestie van methode, niet van waarheid. 

Kennis die tot stand gekomen is volgens niet-wetenschappelijke methoden, kan even goed 

waar zijn, wetenschappelijke kennis kan even goed geheel of gedeeltelijk onwaar zijn. 

Wetenschappelijk kennis is geen boek met "Bewezen Waarheden", ook niet met "Tijdelijke 

 
21 Zie ook: mijn vroegere tekst "Mensapen in nood": http://www.dignita.be/Mensapen_in_Nood.pdf  
22 Van Hiroshima tot 5G, wetenschap kan een instrument zijn van repressie en massavernietiging. 
23 Zie bv het incident met de groep Måneskin tijdens het Songfestival van dit jaar, met onterechte 
mediabeschuldiging: een test weerlegt de verdachtmaking. 
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Waarheden"24, maar een lijst van principieel onzekere inzichten die volgens een testbare 

methode bereikt werden. Daarom was Karl Popper, een beetje provocatief, van mening dat 

alleen die stellingen wetenschappelijk zijn waarvan je kan bewijzen dat ze fout zijn. Voor Karl 

Popper was wetenschappelijkheid testbaarheid ("het falsificatieprincipe"). Voor hem 

bestond er ook geen "wetenschappelijke voorspelbaarheid" omdat de toekomst altijd open 

en niet-gedetermineerd is (dwz het is geen film waarvan de prentjes al vast liggen).25 

Verificatie leidt daarentegen naar een gesloten denken en naar dogmatiek. Onzekerheid is 

een basiskenmerk van wetenschappelijkheid, wat wetenschappelijke bescheidenheid meer 

dan nodig maakt26.   

Als derde punt is de vraag of alles wat wetenschappelijk of technologisch mogelijk is, daarom 

ook moet. Waarom is het echt nodig raketten naar Mars te sturen? Waarom zouden we de 

bodem van de diepzee gaan belasten met mijnbouw en zo de fundamenten van het leven op 

Aarde in gevaar brengen? Waarom zouden we met genetisch manipulatie menselijke 

organen kweken in apen als vervanging van menselijke donor-organen voor transplantaties? 

Het is niet omdat het technisch mogelijk is, omdat het kan, dat het verantwoord is, laat 

staan "moet". 

Wetenschap kan ons leren hoe we op de bodem van oceaan grondstoffen kunnen winnen, 

of hoe we een raket naar Mars kunnen brengen, maar wetenschap kan de vraag niet 

beantwoorden waarom we dit eigenlijk zouden willen doen. Die vraag behoort tot het 

domein van het morele denken. 

 
24 Met klem kan ik dan ook een concept als "voortschrijdend inzicht" afwijzen. 
25 Zie Karl Popper,bv. " The Open Universe" en "The Open society and its enemies" 
26 Deze visie gaat terug op een lange traditie die in Europa startte met Pyrrho van Elis, die Alexander de Grote 
vergezelde tot in India en in contact kwam met de Indische filosofie (https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrho), en 
wiens gedachten later omgekeerd het Boeddhisme beïnvloedden. 
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Dit derde punt sluit nauw aan bij het vierde: de 

geboorte van een "wetenschappelijk 

dogmatisme". Vandaag is wetenschap 

veranderd in het tegendeel van haar 

bedoeling. Ik beperk me hier tot een 

opsomming van enkele probleempunten.  

 Filosofisch scepticisme werd vervangen 

door wetenschappelijk scepticisme. Waar 

scepticisme zich normaal vragen stelt bij de 

geldigheid van kennis, wordt nu wetenschap 

tot een soort censuurcommissie gemaakt 

waartegenover iedereen zich moet 

verantwoorden. 

 "Wetenschapsontkenning" is de nieuwe 

Godslastering. We beleven een idolatrie van de 

wetenschap. "Verboden te twijfelen" is de 

nieuwe boodschap, men mag niet "van de weg 

af geraken" of "zich van de wetenschap 

verwijderen". Wetenschap lijkt een nieuw 

geloof geworden, de "experten" vormen een nieuwe priesterklasse. De hedendaagse 

wetenschap is autoritair en eurocentrisch. 

 Door het gebruik van "peer-review" wordt onafhankelijk en zelfstandig onderzoek 

onmogelijk. De "wetenschappelijke peer-group" werkt dikwijls ook als een soort zelf-

bevestigende censuur. Dit is identiteitspolitiek binnen de wetenschap. 

 In omgekeerde zin is "Groen" en "Gezond" de nieuwe vroomheid ("het nieuwe 

katholiek"). Een bijzondere expressie daarvan is de wetenschapsbeleving nu ten tijde 

van het Coronafascisme, waarbij wetenschap misbruikt wordt om zelfbeschikkingsrecht 

te schenden. 

 Wetenschappers geven hun mening over van alles en nog wat, soms geven ze advies. 

Probleem is echter dat er niet zoiets bestaat als een "wetenschappelijk advies", zulks is 

gewoon de persoonlijke morele voorkeur van iemand die toevallig wetenschap als 

beroep heeft. Wetenschap omvat niets meer dan feitenkennis, geen waardering. 

 Een andere toepassing van die dogmatische wetenschap zijn alle aspecten van het 

"Smart City" of "Smart Living" project, welk mogelijk gemaakt zal worden door de 

introductie van 5G en 6G netwerken. Die maken een permanente en volledige digitale 

verbondenheid (en daarmee bv. ook tele-geneeskunde binnen een surveillancestaat) 

mogelijk. Hier staat wetenschap in functie van vrolijkheid, vlotheid, veiligheid, en vooral 

van ontmenselijking en voorwaardelijkheid. In deze samenleving zijn alleen mensen 

welkom die beantwoorden aan een heel specifiek profiel, en dan soms nog in naam van 

inclusiviteit of ecologische zorgvuldigheid. 
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De nieuwe "Cultus van de Wetenschap"27 met daaraan gekoppeld de nieuwe verafgoding 

van de technologie, staat in dienst van het nieuwe "Smart Living" in deze"Smart World". Die 

zou tegelijk ook "Groen" zijn, een propaganda waarmee de algemene ecologische 

bezorgdheid misbruikt wordt. Vraag is echter of we zulk een super-controle in een digi-

wereld wel willen - een wereld waarin je alleen meetelt als je inlogt met een QR-code - en of 

wetenschap hier niet in een maatschappelijk destructieve kracht is getransformeerd, 

volledig tegengesteld aan haar oorspronkelijke idealen. 

Laat ons eerst even terugblikken op de reeds bereikte inzichten. Wetenschappelijkheid is 

geen kwestie van waarheid maar van methode, alle wetenschappelijke kennis is tijdelijk en 

onzeker. Die kennis is nooit meer dan een rauwe grondstof voor het morele denken, 

wetenschap kan ons leren hoe we een doel kunnen bereiken, maar niet of dit doel wenselijk 

is. Een "wetenschappelijk advies" bestaat niet: meningen van wetenschappers zijn geen 

feiten. Het zijn meningen. 

Van oorsprong was wetenschap als project verbonden met het streven naar emancipatie, 

maar de geschiedenis leert dat wetenschap en technologie ook gebruikt werden voor 

repressieve en dehumaniserende doelen. In niet weinig gevallen veroorzaakt ook het 

wetenschappelijk onderzoek zelf nodeloos en onverantwoord leed. Wetenschap heeft een 

menselijkheid nodig in methode en resultaat. Vandaag beleven we een ware dogmatische 

"Cultus van de Wetenschap" in functie van het realiseren van een " Smart Living-cultuur". 

We hebben een technologie in dienst van de menselijkheid nodig, geen mensheid in dienst 

van de technologie. 

 
27 In de krant "De Standaard" bv schrijft men bij "de vaccingids": ."Corona levert minstens één grote winnaar 
op: de wetenschap". Bij de "beveiliging" van Marc Van Ranst in een safe-house, schreeuwde Luc Sels, de rector 
van KU Leuven: "Dit is een aanslag op de wetenschap !". 
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Willen we een andere wereld, dan hebben we ook een andere, een emancipatorische plaats 

voor de wetenschap in onze samenleving nodig. Welke zou die kunnen zijn? 

Wetenschap zou daartoe een onderdeel moeten zijn van het streven naar een harmonische 

samenleving. Zulks is het onderwerp van het eerste van de "Vier Boeken" van de Daoxue, 

het Neo-Confucianstische "Grote Leren" binnen de filosofie van Zhu Xi (1130-1200). Daarin is 

een acht-stappenplan opgenomen welk begint bij Gewu, "Onderzoek van Alle Dingen". 

Gewu verschilt duidelijk van wat men in het Westen "Vrij Onderzoek" noemt, omdat het zich 

als onderzoek richt op de morele essentie van een onderwerp. Echter, daartoe is eveneens 

feitenkennis nodig. In deze holistische benadering zal men zich in een onderwerp verdiepen 

tot men (plots) begrijpt waarover het gaat, in alle verbanden. Dit inzicht is moreel omdat het 

gegrond is in de menselijke natuur, waardoor een morele reflex geactiveerd wordt. Wie bv 

diepzeemijnbouw begrijpt in alle facetten, en begrijpt welke vernietigende kracht daarvan 

kan uitgaan (= feitenkennis), die zal als het ware vanzelf inzien dat dit louter commerciële 

project moreel laakbaar is. Immers, ecologisch inzicht is ook wetenschap. Louter 

feitenkennis is de grondstof voor het morele beslissen en handelen, maar niets meer.  

Kennis is een noodzakelijk onderdeel van zelfstandig denken. Wanneer wetenschap 

totalitair, dogmatisch en doctrinair wordt, dan keert ze zich tegen zichzelf. Door kennis 

verworven langs zelfstandig denken ontstaat het evenwicht van gezag en "tegen-gezag". Net 

als ten tijde van Galileï in Europa, was dit ook een lastig thema in China. In de 12de eeuw 

waren de Chinese keizers van mening dat zij het ideaal van de "Wijze Koning" belichaamden. 

Wie zelf een eigen filosofie presenteerde, zoals Zhu Xi deed, was daardoor een gevaar voor 

het staatsgezag28. De privé-academies stonden tegenover de officiële scholen. Zhu Xi hing bij 

gevolg een hele tijd een doodsvonnis boven het hoofd, maar zo ver is het nooit gekomen. 

Veel later werd zijn leer tot officieel curriculum verklaard, waardoor het een onderdeel van 

het staatsgezag werd en het gezagsconflict ten dele verdween.  

Het thema van gezag en "tegengezag" is 

echter aanwezig gebleven in de Cheng-Zhu-

school, de Daoxue, en culmineerde in het 

begin van de 17de eeuw in de werking van 

de Donglin academie (van o.m. Gao 

Panlong). Die academie was dan ook de 

laatste in haar soort, zij werd het onderwerp 

van de meest bloedige repressie ooit29 in 

China. Daarna was daar elke vorm van 

"factionalisme", van tegengezag, officieel 

verboden30. Het Chinese Keizerrijk was geen democratie, net zo min als het Europese Ancien 

Régime van die tijd, al waren de kiemen wel aanwezig. 

 
28 Zie Cho-Ying Li en Charles Hartman, "A Newly Discovered Inscription by Qin Gui": 
https://www.academia.edu/34489998/A_Newly_Discovered_Inscription_by_Qin_Gui_Its_Implications_for_the
_History_of_Song_Daoxue  
29 Zie John W. Dardess "Blood and History in China, The Donglin Faction and its Repression". 
30 Zie Ari Daniel Levine, "Divided by a Common Language", factional conflict in late Northern Song China". 
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Democratie wordt vandaag terecht bekeken als een essentieel onderdeel van de 

mensenrechten, nochtans bestaat er geen democratie zonder tegengezag en oppositie. 

Wordt wetenschap doctrinair, als experten-cultus of gewoon als cultus van "bewezen 

waarheden", dan wordt wetenschap een bron van anti-democratie, een macht in functie van 

repressie en onderwerping, politiek of economisch. Hierin ligt een deel van de problematiek 

van de Smart Cities en het Smart Living, dwz wetenschap als onderdeel van een door 

veiligheid geobsedeerde surveillancestaat of zelfs politiestaat.  

 

Er bestaat al evenmin een democratie zonder pluralisme, secularisme en religieuze 

tolerantie31. Als wetenschap tot een staatscultus wordt, draagt ze bij tot een 

antidemocratisch "Pensée Unique"32. Ook daarom is het noodzakelijk dat wetenschappelijke 

kennis enerzijds gewaardeerd, maar anderzijds eveneens beperkt wordt tot de bescheiden 

plaats die haar toekomt, zoals ik reeds vermeldde, als rauwe grondstof voor het morele 

denken. Niet meer, niet minder. Zonder idolatrie, opdat wetenschap zou kunnen bijdragen 

aan een meer vervullende, vrije en gelukkige mensheid, niet aan de onderwerping ervan. 

 
31 Een knap werk over het verband tussen die aspecten is "Anxieties of Coexistence" van de Indische schrijfster 
Neera  Chandhoke. 
32 Een "Pensée Unique" is erger dan "politiek correct". Het verwijst naar een toestand waarin alleen en alleen 
de officiële of de gangbare mening is toegestaan. Als voorbeeld is er de "Wet tegen het separatisme" van 
Emmanuel Macron in Frankrijk, en een verschuiving naar zwaar strafbare opiniedelicten in België. 


