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Meermaals is 1543 aangestipt als een voor de wetenschap bij- 
zonder merkwaardig jaar. Het kende immers de publikatie van 
twee baanbrekende boeken. Enerzijds was er Copernicus' De Re- 
volutionibus Orbium Caelestium, een konceptuele innovatie 
van de eerste rang, en anderzijds was er Vesalius' De Humane 
Corpons  Fabrica, een innovatie in de pikturale weergave van 
nauwkeurige observatie via het gedrukte boek. Ingenieuse wis- 
kundige berekening en minutieuse observatie bleken aldus in 
datzelfde jaar verenigd in de basispublikaties voor astrono- 
mie en anatomie. In de sciÃ«ntisties wetenschapsgeschiedenis 
wordt dit jaar dan ook begroet als het symbool voor de Weten- 
schappelijke Revolutie: de periode van Galilei, Kepler, Har- 
vey, Boyle die haar bekroning vond in Newton. Die wetenschap- 
pelijke ontdekkingen en veranderingen op basis van een kombi- 
natie van wiskunde en observatie lijken zo ingrijpend dat men 
nog nauwelijks aandacht schenkt aan het materieel substraat 
dat bun totstandkoming mogelijk maakte: bet gedrukte boek. 
Boeken en tijdschriften zijn zo zeer tot het vaste instrumen- 
tarium van wetenschapsbeoefening gaan behoren dat we er nog 
amper aan denken. De baanbrekende werken van de Wetenschappe- 
lijke Revolutie behoren evenwel ook tot de eerste generaties 
van wetenschappelijke boeken die als gedrukt hoek tot stand 
zijn gekomen. Maakt het veel uit? Met de snelle verbreiding 
van computeftekstverwerking lijken specifieke representatie- 
technologieÃ« minder en minder belangrijk. Teksten hoeven 
niet langer te worden gearchiveerd in termen van papieren do- 
kumenten maar kunnen nu ook worden bewaard op schijf, op band, 
in ASCI-kodes, voluit of in gekomprimeerde vorm. Maakt het 
iets uit of we ze via computernetwerken op het scherm van een 
computer lezen of in de bibliotheek in gedrukte vorm uit de 
rekken halen? Hoe we de tekst toegankelijk maken lijkt niet 
zo'n belangrijk punt. Van belang is alleen wat in de tekst 
staat. 
Nu de computer de kommunikatietechnologie in de wetenschap 
mogelijk diepgaand zal beÃ¯nvloeden is het het juiste moment 
om na te trekken in hoeverre de wetenschap zoals wij haar 
kennen afhankelijk is van en mede bepaald wordt door de kom- 
munikatie- en representatietechnologie waarop zij sinds eeuwen 
steunt: het gedrukte boek (meer recent: het gedrukte tijd- 
schrift). Het zou wel eens kunnen dat de wetenschap die wij 
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kennen meer medium-afhankelijk is dan we denken. Wat is de 
origine van die technologie waarvan "desktop publishing" en 
computer-netwerk-kommunikatie de meest geavanceerde vormen 
blijken te zijn? 

Het boek zoals we het nu kennen, en zelfs het met de hand ge- 
schreven of gekopieerde hoek van vÃ“Ã de boekdrukkunst, is op 
zichzelf genomen reeds het eindpunt in een lange evolutie. Er 
was allereerst de ontwikkeling van het schrift en de ontdek- 
king van het alfabet, op zichzelf reeds een kognitieve revo- 
lutie van het nivo van de grootste wetenschappelijke ontdek- 
kingen. Er was de ontwikkeling van het materieel substraat 
met de gebakken kleitabletten van de BabyloniÃ«r en AssyriÃ«r 
waarin moeilijk kurven konden worden geproduceerd (vandaar: 
spijkerschrift) of de bast van de papyrusplant waarvan men de 
beschreven bladen aan elkaar lijmde en oprolde tot een cilin- 
der (een "volumen"). Er was het gebruik van perkament, ontwik- 
keld een paar eeuwen vÃ“Ã Christus, dat naderhand in Europa 
ging domineren en dat in samengevouwen vorm "katerns" oplever- 
de die dan in een "codex" werden samengebonden. Het gebonden 
manuskript boek is reeds een verfijnde representatie-technolo- 
gie en de verleiding is groot, zoals Eisenstein (1979) aan- 
geeft, om het gedrukte boek te beschouwen als een laatste stap, 
de massifikatie van een produkt waarvan de kognitieve innova- 
ties reeds in vroegere ontwikkelingsfasen werden verwezenlijkt. 
Het gedrukte boek brengt aan velen wat vroeger voorbehouden 
was aan een elite. Deze lijn van beschouwen onderschat even- 
wel de kognitieve gevolgen van de daarmee samengaande standaar- 
disatie. Dit komt vooral tot uiting wanneer we orale en skri- 
bale (d.i. met de hand geschreven en gekopieerde teksten) 
transmissie van teksten en ideeÃ« vergelijken met de transmis- 
sie via produkten van de boekdrukkunst. 

l .  O r d e  en s k r ~ b a l e  kultuur 

Ondanks het werk van geletterde slaven bij de romeinen en van 
kopiÃ«rend monniken in de middeleeuwse abdijen blijven boeken 
relatief zeldzame objekten vÃ³Ã 5450, het tijdstip van de ont- 
wikkeling van de boekdrukkunst. Hoewel ze voor het bewaren 
van informatie (voor onze huidige tijd) essentieel zijn geble- 
ken hebben ze bij de verspreiding ervan toentertijd geen be- 
langrijke rol kunnen vervullen. VÃ³Ã de boekdrukkunst blijft 
de verspreiding van schrift en woord in vergaande mate steu- 
nen op orale transmissie. Het boek heeft er als het ware het 
statuut van erg dure geavanceerde technologie waarnaar men 
bewonderend opkijkt maar die men zich zelf in het dagelijks 
leven niet kan veroorloven. Het "boek der boeken", de bijbel 
(afgeleid van het grieks "biblion", gebaseerd op "biblos", de 
naam van de papyrusplant) is dan ook in die periode het cen- 
trale objekt van een leer die verder hoofdzakelijk oraal wordt 
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verspreid. Het boek geeft autoriteit aan die leer maar is 
niet instrumenteel in de transmissie ervan. Het is van be- 
lang te onderkennen aan de hand van welke mechanismen een 
orale kultuur ideeÃ« verspreidt en bewaart. 
In een orale kultuur domineert het gesproken woord. Informa- 
tie en ideeÃ« worden overgedragen via mondeling onderricht. 
Het bewaren ervan geschiedt via het reciteren en memoriseren. 
Memorisatie is aldus een belangrijke aktiviteit en wordt als 
een kunde gekultiveerd. De tekst wordt ook dusdanig gekon- 
scrueerd dat memoriseren erdoor wordt vergemakkelijkt. R i j m ,  
r i t m e ,  k a d e n s  en m e l o d i e  zijn vormaspekten van een tekst die 
in een orale kultuur duidelijk een kognitieve betekenis heb- 
ben. Het zijn primitieve data-strukturen die het letterlijk 
bewaren van tekstuele gegevens vergemakkelijken. Liederen 
kunnen aldus ook worden beschouwd als aktieve vormen van 
tekstpreservatie. Een kultuur waar teksten vlot worden gere- 
produceerd en toegankelijk zijn, reduceert deze kognitieve 
funkties tot meer perifere estetiese aspekten. 
Met de hand gekopieerde teksten zijn, hoe arbeidsintensief 
ook wat hun prbduktie betreft, toch ontzettend veel efficiÃ«n 
ter als preservatiemiddel dan verbale memorisatietechnieken. 
Nochtans is ook dit bewaarsysteem aan storingen onderhevig 
die de kognitieve verwerking van de aldus doorgegeven infor- 
matie onverwacht sterk beperken. De zwakke schakel in de 
transmissie van informatie via transkriptie is in het kopie- 
ren zelf te lokaliseren. Het prototypiese ontwikkelingspa- 
troon van een reeks met de hand overgeschreven teksten is 
vergelijkbaar met de graduele vervorming en degradatie van 
de opeenvolgende reprodukties van tekeningen van gezichten 
of dieren in Bartlett's geheugenonderzoek (1932). Bartlett 
liet een groep proefpersonen Ã©Ã voor 6411 een tekening repro- 
duceren. Aan de eerste werd een gestileerde voorstelling van 
een vogel getoond. Nadat deze tekening verwijderd was diende 
de proefpersoon deze uit het geheugen na te tekenen. Een 
tweede proefpersoon werd alleen de tekening van de eerste ge- 
toond met dezelfde opgave. Een derde kreeg alleen de teke- 
ning van de tweede te zien. Vrij snel degradeert de tekening 
en wat verrassend is: heel nieuwe interpretaties duiken op: 
in Barcleet's bekende voorbeeld wordt de vogel een kat. Ter- 
wijl de kleine wijzigingen die in iedere fase van de repro- 
duktie aangebracht worden op zichzelf onschadelijk lijken, 
laat hun globaal effekt toch een ernstige afwijking van de 
oorspronkelijke afbeelding zien (zie fig.[ op de volgende 
pagina). 
Dit patroon blijkt ook van toepassing op het overschrijven 
van teksten. Een verrassend klein aantal generaties van ko- 
pieÃ« (dit wil zeggen: kopieÃ« van kopieÃ« van kopieÃ«n enz.) 
volstaat om een afbeelding of een tekst ingrijpend te veran- 
deren. Aantasting en vervorming van de data of de boodschap 
is kenmerkend voor iedere handschriftelijke reproduktie. 
Niet alleen toevallige kopieerfouten zoals schrijf- en stel- 



fouten zijn verantwoordelijk voor wat Eisenstein "tekst-" of 
"schriftverglijding" ("textual" or "scribal" drift) noemt. 
Ook bewuste pogingen van de kopieÃ¯s om de tekst te verbete- 
ren en aan te passen door middel van aanvullingen of wegla- 
tingen, dragen bij tot verschuivingen, met een stijgende ver- 
warring als gevolg, en dit zowel wat afbeeldingen als teksten 
betreft. Zo kunnen afbeeldingen, nog in nauwe koppeling aan 
de orale kultuur, eerder gekozen worden als geheugensteun dan 
als verduidelijking van de tekst, als ze al niet helemaal 
worden weggelaten (zoals in kopieÃ« van Euclides' werk over 



2.5 Kollektieve kumulatieve kognitieve vooruitgang 

De drukkunst is niet alleen verantwoordelijk voor de gewij- 
zigde individuele kognitieve mechanismen. Ze be7nvloedt ook 
fundamenteel de sociale processen in de wetenschap. De popu- 
latie met de hand geschreven kopieÃ« van een bepaalde tekst 
laat niet toe om het verworvene te stabiliseren en te besten- 
digen. Verbeteringen aan de ene kopie worden teniet gedaan 
door de fouten die in verschillende andere kopieÃ« opduiken. 
Op het nivo van de populatie is er een verwording waar te ne- 
men. De kans dat die ene uitzonderlijke wetenschapper die in 
staat zou zijn om het gevondene ingrijpend te verbeteren ook 
de beste kopie of het origineel in handen krijgt van de rele- 
vante tekst of teksten, is zeer klein. Zijn talent om een ge- 
geven tekst te verbeteren wordt mogelijk geneutraliseerd door 
de minderwaardige kwaliteit van de kopie waar hij over be- 
schikt, als hij er al over beschikt. Alleen door een soort 
"klonen", via het drukken, is de beste versie van een tekst 
beschikbaar voor iedereen, waaronder mogelijk een opmerkelijk 
genie dat in staat is om op het gegevene verder te bouwen. Op 
die manier ligt de betekenis van een brede verspreiding via 
de drukkunst niet enkel in het voor iedereen toegankelijk wor- 
den van individuele ontdekkingen, maar evenzeer in het toe- 
gankelijk worden van individuele vondsten voor die anders on- 
vindbare talenten die het gegevene kunnen overstijgen. In die 
zin heeft de massale verspreiding een elite-vormend effekt, 
doordat ze de meest scherpzinnige geesten met elkaar in kon- 
takt brengt. 

Alhoewel Eisenstein zelf niet ingaat op deze "populatiegene- 
tika" van kopieÃ« en drukken, wijst haar beklemtonen van het 
sociale aspekt van de wetenschappelijke ontwikkeling zoals 
dit behandeld werd door Ziman (1968) ,  met zijn notie van "pu- 
blieke kennis", toch in die richting. Het sociale produkt van 
een gedrukte versie die voor alle leden van een wetenschappe- 
lijke gemeenschap beschikbaar is vormt de basis van iedere 
wetenschappelijke prestatie. De schaalvergroting door een bre- 
de sociale overdracht werkt de individuele overstijging in de 
hand, hetgeen dan weer zijn neerslag vindt in een nieuwe ge- 
drukte versie. Het nivo van de "knllektieve kumulatieve kog- 
nitieve vooruitgang" wordt belichaamd door de gedrukte editiei 
De kreatieve wetenschappelijke denker werkt binnen een soci- 
aal kader. Zijn bijdrage heeft op haar beurt een sociale be- 
tekenis. Deze, door het drukken mogelijk gemaakte, "sociale" 
representatie is noodzakelijk voor snelle kognitieve vooruit- 
gang tijdens wetenschappelijke revoluties. 

3 .  Het differentieel amplifikdtie-effekt van de boekdrukkunst 

De explosieve ontwikkeling van de boekdrukkunst in Europa si- 
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tueert zich tussen 1450 en 1480. Binnen enkele decennia ver- 
spreiden de drukkersondernemingen zich over het gehele konti- 
nent min of meer zoals heden ten dage computershops de wereld 
veroveren. Bovenvermelde eigenschappen en gevolgen manifeste- 
ren zich niet onmiddellijk. In de wetenschap toont het effekt 
zich pas honderd jaar later met publikaties zoals die van Co- 
pernicus en Vesalius (1543). Maar er is ook de Reformatie 
(Luther, 1517-3520) en de Renaissance. Is het toeval dat de 
boekdrukkunst gepaard gaat: met de mentaLiteitsverandering die 
zich op deze diverse gebieden blijkt uit te drukken? Eisen- 
stein relativeert de tegenstelling tussen enerzijds de idio- 
synkratiese middeleeuwse mentaliteit, die o.a. Panofsky poog- 
de te beschrijven en die Duhem karakteriseerde als "een ma- 
nie voor her dialektiese", en anderzijds de onbevooroordeelde, 
open Renaissance geest. De mythies-poÃ«ties gerichtheid van 
de middeleeuwse mens is niet zozeer het gevolg van een vreem- 
de verbondenheid met mythes en mysteries, maar gewoon de uit- 
drukking van het ontbreken van de geschikte technologie om 
"feiten en verzinsels" van elkaar te onderscheiden! De techno- 
logie van de drukkunst is voldoende om dit onderscheid te in- 
stalleren en te handhaven. Dit betekent uiteraard niet dat ge- 
drukte teksten op zichzelf genomen objektiever of meer weten- 
schappelijk zouden zijn. De drukkunst funktioneert als een 
enorme hefboom ten aanzien van alle soorten te drukken infor- 
matie, godsdienstige en literaire evenzeer als wetenschappe- 
lijke teksten. Een schatting van Clapham gaaC er van uit dat 
tussen 1450 en 1500 ongeveer acht miljoen boeken werden ge- 
drukt, wat de auteur vergelijkbaar acht met de ganse produk- 
tie ooit door kopieisten bij elkaar geschreven (Eisenstein, 
1979, p. 45). Dezelfde technologie heeft echter een kwalita- 
tief verschillend gevolg naargelang ze literaire, godsdien- 
stige of wetenschappelijke literatuur betreft. 

De Renaissance die typies als een nieuwe geestesgesteldheid 
wordt beschreven die in Europa vanuit het zuiden geleidelijk 
naar het noorden oprukt vanaf de 13de en 14de eeuw is welis- 
waar sisnifikant vroeger ontstaan dan de boekdrukkunst, maar 
bereikt slechts haar grote invloed met de volle ontplooiing 
van deze technologie. De Renaissance mentaliteit is niet zo 
revolutionair nieuw. Er zijn reeds veel vroeger periodieke 
schommelingen te noteren in analoge richting. Revolutionair 
nieuw is hier de enorme amplifikatie die de beweging via de 
nieuwe technologie krijgt. De bumanistiese interesse voor de 
klassieke auteurs is niet zozeer gebaseerd op een nieuwe be- 
langstelling voor hun werken maar op een nooit voorheen ge- 
kende beschikbaarheid van die werken. De nieuwe technologie 
gooit zich immers op elke tekst die voor drukken in aanmer- 
king komt. Aldus is de heropleving van het "oude" Ã©Ã van de 
eerste expressies van het technologies nieuwe. Een gelijk- 
aardige bedenking geldt voor het koncept van de universele 
mens (de "uomo universalis") : de alzijdig ontwikkelde persoon 
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die evenzeer thuis is in de literatuur en de wetenschap van 
de klassieken als in de technieken en kunsten van zijn tijd 
(o.a. perspektief). Eerder dan te denken in de richting van 
een uitzonderlijke motivatie en inzet om een merkwaardige eru- 
ditie te bereiken dient men rekening te houden met de enorm 
toegenomen toegankelijkheid van dit alles via het gedrukte 
boek. Oe universele renaissancistiese mens is de eerste per- 
soon in de geschiedenis die de rijkdom van literatuur, kunst 
en wetenschap rondom zich kan hebben in termen van zovele boe- 
ken die elk op zich een venster op de wereld vormen. 

Ten aanzien van de reformatie kan dezelfde lijn van denken 
worden doorgetrokken. Lokale dissidente bewegingen bestaan in 
de Kerk lang vÃ³Ã de boekdrukkunst maar het is deze laatste 
technologie die zulke relatief onschuldige periodieke schom- 
melingen in opvattingen honderdvoudig versterkt zodat ze lei- 
den tot diepgaande globale wijzigingen en reorganisatie. Luther 
(1517), Zwingli (1523) enHendrik VIII (1533) situeren zich 
volledig binnen de periode van expansieve ontwikkeling van de 
drukindustrie. Tussen bet ontstaan van de boekdrukkunst (Gu- 
tenberg's bijbel, omstreeks 1445) en 1520 waren er reeds l56 
latijnse edities van de bijbel gepubliceerd en 17 duitse ver- 
talingen (gegevens van Oaniel Rops geciteerd door Eisenstein 
p. 330). Opnieuw lijkt dus de materiÃ«l toegankelijkheid voor- 
af te gaan aan de versterking van de geestelijke boodschap. 
Overigens is het impakt van die boodschap zelf moeilijk te be- 
grijpen zonder het enorm versterkend effekt van de drukpers. 
Tussen 1517 (jaar waarin Luther zijn stellingen aan de kloos- 
terkerk van Wittenberg ophangt) en 1520 worden van Luther's 
publikaties driehonderduizend kopieÃ« verkocht! Luther zelf 
bleek verrast door het feit dat reeds na enkele maanden kopie- 
en en vertalingen van zijn stellingen cirkuleerden in diverse 
steden. Het revolutionair impakt van zijn ideeÃ« bleek aldus 
meer voort te spruiten uit de versterking geleverd door de 
drukindustrie dan uit de inhoud zelf of uit de revolutionaire 
bedoelingen van de auteur. Frances Yates citeert een figuur 
uit Victor Hugo's Notre Dame de Paris die dromerig een kathe- 
draal bekijkend ook het gedrukte boek beschouwt dat op zijn 
lessenaar de manuskripten kollektie is komen verstoren en die 
de profetiese uitspraak doet "Ceci (het gedrukte boek) tuera 
cela (de kathedralen)". Het gedrukte boek zal de kathedraal 
vernietigen. Yates breide de interpretarie uit LOL de denk- 
beeldige geheugenrempels van de orale kultuur (Yates, 1966, 
p. 124). Het gedrukte hoek maakt het kultiveren van ingewik- 
kelde geheugenstrukturen in termen van imaginaire gebouwen 
overbodig. Het is echter duidelijk dat ook de meer voor de 
hand liggende interpretatie van het gedrukte woord eveneens 
de Kerk bedreigt. Alhoewel de Kerk zelfs afscheidingsbewegin- 
gen met rivaliserende pausen te boven kwam kon zij de door de 
drukkunst versterkte schisma's niet tegenhouden. 



Wat de wetenschap betreft hebben we reeds de mechanismen aan- 
gestipt waardoor informatietransmissie indie sektor wezenlijk 
verandert. Eisenstein geeft zelf geen gedetailleerde analyse 
van de kognitieve en sociale processen maar verdedigt haar 
stelling door zich toe te spitsen op de geschiedenis van ge- 
drukte teksten en op wat zij daaruit over die processen kan 
afleiden. De schijnbare regressie, die zich uit in het druk- 
ken van gedeeltelijk in de vergetelheid geraakte oude teksten, 
illustreert de opvatting dat de nieuwe technologie eerst ge- 
bruikt wordt om hetgeen reeds verworven werd vast te leggen 
vooraleer ze aangewend wordt om het verworvene te overstij- 
gen en het nieuwe tot uitdrukking te brengen. Het drukken van 
de oude theorie lokt aldus de ontdekking van de nieuwe uit. 
We zien Vesalius op dezelfde manier het gedrukte werk van Ga- 
lenus benutten, als Copernicus dat van Ptolemeus. Nier alleen 
is de drukindustrie erop gebrand alle teksten te drukken die 
ze te pakken kan krijgen. Ook onderzoekers enprofessoren zijn 
erop uit om met het moderne medium te werken. Zowel het werk 
van Vesalius als van Copernicus kadert in ambities om de 
klassieke teksten in een nieuwe en degelijk bewerkte uitgave 
aan te bieden, inklusief het opnieuw doen van de observaties 
en, voornamelijk voor Vesalius, het opnieuw maken van de af- 
beeldingen. Deze benadering kontrasteert met die van Kuhn 
(1962)  die wetenschappelijke evenementen van het nivo van Co- 
pernicus en Vesalius kognitief gemotiveerd ziet vanuit de 
anomalieÃ« die in het systeem van de voorgangers blijken te 
schuilen. Niet zozeer bepaalde anomalieÃ« maar wel de best 
mogelijke weergave van de klassieke auteurs aan de hand van 
de modernste technologie komt als het belangrijkste motief 
naar voren. 
Eisenstein's studie is een model van een geÃ¯ntegreerd studie 
van wetenschap en technologie waarvan zij de verstrengeling 
in brede zin aantoont. Nieuwe technologieÃ« hebben niet alleen 
in termen van werkgelegenheid en nieuwe produkten een impakt. 
De boekdrukkunst van de vijftiende eeuw heeft als technolo- 
giese innovat ie een kwalitatieve wijziging van kennisverwer- 
king toegelaten die mede aan de basis ligt van de wetenschap- 
pelijke revolutie van de zestiende en zeventiende eeuw. 

4 .  Piktura-Ze representatie en wetenschap 

Voor Sarton was het de dubbele uitvinding van de boekdrukkunst 
en de graveerkunst die aan de basis lag van de wetenschappe- 
lijke revolutie. De reproduktie en verspreiding van tekst was 
op zichzelf genomen niet voldoende om waarnemingsprocessen in- 
grijpend te versterken. De exakte weergave van figuren en na- 
tuurgetrouwe tekeningen was evenzeer van belang. We hebben 
reeds aangestipt hoe Eisenstein ook wat tekeningen betreft 
heeft aangegeven hoe "kumulatief kognitieve vooruitgang" mo- 
gelijk wordt op basis van exakt gereproduceerde weergaven die 



verdere exploratie van een waarnemingsobjekt begeleiden. De 
plantkunde van de Klassieke Oudheid omvatte een beschrijving 
van ongeveer zeshonderd planten. Na ongeveer anderhalve eeuw 
boekdrukkunst waren er zesduizend planten beschreven en gete- 
kend. Het ontbrak de miniaturisten en kopielsten niet aan te- 
kentalent maar door de ons nu bekende zwakheden van het trans- 
missieproces ging eventueel bereikte differentiatie telkens 
opnieuw verloren en viel men terug op ongedifferentieerde 
schema's. Kan men evenwel de invloed van efficiÃ«nt reproduk- 
tietechnieken herleiden tot de "lineaire" progressie in nauw- 
keurigheid en de daaraan gekoppelde differentiatie zoals 
Eisenstein en Sarton suggereren? Een beschouwing van de rela- 
tie tussen wetenschap en schilderkunst in dezelfde periode 
kan onze kijk verbreden. 

4 .l Wetenschap en schilderkunst 

Vooral wat de periode van de Renaissance betreft verwijst men 
regelmatig naar een verband tussen kunst en wetenschap. De 
ontwikkeling van de pikturale expressiemogelijkheden wordt 
dan namelijk als toonaangevend opgevat voor een zich later 
ontwikkelende wetenschap. Zo'n ontwikkeling kan zeer zeker 
met vele historiese argumentaties en gegevens worden onder- 
bouwd, maar er worden ook zeer verschillende interpretaties 
aan gegeven. 

De wetenschapshistorikus De Santillana (1973) neemt de ont- 
dekking van het lineair perspektief als de kruciale innovatie 
en ziet daarin de uitdrukking van een kombinatie van wiskun- 
dig en experimenteel denken: de geboorte van het wetenschap- 
pelijk denken ruim honderd jaar vÃ³Ã Copernicus en Vesalius. 
Op experimentele basis immers ontwikkelde Brunellesci, een 
florentijns architekt en beeldhouwer, deze representatietech- 
niek omstreeks 1420 en Alberti formuleerde er in 1436 de the- 
oretiese principes van. Zo voorgesteld verschijnt perspektief 
als een der eerste produkten van een nieuwe attiCude tegen- 
over de wereld die naderhand met de andere produkten die vol- 
gen (anatomie, type Galilei valwetten en de ontdekkingen van 
de Wetenschappel i jke Revolut ie in het algemeen) de modern-we- 
tenschappelijke attitude gaat uitmaken. Nauwkeurige observa- 
tie en krachtige wiskundige weergave heten dan zoals eerder 
aangestipt de basiskomponenten van de wetenschappelijke revo- 
lutie. 
Een andere lijn van betoog scelt evenwel lineair perspektief 
voor als het doorzetten van een eerder ingezette tendens 
naar meer realisme in de schilderkunst als een suksesvolle 
dramatiese techniek (bijvoorbeeld de weergave van menselijke 
emoties bij Giotto, 1266-1337). Deze trend zet zich zelfs 
naderhand door in een periode van intens anatomieSe explora- 
tie bij schilders als Donatello, Mantegna, RaphaÃ«l Titiaan, 
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Michelangelo en vooral Leonardo da Vinci. Vanuit deze hoek 
bekeken is het kultiveren van pikturale representaties de au- 
tonome techniese aktiviteit waarvan anatomies onderzoek, in- 
klusief dissektie, een belangrijke uitloper vormt. Sommige au- 
teurs zijn dan ook geneigd het werk van Vesalius eerder als 
een toonaangevend evenement in de kunstgeschiedenis te zien 
dan als een hoogtepunt in de wetenschapsgeschiedenis .  Zo acht 
Grmek (1973, p. 172) de Vesalius-revolutie "plus d'ordre ar- 
tistique que d'ordre scientifique". Het is de nieuwe stijl, 
de kunst om te dramatiseren, meer dan de grotere nauwkeurig- 
heid of handigheid die het werk zo invloedrijk maken. 

Wat betreft de pikturale representatie verdedigt Eisenstein 
eveneens haar centrale stelling dat de drukpers uiteindelijk 
een signifikante inhoudelijke kwaliteitsverbetering van tek- 
sten en prenten bewerkstelligt;. Een vergelijking van de in- 
vloed van Tespektievelijk Vesalius en Leonardo da Vind op 
de wetenschap lijkt deze zienswijze zeker te ondersteunen. 
Leonardo 'is de auteur van vele honderden anatomiese tekenin- 
gen klaarblijkelijk gemaakt als onderdeel van een studie van 
anatomie-teksten. Hoewel het zijn bedoeling is geweest deze 
afbeeldingen uit te geven in een leerboek van anatomie met 
de professor van dat vakgebied Marcantonio, is het nooit tot 
publikat ie gekomen. Hoewel dertig jaar vÃ³Ã op Vesalius en 
in kwaliteit en dramaties talent zeker zijn gelijke is zijn 
invloed op de ontwikkeling van de anatomie als wetenschap 
prakties nihil. De geniaalste tekeningen, zoals ook zijn pa- 
pieren uitvindingen, blijven zonder impakt als ze het zonder 
het medium moeten stellen dat tekeningen zowel als tekst 
fixeert en voor alIe geÃ¯nteresseerde toegankelijk maakt. Ve- 
salius, in wedren met anderen naar publikatie toe van de 
standaard anatomiese atlas (in de eerste plaats met Estienne 
van Parijs), wordt een mijlpaal in de geschiedenis van de we- 
tenschap omdat zijn werk alle kwaliteit en amplifikatie mee- 
krijgt die de boekdrukkunst eraan kan geven. Toch lijkt er 
meer in het spel dan de fixatie als basis van kumulatieve kog- 
nitieve vooruitgang. 

Denk terug aan Grmek's (1973) interpretatie van het werk van 
Vesalius als een mijlpaal in de geschiedenis van de kunst 
eerder dan als het eerste modern wetenschappelijke werk van 
anatomie. Grmek acht namelijk Vesalius niet zo veel exakter 
dan zijn tijdgenoten. Omdat hij, zoals Sarton en Eisenstein, 
wetenschappelijke progressie vooral ziet als een toename van 
nauwkeurigheid en kwaliteitsverbetering van objektieve be- 
schrijvingen, situeert hij vesalius' innovatie buiten de we- 
tenschap. Als we echter Vesalius plaatsen in de lange ont- 
wikkelingslijn van geleidelijk toenemend realisme in de kunst 
zien we een enigszins merkwaardige verschuiving in de hiÃ«r 
archie van waarden. Terwijl realisme in de schilderkunst ge- 
introduceerd wordt als een onderdeel van dramatiese techniek 
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- een zichtbaar lijdende Christus is meer aangrijpend dan een 
gekruisigde met onbewogen schematiese gelaatsuidrukking - 
wordt het naderhand een epistemologies kriterium: de werke- 
lijkheid beschrijven zoals ze is. Ontdaan van een dramatise- 
rende funktie wordt realisme een doel op zichzelf. In de 
schilderkunst wordt het kriterium voor sukSes dan opnieuw il- 
lusionisme (eerder van toepassing in de grieks-romeinse 
schilderkunst): een voor werkelijk nemen van wat slechts een 
afbeelding is. In de wetenschappen blijken we evenwel de sen- 
sitiviteit voornet ultiem illusoir karakter van realistiese 
beschrijving te verliezen. We geloven dat neutrale, objektie- 
ve, belangeloze en exakte beschrijving kan. In de benadering 
van Latour kan dit eigenlijk niet. Dramatiseren, in de zin 
van "sterk onder de indruk brengen" en aldus ook "anderen be- 
invloedbaar maken" blijft de ondertoon, zelfs in de exakte 
wetenschappen van de twintigste eeuw. Een door hem uitgegeven 
bundel over "Visualisation et science" (Latour, 1985) bevat 
een aantal analyses van wetenschappelijke ontdekkingen en in- 
novaties als voorbeelden van geslaagde dramatiseertechnieken. 
Edgerton (1985) versterkt daarin trouwens de tendens om Vesa- 
lius als kunsthistories evenement te interpreteren door op 
meerdere plaatsen in zijn werk de handige benutting aan te 
geven van modellen en poses geÃ¯nspireer door antieke kunst. 
Gemodelleerd op het patroon van fameuze kunstwerken uit de 
Oudheid hebben zijn anatomiese figuren een veel dramatieser 
impakt op humanisties publiek dan neutrale zakelijke gravu- 
res. De claim van pure beschrijving is histories wel een op 
zichzelf suksesvolle dramatiseertechniek gebleken voor de 
uitbouw van de wetenschap, zeer instrumenteel maar niet van 
aard om dramatisatie voorgoed te bannen. Latour citeert met 
enthousiasme een studie van Alpers (1983) over de nederland- 
se schilderkunst in de zeventiende eeuw waarin wordt geargu- 
menteerd dat in die kunst dezelfde puur beschrijvende attitu- 
de wordt gekultiveerd die Bacon voor de wetenschappen aan- 
prees. Voordat ik Latour's opvattingen zal situeren is bet 
nuttig deze weliswaar niet algemeen aanvaarde maar toch zeer 
stimulerende stellingen van Alpers te vermelden. 

4.2 A l p e r s '  k u l t u s  van de beschrilving 

Volgens Alpers is de nederlandse schilderkunst van de zeven- 
tiende eeuw de uitdrukking van een opvatting over waarneming 
en kennis die zeer verwant is aan de baconiaanse traditie 
van deskriptlieve wetenschap. Voor Bacon leiden alleen syste- 
matiese observatie en interpretatie van data tot nuttige ken- 
nis. Het empiriese cyklus model van wetenschappelijk onder- 
zoek met een sekwens van (massaal) data verzamelen, ordenen, 
hypothese vormen, empiries toetsen, etc., is in een eerste 
vorm bij hem te vinden. Wanneer het de waarneming betreft 
heeft het adjektief "Baconiaans" dan ook de betekenis van 



veelal systematies geakkumuleerde observatiedata ten aanzien 
van een gegeven objekt. Alpers vindt zijn filosofie terug in 
de geschriften van Constantijn Huygens en Samuel van Hoog- 
straten. Een vooringenomenheid met het visueel waarneembare 
lijkt haar zelfs ten dele in de nederlandse taal ingebouwd 
als ze noteert hoezeer deze laatste in zijn "Inleyding tot de 
Hooge Schoole der Schilderkonst" (1678) uitdrukkingen ge- 
bruikt zoals "de scherpte des oogs wetten" en "oogmerk" en 
andere visuele metaforen voor meer algemene kognitieve akti- 
viteiten. Uit de werken blijkt hoe de prototypiese nederland- 
se schilder uit de zeventiende eeuw eigenlijk een kartograaf 
is: hij brengt nauwkeurig in kaart wat hij ziet en opmeet. 
Het beeld op de achterwand van het oog is als fysies reÃ«e 
beeld het model voor elke representatie. Dergelijke visuele 
beelden te konstrueren of te rekonstrueren is het uiteinde- 
lijk doel van de schilder. Er zijn globale karakteristieken 
aan de hand waarvan een "visuele kultuur" zich van een meer 
klassieke onderscheidt. Ze laten zich formuleren in termen 
van thema-keuze en kompositie. 
De klassiek georiÃ«nteerd schilders, Italianen uit het zuiden 
en ook vlamingen zoals Rubens brengen narratieve thema's in 
beeld: fameuze gebeurtenissen uit mythologie, geschiedenis of 
godsdienst. 3et gaat hen daarbij om de menselijke dramatiese 
gebeurtenissen tussen de afgebeelde figuren. De schilders van 
het noorden kiezen landschappen, stillevens en portretten. 
Als ze zich aan historiese thema's wagen doen ze het zakelijk 
registrerend. De zuidelijke oriÃ«ntati maakt een afbeelding 
ter evokatie van een breder drama, de noordelijke benadering 
stelt minutieus vast wat er is en refereert niet primair naar 
dingen of gebeurtenissen buiten het afgebeelde. 
De italianen kultiveren het perspektief: een welbepaalde po- 
sitie van een waarnemer die de door hem afgebeelde situatie 
als door een venster bekijkt. Perspektief levert aan het ge- 
heel een dramatiese eenheid. De nederlandse schilders stel- 
len daartegenover een enumeratieve of additieve kompositie. 
Het perspektief op landschappen wordt zo wijd dat geen spe- 
cifieke lokalisatie van de waarnemer mogelijk blijkt. In 
stillevens vindt men een aggregaat van verschillende gezichts- 
punten. Veelheid wordt niet geschuwd en er is niet de hehoef- 
te om over alles een samenhangend gezichtspunt te laten domi- 
neren. De hoofdbekommernis lijkt te zijn: zorgvuldig registre- 
ren van waarneembare kenmerken met de nadruk op volledigheid 
en precisie en niet op dramatiese samenhang. Als in hun wer- 
ken een fascinerende eenheid wordt, bereikt is het op basis 
van een pikturaal-epistemolngiese exploratie van de grenzen 
van het "afbeeldbare" en het "beschrijfbarer' in de kombinaties 
van gezichtspunten (Alpers' pivotale analyse is in dit ver- 
band haar bespreking van schijn en werkelijkheid in Vermeer's 
"Het schildersatelier"). 
Alhoewel "de kunst van het beschrijven" aldus duidelijk een 
op zichzelf kultiveerbare vaardigheid is reveleert Alpers' 
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pikturale epistemologie er het open karakter van. Met het re- 
tinaal beeld als model lijkt de neutrale objektieve en zelfs 
volledige beschrijving mogelijk. Met meervoudige gezichtspun- 
ten en interpretaties komt een dergelijke notie op de hel- 
ling. Vermeer's "schildersatelier" wordt door Alpers ontleed 
als een bijna epistemologiese exploratie van de grenzen van 
het afbeelden. Wat is symbolies en wat is werkelijk wanneer 
de schilder beschrijvend de symbolen voor de (dramatiserende) 
geschiedenis afbeeldt? Blijft kennis en afbeelding dan ultiem 
aan dramatiseren gekoppeld? Zelf exploreert Alpers deze vraag 
niet, maar Latour lijkt wel een antwoord te hebben. 

5. Wetenschap. instrumentele inskriptie7 

In zijn poging om nadrukkelijk de diverse dualismen te over- 
stijgen die bij de studie van wetenschap en wetenschappelij- 
ke kennis telkens opnieuw opduiken (kognitief versus sociaal, 
ontdekking tegenover rechtvaardiging, mentaal versus materi- 
eel, etc.) lokaliseert Latour de essentie van wetenschap in 
de "inskripties" waarin de wetenschapper zijn gegevens en be- 
vindingen registreert en verhandelt. "Inskripties" zijn zo- 
wel de grafieken als teksten waarin hij de ultieme vorm geeft 
aan zijn produkt. Zijn bepaling van wetenschap is inderdaad 
bijna elschotiaans: wetenschap is het transformeren van objek- 
ten (alles wat voorwerp is van onderzoek: ratten, mikroben, 
scheikundige stoffen, quasars, mensen, etc., m.a.w. letterlijk 
"alles") in papier. In die vorm worden objekten namelijk ma- 
ximaal manipuleerbaar. Gerepresenteerd op papier kan men ze 
onderwerpen aan allerlei operaties die toelaten ze te beheer- 
sen, te domineren, uit te buiten. De ontwikkeling van kennis 
en van de fysies-sociale beheersing van de omgeving zijn twee 
aspekten van Ã©Ã enkel proces. En belangrijker nog in de 
overstijging van dualismen: in de inskriptie zijn kognitieve 
en materiÃ«l representatie van de kennis Ã©Ã© Wat men kogni- 
tiei met de inskripties kan doen en doet hangt samen met hun 
materiÃ«l manipuleerbaarheid. Hiermee generaliseert Latour 
(1985)  in zekere zin Eisenstein's stelling tot een meer al- 
gemene stelling die zij overigens met meerdere reserves zelf 
aanvaardt in McLuhan's (terecht door haar ambigu genoemde) 
formulering "the medium is the message". Hij formuleert dit 
evenwel niet vaag in Ã©Ã enkele slogan maar somt een lijst 
van eigenschappen op waaraan inskripties voldoen die op "we- 
tenschappelijkheid" positief skoren. Ze zijn: mobiel, onver- 
anderlijk, vlak (tweedimensionaal), varieerbaar in schaal, 
reproduceerbaar, herkombineerbaar, superponeerbaar, in tekst 
integreerbaar en geometriseerbaar. Noteer hoezeer het kwali- 
teiten betreft van materiÃ«l aard maar met grote kognitieve 
draagwijdte. Het impakt van inskripties spruit niet voort uit 
hun kognitieve inhoud of hun materiÃ«l vorm afzonderlijk, 
maar uit de synergÃes koppeling van beide. ^Cognitieve pene- 
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tratie aan de hand van inskriptie wordt de ultieme dramatise- 
ringstechniek, d.i.een techniek om mensen en dingen te bewe- 
gen. Is dit de oversiijging van het dualisme tussen kennen 
en dramatiseren? 

Over alle onderscheiden tussen alfa, beta en gamma-wetenschap- 
pen heen is het gedrukte woord in artikels en boeken nog 
steeds het uniforme medium voor de representatie van kennis. 
De wetenschap zoals wij die kennen is een deel van een boeken- 
kultuur. Zij wordt gedragen door een literair medium. Treden 
er wezenlijke veranderingen op wanneer de representatie-tech- 
nologie ingrijpend wordt gewijzigd? Ingrijpende wijzigingen 
grijpen ook nu rondom ons plaats. Tussen 1975 en 2000 zal de 
computer zijn intrede doen op dezelfde wijze als waarop druk- 
persen tussen 1450 en 1480 zich over Europa verspreidden. Zal 
dit een vergelijkbaar impakt hebben op de evolutie van de we- 
tenschap? Het hoeft niet zonder meer vooruitgang te beteke- 
nen. 0p basis van vergelijking met de skribale verspreiding 
van teksten kunnen we reeds de mogelijke dreiging zien die 
het verdwijnen van algemeen toegankelijke stabiele versies 
van een tekst zou inhouden (bijvoorbeeld door selektieve tne- 
gang tot permanent in opbouw zijnde teksten zoals in bepaal- 
de AI-netten gebruikelijk). Op basis van Alpers en Latour 
moeten we echter onder ogen nemen dat er meer aan de orde is 
dan de "kumulatief kognitieve vooruitgang" waatover Eisen- 
stein het heeft. Ingrijpende wijzigingen in representatie- 
technologie zouden ons ook wel eens kunnen nopen tot een gron- 
dig herdenken van de noties kennis en techniek die we nu nog 
handig gescheiden houden. 

l Dit artikel is gebaseerd op een ten behoeve van de OU voorbereid hoofd- 
stuk uit de kursus Wetenschapsleer. Hierin werd dankbaar gebruik gemaakt 
van de talrijke nuttige opmerkingen en suggesties door de leden van het 
Ou-kursusteam en de supervisors. Waar ondanks hun reserves bepaalde 
stellingnamen toch gehandhaafd bleven wordt gepoogd het kontroversieel 
karakter ervan aan te geven. Met eveneens dank aan de OU voor de toestem- 
ming tot het gebruik van vermeld hoofdstuk. 
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Informatie 

Technologie onder kritiek? 

Op vrijdag 10 april 1987 organiseert Studium Generale van de Landbouw- 
universiteit Wageningen (LUW) een kongres onder de titel: 'Technologie 
onder kritiek?'. Doel van het kongres is het bij elkaar brengen en kon- 
fronteren van kritiese, theoretiese analyses van de technologiese ont- 
wikkeling zoals deze vanuit verschillende invalshoeken ontwikkeld worden. 
Sprekers op dit kongres zijn: 
Eduard van Hengel 
DE technoloog als maatschapp~~veranderaar 
Chris Boers 
Technologie, een uniek produkt van de moderne t i ~ d  
Albert Mok 
Waarom hebben we de technolo~ie die we hebben7 
Jerrie de Hoogh 
De gouden bergen van de landbouwtechnologie 
Jan Douwe van der Ploeg 
Technologie, ambacht en industrialisering 

Plaats: Internationale Agrarisch Centrum (IK), Lawickse Allee l l ,  
Wageningen. 
Datum: 10 april 1987, 9.30 - 17.00 uur. 
Kosten: f S,-- p.p., inkl. koffie. 
Aanmeldingen bij: R. Breeveld, Bureau Studium generale, 'De Wereld', 
Bevrijdingstraat, 6703 BG Wageningen, tel. 08370 - 84409. 



Hoe 'De Heerser' te schrijven voor zowel 
machinaties als machines? 

Bruno Latour 

Machiave l l i ,  r e p u b l i k e i n  i n  h a r t  en  n i e r e n ,  formuleerde de 
grondslagen van de demokrat ie  i n  z i j n   isco courses nn t h e  F i r s t  
Decade o f  L i v y ' .  Desondanks wordt h i j  vaak beschouwd a l s  een 
g e v a a r l i j k  en amoreel cynikus ,  omdat h i j  De Heerser sch ree f .  
I n  f e i t e  vormen de twee werken e c h t e r  Ã©Ã gehee l .  Immers, w i l  
een demokrat ie  s t a b i e l  z i j n ,  dan moeten we de harde  r e a l i t e i t  
van de macht beg r i jpen .  De dubbe lha r t ighe id  is i n  h e t  geval 
van Machiavel l i  e c h t e r  geen gevolg van z i j n  e igen  ana lyse ,  ze 
v l o e i t  ook n i e t  v o o r t  u i t  h e t  doen en  l a t e n  van de h e e r s e r s  
z e l f ;  ze is v e e l e e r  een gevolg van de a r b i t r a i r e  manier  waar- 
op g e s c h i e d s c h r i j v e r s  goed en kwaad onderscheiden.  Hannibal 
b i jvoorbee ld  was i n  ' s t a a t  een l e g e r  op de been t e  houden da t  
u i t  een keur van r a s sen  en  n a t i o n a l i t e i t e n  bes tond:  " D i t  kon 
a l l e e n  maar voortkomen u i t  z i j n  onmensel i jke wreedheid. Samen 
met z i j n  t a l r i j k e  k w a l i t e i t e n  zorgde deze eigenschap e r  voor 
d a t  z i j n  s o l d a t e n  hem eerb iedigden en vreesden.  Zonder d i e  
wreedheid zouden z i j n  andere  k w a l i t e i t e n  n i e t  toere ikend z i j n  
geweest ,  om t o t  d a t  r e s u l t a a t  t e  komen. En de h i s t o r i c i ,  d i e  
over igens  van wein ig  diepgang b l i j k  geven, hebben e n e r z i j d s  
bewondering voor deze p r e s t a t i e  van Hannibal en  a n d e r z i j d s  ver -  
oordelen  ze de voornaamste oorzaak ervan" ( p .  134). Machia- 
v e l l i  r e i k t  ons i n  De Heerser  een  a a n t a l  r e g e l s  aan  d i e  u i t -  
staijgen boven h e t  v e r s c h i l  tussen  goed en  kwaad d a t  mora l i s -  
t e n ,  burgers  en g e s c h i e d s c h r i j v e r s  maken. Regels  d i e  al lemaal  
a f g e l e i d  kunnen worden u i t  deze ene overkoepelende r e g e l :  on- 
danks v i j anden  en  tegens lagen de macht wat l ange r  i n  handen 
t e  houden. Een goed b e g r i p  van d i e  r e g e l  maakt h e t  mogel i jk ,  
o g e n s c h i j n l i j k  b i z a r r e  of  schokkende u i tzonder ingen t e  i n t e r -  
p r e t e r e n  a l s  v e r s c h i l l e n d e  t a k t i e k e n  of s t r a t e g i e Ã « n  om 6Ã© 
en h e t z e l f d e  doel  t e  bere iken .  Deugdzaam handelen b i jvoorbee ld  
i s  dan n i e t  6 f  r e g e l  Ã“ u i t zonde r ing ,  maar @n mogel i jkheid ,  
naas t  andere .  "Want een man d i e  a l t i j d  en ove ra l  deugdzaam 
w i l  handeleni  gaa t  noodzakel i jk  t e  gronde i n  omstandigheden 
waarin anderen d a t  n i e t  doen. Daarom moet een h e e r s e r ,  wan- 
neer  h i j  z i c h  w i l  handhaven, l e r e n  om n i e t  rechtschapen t e  
z i j n .  En d i t  vermogen d i e n t  h i j  wel of n i e t  i n  p r a k t i j k  t e  
brengen a l  naarge lang de omstandigheden hem d a a r t o e  dwingen" 
(p .  1 2 7 ) .  Deze z i n  h e e f t  v e e l  kwaad gedaan aan de r e p u t a t i e  
van Mach iave l l i ,  maar v a n u i t  z i j n  o p t i e k  i s  h e t  de en ige  ma- 
n i e r  om de kansen van de e t h i e k  t e  v e r g r o t e n ,  en n i e t  een 
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makkelijke manier om van ethiese vragen af te komen. Zijn boek 
beoogt een standpunt te bieden waarin de onderhandelingsmarges 
voor rechtschapen demokraten zeker zo groot zijn als voor 
bloeddorstige tirannen. Om goed te zijn, zegt Machiavelli te- 
gen alle republikeinen, is er veel meer nodig dan een starre 
moraal; je hebt tal van bondgenoten nodig en vele daarvan zul- 
len verraders blijken. In plaats van je met ethiek tevreden 
te stellen moet je bondgenoten mobiliseren, vijanden bestrij- 
den en op alles voorbereid zijn. 
Ondanks zijn bekwaamheid, zijn passie en zijn ruimhartigheid, 
kon Machiavelli noch de dubbelhartigheid van de hedendaagse 
Heersers, noch de lafhartigheid en de zelfgenoegzaamheid van 
de hedendaagse demokraten voorzien. De machinaties die hij 
beschreef zijn gebaseerd op de hartstochten en manipulaties 
van andere mensen. De enige niet-menselijke bondgenoten die 
Machiavelli expliciet toevoegt aan de combinazione zijn for- 
ten en wapens. Forten omdat ze de overname door de vijand 
vertragen, wapens omdat "een gewapend man in geen enkel op- 
zicht te vergelijken (is) met een ongewapend man" (p. 123). 
Afgezien van deze twee bondgenoten - de bovennatuurlijke 
bondgenoten schuift hij spottend opzij - zien Machiavelli's 
verhalen er als volgt uit: mensen bevinden zich in de greep 
van mensen, die op hun beurt weer door andere mensen in het 
gareel worden gehouden. Zijn wereld is een sociale wereld. De 
sociale krachten zijn zoniet de enige, dan toch de belangrijk- 
ste hulpmiddelen voor het herstel van de steeds bedreigde 
maatschappelijke orde. 
Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Vandaar dat Machia- 
velli's wereld, hoe wreed en problematies ook, gemakkelijk te 
begrijpen lijkt en zijn scherpzinnige krijgslisten ontwapenend 
naÃ¯e op ons overkomen, vergeleken met onze eigentijdse krijgs- 
plannen. De dubbelhartigheid die we moeten leren begrijpen 
geldt niet meer de Heersers en Pausen die hun woord niet hou- 
den, maar het gelijktijdige beroep op menselijke en niet-men- 
seliike bondgenoten. Bij de eeuwenoude passies, het verraad 
en de domheid van mannen en vrouwen, moeten we de halsstar- 
righeid, de doortraptheid en de kracht van elektronen, mikro- 
ben* atomen, computers en raketten optellen. Steeds is er van 
dubbelhartigheid sprake: Heersers hebben altijd twee ijzers 
in het vuur; het ene om menselijke bondgenoten, het andere om 
niet-menselijke bondgenoten te beÃ®nvloeden Bedreigde demo- 
kracen die eeuwenlang gevochten hebben tegen machinaties, moe- 
ten dus nu ook hun positie bepalen ten opzichte van machines. 
Dit artikel onderzoekt de manieren waarop De Heerser uitge- 
breid zou kunnen worden om tegelijkertijd machines en machi- 
naties, techniek en samenleving te beschrijven. 


