
schijnbaar onmogelijk te combineren 
zijn, legt hij echter wel de vinger op een 
zere plek. Er is een te grote kloof ont- 
staan tussen politiek activisme en intel- 
lectueel uitdagende politicologie of poli- 
tieke filosofie. Het ontbreekt ons aan een 
stijl om onrecht te bespreken zonder dat 
de inventiviteit van de onderzoeker weg- 
kwijnt en de discussie verstomt. Doordat 
Becker zich primair richt op fundamen- 
tele (en onrechtvaardige) maatschappe- 
lijke verhoudingen dwingt hij de lezer te 
zoeken naar manieren waarop zijn of 
haar rol als wetenschapper en die als 
burger beter op elkaar kunnen aansluiten. 
En ook al biedt de bundel weinig sug- 
gesties om dat probleem op te lossen, 
verdient Becker een compliment die 
kwestie weer op de agenda te hebben 
gezet 
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Het 'post-modeme' heeft er een begaafd, 
erudiet en inspirerend medestander bij 
gekregen. Van de vier motieven die vol- 
gens Habermas (1988) het post-modeme 
denken hebben ingeluid, een linguÃ¯sti 
sche wending, na-metafysisch denken, 
een situering van de Rede en een om- 
kering van de voorrang van de theorie 
boven de praxis, vallen in ieder geval de 
laatste drie in Stephen Toulmins Kos- 
mopolis te traceren. Dat Toulmin wel 
ingaat op het gebruik van taal maar 
vragen naar de aard van het 'zijn' of het 
'bewustzijn' uit de weg gaat, maakt dui- 
delijk dat de linguÃ¯stisch wending hem 
evenmin onberoerd heeft gelaten. De 

boodschap die post-modeme denkers 
gedurende het afgelopen decennium op 
uiteenlopende wijze hebben verwoord, 
wordt in Kosmopolis dan ook herhaald: 
kennis draagt onontkoombaar een hete- 
rogeen karakter. 

Om het pluriforme, tijd- en plaatsge- 
bonden karakter van kennis aan te tonen 
bewandelt Toulmin echter niet de weg 
van een filosofische uiteenzetting met de 
moderne rationaliteitsopvatting. Doordat 
de filosofie haar legitimiteit voor een be- 
langrijk deel ontleent aan de functie een- 
heid te scheppen in de veelheid van ver- 
schijnselen en handelingen, is het filoso- 
fisch pad voor wie de diversiteit van on- 
ze kennis wil documenteren bezaaid met 
hindernissen en valkuilen. Het 'radicaal 
contextualisme' is volgens Toulmin niet 
gediend met het soort reflectie of funde- 
ring zoals de filosofie die lange tijd na- 
streefde. Hij kiest evenmin voor eenvan 
de vrijplaatsen die de filosofie van ouds- 
her openliet: de Å¸rationaliteit de mystiek 
of de esthetiek. Toulmin constateert dat 
de praktijk van de wetenschapsbeoefe- 
ning in onze tijd weinig meer te maken 
heeft met de theoretische rede die in de 
filofofische reflectie sinds Descartes 
centraal staat. Om aan de impasses 
waarin de moderne filosofie is terecht 
gekomen te ontsnappen, heeft Toulmin 
daarom besloten zijn visie als een cul- 
tuurhistorisch verhaal te presenteren. Die 
methodische keuze ontleent haar le- 
gitimiteit op haar beurt grotendeels aan 
de strekking van zijn geschiedverhaal. 

Centraal in dat verhaal staat een in 
globale termen geformuleerde tegenstel- 
ling van twee soorten kennis. De late 
(Engelse) Renaissance is exemplarisch 
voor een bepaald type praktische kennis 
waarin het bijzondere geval, de concrete 
casus centraal staat. Deze kennis streeft 
naar een oordeel dat noodzakelijk aan 
specifieke omstandigheden van tijd en 
plaats gebonden is. De retorica vormt 
daarbij een belangrijke ondersteuning 
van het mondeling debat; rij geeft inricht 
in de kracht van argumenten en argu- 



menteervonnen in specifieke situaties. 
Daarentegenover staat de moderne ratio- 
naliteitsopvatting zoals die in de zeven- 
tiende eeuw gestalte krijgt. Daar gaat het 
om geschreven kennis, die los staat van 
een specifieke context. 

Haar ideaal is kennis die universeel 
en onafhankelijk van tijd en plaats toe- 
pasbaar is. Formele logica neemt daarbij 
de plaats in van de retorica, terwijl reto- 
rica de betekenis krijgt van retoriek, een 
middel om slechte argumenten te ca- 
moufleren. In Kosmopolis laat Toulmin 
zien dat ook deze universalistische rati- 
onaliteitsopvatting van de zeventiende 
eeuw een specifiek antwoord vormde op 
een contextafhankelijke problematiek. 
Daaruit concludeert hij vervolgens dat de 
praktische, plaats- en tijdgebonden ken- 
nis van de Renaissance, en de universa- 
listische, theoretische kennis van de We- 
tenschappelijke Revolutie complemen- 
taire steunpilaren vormen voor onze 
(post)modeme maatschappij. De tegen- 
stelling tussen deze twee kennisvormen 
berust namelijk op een illusie nu blijkt 
dat ook het streven naar universalistische 
kennis aan een specifieke context is ge- 
bonden. De kennis die de natuurweten- 
schappen hebben opgeleverd kan, in 
combinatie met inzichten uit de menswe- 
tenschappen, worden ingezet in de prak- 
tijk, mits de natuurwetenschappelijke, 
formele kennis wordt ontdaan van haar 
aanspraak op universaliteit. Zo heeft het 
Westen volgens Toulmin, door terug te 
vallen op het bescheiden, tolerante scep- 
ucisme van de Renaissance, zich vanaf 
1965 stilaan weten te bevrijden uit de ra- 
tionalistische en mechanicistische we- 
reldbeschouwing waarin het sinds de 
Wetenschappelijke Revolutie opgesloten 
zat. Voor de komende decennia staat de 
taak op het programma de 'moderniteit' 
verder te humaniseren. Het streven naar 
zekerheid, formele rationaliteit en het 
verlangen om met een schone lei te be- 
ginnen dat gedurende de bloeitijd van de 
moderniteit zowel de natuurwetenschap- 
pen, de politiek als de bewustzijnsfilo- 
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sofie karakteriseerde, moet achter ons 
gelaten worden. En dat ziet Toulmin nu 
overal om ons heen, in de wetenschap- 
pen, de geneeskunde en de filosofie, ge- 
beuren. 

Door de onontkoombaarheid van de 
heterogeniteit en de gesitueeniheid van 
kennis te verbinden met een pleidooi 
voor tolerantie heeft Toubnin de angel uit 
het postmoderne rationaliteitsdebat ge- 
trokken. Aan de waag hoe preferenties 
tussen concurrerend of conflicterend ge- 
dachtengoed tot stand komen of gemaakt 
kunnen worden gaat hij immers daarmee 
voorbij. Het nieuwe van zijn analyse ligt 
dan ook niet zozeer in zijn bijdrage aan 
ons begrip van rationaliteit als wel in zijn 
duiding van de verhouding tussen Re- 
naissance en Wetenschappelijke Revolu- 
tie. Van oudsher werd in de hiitoriogra- 
fie de Renaissance steevast gekarakteri- 
seerd als het breuk-vlak naar de nieuwe 
tijd, waarin een andere beleving van in- 
dividualiteit met een bijbehorende veran- 
dering in de relatie tot de natuur tot stand 
kwam. Wetenschapshistorici hebben 
vanaf bet begin van deze eeuw op die 
centrale betekenis van de Renaissance 
afgedongen. Voor Duhem waren Galilei, 
Bacon en Descartes vooral schatplichtig 
aan intellectuele innovaties van de scho- 
lastiek in de dertiende eeuw, die trou- 
wens ook op andere terreinen talloze 
vernieuwingen, zoals de opkomst van 
vrije steden en technische innovaties, het 
licht deed zien. Andere geschiedschrij- 
vers van de wetenschap onderstreepten 
daarentegen het revolutionaire karaker 
van de natuurwetenschappen in de ze- 
ventiende eeuw. Maar in beide ziens- 
wijzen vormde de Renaissance voor het 
begrip van het ontstaan van de moderne 
wetenschap niet meer dan een intermezzo 
(Krohn 1977). Zonder zelf te verwijzen 
naar bovengeschetste ontwikkelingen in 
de wetenschapsgeschiedenis radicaliseert 
Toulmin die zienswijzen. Hij baseert zich 
op recent idee-historisch onderzoek om 
de late Renaissance geheel te isoleren van 
de Wetenschappelijke Revolutie om 



vervolgens de  denkschema's en 
mensvisies van de Renaissance en de 
Wetenschappelijke Revolutie uit te 
roepen tot twee onafhankelijke, com- 
plementaire en niet tegenstrijdige, fun- 
damenten van onze (post)moderne maat- 
schappij. 

Uiteraard is een dergelijke ingreep 
geforceerd; de continuÃ¯tei tussen Re- 
naissance en Wetenschappelijke Revolu- 
tie die bijvoorbeeld in het werk van kun- 
stenaars, architecten en alchimisten naar 
voren komt blijft onderbelicht. Het doet 
echter geen recht aan de inzet van Toul- 
mins boek - een essay wals hij het zelf 
noemt - louter historische nuanceringen 
aan te brengen. Meer ter zake is de vraag 
in hoeverre Toulmins dichotomisering 
kan overtuigen en een interpretatiekader 
aanreikt dat het post-modeme verheldert. 
Toulmin contrasteert de Wetenschappe- 
lijke Revolutie met de overwegend lite- 
raire en nog grotendeels mondelinge 
traditie van het late humanisme (dat zich 
overigens op zijn beurt afzette tegen de 
universalistische benadering van de na- 
tuur(wetenschappen) in de laat-scholas- 
tiek). In de Renaissance worden volgens 
Toulmin problemen beschouwd vanuit 
een directe betrokkenheid op een concre- 
te handelingspraktijk, wat neerkomt op 
een exemplarische, tijd- en plaatsgebon- 
den benadering. De moderne natuurwe- 
tenschappen van de zeventiende en acht- 
tiende eeuw zetten daar vervolgens een 
abstract universalistisch, tijdloos en 
waardevrij kennisideaal tegenover. Zij 
streven naar mathematisch afleidbare. 
absoluut zekere kennis. Het milde scep- 
ticisme van Michel de Montaigne dat 
aanspoorde tot verdraagzaamheid maakt 
dan plaats voor het filosofische scepti- 
cisme van Ren6 Descartes die de enig 
juiste methode wil vinden. Terwijl het 
humanistisch scepticisme voortkomt uit 
de erkenning van de onmogelijkheid om 
tot algemeen geldige uitspraken te ko- 
men, is het filosofisch scepticisme op 
zoek naar formele garanties voor de ze- 
kerheid van het kennen. 

Toulmin herleidt de intellectuele te- 
genstelling tussen Descartes en Mon- 
taigne in de eerste plaats tot verschillen in 
hun persoonlijkheid. Vervolgens gaat hij 
verder door te stellen dat bij die con- 
verse niet alleen een veranderde theoreti- 
sche mens- en wereldopvatting op het 
spel Staat, maar ook een verandering in 
de omvattende morele en sociale orde. 
Voor Montaigne is de eenheid van li- 
chaam en geest een vanzelfsprekend uit- 
gangspunt. Descartes legt de basis voor 
een rigide lichaam-geest dualisme, een 
scheiding tussen mechanische causaliteit 
en logische rationaliteit. De mate van 
zelf-controle die Descartes veronderstelt, 
weerspiegelt volgens Toulmin ver- 
anderde opvattingen over acceptabel en 
onacceptabel gedrag. Waar Montaigne 
nog openlijk sprak over zijn plezier in 
seksuele relaties, kunnen Descartes' op- 
vattingen dienaangaande slechts met 
moeite gedecodeerd worden uit zijn tek- 
sten en levensloop. In het begin van de 
zeventiende eeuw komt aldus Toulmin 
niet alleen in het denken een scheiding 
tussen lichaam en geest tot stand, tege- 
lijkertijd ontstaat in het maatschappelijk 
leven een nieuwe nadruk op fatsoen ter- 
wijl de vrijheid van discussie en ver- 
bedding drastisch wordt ingeperkt. 

Zoals Toulmin de overgang van het 
humanistische scepticisme naar het filo- 
sofisch scepticisme plaatst in een con- 
crete context, w verbindt hij meer in het 
algemeen het streven in de zeventiende 
eeuw naar theoretische, mathematiseer- 
bare en mechanistische kennis met de 
toenmalige onzekere economische, poli- 
tieke en religieuze constellatie. De bloed- 
baden van de Dertigjarige Oorlog gaven 
geen uitsluitsel over de aan te hangen re- 
ligie. Met uitzondering van de Republiek 
verkeerde de gehele Wcsteuropese we- 
reld in een economische malaise. De na- 
tuurwetenschappen moesten zekerheid 
bieden, waar andere maatschappelijke 
domeinen die niet meer konden ver- 
schaffen. Maar de regelmatigheid en 
wetmatigheid die de nieuwe weten- 
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schappen in natuur en de kosmos meen- 
den aan te treffen ging ten koste van de 
in de Renaissance ervaren eenheid tussen 
natuurlijke en sociale orde, de overkoe- 
pelende eenheid in het heelal, de kosmo- 
polis. Het stoÃ¯sch denkbeeld van een 
samenhangende orde in de natuur en de 
maatschappij dat in de Renaissance weer 
opgeld deed, werd vervangen door een 
benadering van de natuur waarbij de 
banden tussen de natuurlijke en sociale 
orde werden doorgesneden. 

Toulmin plaatst de ideeÃ«ngeschiede 
nis in een omvattende sociaal-culturele 
context. De koppeling die hij aanbrengt 
tussen het nieuwe natuurwetenschappe- 
lijke kennisideaal en het streven naar 
maatschappelijke zekerheid is niet onbe- 
kend. Maar hoe die nieuwe natuurwe- 
tenschappen zekerheid bieden blijft on- 
duidelijk. Zijn pleidooi voor een ople- 
ving van de retorica indachtig, koestert 
Toulmin niet de minste aspiratie om het 
effect van die natuurwetenschappen op 
de inrichting van de maatschappij in een 
model te vangen. Met de constatering dat 
stabiliteit en hiÃ«rarchi de basisconcepten 
vormen voor de inrichting van de vroeg- 
moderne staat, heeft Toulmin ongetwij- 
feld een interessant punt te pakken. Maar 
de uitwerking en theoretische verdieping 
van dat idee laat te wensen over. Hij 
zoekt de overtuigingskracht voor zijn 
verhaal in analogieÃ«n aansprekende 
voorbeelden en onuitgesproken psycho- 
logische mechanismen. 

Wie echter de door Toulmin nage- 
streefde contextualisering van de We- 
tenschappelijke Revolutie en het daarbij 
behorende kennisideaal vanuit een 
(maatschappij-)theoretisch perspectief 
wil blijven zien, blijft met een onbe- 
vredigd gevoel achter. Uit sociologisch 
opzicht vormt de omgang met onzeker- 
heid, die inherent is aan socialiteit, een 
interessante invalshoek om wetenschap 
te verbinden met de concrete inrichting 
van maatschappijen. Maar dan kan het er 
niet alleen om gaan de ontwikkeling van 
wetenschap te zien als een reactie op een 
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gegeven economische, religieuze en po- 
litieke context, maar dan zal ook duide- 
lijk moeten worden hoe omgekeerd die 
wetenschap de samenleving verandert. 
Dat aspect blijft in Toulmins studie on- 
derbelicht. Het feit dat Toulmin in zijn 
cultuurhistorische beschouwing geheel 
voorbij gaat aan de ontwikkeling van de 
techniek illustreert die tekortkoming 
frappant. 

Toulmins afkeer van het zoeken naar 
een meer modelmatige beschrijving van 
maatschappelijke ontwikkeling breekt 
hem in het vervolg van zijn geschiedver- 
haal op. Voor de geleidelijke afbraak van 
de universalistische, moderne rationaliteit 
tussen 1750 en 1914 ruimt hij zeer 
weinig plaats in (10 pagina's). Darwin 
staat symbool voor de hemntdekking van 
de historiciteit in het domein van de na- 
tuur. De fysiologie en de psychologie 
ondergraven de dichotomie tussen mens 
en natuur en de scheiding tussen de ver- 
klaringsscbema's van mechanische, 
waardevrije causaliteit en berekenende 
rationaliteit. Freud ontneemt de men- 
selijke handeling haar rationaliteit, terwijl 
de qnantum-mechanica uiteindelijk ook 
de natuurwetenschappen hun zekerheid 
ontzegt. De onttakeling van de rationele 
moderniteit behandelt Toulmin echter 
ronduit schematisch. De negentiende 
eeuw wordt door TouÃ¹ni vooral als een 
overgangsfase beschreven en komt er 
daardoor bekaaid vanaf. Indusuiahsering 
en het ontstaan van democratische poli- 
tieke stelsels worden niet of terloops ge- 
noemd. Een verband tussen de verande- 
ringen in de negentiende eeuwse weten- 
schap en maatschappelijke ontwikkelii- 
gen wordt door Toulmin niet gelegd. 
Terwijl iemand als R. Koselleck (1979) 
toch heeft gewezen op de enorme weten- 
schappelijke en maatschappelijke beteke- 
nis van de historisering van het wereld- 
beeld in de late achttiende en vroege ne- 
gentiende eeuw. In het ontstaan van het 
historisch besef ziet Toulmin vooral een 
aankondiging van een terugkeer naar de 
tijdgebonden kennis van de Renaissance. 



Dat de Renaissance het anachronisme, 
waarvoor een differentie tussen ervaring 
en verwachting constitutief is (Blaas 
1988), nog niet kende lijkt voor hem van 
geen betekenis. De geringe aandacht van 
Toulmin voor de negentiende eeuw is 
overigens verklaarbaar; ze past in zijn 
verzet tegen de gangbare opvatting die de 
scheiding tussen modernen en postmo- 
deinen terugvoert op de tegenstelling 
tussen Verlichting en Romantiek. In de 
ogen van Toulmin overstijgt de Roman- 
tiek het zeventiende eeuwse dualisme 
echter niet, maar vormt ze er uitsluitend 
het spiegelbeeld van. 

Rond 1920 trilt volgens Toulmin het 
gebouw van de moderniteit op zijn 
grondvesten - maar de nieuwe Renais- 
sance wordt als gevolg van politieke en 
militaire crises nog even uitgesteld. Pas 
na 1965 ziet hij een nieuwe maatschap- 
pelijke pluriformiteit zich aan ons op- 
dringen, de praktische wijsbegeerte in 
ere hersteld worden en een terugkeer 
naar het bijzondere, het tijdgebondene en 
het lokale plaatsvinden. Hier is Toulmins 
retoriek krachteloos geworden. Dat Hei- 
senberg de weg effent voor Lyotard mag 
voor de intellectueel nog vanzelfspre- 
kend, hoe in de jaren twintig de 
groeiende onzekerheid in de natuur- 
wetenschappen onder invloed van poli- 
tieke instabiliteit leidt tot formalistische 
stijlen in de kunstbeoefening (twaalfto- 
nige muziek, het modernisme in de ar- 
chitectuur) en het logisch positivisme van 
de Wiener Kreis, vereist inzicht in we- 
derzijdse conditionering van onzekerheid 
in verschillende maatschappelijke do- 
meinen. Dat Toulmin aan die vraag 
voorbijgaat is niet alleen sociologisch 
gezien een hiaat, maar ondergraaft ook 
de overtuigingskracht van zijn betoog. 
Toulmin wringt zich in duizend bochten 
om het postmoderne tijdperk te kunnen 
duiden als een terugkeer naar de Renais- 
sance. Vanaf 1965 constateert hij de op" 
komst van een tegencultuur. De jeugd 
laat haar emoties de vrije loop, het einde 
van de souvereiniteit van nationale staten 

komt in zicht, terwijl het ecologisch 
denken een fundamentele verandering 
formuleert in de verhouding tussen mens 
en natuur. Tegelijkertijd geven de we- 
tenschappen en de filosofie hun aan- 
spraken op universaliteit op. 

Doordat Toulmin het 'post-modeme' 
wil interpreteren als een gedeeltelijke te- 
mekeer naar het kennisideaal van de Re- - 
naissance, sluit hij de ogen voor een 
aantal ontwikkelingen die gedurende de 
laatste anderhalve eeuw hebben plaats- 
gehad. Hij laat buiten beschouwing dat 
de kansrekening en statistiek, al in de 
negentiende eeuw tot ontwikkeling kwa- 
men en toen al de fundamenten voor een 
risiwsamenleving hebben gelegd. Zoals 
ook het idee dat we in een pluriforme sa- 
menleving leven waarin belangentegen- 
stellingen spelen, reeds korte tijd na de 
opkomst van democratieÃ« post vatte en 
niet bij de Vietnam-debatten. Doordat 
Toulmin aan een aantal (te) eenvoudige 
schema's vast wil houden weet hij zijn 
centrale stelling, namelijk dat het d e r -  
ne kennisideaal en de praktische kennis 
van de Renaissance zich in onze tijd niet 
hoeven uit te sluiten, niet echt hard te 
maken. Daarvoor blijft zijn analyse van 
het functioneren van de wetenschappen 
in de post-moderne maatschappij te 
schematisch. De constatering dat in de 
inrichting van maatschappijen nu veeleer 
biologische metaforen, als adaptatie en 
evolutie, dan aan de fysica ontleende 
idee'n van hiÃ«rarchi en stabiliteit een ml 
spelen is niet onjuist maar blijft te vaag. 
Mijns inziens had Toulmin er beter aan 
gedaan de constatering dat in sociale in- 
teractie bij voortduring zekerheden en 
onzekerheden geproduceerd en weer 
opgeheven worden, analytisch scherper 
uit te werken. N. Luhmanns 'Die Wis- 
senschaft der Gesellschaft' (1990) kan 
gelezen worden als een poging een der- 
gelijk perspectief te ontwikkelen en te 
ondervragen op zijn epistemologische, 
methodologische en sociologische con- 
sequenties. In hoeverre die poging meer 
geslaagd te noemen is, wil ik hier verder 


