DUEL EN DUET
Paul Bosse

Definitie is ontkenning' - het is een zinnetje datvaker in de boeken van Michel Serres
voorkomt. Hij ontleent het aan Spinoza (determinatie! negatie) en gebruikt het om het
geweld van het wetenschappelijk bedrijf en het geweld van onze cultuurte benoemen.
Al onze kennis is gebouwd op ontkenning, is negatieve kennis. Wij kennen door uitsluiting, door onze ogen te sluiten voor alles behalve wat we willen zien. Of, als dat
uitgeslotene zich blijft roeren, door het met harde hand te verdrijven zoals de waanzin.
De filosofie van Serres is een filosofie tegen dat geweld.
Voortdurend vallen hem de parallellen tussen geweld en wetenschap op: het scheermes van Ockham, de juridische kracht van het oordeel, de defensieve strategieÃ«van de
afgebakende domeinen en de offensieve van de analyse. En hij neemt ze serieus. In de
traditie van de rationalistische filosofie zijn ze zo talrijk dat ze moeilijk over het hoofd
gezien kunnen worden. Het licht van de ratio verwijst hele generaties naar het rijk der
fabels. Maar ook de huidige wetenschappelijke praktijk, waarin met meer de wereld de
toetssteen van de kennis is, maar de erkenning door de wetenschappelijke gemeenschap,
kent zijn rivaliserende wetenschappelijke machtscentra en hun strijd om de hegemonie.
Het is niet verwonderlijk dat wetenschap een belangrijke bondgenoot is voor de oorlogvoering; ze waren al langer aan elkaar verwant. De hoop van de Verlichting dat kennis
een einde zou maken aan de oorlog en ons zou opvoeden om een verstandige maatschappij te stichten, komt keer op keer bedrogen uit. De wetenschap heeft het geweld niet
verminderd maar de slagkracht ervan, zijn vermogen tot vernietiging stelselmatig vergroot. Serres heeft weinig waardering voor de filosofie van de negatie, voor de dialectiek, voor Hegel.
Dit klinkt te massief, te absoluut en ik zal het straks nuanceren. Zijn afkeer van
ontkenning ontneemt Serres niet de mogelijkheden tot stellingname; hij is vaak heel
stellig in zijn beweringen en fel in zijn afwijzingen. Maar ook dan probeert hij de polemiek te vermijden, wil hij geen tegenstelling maken. In tegenstellingen denken is een
oppervlakkige manier van denken. Het continueert een discussie zonder iets nieuws
voort te brengen, omdat het vaak tot vervelens toe het thema van de uitsluiting blijft
herhalen. Romulus doodt Remus, Sint Joris doodt de draak, de zoon doodt de vader,
links verraadt rechts (of omgekeerd). Dichotomie is oorlog. Zo staat de filosofie voor de
opgave om aan de dichotomie, aan het tweesnijdende zwaard van de tegenstelling te ontkomen. (1) Des te opvallender is, hoe vaak Serres in zijn boeken met duo's werkt, een
tweetal personen, zoals Alexander en Diogenes of begrippenparen als zacht en hard. Ik
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Het woord dichotomie betekent 'm tweeen gesneden', In Esth-tques sur Carpaccio. in het hoofdstuk
Sint Joris vecht tegen de draak' wordt de samenhang tussen de snede van de kennis en die van het
zwaard voortdurend beklemtoond (Parijs 1975, p 33-59)

zal een paar van die duo's bespreken, waarbij het steeds aankomt op hun verschillende
verhouding. (2)
Vermenigvuldiging en synthese

Serres ontleent veel van zijn kracht aan zijn betrokkenheid bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen; preciezer gezegd betreft het achtereenvolgens de moderne algebra
en topologie van Bourbaki, de informatietheorie in de fysica van Brillouin en de biochemische ontdekkingen van Jacques Monod. (3) Het zijn voorbeelden, naast vele andere,
van wetenschapsbeoefening die hij bewondert en absoluut niet veroordeelt, vanwege
hun vernieuwende kracht, maar vooral omdat hun wetmatigheden niet in de valkuilvan
het rationele determinisme vallen. Serres is niet &eng van wetenschap en gecharmeerd
van kennis, zijn veroordeling geldt de pretentie van de ratio het werkelijke te begrijpen,
het tot een overzichtelijke eenheid te reduceren. Of de rationaliteit nu optreedt vanuit het
dogma van een waarheid of vanuit het cynismevan een instrumentele benadering, steeds
wordt ze verleid om zich voor te doen als substituut voor de wereld, waarvan ze de
vaneteit gelijkschakelt en de discontinuiteit gladstrijkt. Het lijkt alsof er voor elk verschijnsel een totaliteitsbegrip klaarstaat. Steeds opnieuw wijst hij deze totaiiteitsbegnppen af om in plaats daarvan te wijzen op het veelvoudige dat zich niet zonder geweld tot
eenheid laat brengen. (4) Een vermenigvuldiging die zich ook uit in de veelheid van
benamingen die hij gebruikt: discontinuÃ¯teitturbulentie, lacunes, fragmenten, wanorde,
chaos, contingentie, als om er de veelkleurigheid mee op te roepen van het 'werkelijke'
dat woord dat aan het begrip ontsnapt, omdat het de grenzen aanduidt van onze kennis
en ervaring. Men kan het werkelijke niet uitputten, men bedekt het.
Het werkelijke wordt bedekt door de methoden en de strategieen van de wetenschappen. ZIJ zijn een zo integrerend onderdeel van ons leven geworden, dat ze zowel onze
wereld als de sociale verbanden ingrijpend hebben veranderd. Meer nog, ze hebben onze
wijze van denken en spreken dermate beÃ¯nvloeddat ze ons 'element' geworden zijn. Onze waarnemingen en onze waarderingen worden zozeer door de wetenschappen beinvloed,
dat ZIJ onze taal geworden zijn, machtiger naarmate we ze onbewuster hanteren. (s)
Als filosofie de wetenschappelijke ontwikkelingen negeert, verwordt ze tot een archaische bezigheid. Serres kan dus niet buiten de wetenschappen, maar hij wil iets anders dan zij. Enerzijds moet de filosofie op zoek naar die gebieden die door de wetenschap niet bewerkt worden en zich afvragen of ze te ontginnen zijn. De metafoor die
Serres gebruikt is die van de emigratie: m plaats van strijd voeren tegen hen die een gebied in bezit hebben, zoeken naar een nieuw terrein. Wat is er mooier dan een Nieuwe
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2 Terwlle van de overzichtelijkheid beperk ikmij tot begrippenparen, maar duo's van historische of
mythische personen zijn talrijk in Serres' boeken, een willekeunge greep Aphrodite en Ares,
Orpheus en Odysseus, Oedipus en de Sfinx, Musil en Wwner, Turner en Camot
3 Aldus de systematische opsomming in Eclaircissernents,p 21-25. Gezien andere teksten, die bij-

voorbeeld naar Mandelbrot en Pngogine verwijzen, is & opsomming al te schematisch
4 Vgl La Passage du Abrd-Ouest,p 97, en G e k a , p 180
5 In een van de fabelsvan Esopus wordt & taal beschreven als grootste goed en hoogste kwaad tegelijk Als Serres wetenschap met taal gelijkstelt,verwijst hij naar deze ambigue betekenis

Wereld, of dan Venetie, een onherbergzame plaats voor een zwervende groep die nergens
onderdak kreeg, en die op die onmogelijke plek &n van de machtigste steden stichtte.
Serres is daarbij niet geÃ¯nteresseerin de vestiging van een nieuwe macht, die als een
schat kan worden bewaard en verdedigd, maar in het vermogen om tegen de verwachting
in de levensvatbaarheid van een vestiging te onderkennen, of het belang van een schijnbaar obscure notie. Hij erkent het risico van verdwalen, of zich in de waarde van de ontdekking vergissen. Maar als filosofie geen waagstuk is, is zij obsoleet.
Anderzijds probeert de filosofie samenhangen te zien, verbindingen te leggen. Het
werkelijke is verbrokkeld, is lacunair. Maar als de kennis in aparte eenheden uiteenvalt,
desintegreert de cultuur. Juist nu de fragmentatie van de cultuur tot haar vernietiging
dreigt te leiden, moet de filosofie zich bekommeren om samenhangen. Zoeken naar een
synthese. Onophoudelijk doet Serres pogingen om de afstand tussen 3- en B-wetenschappen te overbruggen. (6) De synthese die Serres zoekt zal de delen niet simpelweg
opnieuw tot Ã©Ã
geheel smeden. Hij probeert vermenigvuldiging en synthese te combineren, want vermenigvuldiging zonder synthese leidt tot een zinloze fragmentatie, terwijl elke synthese die de veelheid overstijgt een terugval is in het gewelddadige eenheidsdenken, dat een rigoureuze en ngide orde oplegt door die teveronderstellen. Nee,
het zal gaan om het vinden van overgangen, verbindingen, passages tussen lokale oplossingen. Geen bolwerk of bouwwerk, geen grote rationele theorie, maar een gedifferentieerd geheel, een filosofie van complexe relaties, het verzamelen van details. (7)
Om die verbanden te leggen moet Serres verschillende talen spreken. Een enkele
keer zegt hij dat uitdrukkelijk, meestal niet. Hij noemt het ook als opgave voor de filosofie, en hij zou Serres niet zijn om daarbij niet aan de toren van Babel te denken. (8)
Hij spreekt de taal van verschillende beroepen, gebruikt literaire uitdrukkingen naast
woorden uit zijn geboortestreek, hij is gewend aan het taalgebruik van verschillende wetenschappen. Het illustreert overigens hoezeer Serres de wetenschappen waardeert en
eveneens hoe weinig hij hun grenzen erkent. Hij heeft een hekel aan jargon, omdat het
ingewijden en buitenstaanders cre'ert, hij wil geen taal gebruiken, die alleen gehitieerde
lezers toelaat. Daarom worden vaktermen en specifieke wetenschappelijke noties ingebed in het algemene taalgebruik. Een ongewoon grote woordenschat helpt hem daarbij.
Zijn boeken zijn dan ook leesbaar voor iedereen die het geduld opbrengt om alle wenHet is een doorlopend thema vanaf de eerste boeken van Serres, die programmatisch de titel
Heim.& (l tot en met V) hebben gekregen, de god van de kruispunten, de tolk en de vertaler, de god
van de uitwisselingen de ruil Zie bij voorbeeld Statues, p 28-34 en vooral i e passage du NordOuest, vertaald in Kennis en Methode, p 257-265 Annemane Mol besteedt er een paragraaf aan in
haar artikel in datzelfde nummer. 'Het dichten en de harde wetenschap' (p 237-239)
Vgl Edafrcssemente, p.176-180,waar Serres spreekt van een fragiele synthese' In Stafues, p 76,
karakteriseert Serres de opgave van het schrijven als een poging om te 'landen' (atterrir) De
synthetische panorama's van interconÃ¹nenial of interplaneiairevluchtenworden verbonden met de
lokale eigenaardighedenvan de bodem waar men landt
Vergelijk bij voorbeeld Genese, p 157 en Esthdtiques sur Carpaccio, p 43-44 De verwijzing naar

Babef in Ge&,

p 199

dingen rustig te volgen; maar geven de lezer tegelijk vaak het gevoel verdwaald te zijn
in een labyrint van woorden en gedachtengangen.

-

gesloten
Serres schrijft vaak en graag over ruimte. Maak eerst een tocht, bezoek steden, of vaar
op zee, wandel langs een rivier, ruik de luchtjes op de markt, verdwaal in het bos. Dat
is de eerste veelvuldigheid van de ruimte, die door de toegenomen mobiliteit moeiteloos
te ervaren is, ondanks de dreigende schaarste.
Niet alle ruimte is zo gemakkelijk toegankelijk. Vanaf het Neolithicum heeft onze
cultuur eerder haar kracht gezocht in de stichting van gesloten, omheinde ruimten. De
omsloten ruimte, van muren of heggen voorzien, vormt de elementaire ruimtelijke cel
vanaf het ogenblik dat de landbouw werd uitgevonden. Ook deze verzameling van m m ten is een veelheid, omdat hij bestaat uit van elkaar gescheiden, afzonderlijke elementen. Elke ruimte reageert op de bodemgesteldheid, op vaakminieme topografische verschillen en op lokale gebeurtenissen. De aaneenschakeling van tuinen, hoeven en erven
maakt de ruimte heterogeen, en vestigt daardoor tevens een scherp verschil tussen binnen en buiten, in- of uitgesloten. Ze vertoont zich aan de reiziger als een eindeloze
reeks van obstakels.
Onze mobiliteit verlangt een ongehinderde doorgang van goederen en personen. In
plaats van geslotenheid wordt de openheid, de bereikbaarheid van plaatsen belangrijk. In
de logistiek van het vervoer zijn de wegen primair, de luchtwegen, de autosnelwegen en
de telecommunicatie. En wat geldt voor het verkeer binnen en tussen de steden, geldt
evenzeer voor de machines van de geindustrialiseerde landbouw: de doorgang moet vnj
zijn en de grenzen onmerkbaar. Vandaar het gemak waarmee wij de diversiteit van steden en landschappen kunnen ervaren. De opheffing van de grenzen geldt zelfs als motto
voor de politieke idealen van de Europese gemeenschap. Het lijkt erop, alsof wij de
overgang meemaken van de overgeleverdevorm van de omsloten ruimte, naar de open
ruimte van het transport en de verbindingen. Onze referentie isniet meer de wirwar van
lokale plekken met hun labynnt van weggetjes en paden, maar de toegang tot globale
netwerken. (9)
Michel Serres geeft aan de reflectie over de ruimte, waar velen zich mee bezig houden en die onder meer een cruciaal vraagstuk is voor architecten en stedebouwers, een
eigen wending. Om tebeginnen betoogt hij hoe de fysieke inrichting van de gesloten
ruimte samenhangt met andere verschijnselen. De geslotenheid van de hoeve of de tuin
is eveneens zichtbaar in de militaire legerplaats, en in het religieuze domein waarin de
tempel de ruimte van het heilige afsluit van het profane. Het juridische eigendom wordt
door muren tegen indringers beschermd, zoals sloten of heggen het wild buiten het
ploegland proberen te sluiten. En ook de kennis heeft zijn omsingeling nodig, zoals de
omheining die de definitie is, de ruimtelijke afscheidingen van de Venn-diagrammen, de
open
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De belangrijkste passages over ruimte zijn te vinden in Lepassage du Nord-Ouest, p 67-83, Les

anq Sens, p 259.308 en Status, p 55-77 In dit artikel is vooral de tekst uit Stafues gebruikt Voor
Michel Serres bestaat er een grote veelheid aan ruimten, het begrippenpaar open en gesloten is
slechts &n van de manieren om ruimten te onderscheiden

omschrijving van een onderzoeksgebied of de afbakening van het terrein van een wetenschap. Ondanks de grote onderlinge verschillen tussen deze verschijnselen zijn ze 'isomorf, ze bezitten steeds dezelfde verhouding tussen hun elementen: een beschermde binnenzijde; een grens die binnen en buiten scheidt, en een buitenzijde, die maar onder bepaalde voorwaarden met de binnenzijde kan communiceren.
Van de tegenwoordige openruimte kan veel minder worden beweerd, dat hij van een
serie gelijkvormige verschijnselen vergezeld gaat. Het ligt voor de hand dat de transformatie van de fysieke ruimte niet meteen een einde maakt aan alle andere vormen van geslotenheid, omdat deze ruimtelijke, sociale en intellectuele indelingen zo diep in onze
cultuur zijn geworteld. Maar ongetwijfeld wordt openheid tegenwoordig veel hoger gewaardeerd dan geslotenheid of beperking. 'Een gesloten gemeenschap miskent zijn eigen
genieen of helden, die daarentegen juist erkend en voortgebracht worden door een gemeenschap, die door diezelfde genieen open is geworden. Sindsdien slaat de omheining
gelijk met steriliteit, of het nu om dingen, systemen, gedachten of personen gaat; elke
vruchtbaarheid gaat langs de weg van een ontsluiting. Deze omkering van waarden
volgt de omvorming van de ruimte.' (10) Er zijn voorvechters van de openheid, die speculeren over de noodzakelijke verdwijning van al die omsloten domeinen, en tegenstanders die de beslotenheid willen behouden. Want het begrippenpaar open en gesloten doet
zich voor als een dilemma waarin men stelling moet nemen.
Serres is daar niet zo zeker van. Hij is uiterst terughoudend om de ene notie boven
de andere te waarderen. Het hangt er maar vanaf, of ze verbonden worden met geweld,
hetgeen in beide gevallen kan gebeuren: terwijl in het hoofdstuk over ruimte uit Stafues
wordt uitgewerkt hoe bewoonbaar, hoe gastvrij de afgesloten lokale ruimte (ook) is,
wordt in Esthktiques sur Carpaccio (1 1) het gewelddadige en vijandige karakter van dezelfde omsluiting getoond.
Maar bovendien probeert hij de tegenstelling te ontregelen, met een beroep op de
veelvoudigheid van de ruimte. Die veelvoudigheid is niet enkel aan de ervaring gegeven,
maar ook, anders, door de wiskunde herontdekt. De euclidische ruimte heeft zijn heerschappij verloren. Belangrijker nog is de ontdekking, dat de globale ruimte niet de optelsom is van de lokale. Soms geldt de overgang wel, meestal niet. Het begrippenpaar
lokaal - globaal is ontleend aan de topologie, en wordt door Serres ingezet vanwege het
niet-transitieve karakter van beide begrippen. Het lokale is een andere ruimtevorm die
door de globale kan worden vernietigd, of er naast kan bestaan. De globale ruimte is
niet de optelsom van alle lokale ruimten, maar is het resultaat van een specifieke bewerking, waarbij de ruimte volgens Ã©Ã
principe wordt behandeld. Het doet er niet zoveel toe, of die bewerking de rationalisering van de landbouw betreft, de ruimtelijke
organisatie van het snelverkeer, of een begnppelijk experiment zoals in de filosofie van
Descartes. In alle dne de gevallen worden de lokale kenmerken over het hoofd gezien, of
als een belemmering ervaren. Inderdaad, vaak speelt zich een gevecht af tussen de globale en de lokale benadering als een strijd om de inrichting van dezelfde ruimte. Maar er
10 Slatues,p59
l1 Idem, p 35 36

bestaat geen universele wet, die het samengaan van een mondiale openheid met de geslotenheid van lokale eigenaardigheden verbiedt. Ze zijn van een verschillende soort.

Methode en zwerftocht
De opvatting dat beweging bij de globale ruimte zou horen en dat de lokale ruimte tot
stilstand brengt, berust op een misverstand. Serres onderscheidt verschillende manieren
van beweging, zoals hij een veelvoud van ruimten beschrijft, maar die onderscheidingen
dekken elkaar niet. Anders dan bij de ruimte heeft hij bij de soorten van beweging bijna
steeds de wegen van de kennis voor ogen, waarvan de methode - dat betekent de 'weg
waarlangs' - de bekendste is. De methode als manier van denken verwijst allereerst naar
het werk van Descartes, en meer algemeen naar de procÃ©dÃ
van het technisch, instrumenteel denken. Wie m een bos verdwaald is, zegt Descartes, moet niet gaan ronddwalen maar een rechtelijn blijven volgen, want alleen dan is hij zeker er ooit uit te zullen
komen. Dat is economisch handelen, met zo weinig mogelijk middelen zo ver mogelijk
komen. Maar de rechte lijn bevat een minimum aan informatie, strijkt het parcours
glad, zoals de snelwegen dat met het landschap doen. De methode werkt met een vastgesteld doel en vanuit een zo effici'nt mogelijke inzet van middelen.
Serres prefereert de zwerftocht, de randonnke Het woord is hem lief, omdat het de
grillige tocht achter het wild aan, verbindt met het toeval, het Engelse random Als wijze van kennen staat de zwerftocht voor een denken dat het toeval accepteert en er plaats
voor inruimt. Serres verwijst naar die wetenschappelijke ontwikkelingen, die het belang
van het toeval hebben ingezien en er mee hebben leren werken. Op zijn beurt probeert
hij die werkwijze vruchtbaar te maken m de filosofie. (12) De zwerftocht heeft op de
methode voor, dat men alert moet blijven op alles wat men tegenkomt, zowel op de
hinderlijke als de boeiende informatie onderweg. De wereld wordt niet bij voorbaat ingepakt in de eigen doelen en belangen.
Er is niets tegen de methode. Doelmatig handelen en bewegen biedt aanzienlijke
mogelijkheden. Serres is een voorstander van snelle bewijsvoeringen (13) en beweert,
dat we zonder de economie van de methode niet zouden kunnen denken en praten. Zijn
voorkeur voor de wetenschappelijkezwerftocht komt voort uit de constatering, dat de
methode weliswaar doeltreffend is, maar vaak aanwijsbaar te kort schiet. Nog belangrijker is dat de methode haar geldigheid bezit binnen afgebakende wetenschappen. Wie
verbanden tussen de wetenschappen zoekt, samenhangen, passages, moet zich niet enkel
buiten de geaccepteerde methodologie bewegen, maar moet zich ook toevertrouwen aan
het geluk van toevallige vondsten. Zo is bij voorbeeld de overgang van het lokale naar
het globale en vice versa geen kwestie van methode, maar een blijvende zoektocht.
Wetenschap bedrijven is meer dan het bewandelen van gebaande wegen. Niet de methode
is het criterium voorkwaliteit, maar datgene wat er langs die weg wordt ontdekt. (14)
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Tot zover volgt deze paragraaf voornamelijk een passage (onder de titel 'Randonn6e') uit Le
Passage du Nonf-Ouest,p 93-113

13 In Edaircissements, p 102-105en p 143
14 Zie Les anq sens, p 284-308. vooral 296-7

Zacht en hard
Serres bewondert de wereld, schrijft over Moeder Aarde met hoofdletters. Maar die wereld wordt bedekt met tekens. 'De geschiedenis verschuift van de werkelijkheid naar de
taal, van het dmg naar het teken, van de energie naar de informatie: van de harde naar de
zogeheten zachte aanpak.' (15) Meestal werken we niet meer met onze handen, slechts
met de vingers, digitaal.
Serres zingt gelukkig niet de lof van het eenvoudige landleven en verheerlijkt evenmin de oude ambachten, met hun uitputtende en vaak verstikkende herhaling van handelingen. Wat in die woorden zacht en hard op het spel staat is onze verhouding met de
wereld, of het belang van onze zintuigen wat op hetzelfde neerkomt, omdat de zintuigen ons openen voor de wereld.
De geschiedenis van het zacht maken begint niet pas bij de informatica, al associeert
Serres het zachte voortdurend met de software, begint ook niet bij de industrialisering
die de machines lussen ons en de wereld zet. Die geschiedenis begint al bij de taal, die
voortdurend tussen onze zintuigen en de dingen in staal. De onmiddellijke ervaring, het
directe contact met de wereld is een illusie; we waren die al kwijt sinds het begin van
onze cultuur, die ons in ruil daarvoor een betekenisvolle wereld schonk. Maar de overgang van hard naar zacht lijkt zich in de laatste decennia te versnellen. Alles wordt ons
door de media gemeld, niets beroert ons. Verdwijnt het harde van de wereld uit het leven
van de meeste mensen, raken wij de wereld kwijt? Hoe is de verhouding tussen zacht en
hard anders te denken dan als dichotomie, een verhouding van uitsluiting? Moet de ene
winnen als de andere verliest? Maar dat is weer zo een militaire strategie die het denken
zou moeten vermijden.
In Les Cinq Sens beschrijft Serres de stem, het vermogen om de zachte tekens te
produceren, juist als de 'harde' kant van de taal. Elke stem behoudt zijn muziek, zijn
specifieke geluid. Het stemgeluid is zo gedifferentieerd dat het geindividualiseerd is; en
zo gevarieerd dat het in een enkele persoon vele registers doorloopt, alle gevoelens verraadt en van het zachtste gefluisterreikt tot de luidste kreet. (16)
De boeken van Serres zijn bezaaid met geuren, kleuren en geluiden. Ze lijken de zintuigen te verheerlijken. De zintuigen bedriegen niet, als ze tenminste geoefend zijn. Het
is een nuancering van de oude rationalistische tegenstelling: de zintuigen bedriegen, dus
vertrouw op het verstand. Maar het ongeoefende verstand bedriegt ons evenveel als de
ongeoefende zintuigen; en geoefende zintuigen bedriegen ons evenmin als een geoefend
verstand. Vrede.

-

Zacht en hard zijn woorden voor zintuiglijke indrukken, die van het gehoor en het tastvermogen. Serres verwart die twee zintuigen niet, maar vergelijkt ze op een precies
punt: zoals wij in de taal, bij het gehoor, de materi'le drager voortdurend vergeten terwille van de boodschap, zo gebruiken we meestal ook de dingen zonder besef van de
energie waarmee ze zijn gemaakt. In beide gevallen wordt de drager vergeten terwille
van het produkt. Belangrijk is, dat de woorden hard en zacht hun betekenis krijgen door
15 Les cinq sens, p 1 19
16

Les ctnq sens, p 120 124, en p 276 van hetzelfde boek voorde volgende alinea

hun onderlinge verhouding: enkel hardheid of enkel zachtheid bestaat niet, iets is hard in
vergelijking met iets anders, dat in die vergelijking zacht is. Dat is belangrijk, omdat
Serres steeds een beroep doet op die genuanceerde betekenissen, wanneer hij deze woorden gebruikt. Soms is zacht bijna synoniem met de cultuur en hard met de natuur, de
materiele werkelijkheid, maar dat 'bijna'maakt een wereld van verschil, omdat de haast
onvermijdelijke dichotomie tussen natuur en cultuur in het duo hard en zacht ontbreekt.
Serres blijft op zoek naar hun relatie.
De zachte tekens, de onzichtbare informatieen de vlucht van het denken worden niet
opgevangen en niet verzonden zonder de zintuigen, zonder het lichaam, die complexe
verbinding van hard en zacht, samengesteld uit aardse, chemische elementen. Waarvandaan komen wij? Waarheen gaan we? Uit de aarde, naar de aarde, waarvan we deel uitmaken. De reflectie over de dood, die vooral in Statlies nadrukkelijk aanwezig is, heeft in
dat boek niets te maken met geweld, (17) maar is vooral een poging om onze verwantschap met de aarde te beklemtonen; het is een manier om de aarde niet te vergeten.
Terwijl wij voortdurend het verschil tussen ons en onze omgeving lijken toe te
spitsen, is Serres er alsmaar op uit om het te overbruggen. Het begrippenpaar hard zacht maak! een doorlopende uitwisseling mogelijk van het een naar het ander, in plaats
van de ander, voor de ander. Moeder Aarde is niet zo maar een naieve metafoor voor
Serres' bewondering voor de wereld, maar een benaming die in de combinatie van zacht
en hard een relatie veronderstelt, waar wij geneigd zijn grenzen te trekken.
Ruis en signaal
Misschien heeft de belangstelling voor de 'harde' kant van de wereld ook te maken met
een zekere voorkeur die Serres aan de dag legt voor het horen boven het zien. De ogen
kunnen we sluiten, en geopend hebben ze een eenzijdig perspectief. Het gehoor lijkt een
subtieler orgaan, en meer continu werkzaam. Het hoort de geluiden van ons eigen
lichaam, het begeleidt onze stem, en het vangt bovendien de signalen op van de fysische en sociale buitenwereld. (18) We luisteren niet naar alles wat we kunnen horen, het
gehoor filtert zijn gegevens evengoed als de ogen, maar de afscheiding is minder scherp,
de achtergrondruis blijft veelal bewust en treedt gewild of ongewild soms plotseling
naar voren. De wereld blijft hoorbaar. bijna overal, de wind, het klotsen van water,
vogelgeluiden - j e hoeft er de stad niet voor uit. De sociale machine legt er de deken van
de media overheen, de luidsprekers en de transistors, de laatste grote verovering van de
mens over de wereld.
Soms doet Serres moeite om de categorie'n van het gehoor voor de kennis te gebruiken (verstaan m plaats van inzien), om aan de eeuwenoude metafoor van de kennis
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Zie bijvoorbeeld het hoofdstuk 'Het projectiel, het kanon', waarvan de Nederlandse vertaling in het al
eerder genoemde nummer van Kennis en Methodeverscheen (1992)nr 3, p 266-277 De uilwisseling, substitutie, transsubstantiatietussen mensen, dieren en de aarde die indit boekaan de orde komen. geven het een andere allure, dan de gewelddadige dood,die in Rome(1983) en EsMÅ¸que sur
Carpacciozo een centrale rd speelt

18 Zie Les cinq sens, p 113 e v (trots audibies'),vergelijk ibid p 45-47 over Argus en Hennes

als verlichting te ontsnappen. (19) Maar zijn belangrijkste motief is, dat de ruis (noise)
en de verhouding tussen ruis en signaal van de orde van het gehoor zijn. Het is een van
de meest terugkerende thema's in Serres' boeken, (20) de geliefkoosde manier om over
het veelvoudige te spreken, liever dan chaos, hoewel hij ook daarover spreekt, liever dan
wanorde, dat teveel een negatief begrip is.
Elke boodschap, elk signaal vereist een kanaal, met zijn onvermijdelijke ruis. Zonder ruis kan geen boodschap bestaan. Ruis is geen toevallige verstoring, geen schoonheidsfoutje in de boodschap, maar zijn eeuwige metgezel en zijn mogelijkheidsvoorwaarde. Als het heelal begint met de oerknal, dan begint het met de ruis, die de astronomen van nu denken op te vangen.
Wanneer wordt ruis signaal en hoe gebeurt dat? Serres komt er steeds op terug, want
hoe scherper het antwoord op deze vraag, hoe verder hij komt met zijn onderzoek naar
het veelvoudige, het toevallige, ook in de geschiedenis. Wat moet er gebeuren, zodat
het geluid van het water stem krijgt of muziek wordt? Heel weinig, het is een miniem
verschil. Serres gebruikt voorbeelden uit de thermodynamica en de astronomie. Hij verwijst naar de complexiteit van het klimaat, het waaien van de wind, de draaikolken in
een rivier. Het werkelijke is onuitputtelijk. De wetenschappen bezwijken steeds weer
voor de verleiding de ruis te filteren en het werkelijke te bedekken.
Serres gebruikt de voorbeelden uit de wetenschappen vooral om te kunnen spreken
over een andere ruis, het rumoer, het tumult van mensenmassa's, de woedende menigte de historische ruis. Ook voor de geschiedenis beschouwt Serres de ruis, het geweld van
de massa, als mogelijkheidsvoorwaarde voor elke ontwikkeling. (21) In Rome analyseert hij een aantal passages uit Livius' geschiedenisboeken en steeds weer stuit hij op
de ondoordringbare menigte, die in zijn woede te hoop loopt, in staat zich tegen de vijand te keren, maar ook om de eigen koning te doden, in een chaotisch, ongericht tumult. (22) Pas achteraf ontstaat betekenis, de boodschap lijkt los te staan van en onbedoeld door het funderende gebeuren.
Maar hoewel Serres de eindeloze repetitie van het doden in die vroege geschiedenis
van Rome onderstreept, is de activiteit van de menigte niet allereerst gewelddadig. Want
deze woedende menigte is, ook, positief. Zola was bang voor mensenmassa's. Serres
19 In Ge&,p

22-23, p 105-107

33 Vanaf Le passage du Nord-Ouest(1980) Het meest expliciet is de reflectie m Genke(1982)
21 Genese, p.137-146 Serres baseert zich op het werk van Georges DumÃ©almet name zijn tndelinq
in drie grote functies het heilige (Zeus), de oorlog (Mars) en de produkhe (Quinnus), maar hij bemogtdat, ook volgens DumÃ©zi
de Woede' (furor) daaraan voorafgaat, dat deze de ruis is waaruit de
klassen ontstaan Deze furie'vartoont alle trekken van het geweld, is steeds 'op twee vingers afstand van de moord', maar wordt door Serres onderscheidenvan het vernietigende geweld, als het
eenmaal door Ã©Ãvan die klassen wordt gehanteerd Het is (ook) een manier om het geweld te beteugeh
22 Genese is in dezelfde bid geschreven als Rome en bevat veel verwijzingen naar dat boek Serres'
boek over Lucretius (uit 1977) houdt zich eveneens met de oorsprong van het geweld bezig, maar
daar zijn eerder 'stromen' en 'turbulenties'de sleutelwoorden, zoals de titel overigens aangeeft

haat geweld, maar niet de massa, noch de chaos die haar element is. (23) Terwijl de bepalmg een negatie is, en de kennis wordt gekleurd door de ontkenning, is de chaos positief. Dan is de achtergrondruis het eerste positieve, de bakermat van het mogelijke waaruit dingen kunnen voortkomen. Nieuwe mogelijkheden ontstaan niet uit de orde, de
maatschappelijke of de intellectuele, maar uit de nog onbestemde ruis.
Ratio en verhaal

Serres verwijst in zijn boeken niet alleen vaak naar literatuur, ook zijn eigen manier
van schrijven is literair. Hij schrijft verhalen, zoals in de tijd waarin het denken en de
wetenschap nog in het geheel van de cultuur waren ingebed. En hij kan goed vertellen.
Hij zoekt naar verhalen met een open einde, of hij herneemt verhalen waarvan de betekenis lijkt vast te liggen en geeft ze vervolgens een andere wending. Verhalen zijn voor
hem een onmisbare bron van kennis. Het gaat Michel Serres, ook hier, niet om een
absolute gelijkstelling. Literatuur is niet gelijk aan wetenschap, gelukkig bestaan er
verschillen. Het gaat er om dat die gebieden elkaar niet per definitie uitsluiten. Soms
verwoordt literatuur inzichten, die voor een wetenschap verrassend en vernieuwend zijn.
(24)
Het is kortzichtig om zo een kennisbron bij voorbaat teverontachÃ¬zarnen
Serres' manier van schrijven is geen bijkomstigheid, is meer dan een herkenbare,
persoonlijke stijl. Die schrijfwijze is Ã©6van zijn strategieen om de muren tussen de 9en de B-wetenschappen te slechten. Het is preciezer gezegd een poging om te herformuleren wat 'rationeel' is. Want de westerse rationaliteit (om die vereenvoudigende notie
maar te gebruiken) definieert zichzelf volgens Serres op een eigenaardige en eenzijdige
manier. De definitie die wetenschappelijk toelaatbare en ontoelaatbare gegevens en argumentaties van elkaar onderscheidt, is zelf geen rationelemaar eerder een sacrale handeling: de begrenzing van een domein en de aanwijzing van de 'ingewijden' die er toegang
hebben. De eenzijdigheid bestaat er vooral in, dat de voorkeur uitgaat naar die fenomenen die voorspelbaar zijn, die verlopen volgende benoembare wetmatigheden. Processen, waarvan de afloop niet vaststaat worden als problematisch gezien of genegeerd.
Serres onderzoekt hij voorkeur het niet gedefinieerde, het vloeiende, het chaotische, het
turbulente. In de inleiding van Genese schrijft hij, dat hij een nieuw object toevoegt aan
de filosofie: het veelvoudige (Ie multiple). Is het mogelijk te denken over ~ e r ~ c h i j n ~ e len, die zich niet onder Ã©Ãnoemer laten brengen? Is het mogelijk wordingen te begrijpen, waarbij hij zowel denkt aan de evolutie van het heelal, als aan die van het leven
en ook aan historische gebeurtenissen?
Hij citeert onderzoeken waaruit blijkt dat de algemene regel niet de regelmaat maar
juist de uitzondering is. Hij wil een natuurwetenschap die de hoofdrol geeft aan de creatieve kracht van de afwijking, zoals Lucretins dat doet. Daarvoor moet de westerse rationaliteit zijn definitie, dat is zijn beperking, uitbreiden. Serres wil die rationaliteit niet
ontkennen of afschaffen, maar de beperking ervan erkennen. In sommige gevallen
23 In Eclaircrssements,p 135 146 hcht Serres zijn manier van schrijven uitvoerig toe, waarbij ook een
aantal voorbeelden worden genoemd Annemane Mol bespreekt Serres' manier van werken, onder
het kopje vwplaatsbaadwid, in Kennis en Ma/â€ 16 (1992) nr 3, p 233 e v
24 Genese, p 162-3

bruikbaar, m de meeste gevallen te grof, te weinig genuanceerd. We noemen iets wanorde, wanneer onze rationaliteit te bot is om het te begrijpen. (25)
Serres is geinteresseerd in fabels en mythologische verhalen, in literatuur, omdat
verhalen niet willekeurig zijn, maar een logica bezitten, waarvan de kracht des te sterker
is naarmate de afloop minder te voorspellen valt. Het is een logica die mogelijkheden
openhoudt, die niet bij voorbaat uitsluit met de geforceerde keuzen van het dualisme: 'Ja
of nee, met mij of tegen mij, van tweeen een'. (26) Dat is een domme vereenvoudiging, vindt Serres, die liever de tweeheid in stand houdt om die vervolgens te typeren
als een duel en een duet. Want zo is het tweetal geen dualisme, geen alternatief, maar
een veld van mogelijkheden.
Serres weigert steeds opnieuw om tegenstellingen als dilemma's te zien, waarin hij
een stelling zou moeten innemen, maar die weigering is geen principieel of schematisch nee-zeggen. Zich tegen geweld verklaren (in en buiten de filosofie) is een slogan
of hoogstens een programma. Series'kracht ligt in het geduld en de veelzijdigheid waarmee hij dit programma effectueert. Serres heeft geen universele oplossing die alle dualismen opheft - dat zou een totalitaire oplossing zijn -,hij probeert keer op keer tegenstellingen te ontregelen. Steeds op een andere manier, en op die verschillen - waarvan in
dit artikel een aantal zijn beschreven -komt het aan. Ruis en signaal veronderstellen elkaar, evenals hard en zacht, maar hun verhouding is verschillend: ruis is de mogelijkheidsvoorwaarde voor elk signaal, terwijl hard en zacht relatieve begrippen zijn. De
zwerftocht wordt ten onrechte als het stiefbroertje van de methode gezien. Open en gesloten zijn tegenstellingen, zolang ze opgaan voor eenzelfde ruimte; maar er zijn veel
soorten van ruimte. Vermenigvuldiging en fragmentatie verdragen een synthese, wanneer die niet als eenheid, maar als uitwisseling, als passage of kruispunt wordt gedacht.
(27)
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