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Lieve Scooper,
Ten eerste hoop ik dat het goed met je gaat en dat je
geniet van de vele extra vrije dagen deze maand. In
deze editie van de Scoop staat de combinatie �iloso�ie
en natuurwetenschappen centraal. Zelf heb ik, naast
velen van jullie, in de bachelor het vak ‘Re�lectie op
natuurkunde’ gevolgd, het enige vak dat mij iets leerde
over wetenschaps�iloso�ie. Waar veel medestudenten
met grote tegenzin naar de colleges gingen, en zich
hardop beklaagden over de essays die we moesten
schrijven, vond ik het stiekem enorm leuk om te leren
over Thomas Kuhn en paradigmaverschuivingen. Het
was voor mij verfrissend om eens met een andere kijk
naar wetenschap in het algemeen, en natuurkunde in
het bijzonder, te kijken. Daarom was het extra leuk om
deze editie, de ‘Filoscoop’, te maken.
Nanne kon dit niet-bestaande en toch veelzeggende
woord maar niet loslaten na de vergadering, en schreef
dus een stuk over ‘�iloscopie’. Heleen interviewde vier
natuurkunde- én �iloso�iestudenten over de
combinatie en waarom zij daarvoor kozen. Evelien
gooide een �iloso�isch vraagstuk op: hoeveel is een
mensenleven eigenlijk waard, en schrijft daarover in
haar stuk. In het artikel van Constantijn kun je lezen
over bekende paradoxen in de wiskunde en in een
dorp met behaarde mannen. Is de wiskunde eigenlijk
ontdekt of bedacht? Het antwoord van de Nederlandse
�ilosoof Brouwer, en dat van Vera, kun je vinden op
pagina 7. Daarnaast lees je twee essays van
gastschrijvers Abel en Tomas over Einstein en Spinoza
(een natuurkundige, en jawel, een �ilosoof), en over
het belang van creativiteit in de wiskunde. Zelfs de
boekentips van Vera en Esther zijn deze keer in thema!
Kortom, intellectueel uitdagende stukken die je aan
het denken zetten. Tijd om erop los te �ilosoferen!

Lieve lezer,

De eerste Scoop van het nieuwe bestuursjaar, dus voor mij de eerste keer
dat ik jullie op deze manier mag toespreken! Ik ben ondertussen alweer
een maandje bestuur en de rest van het bestuur zelfs nog een jaartje
langer. Tot nu toe bevalt het erg goed, ondanks dat er helaas weinig
activiteiten plaats kunnen vinden. Gelukkig worden de dagen weer langer,
stijgt de temperatuur en nadert het collegejaar zijn einde. De hoop voor
meer vrijheid en gezelligheid neemt daarbij sterk toe. Ik hoop dat jullie
ondanks de beperkte vrijheid en het vele binnen zitten het toch nog een
beetje naar jullie zin hebben en zo nu en dan van het zonnetje kunnen
genieten. Covid-19 gooit inmiddels al een jaar roet in het eten, en velen
worstelen met gebrek aan motivatie en sociaal contact. Gelukkig is er licht
aan het eind van de tunnel en lopen de ontwikkelingen rondom de
vaccinaties op rolletjes. Ik hoop dan ook dat wij over enkele maanden
weer lekker biertjes kunnen drinken in de NSA-kamer en weer ouderwets
in de bieb op Science Park kunnen studeren. Tot die tijd zullen we het
helaas nog even moeten doen met studeren en borrelen achter een
schermpje en ons af blijven vragen hoelang het nog zal gaan duren.
De huidige crisis brengt voor veel partijen vragen met zich mee. Zijn
mondkapjes nuttig? Helpt 1,5 meter afstand tegen besmetting? Wegen de
risico’s van de eindeloze lockdown op tegen de voordelen die deze met
zich meebrengt? Hierbij speelt wetenschaps�iloso�ie een hele belangrijke
rol. Er zijn eindeloze discussies gaande met betrekking tot de wetenschap,
zo ook over de coronacrisis. Deze discussies zijn een enorm belangrijk
onderdeel van de wetenschap, en om deze reden neemt deze editie van de
Scoop je mee in de interessante wereld van de wetenschaps�iloso�ie.
Nou, dit was wel weer genoeg coronapraat. Hopelijk gaan jullie lekker
genieten van deze nieuwe editie van de Scoop en zullen we elkaar snel
weer in het echt zien om alles wat we het afgelopen jaar hebben gemist
weer in te halen. Ik wens jullie veel leesplezier!

Veel liefde, Nina

Veel leesplezier,
Julia
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Miller-Jones, J. C., Bahramian, A., Orosz, J. A., Mandel, I., Gou, L., Maccarone, T. J., ... & Wilms, J.. Cygnus X-1 contains a 21–solar mass black hole—Implications for massive star winds. Science (2021).
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Science news
Cygnus X-1 zes zonnen zwaarder dan
eerder gedacht
Het zal je maar overkomen, dat je 40%
zwaarder blijkt te zijn dan men al die tijd
van je dacht. Gelukkig maakte het voor de
hoofdrolspeler in het nieuwe onderzoek
van onder andere het Anton Pannekoek
Instituut weinig uit: als zwart gat ver
vandaan planeet Aarde hoef je je niet druk
te maken over veroordelende mensen.
Cygnus X-1 is een galactische X-ray
dubbelster in het sterrenbeeld Zwaan –
een extra speciale omdat het de eerste
bron was die algemeen werd erkend een
zwart gat te zijn. In het dubbelsysteem
draait een blauwe superreus, dat gas
uitstoot in de vorm van een sterrenwind,
om het zwarte gat heen dat zich voedt met
het gas en zo een hete accretieschijf vormt
dat straalt in röntgenstraling. Het
waargenomen lichtspectrum van zo’n
stellair systeem kan veel informatie
bevatten over de ondergelegen fysica.
In het onderzoek waarbij Phil Uttley en
Sera Markoff betrokken zijn werd er
gebruik gemaakt van radioastronomie
(een tak binnen de astronomie die zich
verdiept in dit nauwkeurig bepalen van de
posities en bewegingen van stellaire

Julia Schuring

objecten) om de afstand tot de bekende
bron Cygnus X-1 preciezer te bepalen dan
voorheen. De onderzoekers vonden een
afstand van ± 2.22 kiloparsec (omgerekend
bijna 7 keer 1016 km) en doken in de
archieven om met behulp van oude
optische data en de omlooptijd een nieuwe
massa van 21.2 zonsmassa's te vinden, 6
zonsmassa's meer dan eerst werd gedacht!
Hoewel dit misschien niet heel
indrukwekkend klinkt, zijn de bevindingen
van groot wetenschappelijk belang. Door
de massa-update valt Cygnus X-1 namelijk
precies in het gat tussen de eerder
waargenomen
soortgelijke
dubbelsystemen (< 20 zonsmassa’s) en
fuserende middelgrote zwarte gaten (> 30
zonsmassa’s). ‘Maar hoe ontstaan die
middelgrote zwarte gaten dan? Cygnus X-1
toont mogelijk de tussenfase, met een wat
zwaarder zwart gat en een zware ster.
Uiteindelijk kunnen die samensmelten tot
een middelgroot zwart gat,’ aldus Phil
Uttley in New Scientist.
En zo blijkt maar weer dat het soms
helemaal niet erg is om zwaarder te zijn
dan je was. Misschien leiden onze
coronakilo’s ooit ook tot nieuwe
spannende wetenschap.
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Goddi, C., Martí-Vidal, I., Messias, H., Bower, G. C., Broderick, A. E., Dexter, J., ... & Moran, J. M.. Polarimetric Properties of Event Horizon Telescope Targets from ALMA. The Astrophysical Journal Letters (2021).
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Is wiskunde ontdekt of bedacht?
En wat maakt dat uit?

Haar�ijne update ‘foto’ zwart gat
Fans van zwarte gaten konden hun geluk
niet op de afgelopen tijd: naast het nieuws
over Cygnus X-1 was daar ook een enorme
update rondom M87*, het superzware
zwarte gat in het centrum van het
sterrenstelsel M87.
Bijna exact twee jaar geleden was het al
groot in het nieuws dat het onderzoekers
voor het eerst was gelukt om een ‘foto’ te
maken van een zwart gat. Aangezien een
zwart gat geen licht geeft, is het extreme
object zelf niet direct te observeren. Maar
door het effect dat het heeft op gas in de
nabijgelegen omgeving, kon de Event
Horizon Telescope (EHT) – een netwerk
van radiotelescopen over de hele wereld –
met behulp van meerdere kalibratie- en
beeldvormingsmethodes
toch
de
ringachtige structuur rondom M87 in
kaart brengen, met de schaduw van het
zwarte gat in het midden.
Inmiddels is de iconische foto geüpdatet:
de nieuw gepubliceerde a�beelding toont
niet alleen de schaduw en het stralende
materiaal rondom M87*, maar moet ook
een idee geven van hoe het eruit ziet in
gepolariseerd licht. De haar�ijne lijnen op
de foto laten deze polarisatie zien.

6

Straling rondom zwarte gaten kan op
verschillende
manieren
ontstaan,
bijvoorbeeld wanneer een geladen deeltje
wordt versneld in een magneetveld en
zogeheten
synchrotronstraling
produceert. Een van de eigenschappen van
deze vorm van straling is dat het sterk
lineair gepolariseerd is, en daarom is het
gepolariseerde licht rondom M87* een
belangrijke
aanwijzing
voor
de
aanwezigheid van een sterk magnetisch
veld. Door het bestuderen van de
polarisatie kan ook de vorm van de
magnetische
veldlijnen
worden
achterhaald, en het magnetische veld kan
wellicht
verklaren
waarom
we
hoogenergetische jets observeren in het
sterrenstelsel
M87.
Jason
Dexter,
coördinator van de EHT theoriegroep, legt
uit: “Astronomen dachten lang dat
magnetische velden die gedragen worden
door heet gas dichtbij zwarte gaten een
belangrijke rol speelden in het laten
indalen van het gas, en in het lanceren van
relativistische jets van energetische
deeltjes in het omgeven sterrenstelsel. De
gepolariseerde a�beeldingen vertelt ons
iets over de structuur en de sterkte van
zulke magneetvelden dichtbij M87*, waar
de jet wordt gelanceerd.”

Aan het begin van de 19e eeuw vonden
veel wiskundigen van wel en woedde dan
ook een verhitte discussie hierover. Dit
was de tijd dat Russell’s paradox de
‘naïeve verzamelingenleer’ omverwerpte
(bestaat de verzameling van alle
verzamelingen
die
zichzelf
niet
bevatten?). Whitehead en hij probeerden
om in een boek getiteld Principia
Mathematica de grondslagen van de
wiskunde voor eens en altijd vast
te leggen, op basis van slechts de
meest basale aannames in de
logica. Pas na vele pagina’s in dit
boek kon bewezen worden dat
1+1 = 2. Voor eens en altijd zou het
duidelijk worden waar we precies
over praten wanneer we het
hebben over getallen. Echter blijkt
het dat het antwoord op de
bovenstaande
vraag
een
behoorlijke invloed kan hebben
op hoe we getallen zien.
De stellingname dat wiskundige
entiteiten en waarheden (zoals
getallen, en stellingen over
getallen) ontdekt zijn door
mensen en dus ona�hankelijk van mensen
bestaan, wordt ‘platonisme’ genoemd.
Het
axiomatisch
systeem
waar
tegenwoordig de meeste wiskunde op is
gebaseerd, al dan niet impliciet, is
ontwikkeld door de wiskundigen
Zermelo en Fraenkel en gebaseerd op een
platonistische grondslag. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de algemene acceptatie
van bewijzen uit het ongerijmde. Een
bewijs uit het ongerijmde veronderstelt
dat wanneer negatie van een stelling leidt
tot een contradictie, de stelling waar moet
zijn. Er zijn dus twee mogelijke opties
voor een stelling: de stelling is waar, of de
stelling is niet waar. Dit wordt ook wel het

Vera Moerbeek

principe van de uitgesloten derde
genoemd. Klinkt logisch, toch? Toch was
dit volgens de Nederlandse wiskundige
Brouwer niet zo vanzelfsprekend als het
misschien lijkt. Hij geloofde dat wiskunde
‘ontdekt’ wordt – dat het nog niet bestaat
voordat de wiskundige het heeft bedacht.
In zijn proefschrift uit 1907, ‘Over de
Grondslagen der Wiskunde,’ schreef hij:
“We create the objective world in all
freedom. Attributing to this
objective world an existence
independent of man himself is
nothing but a habit which has
grown and lived in the mutual
understanding of men.” Van Atten
vat het samen in 2002: “For an
intuitionist,
there
is
no
mathematics outside what we
construct in the mind.”
Dit heeft als gevolg dat hij alleen
constructieve
bewijzen
accepteerde. Neem bijvoorbeeld
de hoofdstelling van de algebra,
die luidt: “Elke n-de graads
polynoom heeft n oplossingen in
het complexe vlak.” Het bekendste
bewijs van deze belangrijke stelling is een
bewijs uit het ongerijmde. Het laat zien
dat het niet kan dat er geen n oplossingen
zijn, maar geeft geen hint hoe die
oplossingen te vinden. Brouwer echter
zou zeggen dat, wanneer een bewijs geen
pad naar de oplossing bevat, die
oplossing (nog) niet bestaat. Het is
vergelijkbaar met de vraag of het morgen
regent, ja of nee; daar is nu (nog) geen
antwoord op te geven.
Tijd speelde dus een belangrijke rol in
Brouwers �iloso�ie. Een cruciale zelfs:
volgens hem is tijdsbesef datgene
waardoor getallen voor ons bestaan.

7

Scoop april 2021
Vorm de gedachte ‘1’.
Vorm weer de gedachte ‘1’. De vorige 1,
merken we door intuïtieve notie van tijd,
ligt in het verleden. Er is de 1 toen, en de
1 nu (merk op dat deze zin automatisch,
onder andere door gebruik van het woord
‘vorige,’ de twee 1’en onderscheidt!). We
kunnen de gedachte ‘1’ vormen, maar we
kunnen pas 1 bij 1 optellen wanneer we
een eerder bedachte 1 kunnen
onderscheiden van een later bedachte 1.
Wanneer we deze twee 1’en optellen
krijgen we natuurlijk 2, en op deze
manier kunnen we alle natuurlijke
getallen construeren in ons hoofd. Dit had
niet gekund, als ons tijdsbesef er niet voor
had gezorgd dat we twee instanties van
hetzelfde getal van elkaar konden
onderscheiden.
Veel prominente wiskundigen in die
periode waren het niet eens met Brouwer.
Zo heeft Hilbert gezegd in 1927
(geciteerd door Van Heijenoord in 2002):
“Taking the principle of excluded middle
from the mathematician would be the
same, say, as proscribing the telescope to
the astronomer or to the boxer the use of
his �ists. To prohibit existence statements
and the principle of excluded middle is
tantamount to relinquishing the science of
mathematics altogether.”
Maar de verschillen tussen de wiskunde
van Brouwer en die van de platonisten
(waaronder Hilbert te plaatsen is) gaan
nog verder. Het idee dat wiskundige
entiteiten pas realiteit worden nadat ze
geconstrueerd zijn door de wiskundigen,
gecombineerd met dit centraalstellen van
tijdsbesef, heeft vergaande gevolgen voor
het begrip van oneindigheid. Want, zoals
je je kan voorstellen, kan men niet in
eindige tijd alle natuurlijke getallen
construeren. Brouwer noemde de
natuurlijke getallen ‘potentieel aftelbaar’
in plaats van gewoon ‘aftelbaar’ zoals
gebruikelijk is. Er is een duidelijk
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stappenplan om de verzameling van alle
natuurlijke getallen te construeren, dus
het is duidelijk dat er een weg naartoe
leidt als het ware, maar dat stappenplan
kan nooit voltooid worden.
De reële getallen zijn al helemaal
onbegonnen werk. Zoals Cantor heeft
laten
zien
met
zijn
beroemde
diagonaalargument, zijn er strikt meer
reële getallen dan natuurlijke getallen.
Dat betekent dat de reële getallen niet ‘op
een rijtje’ kunnen worden gezet – er is
geen reeks (a_n)_{n\in\NN zodat alle
reële getallen ten minste een keer
genoemd worden. Dit betekent dat we
niet een voor een de reële getallen in ons
hoofd af kunnen gaan – zelfs niet
‘potentieel.’ Daarom was het nodig voor
Brouwer om de reële getallen op een
alternatieve manier te bekijken.
Brouwer de�inieerde een irrationaal getal
als een reeks van steeds kleiner
wordende, binnen elkaar liggende
intervallen waar het volgens platonisten
de limiet van is. Bijvoorbeeld, e wordt
gegeven door de reeks $\lambda_n = [(1 ..
In Brouwer’s eigen woorden (geciteerd
door Van Atten in 2002) blijkt het verschil
met de interpretatie van de platonisten:
“We call such an inde�initely proceedable
sequence of nested ƛ-intervals a point P or
a real number P. (...) Every one of the ƛintervals is therefore part of the point P.”
Het is hierbij weer belangrijk dat de reeks
een vast patroon heeft en het dus
duidelijk is dat er een ‘stappenplan’
bestaat voor de constructie ervan.
De verzameling van reële getallen is dus
de verzameling van alle mogelijke rijen
van zulke ƛ-intervallen. Brouwer stelde
zich deze verzameling voor als een spread
of ‘spreiding’: een soort keuzeboom,
waarin alle mogelijke rijen van ƛintervallen (dus alle mogelijke reële
getallen) een pad in de boom vormen.

Heel anders dan hoe we gewend zijn om
te kijken naar de (verzameling van) reële
getallen! In het axiomatisch systeem van
Zermelo en Fraenkel wordt er namelijk
uitgegaan van het Axioma van
Oneindigheid, waaruit volgt dat de
natuurlijke getallen bestaan en, dankzij
Cantor’s bewijs dat de kardinaliteit van
een verzameling strikt kleiner is dan de
kardinaliteit van zijn machtsverzameling,
ook hogere ordes oneindigheid. Weyl, een
volgeling van Brouwer, zei hierover in
1946: “classical logic was abstracted from
the mathematics of �inite sets and their
subsets …. Forgetful of this limited origin,
one afterwards mistook that logic for
something above and prior to all
mathematics, and �inally applied it,
without justi�ication, to the mathematics
of in�inite sets. This is the Fall and original
sin of [Cantor's] set theory.”
Brouwer zelf had vergaande �iloso�ische
ideeën waar deze wiskundige concepten
uit voortkwamen. Deze ideeën waren
zodanig ‘onconventioneel’ dat zijn
promotor aanraadde om het �iloso�ische
stuk dat Brouwer ervoor in gedachten
had, eruit weg te laten omdat hij bang was
dat de wiskundige gemeenschap hem dan
niet meer serieus zou nemen. Brouwer
was het hiermee oneens: “Na hun
plotseling verschijnen op de voorgrond
als vervanging voor hun vroegere
aanvoerder [de mystiek], was het niet zo
gauw mogelijk ze alle zo aan te kleden,
dat ze nu op zichzelf samen de vertoning
geheel kunnen redden.” Toch ging hij
akkoord en publiceerde in 1905 een
boekje ‘Leven, Kunst en Mystiek,’ waarin
hij de gedachten uitwerkte die hij
oorspronkelijk in zijn proefschrift had
willen beschrijven. Hij vertelt dat we,
gedurende ons leven, onszelf aanleren om
ons
innerlijk
en
de
uiterlijke
werkelijkheid om ons heen als twee
verschillende dingen te beschouwen en
dat we ernaar moeten streven om weer
tot eenheid tussen die twee te komen,
omdat dat een allesomvattend intuïtief

besef van de waarheid met zich
meebrengt. Het moment waarop de grens
tussen de innerlijke en uiterlijke
werkelijkheid wegvalt, noemde hij een
mystieke ervaring en hij claimde zelf zo’n
mystieke ervaring te hebben gehad.
Misschien is het begrijpelijk dat zijn
promotor het niet zag zitten om deze
ideeën op te nemen in een wiskundige
dissertatie.
Door Brouwer’s oprechte interesse in
�iloso�ie, en zijn volharding dat het zinvol
is om die �iloso�ische ideeën te koppelen
aan zijn opvattingen over wiskunde, heeft
hij een invalshoek en perspectief gehad
op de wiskunde die fundamenteel
verschilde van de gangbare ideeën. Dat
heeft de mogelijkheid gegeven aan hem
en zijn volgelingen om concepten te
introduceren die anders aan de aandacht
ontsnapt zouden zijn, en bestaande
concepten te bevragen en aan dieper
onderzoek te onderwerpen. Ik noemde al
Weyl, die in het boek The Continuum het
vakgebied van de analyse van de grond af
opbouwde zonder te refereren naar
oneindige verzamelingen, bewijzen uit
het ongerijmde of het keuzeaxioma. Een
andere volgeling, Heyting, heeft een
formele logica uitgewerkt gebaseerd op
Brouwers ideeën, genaamd een ‘Heyting
algebra’. Iets waar Brouwer niet volledig
achter zal hebben gestaan – die had het
niet zo op ‘formele logische taal’: “[Taal is
een] teekenverstandhouding door grove
klanken, moeitevol en — vrij machteloos,
want nooit nog heeft door de taal iemand
zijn ziel aan een ander meegedeeld;
alleen een verstandhouding, die toch
reeds is, kan door de taal worden
begeleid,” schrijft hij in ‘Leven, Kunst en
Mystiek’. Ondanks dat weinig mensen het
volledig of zelfs een beetje eens waren
met
deze
vergaande
mystieke
opvattingen – ook Weyl en Heyting niet –
heeft de wiskundige theorie die erop
gebaseerd is wel nieuw licht kunnen
werpen op de huidige wiskunde.
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Einstein en de god van spinoza
Abel Jonen
Vandaag de dag hebben natuurkundigen –
en wetenschappers in het algemeen –
doorgaans niet een al te beste
verstandhouding met de �iloso�ie. Ze
wordt als nutteloos, achterhaald, of zelfs
gewoon
stompzinnig
beschouwd.
Grootheden zoals Hawking en Feynman
hebben zich herhaaldelijk en expliciet
laatdunkend uitgesproken over �iloso�ie
en �ilosofen. Een paar generaties
daarvoor waaide er nog een heel andere
wind rond binnen natuurkundige
kringen. Als we bij de grote
natuurkundigen van begin 20e eeuw
rondneuzen, vinden we om de haverklap
verwijzingen naar de �iloso�ie. Zo
beweerde Heisenberg dat zijn geest
gevormd was door �iloso�ie te lezen, gaf
Schrödinger lezingen over de �iloso�ie van
de geest, en citeerde Oppenheimer na het
ontploffen van de eerste atoombom uit de
Bhagavad Gita (een van de belangrijkste
heilige geschriften voor het hindoeïsme,
red.).
Over deze verschuiving kan veel gezegd
worden, maar ik wil hier inzoomen op de
relatie tussen een natuurkundige en een
�ilosoof: Einstein en Spinoza. Einstein was
namelijk helemaal weg van deze 17e eeuwse rationalist¹. Hij heeft gedurende
zijn leven in talloze gesprekken en
brieven zijn bewondering voor Spinoza
geuit. Het lijkt misschien vreemd dat een
�ilosoof als Spinoza zo’n invloed op de
natuurkundige zou kunnen hebben. Hij
leefde
vóór
Newton,
en
de
wetenschappelijke revolutie heeft sinds
de tijd van Spinoza enorm veel veranderd.
Op het eerste gezicht lijkt zijn
gedachtegoed dan ook niet echt
verenigbaar
met
de
moderne
wetenschap. Spinoza was een rationalist
in hart en nieren, misschien wel de
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radicaalste van allemaal. Hij geloofde
heilig in de mogelijkheid om puur met
behulp van de rede te begrijpen hoe de
werkelijkheid in elkaar zat. Zijn
hoofdwerk, de Ethica, is dan ook op een
eigenaardige
manier
opgebouwd,
namelijk als een wiskundeboek: het
begint met een aantal de�inities, zoals die
van ‘substantie’: “dat, wat op zichzelf
bestaat.” Dan volgen er stellingen, elk met
een bewijs. Deze methodologie staat
haaks op de empirische grondslagen van
de moderne wetenschap.
Daarnaast is het ook in �iloso�isch opzicht
erg verouderd. Het staat bol van de in
onbruik geraakte �iloso�ische begrippen
zoals substantie, hij geeft bewijzen voor
het noodzakelijke bestaan van God, en de
manier van presentatie – als een
axiomatisch systeem waarbij stellingen
uit de�inities worden afgeleid – was zelfs
voor zijn tijd hoogst ongebruikelijk. Maar
hoewel de woorden en de methoden dan
misschien wel verouderd zijn, de
achterliggende ideeën die daarin worden
uitgedrukt zijn nog springlevend en
oefenen ook op latere generaties een
grote kracht uit.
Wat zag Einstein dan in Spinoza? Laten
we beginnen met diens godsbeeld.
Tijdens een telefoongesprek met een
rabbijn vertelde Einstein: “Ik geloof in de
God van Spinoza”. Dat klinkt misschien
vrij religieus, maar het valt best mee hoe
vroom dat is. Volgens Spinoza waren God
en de natuur namelijk één en hetzelfde
ding. Volgens hem bestaat er geen God die
buiten het universum, ruimte en tijd staat.
Een antropomor�ische God die intenties
heeft, dingen kan doen of zelfs kan
ingrijpen in de natuur al helemaal niet.
Einstein vervolgde dan ook met: “[De God

van Spinoza] die zich openbaart in de
harmonieuze ordening van de wereld,
niet in een God die zich bezighoudt met
het lot en de activiteiten van de mensen.”
Deze visie – dat het universum en God
hetzelfde zijn – wordt ‘pantheïsme’
genoemd, en of er überhaupt een verschil
is tussen pantheïsme en atheïsme is nog
maar de vraag. Is dit inderdaad een
vergoddelijking van het natuurlijke? Of is
het niet eerder het tegenovergestelde –
een naturalisatie van het goddelijke? In
de 17e eeuw hadden ze er in ieder geval
sterke meningen over: Spinoza werd als
atheïst gebrandmerkt en uit de Joodse
gemeenschap verbannen.
Spinoza erkende dus geen onderscheid
tussen God en het universum, tussen het
goddelijke en het natuurlijke. Dit is een
uiting van zijn ‘monisme’: het idee dat er
maar één “soort” iets bestaat, maar één
substantie. Dit monisme komt ook op
andere manieren naar voren in zijn
denken. Een ander aspect daarvan is dat
er geen verschil is tussen de materiële
werkelijkheid en de (menselijke) geest.
Volgens zijn voorganger Descartes (en
velen na Spinoza) waren dit nog twee
verschillende dingen. Ook door dit
standpunt was Einstein onder de indruk.
In een interview zei hij: “Spinoza is de
grootste van de moderne �ilosofen, omdat
hij de eerste �ilosoof is die lichaam en ziel
als één, en niet als twee verschillende
dingen behandelt.”
Een andere manier waarop Spinoza veel
van zijn tijdgenoten ver vooruit was, is
het feit dat zijn wereldbeeld volledig
deterministisch
is.
De
meeste
natuurkundige theorieën zijn dat ook:
gegeven de toestand van het universum
op één moment en de wetten van de
natuurkunde, is de toestand op elk ander
moment volledig vastgelegd. Spinoza was
daar zelfs nog radicaler in. Volgens hem
werden gebeurtenissen niet alleen
bepaald door de toestand van het

universum op een eerder tijdstip, maar
staan zelfs de wetten van de natuurkunde
(en de begintoestand) volledig vast. Alles
wat er gebeurt, gebeurt met een ijzeren
noodzakelijkheid.
Dingen
hadden
simpelweg niet anders kunnen zijn.
Ruimte voor vrije wil of toeval is er niet.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Einstein zo’n sterke a�keer had van Bohrs
probabilistische interpretatie van de
quantummechanica.
Wat
gebeurt,
gebeurt noodzakelijk. God dobbelt niet.
De kracht van een ouder gedachtegoed
zoals dat van Spinoza is niet zozeer dat
het vandaag de dag zonder �linke
kanttekeningen voor waar kan worden
aangenomen. De waarde ervan is dat de
ideeën zelf vaak nog een grote kracht
blijven uitoefenen en onbewust een grote
rol spelen in ons denken, en dat het
daarom waardevol kan zijn om te kijken
hoe iemand in het verleden die ideeën en
de onderlinge relaties systematisch heeft
uitgewerkt. Op die manier kan het ook
vandaag de dag nog een belangrijke
inspiratiebron zijn. Einstein zelf had in
ieder geval zo’n sterke bewondering voor
Spinoza dat hij een keer een gedicht over
hem schreef, dat bij het lezen een beetje
aanvoelt als een liefdesgedicht. “Wat een
liefde heb ik voor deze edele man / meer
dan ik met woorden zeggen kan...”

[1] Overigens zo’n beetje de enige �ilosoof van
formaat die Nederland heeft voortgebracht. Hij
werd geboren in Amsterdam, nabij waar nu de
Stopera staat. Niet toevallig staat daar nu ook een
groot standbeeld voor hem.
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Het belang van creativiteit
Over de rol van creativiteit in de wiskundige handeling en de positie van de computer

Tomas Noordsij
In de wiskunde speelt creativiteit een
grote rol. Wiskundige creativiteit
verzekert de groei van de wiskunde als
geheel.¹ Zonder creativiteit is het
bijvoorbeeld al niet mogelijk om een
wiskundig interessante vraag te stellen.²
Volgens Poincaré is het creatief toepassen
van wiskundige kennis de essentie van
het wiskundig domein.² ³
Tegenwoordig worden wiskundigen
geholpen door computers, die onder
andere wiskundige ideeën visualiseren
en controleren. Vooralsnog is het creëren
van deze ideeën de taak van de mens. Is
dit een taak die we ooit uit handen
moeten gaan geven? Kan een computer
wiskundig creatief zijn?

and arises out of personal need,” zegt
Rogers.⁵ ⁶
De creatieve wiskundige handeling
Riling⁷
de�inieert
een
creatieve
wiskundige handeling in de context van
de gemeenschap waar deze handeling in
leeft. Een wiskundige handeling is
volgens haar creatief wanneer deze het
begrip in de wiskunde of de wijze van
wiskundig denken of doen verandert op
een manier die voor de gemeenschap
eerder nog niet mogelijk was. Het bewijs
van Andrew Wiles van de laatste stelling
van Fermat is bijvoorbeeld een creatieve
wiskundige handeling in de context van
zo ongeveer de hele wiskundige
gemeenschap.

Creativiteit
Voordat we het hebben over wiskundige
creativiteit bekijken we kort een de�initie
van creativiteit aan de hand van een quote
van �ilosoof Berys Gaut:
“In short, the kinds of actions that are
creative are ones that exhibit at least a
relevant purpose (in not being purely
accidental), some degree of understanding
(not using merely mechanical search
procedures), a degree of judgement (in
how to apply a rule, if a rule is involved)
and an evaluative ability directed to the
task at hand … creativity is the capacity to
produce original and valuable items [with
these properties] and it is a particular
exercise of agency [beslisvaardigheid,
red]”. ⁴
Verder wordt creativiteit gezien als een
gevolg van de drang naar zelfexpressie.
“The creative impulse is "self-actualizing"
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Ook de student is creatief bezig wanneer
hij verschillende concepten uit zijn
syllabus probeert te combineren om een
stelling te bewijzen.⁷ Wanneer het
kwartje valt en de student begint te
schrijven ziet hij dat stukje wiskunde op
een andere manier dan voorheen. Aan de
andere
kant
hebben
wiskundige
handelingen die een resultaat bereiken
door het opvolgen van aanwijzingen of
het handelen naar een standaardmethode
volgens Riling geen creatieve potentie.
Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van
de abc-formule.
Computers en wiskundige creativiteit
Een welbekend probleem met een
computer-geassisteerd bewijs is de
vierkleurenstelling.⁸ Deze stelling bewijst
onder andere dat je maar vier kleuren
nodig hebt om een landkaart in te
kleuren, zodanig dat geen enkel paar

landen die een grens delen dezelfde kleur
krijgen. Wiskundigen Appel en Haken
hadden dit probleem naar bijna
tweeduizend gevallen gereduceerd. Een
computer kreeg de opdracht om voor elk
van deze gevallen de vierkleurbaarheid te
controleren. Omdat de computer precies
de aanwijzingen volgde die Appel en
Haken aan hem hadden gevoerd, is zijn
handeling niet creatief. De creatieve
handeling ligt hier bij de programmeurs.
Naast het oplossen van wiskundige
problemen wordt het formuleren van
deze problemen ook gezien als een groot
onderdeel van wiskundige creativiteit.
Dit was het doel van de Automatic
Mathematician (AM). Dit systeem houdt
zich niet bezig met het produceren van
bewijzen, maar met het verzinnen/
ontdekken van concepten en hypotheses,
om zo wiskundige ideeën te creëren.⁹ AM
heeft concepten als gehele priemgetallen,
worteltrekken en vermenigvuldiging
gegenereerd. Ook de hoofdstelling van de
rekenkunde en het vermoeden van
Goldbach zijn verzonnen door AM, al
heeft het systeem deze nog niet bewezen.
Helaas kunnen we ook AM niet werkelijk
creatief noemen aangezien het systeem
niet kan re�lecteren op zijn eigen
activiteit.⁴ ⁹ De vragen die AM stelt zijn
gevormd door de visie van de maker, niet
door een drang van zelfontwikkeling of
zelfexpressie.⁵
De schijncreatieve computer
Stel, er komt ooit een computer die alle
bekende wiskunde bevat en een AI die
met al deze wiskunde onwijs goed aan de

slag kan gaan. Wanneer deze computer
met een ingenieus bewijs komt van de
Riemann-Hypothese, gebruikmakend van
technieken en concepten die de computer
zelf heeft bedacht, lijkt hij even creatief
als de knapste wiskundige koppen van de
wereld.⁹ We kunnen dit bewijs zelfs
volgens de de�initie van Riling als een
creatieve
wiskundige
handeling
beschouwen. De computer heeft ons
echter nog niet overstegen, aangezien de
mens het bewijs kan bevestigen.¹⁰
Stel nu dat de computer met een concept
komt dat ons ver te boven gaat en hier ook
nog eens een stelling over opstelt en
bewijst. Wat betekent dit voor de positie
van de menselijke wiskundige? Is de
wiskunde dan uitgespeeld? Moeten we
opzij stappen en onze rol uit handen
geven?
Nou, nee. “Proofs are the mathematician's
way to display the mathematical
machinery for solving problems and to
justify that a proposed solution to a
problem is indeed a solution.” zegt Rav.¹¹
Het overtuigen van andere wiskundigen
is dus essentieel voor een goed bewijs.
Gebeurt dit niet, dan wordt een bewijs
niet geaccepteerd.¹⁰ “If humans do not
understand a proof, then it doesn’t count as
maths,” zegt Voevodsky.⁸
Omdat de wiskunde niet zomaar buiten
het domein van de mens zal treden,
vereist wiskunde dus ook met een
supercomputer nog steeds wiskundige
creativiteit. Het is dan aan de mens om
een creatieve manier te vinden om onze
creativiteit te combineren met de
schijncreativiteit van de computer.

1. B. Sriraman, “The characteristics of mathematical creativity,” ZDM - International Journal on Mathematics Education, vol. 41, no. 1-2, pp. 13–27, 2009.
2. E. L. Mann, “Creativity: The essence of mathematics,” Journal for the Education of the Gifted, vol. 30, no. 2, pp. 236–260, 2006.
3. H. Poincaré, “The Future of Mathematics & Mathematical Creation,” in The Foundations of Science: Science and Hypothesis,
The Value of Science, Science and Method, pp. 369–394, Urbana, Illinois: Project Gutenberg, 2012.
4. B. Gaut, “The Philosophy of Creativity : New Essays,” Critique d’art, vol. 12, pp. 1034–1046, 2018.
5. C. R. Rogers, “Toward a theory of creativity.,” ETC: A Review of General Semantics, vol. 11, pp. 249–260, 1954.
6. G. Mazzola, R. Guitart, J. Ho, A. Lubet, M. Mannone, M. Rahaim, and F. Thalmann, Mathematical Models of Creativity, pp. 1001–1082. Cham: Springer International Publishing, 2017.
7. M. Riling, “Recognizing Mathematics Students as Creative: Mathematical Creativity as Community-Based and Possibility-Expanding,” Journal of Humanistic Mathematics, vol. 10, pp. 6–39, jul 2020.
8. J. Aron, “Proof of concept. (Cover story),” New Scientist, vol. 227, pp. 28–31, aug 2015.
9. M. A. Boden, The creative mind: Myths and mechanisms: Second edition. Routledge, 2003.
10. S. D. Kelly, “What computers can’t create.,” MIT Technology Review, vol. 122, pp. 68–75, mar 2019.
11. Y. Rav, “Why do we prove theorems? Philosophia Mathematica,” Philosophia Mathematica, vol. 7, no. 1, pp. 5–41, 1999.
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Paradoxen uitgelicht

Constantijn Dekker

Paradoxen zijn overal. Je kent misschien
wel de paradox over Achilles en zijn
schildpad, of over Russell en zijn wel of
niet zichzelf scherende barbier. Het zijn
vraagstukken waar de grootste �ilosofen
soms honderden jaren mee worstelen, en
die soms nog steeds niet opgelost zijn. Ik
zal een paar paradoxen uitlichten. Om te
voorkomen dat de lezer er ‘s nachts van
wakker ligt, geef ik ook steeds een
(mogelijke)
oplossing
van
de
tegenstrijdigheid. Misschien neem je er
genoegen mee, misschien bedenk je zelf
wel iets beters, of misschien kies je toch
wel voor die slapeloze nacht. De enige
manier om erachter te komen is door
verder te lezen!

Achilles en de schildpad
Allereerst, om op te warmen, de paradox
van Zeno. Deze werkt als volgt. Achilles
heeft zich laten verleiden tot een race met
een schildpad, waarin de schildpad wel
100 meter voorsprong krijgt. Achilles
loopt 10 meter per seconde, en de
schildpad 1 meter per seconde. Achilles
heeft dus al na 10 seconde de
oorspronkelijke 100 meter voorsprong
ingehaald, maar de schildpad is dan al 10
meter verder. Een seconde later is
Achilles weer waar de schildpad net nog
was, maar is de schildpad 1 meter verder.
Daarna wordt de voorsprong van de
schildpad 10 cm, 1 cm, enzovoorts. Maar
de voorsprong van de schildpad wordt
nooit 0. Het lijkt erop dat Achilles deze
weddenschap gaat verliezen...
Wiskundig kun je zeggen 100+10+1
+0.1+...=111,1111..... We kunnen dus zelfs
zien dat Achilles, als we de logica uit deze
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paradox volgen, nooit meer dan 112
meter kan lopen. Natuurlijk kan Achilles,
de held die hij is, gemakkelijk verder
lopen, of er nu een schildpad voor hem
loopt of niet. Toch bestaat er een rijtje van
tijdstippen t₁, t₂, t₃,... waarop Achilles niet
verder komt dan 111,1111... meter. Als we
op ieder van deze tijdstippen een
kokosnoot zouden gooien naar Achilles,
dan zou Achilles in een eindig tijdsbestek
oneindig veel kokosnoten op zijn kop
krijgen (terecht natuurlijk als je zo’n race
aan het verliezen bent). De paradox is
wellicht dat we een tijdstip associëren
met een tijdsinterval, waarin we
bijvoorbeeld die kokosnoten gooien, in
plaats van met een punt in de tijd, waarin
geen enkele actie kan plaatsvinden. Het
feit dat we oneindig veel tijdstippen
kunnen vinden waarin een bepaalde
(begin)conditie waar is, zegt dan
natuurlijk niet dat die conditie op ieder
tijdstip waar is.

Een oneindige hoorn
De volgende paradox heet ‘Gabriels’
hoorn’ en gaat over een hoorn met een
oneindig oppervlak maar een eindige
inhoud. Dit houdt in dat we deze hoorn
kunnen vullen met verf, maar we kunnen
haar niet van binnenuit verven, erg
vreemd! De constructie van de hoorn gaat

als volgt. Bekijk de functie f(x) = 1/x vanaf
x=1. We krijgen precies de hoorn door de
gra�iek te draaien rondom de x-as. Om de
inhoud hiervan te bepalen moeten we
πf(x)² integreren van 1 tot oneindig, zoals
te zien in het plaatje. Dit kan door als
primitieve -π/x te nemen. Het antwoord
is uiteindelijk dat de hoorn een volume
heeft van precies π!.

Het oppervlakte berekenen is iets
complexer. We moeten dan integreren
over 2πf(x)s(x), waarbij s(x) de buiging in
de hoorn encodeert. De formule hiervoor
is s(x) = 1 + (f'(x))2. Aangezien s(x) ≥ 1 is
het genoeg om te zien dat de integraal
over 1/x onbegrensd is. Dit komt omdat
de primitieve van 1/x de logaritme is, en
die is onbegrensd. Daarmee is de paradox
compleet.
We kunnen in het dagelijkse leven
gemakkelijk een �iguur bedenken met
meer oppervlak dan volume, maar het
verschil is dat Gabriel’s hoorn een
oneindig oppervlak heeft, en een eindig
volume. Iedere keer dat we een eindig
deel bekijken van Gabriel’s hoorn hebben
we een object met meer oppervlak dan
volume. Hoe verder we de hoorn
uitrekken, hoe schever deze verhouding
wordt. Wiskundig nemen we dan de
limiet naar oneindig toe om te zien dat er
uiteindelijk
oneindig
keer
meer
oppervlak is dan volume. De paradox is
misschien dat je deze limiet niet kunt
nemen door de hoorn met verf te vullen,
of dat er überhaupt geen oneindig lange

hoorn kan bestaan. Dat laatste roept
meteen de vraag op wat voor soort
oneindigheden er dan wel kunnen
bestaan in de natuur. Dat bewaren we
voor een andere keer.

Een dorp met gladgeschoren mannen
Een derde paradox is van Bertrand
Russell, a�komstig uit 1901. Informeel zit
deze als volgt in elkaar. In een dorp
worden precies alle mannen die zichzelf
niet scheren, geschoren door een barbier.
Op zich niets heel vreemds aan, toch?
Maar de volgende vraag zetten de wereld
van een paar van de grootste denkers en
�ilosofen op hun kop: scheert de barbier
zichzelf? Want als het antwoord ja is, dan
behoort de barbier tot de groep van
mannen die per de�initie zichzelf niet
scheert, dus dat kan niet. Maar als het
antwoord nee is, dan behoort de barbier
tot de mannen die zichzelf niet scheren,
en dat was nu juist precies de groep die
geschoren werd door de barbier!
Dus waar gaat het mis? Was het verkeerd
om te zeggen dat de barbier zichzelf ofwel
wel, ofwel niet moet scheren? Over het
eerste standpunt en meer lees je in het
stuk van Vera over intuïtionistische
logica. Een andere verklaring is dat de
geschetste situatie van een onmogelijke
aard is: er bestaan geen dorpen waarin
alle mannen die niet zichzelf scheren,
geschoren worden door een barbier. Maar
totdat we de vraag “scheert de barbier
zichzelf?” stelde was er nog niks aan de
hand met ons dorp. Hoe weten we dat we
niet eenzelfde soort vraag kunnen stellen
over Amsterdam, Nederland, de aardbol
of het universum, waarna we door een
logische
gevolgtrekking
moeten
concluderen dat het allemaal niet bestaat
en ook nooit bestaan heeft? Geen erg �ijne
gedachte.
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Een andere oplossing is om te zeggen: de
barbier is geen man. De barbier kan een
vrouw zijn, iets anders of zelfs een alien.
De conclusie is dan dat de barbier zichzelf
niet scheert, want hij scheert alleen alle
mannen die zichzelf niet scheren.
Misschien was deze gedachte rond 1900
te onrealistisch, of misschien lost het
alsnog weinig op. Want wat als we in het
begin al aangenomen hadden dat de
barbier mannelijk was? Door het
toevoegen van deze extra informatie is er
alsnog een tegenstrijdigheid.
De paradox is bedacht door Bertrand
Russell in een briefwisseling met een
andere �ilosoof, Gottlob Frege. Hierin
informeerde Russell naar het bestaan van
een verzameling van alle verzamelingen
die zichzelf niet bevatten. De versie met
de barbier uit het dorp wordt bereikt
door “bevatten” te vervangen door
scheren. De paradox wordt dan: bevat de
verzameling van alle verzamelingen die
zichzelf niet bevatten, zichzelf? Deze
vraag hield de logici van het begin van de
20e eeuw lang bezig. Russell bedacht zelf
een oplossing door verzamelingen in
verschillende klassen te verdelen,
tegenwoordig heet dit type theory.

bijvoorbeeld die van alle mensen in het
dorp, en daarna kun je pas een selectie
kiezen van elementen uit die verzameling
met een bepaalde eigenschap. Je kunt het
dus niet hebben over alle verzamelingen
die eigenschap X hebben, maar alleen
over alle verzamelingen die in het dorp
wonen en eigenschap X hebben. Dit leidt
dan uiteindelijk tot de conclusie dat de
barbier geen man is en/of niet in het dorp
woont. Als we per se als extra voorwaarde
stipuleren dat de barbier mannelijk is en
in het dorp woont, dan bewijst de paradox
enkel dat zo’n dorp niet bestaat.

Wat nu?
De bovenstaande paradoxen vormen
slechts het topje van de ijsberg.
Onmogelijkheden zullen altijd al het
mogelijke van de grootste denkers vragen
om te verklaren. Ze bieden een
interessant perspectief op de grenzen van
onze eigen kennis en vestigen de
aandacht op het verschil tussen wat we
weten, en wat we slechts denken te weten.
Tenslotte, om de nachtrust toch te kunnen
bewaren is het volgende citaat wellicht
behulpzaam. In zijn boek The Problems of
Philosophy (1912) schrijft Bertrand
Russell: “Whoever wishes to become a
philosopher must learn not to be
frightened by absurdities.”
Een goed voornemen!

Bronnen

In de tegenwoordig veel gebruikte
Zermelo-Fraenkel-verzamelingenleer zit
een oplossing voor de paradox die nauw
verweven is met de analogie van het dorp.
Je moet eerst een verzameling kiezen,
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[1] http://evadeli.blogspot.com/2016/11/
zenos-paradox-results-from-organizing.html
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Russell’s_paradox
[3] https://www.scienti�icamerican.com/article/
what-is-russells-paradox/
[4] https://blog.nbmpub.com/tag/
russells-paradox/

De moderne natuurfilosofen
Heleen Mulder

Het antieke beroep ‘natuur�ilosoof’ getuigt van de gedeelde oorsprong van de �iloso�ie en de
natuurwetenschappen. Nu, ruim 2 millennia nadat Plato en Aristoteles de wereld probeerden te
doorgronden, zijn er nog steeds mensen die zich bezighouden met natuurkunde én �iloso�ie. Ik
interviewde Abel Jonen (25), Loïs Blank (23), Luka Vinck (21) en Vito Seinen (23) over deze twee
studies: hoe vinden zij het om allebei te studeren, en waarom kozen ze hiervoor?
Abel (oud-redactielid van de Scoop!) heeft
in Amsterdam de bachelors natuurkunde
en �iloso�ie voltooid, en is nu bezig met zijn
master natuurkunde in Berlijn. Hij vertelt
over zijn keuze voor deze studies en hoe ze
doorwerken in zijn denken.
“Voordat ik naar de
universiteit
ging
wist ik niet zo goed
wat �iloso�ie was,
maar toen ik er
kennis mee maakte
ontdekte ik dat de
‘grote’ vragen die ik
in de natuurkunde
interessant
vond
best
�iloso�isch
waren:
wat
is
materie, waar komt het universum vandaan?
Hierin zie je terug dat natuurkunde een
afsplitsing is van de �iloso�ie, omdat beide
wetenschappen begonnen door steeds
‘waarom?’ te vragen. Nu zijn er natuurlijk
verschillen in onderzoeksmethoden ontstaan
tussen natuurkunde en �iloso�ie, en ook in de
zekerheid die je hebt over antwoorden op
vragen. In het begin trok het me dat je in de
natuurkunde duidelijke antwoorden kunt
vinden, maar later besefte ik dat het
belangrijk is om over morele en politieke
vraagstukken na te denken, ook als je
daarmee niet tot een eenduidige oplossing
komt. Als mens kun je je ook niet beperken tot
vragen waar je helemaal zeker over kunt zijn:
iedereen handelt en iedereens handelen heeft
bepaalde consequenties, en in het afwegen
daarvan ben je eigenlijk al aan het �ilosoferen.
Voor mij is natuurkunde minder aanwezig in

het dagelijks leven, dat zie ik meer als een
afgesloten hokje, als iets dat je aan of uit kunt
zetten in je gedachten. Ik zou ook zeggen dat
�iloso�ie mijn wereldbeeld sterker heeft
beïnvloed dan natuurkunde. De natuurkunde
beschrijft de natuur om me heen op een
bepaalde manier: als een mechanistisch
geheel dat samenhangt met causale wetten.
De precieze vorm daarvan kan �link
veranderen, de wetenschap is natuurlijk nog
niet ‘af’. Maar het sluit in ieder geval nieuwe
ontwikkelingen uit die met dit basale beeld in
strijd zijn. In die zin heeft de natuurkunde
invloed gehad op mijn wereldbeeld, door
bepaalde dingen uit te sluiten, maar daar blijft
het wel bij.”
Loïs kwam nadat ze aan haar studie
natuurkunde was begonnen niet van het
‘wat als?’-gevoel af: op de middelbare
school vond ze �iloso�ie al interessant, en
bij natuurkunde miste ze gaandeweg de
connectie
met
de
realiteit
en
maatschappij. Volgend jaar begint ze aan
haar master �iloso�ie; ze is blij dat ze is
overgestapt.
“Ik merkte dat ik het
interessanter vond om
niet in te zoomen op
ingewikkelde natuurkunde,
maar om juist naar het
grotere
plaatje
te
kijken. Re�lecteren op
de
wetenschappelijke
wereld,
op
wat
wetenschap is en hoe
het zich ontwikkelt in
de tijd – voor mij is dat leuker en meer
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maatschappelijk relevant. Bij het vak
Geschiedenis van de �iloso�ie, een van de
leukste vakken die ik heb gevolgd, ga je
precies over deze thema’s nadenken: je gaat
van Socrates naar Nietzsche en denkt na over
wat wetenschap de�inieert, wat het a�bakent
van niet-wetenschap, door de tijd heen. Daar
leer je trouwens ook over de atoomtheorie
van Lucretius, die stelt dat de wereld uit
vallende deeltjes bestaat en dat dingen
ontstaan uit de interacties daartussen. Die
teksten klinken bijna als een uitleg van
quantummechanica voor leken, en dat is in de
1e eeuw voor Christus opgeschreven! Verder
vind ik trouwens ook juist de �iloso�ie die ver
van de natuurkunde af staat leuk, zweverige
dingen over de geest en het lichaam.”
Merk je verschillen in de sfeer tussen de
opleidingen?
“Bij �iloso�ie zijn studenten en docenten een
stuk meer uitgesproken over politieke
thema’s. Je komt er vrij snel achter dat
medestudenten bijvoorbeeld veganistisch
eten of alleen tweedehands kleding kopen,
terwijl je het daar bij natuurkunde minder
over hebt. Natuurkunde is misschien toch
meer afgezonderd als wetenschap. Een
docent van �iloso�ie liet zelfs een keer een
college niet doorgaan vanwege een
klimaatstaking, dat zie ik bij natuurkunde niet
snel gebeuren. De docenten daar vinden
objectiviteit belangrijker.”
Luka koos voor een studie technische
natuurkunde in Delft omdat dat hem de
manier leek om zo compleet mogelijk over
de wereld te leren. Nu studeert hij ook
�iloso�ie in Rotterdam en ziet hij in dat hij
bij natuurkunde vooral binnen één
paradigma leerde.
“In Delft wordt de wereld heel technisch
benaderd. Het korte vak wetenschaps�iloso�ie
wordt onder natuurkundestudenten dan ook
als zweverig beschouwd. In dat vak re�lecteer
je op hoe we kennis opbouwen, op welk
metafysisch wereldbeeld dat gebaseerd is. Ik
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vond dat interessant,
maar het gaf geen
alternatief op het
technische beeld. In
het werk van Kant
denk je op meer
fundamentele wijze na
over de wetenschap:
hij leefde aan het
einde
van
de
Verlichting en zijn
ideeën legden de basis waaruit de moderne
wetenschap zou kunnen ontstaan. Bij het
zoeken van connecties tussen de �iloso�ie en
de natuurkunde vind ik het boeiender om dat
niet vanuit de wetenschaps- of analytische
�iloso�ie te doen, maar bijvoorbeeld vanuit
Kant. Hij schrijft dat de wereld niet
toegankelijk is voor de mens, omdat iedereen
hem op zijn eigen manier ziet, als het ware
met zijn eigen brilletje op. Maar alle mensen
delen wel hetzelfde brilletje, dus als we
systematisch opschrijven hoe wij de wereld
zien kunnen we tot een objectieve
wetenschap komen. Kant woonde zijn hele
leven in een klein dorpje in Duitsland, dus zijn
uniforme idee van de mens is nu wat
achterhaald. Hoe dan ook was de natuur voor
hem de totaliteit van alle mogelijke
ervaringen die je als mens kan hebben. Dit
komt
mooi
overeen
met
de
quantummechanica: de eigenschappen van
een deeltje zijn niet gede�inieerd voor je kijkt
en dus ontoegankelijk voor jou, maar als je
kijkt neem je wel iets waar.”
Welk van de studies heeft jouw kijk op de
wereld het meest beïnvloed?
“Zeker de �iloso�ie, omdat ik daar echt breder
en anders ben gaan denken, terwijl ik bij
natuurkunde vooral dieper ben gegaan
binnen een enkel paradigma. Het idee dat
wetenschappen überhaupt los van elkaar
staan, dat je natuurkunde kunt bedrijven
zonder te �ilosoferen, dankzij bepaalde
aannames en structuren, is een modern
product van de �iloso�ie.”

Voor Vito zijn natuurkunde en �iloso�ie
allebei de helft van het antwoord op een
existentiële vraag.
“Als mens besta je als het ware uit het niets,
zonder dat je er zelf voor hebt gekozen. Het
mysterie daarvan is opgedeeld in tweeën: de
natuur waaruit je bent ontstaan,
en hoe het mogelijk is dat jij de
natuur kan begrijpen, hoe je
intern werkt. Het doorgronden
van die twee dingen staat gelijk
aan het begrijpen van je eigen
bestaan. Mijn interesse in de
�iloso�ie is dus vooral in relatie tot
het individu en de natuur,
waarmee je uitkomt op het
bestuderen van waarheid, bewustzijn,
cognitie en taal, en minder bij politieke of
sociale �iloso�ie. Ik vind de thema’s van die
laatste twee wel interessant, maar ik ben
meer geneigd om daar op een ‘natuurkundige’
manier over na te denken dan vanuit de
�iloso�ie. Daarmee bedoel ik het kwantitatief
en empirisch proberen te begrijpen van
dingen, in tegenstelling tot minder concrete
speculatie, dat voelt voor mij als een onjuiste

methode
bij
onderwerpen.”

politieke

en

sociale

De manier van denken die je bij
natuurkunde aangeleerd krijgt blijft voor
jou dus niet binnen het afgebakende hokje
van de studie?
“Nee, en ook de onderwerpen van
de studie niet: als mens ben je een
fysisch systeem, de materie in jou
volgt dezelfde wetten als die in de
zon en overal in de natuur. Zo heeft
natuurkunde invloed op hoe ik
mezelf zie in de wereld, wat
eigenlijk een existentiële en
�iloso�ische kwestie is. De �iloso�ie
kan dus in spirituele zin waardevol zijn: je
probeert een denksysteem te creëren dat je
leven subjectieve waarde geeft. Verder vind ik
�ilosoferen
extreem
nuttig
in
de
voorbereiding van een wetenschappelijk veld.
Hierbij kun je denken aan de natuur�iloso�ie
vroeger, en nu ook aan taal- en cognitieve
wetenschap. Je hebt namelijk eerst een
theorie nodig over wat je in die wetenschap
wil ontdekken, hoe je na kunt denken.”

De waarde van een mensenleven
Evelien Wooning

Economisch-wetenschappelijke tijdschriften
wachten al een tijdje op de of�iciële �inanciële
cijfers van deze coronacrisis. Zonder oog te
verliezen voor de tragiek van de pandemie, lijkt
de situatie toch een uitgelezen kans om te
testen hoeveel geld overheden nou willen
betalen om een mensenleven te redden. In het
algemeen zijn overheden niet heel kwistig met
zulk soort informatie, terwijl ze de waarde van
een mensenleven best vaak gebruiken.
Lie�hebbers van écht mysterieuze zaken
kunnen denken aan geheim losgeld dat wordt
betaald aan criminele ontvoerders, maar laten
wij het houden bij zaken als verkeers- en

waterveiligheid. In theorie zou je Nederland
oneindig veel veiliger kunnen maken.
Bijvoorbeeld: de meeste waterkeringen bij de
Randstad beschermen ons nu tegen maximaal
een superstorm die eens in de 10.000 jaar
voorkomt (buiten de Randstad zijn ze wat
slechter). Ze zouden natuurlijk kunnen worden
verhoogd om te beschermen tegen een storm
die eens in de honderdduizend jaar voorkomt
(onze beste dijk, rondom de kerncentrale in
Borssele, beschermt zelfs tegen stormen die
eens in de miljoen jaar voorkomen), maar dat
kost zo waanzinnig veel geld dat het die
investering eigenlijk niet waard is. Het zou
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waarschijnlijk wel levens redden. Betekent dat
dan dat het menselijk leven in een geldbedrag
is uit te drukken? En hoe dan?
Qaly’s
Een begrip dat iets meer bekendheid geniet
dan de waarde van het leven is de waarde van
een gezond levensjaar, een Quality Adjusted
Life Year (qaly). Dat wordt vooral gebruikt in
de
context
van
persoonlijke
behandelplannen:
hoeveel
kost
een
levensreddend medicijn, en weegt dat op
tegen het aantal qaly’s dat deze persoon
ermee wint? In Nederland is het advies om
niet meer dan 80.000 euro uit te geven aan
één gewonnen levensjaar (in sommige
gevallen kan hiervan worden afgeweken).
Echter, dit dekt niet helemaal de lading van
een geldbedrag voor een mensenleven, omdat
het hier gaat om de rest van iemands leven.
Het aantal jaar dat iemand nog te leven heeft
is van groot belang, en aan een medicijn voor
kinderen zal dus meer worden uitgegeven
dan aan een medicijn voor ouderen.
Menselijk kapitaal
In de menselijk-kapitaalbenadering wordt er
een waarde aan een mensenleven gehangen
op basis van diens economische participatie.
Het belangrijkste gegeven in de waardering
van een leven is de hoeveelheid geld die de
persoon zou hebben uitgegeven als deze niet
vroegtijdig was overleden. Natuurlijk hebben
we het hier dan ook over de waarde van de
rest van een leven. Verder is de ongelijkheid in
deze benadering nog uitgebreider: het leven
van rijke mensen is een stuk meer waard dan
het leven van arme mensen.
Waarde van een gemiddeld mensenleven
De Nederlandse overheid heeft meermaals de
wens uitgesproken om ervoor te zorgen dat er
geen
onbewaakte
(=zonder
sensors)
spoorwegovergangen meer bestaan in dit
land. Op dit moment zijn 128 van de 2477
overgangen die we hebben onbewaakt.
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Gemiddeld sterven er hierdoor 11 personen
per jaar. Ondanks de lang gekoesterde wens
van de overheid, bestaan de kruisingen nog
steeds, en dat heeft natuurlijk alles te maken
met, je raadt het al, geld. Het bewaken van 128
overgangen zal ruim 102 miljoen kosten, om
dus 11 mensen te redden. En dat is het dus
niet waard. Maar hoe wordt dit bepaald? Op
een spoorwegovergang, of achter een dijk, of
bij een vangrail maakt het niets uit of je jong,
oud, arm of rijk bent. De slachtoffers zijn
willekeurig, en het is dus van tevoren niet te
zeggen welke ‘resten van levens’ verloren
gaan. Hier blijkt het echt nodig: de waarde
van één willekeurig mensenleven. De waarde
die in de meeste Westerse landen hiervoor
wordt gebruikt is de Value of a Statistical Life
(VSL). Het US Environmental Protection
Agency legt deze waarde redelijk treffend uit
aan de hand van dit voorbeeld:
“Suppose each person in a sample of 100,000
people were asked how much he or she would
be willing to pay for a reduction in their
individual risk of dying of 1 in 100,000, or
0.001%, over the next year. Since this reduction
in risk would mean that we would expect one
fewer death among the sample of 100,000
people over the next year on average, this is
sometimes described as ’one statistical life
saved.’ Now suppose that the average response
to this hypothetical question was $100. Then
the total dollar amount that the group would
be willing to pay to save one statistical life in a
year would be $100 per person × 100,000
people, or $10 million. This is what is meant by
the ’value of a statistical life.’”

De waarde van een mensenleven wordt dus
bepaald aan de hand van hun bereidheid om
een sterfterisico te verkleinen. Dat gebeurt
soms via een enquête zoals in het voorbeeld,
maar de waarde wordt soms ook gemeten aan
de hand van verschillende situaties uit het
echte leven. Want zonder dat je er misschien
zo bij stilstaat, besteed je best vaak geld (of
equivalent) aan het verhogen van je
veiligheid, en maatschappijbreed is daar best
iets zinnigs over te zeggen. Hoeveel geld
geven mensen uit aan rookmelders, en
hoeveel levens worden gered door
rookmelders? Hoeveel tijd ben je bereid om te
besteden aan het omdoen van je
veiligheidsgordel, en hoeveel levens redden
ze? Voor hoeveel extra salaris zijn mensen
bereid om een risicovol beroep uit te oefenen?
Hoeveel hoger zijn de huizenprijzen op een
veiligere plek? Dit is het soort vragen waar je
aan kunt denken, aan de hand van dit soort
gegevens bepalen economen de VSL (meestal
speci�iek per land).
Het ziet er allemaal best eerlijk uit. De
bevolking bepaalt in principe zelf en in het
echte leven hoeveel geld zij zichzelf waard
vindt. Grappige bijkomstigheid hiervan is dat
een mensenleven in de verkeersveiligheid
minder waard is dan een mensenleven in de
waterveiligheid. Zou dat komen doordat we in
het verkeer zelf het stuur in handen hebben?
In ieder geval betekent het dat de bevolking
door eigen gedrag ook aan kan geven welke
veiligheidsonderwerpen ze belangrijker en
minder belangrijk vinden om geld aan uit te
geven. En dat is nodig, want de overheid kan
elke euro maar één keer uitgeven. Als we het
voorbeeld van de spoorwegovergangen er
weer bij pakken: voor 100 miljoen euro
kunnen 11 levens per jaar gered worden op
het spoor, maar ook – in theorie – 8000
mensen door het beschikbaar stellen van
extra IC-bedden tijdens het zwartste
coronascenario. Als elke euro maar één keer
kan worden uitgegeven, moeten er keuzes
worden gemaakt: op welke plek in de
maatschappij kunnen we, het liefst zo veel
mogelijk, levens redden? De VSL is hiervoor

een goed hulpmiddel.
Voor preventiedoeleinden is deze waarde
nuttig, en misschien wel de eerlijkste die we
hebben. Toch wringt het ergens. Bij de
afwegingen hoort het gegeven dat er
slachtoffers zullen vallen. En voor slachtoffers
is de waarde die van tevoren werd gebruikt
helemaal niet meer representatief. Door het
gebruik van een statistische waarde zijn deze
slachtoffers zeldzame pechvogels voor wie
niets werd gedaan. Dit is bijvoorbeeld hoog
gespeeld tijdens de rechtszaken over het Ford
Pinto-schandaal. Kort gezegd kon Ford in de
jaren 60 zijn Pintomodellen stukken veiliger
te maken door een aanpassing van 11 dollar
per auto in het productieproces. Echter, de
doelstelling was om een auto te fabriceren die
minder dan 2000 dollar zou kosten, en de
beoogde winst zou �link compenseren voor
het verlies in mensenlevens. Behalve dat het
hier niet gaat over een overheidsinstantie die
haar gewonnen geld elders in de
maatschappij zou investeren om levens te
redden, was het voor nabestaanden van
dodelijke slachtoffers van deze onveiligheid
hard te verkroppen: natuurlijk zouden zij die
11 dollar extra hebben betaald. Omdat het per
gebruiker vaak om zo’n laag bedrag gaat (voor
de spoorwegovergangen zou het 6 euro per
Nederlander zijn), is het achteraf vaak lastig
te beseffen dat het ‘het niet waard’ was.
Theoretische stromingen verschillen op dit
punt. In het utilitarisme is het best ethisch om
een prijskaartje te hangen aan een
mensenleven, maar of de categorische
imperatief uit het Kantianisme afwegingen
toestaat als het gaat om slachtoffers is de
vraag. De vraag blijft lastig, maar ik kan wel
een soort antwoord geven: in het Nederlandse
verkeer is een mensenleven ongeveer 2,7
miljoen waard, in de waterveiligheid zo’n 6,8.
Aan jullie de vraag: kan dit worden
beschouwd als de waarde van een
mensenleven? Of komt die pas naar boven als
het niet langer over het optellen van risico’s,
maar over de enkele werkelijkheid gaat?
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filoscoop
‘Filoscoop’: het woord dat niet bestaat of
zal bestaan, maar waar ik wel weken aan
heb zitten denken.
Deze editie van de Scoop komt met een
titel die mij hardnekkig bijgebleven is,
sinds we deze bedachten tijdens een van
onze feestelijke vergaderingen. Je zult het
woord ‘�iloscoop’ echter niet in de Van
Dale vinden.
Zonde. Het zou zó een veelgebruikte term
in de visuele kunsten kunnen zijn.
In het algemeen is de herkomst van het
woord ‘�iloso�ie’ wel bekend, met name
bij wetenschappelijke geesten. ‘Liefde
voor wijsheid’, natuurlijk a�komstig van
het Grieks phílos (houden van) en sophía
(wijsheid). Het woorddeel ‘scoop’ zoals
we het nu kennen is herkomstig van het
Grieks skopeĩn (kijken), en verscheen in
de 17e eeuw als achtervoegsel voor de
meest invloedrijke wetenschappelijke
apparaten. In telescoop en microscoop,
heeft het woord ‘scoop’ een actieve
houding, letterlijk ‘kijker’. Filoscoop zou
op het eerste oog dus “liefdeskijker”
kunnen betekenen, maar sta mij
alsjeblieft toe om een alternatieve
de�initie te geven die volgens mij
interessanter is.
Fi·lo·scoop (de; zelfstandig
meervoud: �iloscopen)

nmw,

iem. die graag natuurlijke gebeurtenissen
bekijkt.
Fi·lo·scopie (de; zelfstandig nmw)
Liefde voor kijken
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Nanne Hempel
Voor een woord dat onze redactie in
elkaar heeft gezet, zoals wellicht een
kleuter de roze en blauwe klei met elkaar
zou fuseren, vind ik hem toch slim
gevonden. Voor velen in de wetenschap is
een oprecht plezier te beleven tijdens
observeren, of een bepaalde bewondering
voor de natuurlijkheid van het proces. Het
meest recente en beste voorbeeld hiervan
is natuurlijk de eerste foto van een zwart
gat door de Event Horizon Telescope. De
vlaag van bewondering en ontzag die over
me heen kwam toen ik voor het eerst de
kern van ons Melkwegstelsel kon zien,
echt kon zien; dat maak je niet zo vaak
mee. Dat kan echt iets met een mens doen.
En in deze tijd waarin er 4K-resolutie
beelden zijn van het oppervlak van Mars,
en waar we meer visueel consumeren dan
ooit, worden we blootgesteld aan onze
af�initeit voor kijken. We zijn als mensen
namelijk best vaardige kijkers, we kunnen
door middel van onze ogen informatie
onttrekken met hogere nauwkeurigheid
dan met andere externe zintuigen. Het is
bijvoorbeeld makkelijker om een object te
identi�iceren door ernaar te kijken, dan
door te luisteren naar het geluid dat het
maakt. Ook bij eten kunnen we
ingrediënten makkelijker identi�iceren
door te kijken dan door te proeven.
Sterker nog, de smaak van eten kan
beïnvloed worden door ernaar te kijken,
bijvoorbeeld als het door kleurstoffen is
bewerkt. Dan interpreteert het brein
valse informatie over het voedsel, wat een
meetbare invloed kan hebben op de
smaakervaring. Zo sterk is ons re�lex om
informatie te onttrekken uit onze
omgeving door middel van onze ogen, dat
we vrijwillig informatie opsluiten in
visuele elementen. Visualisatie van
informatie is de gewoonste zaak

tegenwoordig. Letters, tekens en
nummers zijn hier het ‘elementaire
deeltje’ van visualisatie in moderne
culturen. Samen kunnen ze nagenoeg elke
boodschap vormen, maar dat was
natuurlijk niet altijd zo. Informatie
verspreiden was vroeger in veel culturen
een auditieve affaire. Veel verhalen en
mythen uit de geschiedenis zijn dan ook
verloren gegaan omdat het nooit
gevisualiseerd is. Ons zicht is zonder
twijfel ons meest kostbare externe
zintuig.
Dat we een diepe emotionele band
kunnen ontwikkelen met ons zicht zou
ons dan niet moeten verbazen.
Astronauten die tijdens hun missies naar
de aarde konden kijken als planeet, gaven
aan dat een enorm gevoel van
saamhorigheid over hen heen kwam. Dit
fenomeen wordt toepasselijk het
Overview-effect genoemd. ‘Love at �irst
sight’ is ook een klassiek voorbeeld van
overweldigende emotie die wordt

uitgelokt door visuele stimulus. Het is dan
ook niet verrassend dat visuele
entertainment in onze cultuur nog altijd
doorgroeit, we zoeken de visuele
stimulatie als mensen vanzelf op. Ook
inhoudelijk wordt visuele media zo
aantrekkelijk mogelijk gemaakt om
emotie op te wekken bij de kijker, denk
aan steeds nieuwere visuele effecten ook
buiten
Hollywood,
denk
aan
voetbalsterren die in steeds strakkere
uniformen staan.
Uiteindelijk heeft 2020 toch meer in het
teken
gestaan
van
termen
als
jojolockdown,
en
locktalgie,
een
nostalgisch verlangen naar het leven voor
de lockdowns. Beide woorden weer zo’n
voorbeeld van verbale kleuterklei-fusie.
Wellicht dat 2021, het jaar van goede
vooruitzichten, taalkundig gezien meer in
het thema van onze ogen zal staan. Tot we
dat weten kan ik alleen maar locktalgisch
uit mijn raam �iloscoperen.

Nsa boekenclub
De NSA heeft sinds twee maanden geleden een online
boekenclub opgericht waarbij we elke maand leuke boeken
zoals die van de boekentips bespreken. Iedereen kan verzoeken
indienen over welk (Engels of Nederlands) boek we gaan
behandelen en dan wordt er in de WhatsApp-groep gestemd of
we de komende maand een spannende thriller lezen, een
fantasiewereld induiken of beginnen aan een literair
meesterwerk. De datum en tijd van de bespreking zal ook via
een datumprikker geregeld worden. Aanwezigheid is nooit
verplicht dus doe vooral een keertje mee wanneer je tijd hebt!
Als je interesse hebt om mee te doen, stuur dan een mail naar
activiteiten@nsaweb.nl.
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Tĳd is niet wat het lĳkt

Gedataficeerde ik en ki

Stel dat je in een kamer bent waar je met
geen mogelijkheid verandering kan
observeren. Er is geen klok, en ook kan je
de zon niet zien op- en ondergaan, en zelfs
je
eigen
hartslag
en
andere
lichaamsprocessen staan stil – het is een
gedachte-experiment, natuurlijk. Niks
verandert. Hoe weet je dan zeker dat de
tijd toch wel verstrijkt? Verstrijkt de tijd
überhaupt nog wel echt?

Ik voel altijd toch een kleine overwinning
wanneer Instagram volledig de plank mis
slaat met de advertenties die ze me
voorschotelen. Dat ze dus toch nog niet
weten wie ik ben (of misschien weet ik
het wel niet en zou ik toch de “stijlvolle
stalen schuifdeuren” moeten overwegen).
Dit is een van de onderwerpen die Miriam
Rasch bespreekt in haar boek Frictie. De
verschillen tussen de ik en de ‘ik’ – de ik
die in de echte wereld bestaat en de ‘ik’
die bestaat uit data.

Vera Moerbeek

Dit is de kwestie waar Carlo Rovelli zich
over buigt in zijn boeken The Order of
Time en Reality Is Not What It Seems.
Misschien dat je bij het lezen van deze
Filoscoop nog dacht: ‘Leuk zo, die
�iloso�ie, maar uiteindelijk is het de
natuurkunde die ons vertelt hoe de
wereld echt in elkaar zit. Wat draagt die
�iloso�ie nou echt bij?’ Zoals David
Mermin (en niet Richard Feynman, zo
vertelt Mermin in zijn artikel Could
Richard Feynman Have Said This uit 2004)
in 1989 zei: “Shut up and calculate!”
Niks is minder waar als het aan Carlo
Rovelli ligt. Hij is van huis uit een
theoretisch natuurkundige, maar erg
geïnteresseerd in, en geïnspireerd door,
�ilosofen en �iloso�ische concepten.
Uiteindelijk is hij gedreven door een
passie om de werkelijkheid in al haar
bijzonderheid te vatten, en gaan �iloso�ie
en natuurkunde hand in hand voor hem
om dit doel te bereiken. In zijn boeken
legt hij zijn natuurkundige theorieën over
de aard van de tijd uit, die hij ondersteunt,
interpreteert en uitlegt aan de hand van
�iloso�ische citaten en geschiedenis. De
natuurkundige achtergrond wordt met
name beschreven in Reality Is Not What It
Seems. Het tweede boek, The Order of
Time, heeft meer een �iloso�ische insteek.
Volgens Rovelli is tijd niet het decor
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waartegen alle natuurkundige processen
zich afspelen – zelfs niet een soort
trampoline-achtig vervormbaar decor.
Nee, volgens hem is tijd emergent en
vormen juist processen – veranderingen –
de basis ervan. Hierin gaat hij ook in op de
vraag welke valkuilen ervoor hebben
gezorgd dat we zo gewend zijn om te
denken over tijd als iets fundamenteels,
onontbeerlijks aan elke theorie die claimt
de werkelijkheid accuraat te beschrijven.
Zelfs neurologie komt voorbij, om na te
gaan hoe het zou kunnen dat wij mensen
de wereld misschien fundamenteel
anders ervaren dan ze zich eigenlijk aan
ons presenteert.
Deze boeken hebben mij zeker
fundamenteel anders laten kijken naar de
wereld om me heen, al is het maar door te
laten zien dat de ‘standaard interpretatie’
die zo vanzelfsprekend lijkt, dat helemaal
niet per se is.

Esther Zwennes

De ondertitel Ethiek in tijden van
dataïsme vertelt precies waar het boek
over gaat. Dataïsme is het geloof dat alles
te vertalen is naar data. Maar wat als de
statistiek de regels bepaalt, terwijl die
statistiek niet gebaseerd is op de
populatie waar het op slaat?
Frictie is het verslag van Rasch in haar
onderzoek naar dataïsme, hoe zij zich er

tegen verhoudt en hoe anderen erover
denken. Het is een aanrader voor
iedereen die een beetje hulp wil bij het
navigeren van de moderne wereld vol
data.
Mocht je niet in de mood zijn om een
existentiële crisis te krijgen over je
gedata�iceerde ik, dan kan je een
existentiële crisis krijgen over KI die
wiskundige bewijzen schrijft. Marcus du
Sautoy’s boek The Creativity Code: How AI
is Learning to Write, Paint and Think
onderzoekt wat creativiteit nou eigenlijk
is en of KI het kan hebben. En zo ja, wat
moeten wij mensen dan nog?
Een anekdote in het boek beschrijft
Emmy, een KI componist, die allerlei
muziekstukken als data krijgt. Vervolgens
was er een experiment waar drie stukken
werden gespeeld. Een niet zo bekend stuk
van Bach, een stuk in de stijl van Bach
geschreven door een mens en een
geschreven door Emmy. Alle drie de
stukken werden in een concert door
dezelfde pianist gespeeld voor een groep
muziekkenners en -critici. Het stuk
geschreven door de mens werd
aangewezen als geschreven door Emmy.
Later werd er een concert gegeven met
alleen een stuk van Emmy en een
muziekprofessor vond het geweldig,
totdat hij hoorde dat het geschreven was
door een computer – toen was het opeens
harteloos en zonder gevoel.
The Creativity Code laat je nadenken over
wat creativiteit nou is, of een computer
creatief kan zijn en of er straks nog wel
wiskunde voor mensen bestaat.
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“First, no doubt, it is necessary to determine in
which of the summa genera soul lies, what it
is; is it 'a this-somewhat, 'a substance, or is it
a quale or a quantum, or some other of the
remaining kinds of predicates which we have
dis�nguished? Further, does soul belong to
the class of poten�al existents, or is it not
rather an actuality? Our answer to this
ques�on is of the greatest importance. We
must consider also whether soul is divisible
or is without parts, and whether it is
everywhere homogeneous or not; and if not
homogeneous, whether its various forms are
different specifically or generically: up to the
present �me those who have discussed and
inves�gated soul seem to have confined
themselves to the human soul. We must be
careful not to ignore the ques�on whether soul
can be defined in a single unambiguous
formula, as is the case with animal, or whether
we must not give a separate formula for each
of it, as we do for horse, dog, man, god.
Further, if what exists is not a plurality of souls,
but a plurality of parts of one soul, which ought
we to inves�gate first, the whole soul or its
parts? Again, which ought we to inves�gate
first, these parts or their func�ons, mind or
thinking, the faculty or the act of sensa�on...
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- Aristotle

