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Hoofdstuk 2

De wetenschappelijke revolutie
1600-1700
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Revolutie

• Nieuwe manier van kennis verzamelen tot 
bloei gekomen in de 17de eeuw, die in geen
enkele andere cultuur tot stand gekomen is

• Gedeeltelijk het gevolg van problemen met de 
kalender
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Kalenderproblemen

• Juliaanse kalender (Julius Caesar)
• 365 dagen + om de 4 jaar een schrikkeljaar
• Mist een dag om de 134 jaar
• Rond 1500 was de kalender 10-11 dagen uit balans
• Inspanningen om te begrijpen wat er aan de hand 

was
• Veronderstelde theorieën over de bewegingen van 

de aarde en de zon
• Nieuwe vertalingen van Almagest in de 15de en 16de

eeuw (Ptolemaeus)
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Geocentrisch model 
in Oude Griekenland

• Aarde is het centrum van het universum
• Daarrond 7 dwalende sterren

– Maan
– Mercurius
– Venus
– Zon
– Mars
– Jupiter
– Saturnus

• Plus de vaste sterren
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Argumenten

• Aarde in het centrum
– Anders zouden sterren groter en kleiner worden

afhankelijk van waar de aarde zich bevindt
• Aarde staat ver van de sterren

– Anders zou de constellatie veranderen in functie
van waar je je op de aarde bevindt

• Aarde staat stil en draait niet rond
– Anders zouden we niet op de grond kunnen

blijven staan
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Probleem

• Sommige dwalende sterren bewegen niet in 
een rechtlijnig patroon aan de hemel

• Gewoonlijk verschuiven ze naar het Oosten in 
opeenvolgende nachten

• Maar niet aan een vaste snelheid en soms
terugkerende beweging

• Betekent dat de banen van de dwalende
sterren niet cirkelvormig zijn

• epicylci
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Copernicus

• Poolse geleerde (16de eeuw) die zich
interesseerde voor het kalenderprobleem

• Er bestond een alternatieve theorie: Aarde draait
rond de zon

• Begon die als een interessant alternatief te zien
voor de berekeningen

• Schreef er een tekst over die hij pas 30 jaar later 
publiceerde (voor zijn dood)

• Had nog altijd epicycli nodig om de banen van de 
dwalende sterren te beschrijven



2/18/2023

10

Problemen met het 
heliocentrische model

• Model was niet veel simpeler dan het 
geocentrische model

• Als de aarde beweegt, hoe komt het dan dat een
steen recht naar beneden valt?

• Waarom worden we niet van een draaiende aarde
gezwierd?

• Waarom verandert de grootte van de sterren niet
in functie van de plaats van de aarde?

• Waarom draait de maan rond de aarde en niet
rond de zon zoals de andere dwalende sterren?
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Galilei

• Boek van Copernicus 60 jaar onopmerkelijk
bestaan bij astronomen

• Kalender aangepast in 1582 (Gregoriaanse
kalender ipv Juliaanse kalender): donderdag 4 
oktober werd gevolgd door vrijdag 15 oktober

• Begin 17de eeuw maken van een telescoop
• Onder andere door Galileo Galilei
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Bevindingen van Galilei

• Er waren veel meer sterren te zien door de 
telescoop

• Het oppervlak van de maan is niet plat, zoals
Aristoteles beweerd had

• Jupiter heeft ook manen (4!)
• De grootte van Mars en Venus veranderen

inderdaad, plus Venus heeft standen zoals de 
maan

• Vooral het laatste wees op het heliocentrische
model
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Problemen met de Katholieke Kerk

• 1615 : na klacht, gewaarschuwd niet meer
over het model van Copernicus te publiceren
(boek Copernicus verboden)

• 1632 : Galilei publiceert boek op hoge leeftijd
en wordt naar Rome ontboden

• Onder huisarrest geplaatst
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Waarom reageerde de KK zo sterk?

• Gezag en traditie in twijfel getrokken
• Paus wou niet gezien worden als zwak (Reformatie

+ oorlogen in Italië)
• Persoon die de geocentrische (Kerkelijke) visie

verdedigde, heette Simplicius
• Maar:

– Geen foltering
– Blijvende steun van sommige kardinalen
– Is niet enige voorbeeld van rivaliteit tussen kerk en

wetenschap
• Door protestanten gebruikt in strijd tegen RKK
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Mechanisatie van de wereld

• Descartes
– Op zoek naar een nieuwe filosofie, die de RKK zou

verzoenen met de natuurfilosofie
• Dualisme

– Geest kan niet bestudeerd worden door de 
natuurwetenschappen

– Lichaam (evenals het universum) is een machine, door 
God gemaakt, om onafhankelijk te kunnen werken. Dit
kan worden bestudeerd (i.t.t. animisme en
doelgerichtheid bij Aristoteles).

– Probleem: hoe kan de ziel het lichaam beïnvloeden?
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De eerste wetten van de fysica

• Wat doet de aarde rond de zon draaien?
• Galilei: baan van een kanonbal
• Newton: je kunt dit doortrekken tot een baan

rond de aarde
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Principia mathematica (1687)

• Naast de kracht heb je ook een
aantrekkingskracht van de aarde nodig

• Die is afhankelijk van de massa
• Samen met 3 wiskundige formules (wetten) 

kon de zwaartekracht alle bewegingen in het 
universum beschrijven
– Gods machine blootgelegd!

• Lange tijd ideaal van wat wetenschap is: het 
formuleren van wiskundige wetten
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Waarom Europa 17de eeuw?

• Taleb: is gewoon een toevalligheid (black swan) die niet
te verklaren (voorspellen) valt

• Wel factoren die de mogelijkheid bevorderd hebben
– Bevolkingsgroei + groei steden
– Ontstaan van handelaars als bevolkingslaag tussen de 

handwerkers en de intellectuele elite
– Zwakke religie en wereldlijke autoriteiten (jaar 1000? 

Scheiding tussen het wereldlijke en het geestelijke)
– Betere instrumenten (klok, kompas, telescoop)
– Bestaan van universiteiten (plus mecenaat)
– Grootschalige verrrijking vanuit Griekse en Arabische

teksten
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Waarom Europa 17de eeuw?

• Ook belangrijk dat de wetenschappelijke
inzichten het overleefd hebben
– Boeken
– Afwezigheid van rampen (en veroveringen)
– Protestantisme zag wetenschap als een manier

om zich te affirmeren
– Oprichting van meer universiteiten en

wetenschappelijke verenigingen



2/18/2023

22

Revolutie?

• Niet alle inzichten uit de 17de eeuw waren
nieuw
– Veel voorlopers die nog niet het kritische gewicht

hadden om door te breken
– Stelt opnieuw de vraag: Hadden we nu nog een

wereld kunnen hebben zonder de impact van de 
wetenschappen of is de wetenschappelijke
benadering een onvermijdbare stap in de 
menselijke kennisopbouw?
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Wat was de nieuwe wetenschappelijke
methode?

• Niet zo gemakkelijk te beantwoorden
– Vereist een voortdurende interactie tussen

observatie en redeneren

• Voordien: alleen redeneren is van belang
– Observatie is minderwaardig aan aangeboren

kennis (ziel) 
– Axioma’s met afgeleide kennis (beschreven in de 
Organum, verzameling teksten van A over logica)

– Wiskunde!
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Wat was de nieuwe wetenschappelijke
methode?

• Francis Bacon: Novum organum
– Interactie tussen perceptie en redeneren (het 

zwakste punt van A waren zijn axioma’s)
– Perceptie heeft beperkingen

• Beïnvloed door de overtuigingen (confirmation bias)
• Mensen zien niet alles
• Belang van afwijkingen die geobserveerd worden

– Perceptie moet aangevuld worden met redeneren
en begrijpen
• Stuurt de perceptie
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Bacon

• Systematische observatie en experiment als link 
tussen perceptie en redeneren
– Experimenta fructifera (uitproberen van verschillende

mogelijkheden zoals bij de bouw van een machine)
– Experimenta lucifera (beslissen tussen verschillende

theoretische interpretaties; cruciale experimenten)
– Vormt een betere basis om tot de axioma’s te komen

(hierarchie van axioma’s)

• Belang van inductief redeneren naast deductief
redeneren
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Bacon

• Kennis moet aan de natuur onttrokken worden; 
ze ligt niet zomaar voor het rapen
– Aristoteles: observatie en redeneren zijn twee 

losstaande manieren om kennis te verzamelen
– Nieuw: beide moeten samenwerken om kennis te

kunnen verzamelen
– Experimental history: onderzoek en verfijning van de 

axioma’s op basis van experimenten (i.t.t. natural 
history op basis van observatie en redenering alleen)

– Experimentum crucis
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Bacon

• Kritiek op Bacon:
– Onderschat het belang van redeneren

• bijv. de fysicawetten van Newton
• Inzichten van Galilei over bewegende voorwerpen

– Zelfs Bacon deed op een andere manier aan
onderzoek dan hij beweerde

– Experimenten = martelingen van de natuur om 
haar te dwingen haar geheimen prijs te geven
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Er valt nog veel nieuwe kennis
te ontdekken

• Lange tijd verondersteld dat kennis ooit
bestond en verloren gegaan was
– Op zoek naar deze teksten en de juiste

interpretatie ervan
• Nu: feiten en inzichten dringen zich op die 

volledig nieuw zijn
– Er valt dus nog veel te ontdekken dat er voordien

niet was!
– Verdere ondergraving van het belang van traditie

en gezag
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Maatschappelijke veranderingen t.g.v.
wetenschap

• Niet veel impact eerste 200 jaar
• Daarna industriële revolutie (o.a. door de 

stoommachine)
• Positieve gevolgen:

– Minder hard werk en meer goederen
– Toenemende levensverwachting
– Betere gezondheid
– Meer mensen geletterd
– Meer kennis over de wereld (kranten)
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Maatschappelijke veranderingen t.g.v.
wetenschap

• Wetenschappelijke carriere: selectie o.b.v. 
persoonlijke verdienste (intelligentie) i.p.v. 
familie
– Snelle winsten i.p.v. langetermijn overleving

• Kennis diende gespreid te worden over 
personen (beroepen) waarvoor geleerd moest
worden
– Toenemend belang van receptenkennis
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Maatschappelijke veranderingen t.g.v.
wetenschap

• Voorstellen om de maatschappij anders te
ordenen
– Wetenschap moet helpen om de maatschappij beter

te ordenen
• Vervangen van de bestaande gewoontes en tradities door 

wetenschappelijk bewezen organisaties
• Wetenschappelijk overleg als ideaal om tot beslissingen

te komen

– De Verlichting
– Bijdrage tot de revoluties in VS en Frankrijk
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Positivisme

• 19de eeuw
• Auguste Comte

– Wetenschap is de enige vorm van ware kennis en
moet de basis vormen van de maatschappij

– Drie stadia in de geschiedenis van de kennis
• Theocratisch (animisme, polytheïsme, monotheïsme)
• Metafysisch (filosofische overtuigingen) 
• Positivistisch (gebaseerd op wetenschappelijke

inzichten)
– Wetenschap moet de nieuwe religie worden!
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Positivisme

• Groei van wetenschap als nieuwe machtsfactor
in de maatschappij
– Wetenschappelijke inzichten zijn altijd waar, want 

gebaseerd op observatie en experimentatie
– Wetenschappelijke theorieën zijn onfeilbaar, want 

ze zijn de samenvatting van de wetenschappelijke
observaties

– Daarom moet wetenschap de enige motor zijn voor
vooruitgang
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Positivisme

• Tegenkrachten
– Rooms Katholieke Kerk: 

• Wetenschap houdt mensen af van de ware kennis en kan
gevaarlijk zijn

• Katholieke scholen als bewaarder van de gevestigde orde
(Jezuïeten)

– Protestantse kerken
• Gebruikten aanvankelijk wetenschap als legitimatie
• Stelden wetenschap ook voor als minder belangrijk dan

theologische kennis
• Wetenschap moet gekanaliseerd worden door een religieuze

levenswijze
• Wetenschap dient om Gods werk beter te kunnen

bewonderen
• Twisten in de 2de helft 19de eeuw (leeftijd aarde?)
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Positivisme

• Tegenkrachten
– Het bestaande onderwijs op basis van de klassieke

Griekse en Latijnse beschavingen
• Primauteit van taal, filosofie (ethiek), wiskunde en kunst
• Humanisme
• Burke: maatschappijen zijn langzaamaan gegroeid en de 

bestaande situatie is de best mogelijke
– Rede en wetenschappelijke inzichten zijn te gevaarlijk om als

enige criteria te gebruiken

• Romanticisme (?)
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De twee culturen

• Snow
– Wetenschappen en humanisme/cultuurstudies

vormen twee aparte werelden, die strijden om 
macht

– Blandijn vs. de rest van de UGent?
– Wat met psychologie en pedagogische
wetenschappen?


