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Voorwoord

Wat de betogen betreft die naar voren werden gebracht… ik kon me
er onmogelijk de letterlijke bewoordingen van herinneren. Daarom
heb ik ieder zo laten spreken als hij waarschijnlijk zou hebben ge-
daan in de gegeven omstandigheden, maar zo nauw mogelijk aange-
sloten bij de strekking van wat hij feitelijk zei.

Thucydides

Wetenschap is het product van mensen, een vanzelfsprekendheid die
maar al te makkelijk wordt vergeten. Ik leg er de nadruk op, omdat het
me belangrijk lijkt de kloof te dichten tussen kunst en wetenschap. Dit
boek gaat over de ontwikkeling van de atoomfysica aan het begin van de
twintigste eeuw zoals de schrijver die heeft beleefd. Natuurwetenschap-
pelijk onderzoek berust op het doen van experimenten; resultaten komen
tot stand als gevolg van gesprekken waarin onderzoekers met elkaar over-
leggen over de duiding van deze experimenten. Dergelijke gesprekken
vormen het leeuwendeel van het boek. Aan de hand daarvan wil ik duide-
lijk maken dat wetenschap zich ontwikkelt in de loop van gesprekken.
Het spreekt vanzelf dat gesprekken na meerdere tientallen jaren niet meer
woordelijk kunnen worden gereconstrueerd. Het gaat dan ook niet om het
ophalen van herinneringen. Ik heb me veroorloofd gebeurtenissen com-
pact samen te vatten en af te zien van details, in de hoop de ontwikkeling
in grote lijnen beter weer te geven. In de discussies speelt de atoomfysica
lang niet altijd de belangrijkste rol. Het gaat minstens zo vaak om mense-
lijke, filosofische of politieke problemen en ik hoop juist aan de hand
daarvan duidelijk te maken dat natuurwetenschap niet gescheiden kan
worden van de meer algemene vragen. 

Veel van de betrokken personen worden in het boek met hun voor-
naam aangeduid, deels omdat ze niet bekend zijn bij het grote publiek,
deels omdat mijn persoonlijke relatie tot hen beter wordt weergegeven
door het gebruik van hun voornaam. Op deze manier kan ik ook de in-
druk vermijden dat het hier om een letterlijk verslag gaat van de gebeur-
tenissen zoals ze zich hebben voorgedaan. Om dezelfde reden heb ik er-
van afgezien een nauwkeuriger beeld van deze personen te schetsen; ze te-
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kenen zich, om zo te zeggen, alleen af in de manier waarop ze spreken.
Daarentegen heb ik grote moeite gedaan om de atmosfeer waarin de ge-
sprekken plaatsvonden zo goed mogelijk te treffen. Want in deze gesprek-
ken wordt het ontstaansproces van de wetenschap duidelijk; aan de hand
van deze gesprekken kan het best worden uitgelegd hoe de samenwerking
tussen verschillende mensen tot baanbrekende wetenschappelijke resul-
taten kan leiden. Het was mijn bedoeling om ook diegenen die ver van de
moderne atoomfysica afstaan een indruk te geven van de denkprocessen
die hebben geleid tot het ontstaan en de ontwikkeling van deze weten-
schap. Daarbij moest op de koop toe worden genomen dat op de achter-
grond van deze gesprekken soms zeer abstracte en moeilijke wiskundige
relaties zichtbaar worden die zonder grondige studie niet kunnen worden
begrepen.

Ten slotte beoogde ik met de publicatie van deze gesprekken nog een
algemener doel. De moderne atoomfysica heeft fundamentele filosofi-
sche, ethische en politieke problemen ter discussie gesteld. Ik hoop dat
het voorliggende boek ertoe zal bijdragen een zo groot mogelijk publiek in
deze vitale discussie te betrekken. 

h e t  d e e l  e n  h e t  g e h e e l
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1

Eerste ontmoeting met de atoomtheorie 
(1919-1920)

Het moet het voorjaar van 1920 zijn geweest. De afloop van de Eerste 
Wereldoorlog had onrust en verwarring teweeggebracht bij de Duitse
jeugd. De diep teleurgestelde oudere generatie had de teugels van de
macht uit handen laten glijden en de jongeren vormden groepen in een po-
ging nieuwe wegen te vinden of op zijn minst een nieuwe ster te ontdek-
ken die hun de weg zou wijzen in alom heersende duisternis. Zo was ik op
een mooie lentedag met een groep van zo’n tien tot twintig jonge kamera-
den vertrokken op een wandeltocht die, als ik het me goed herinner, door
het heuvelland voerde aan de westoever van het Starnbergermeer. We vin-
gen zo nu en dan een glimp op van het meer dat links onder ons lag en bij-
na tot aan de bergen op de achtergrond leek te reiken. Tijdens deze wan-
deltocht voerde ik mijn eerste gesprek over de wereld van de atomen, dat
in mijn latere leven een zeer belangrijke rol zou spelen. Het lijkt mis-
schien vreemd dat zulke gesprekken gevoerd konden worden in een groep
vrolijke, onbekommerde jongelui die in vervoering waren van het lente-
landschap, maar men moet bedenken dat de beschutting van het ouderlijk
huis en de school, die de jeugd in vreedzamer perioden omgeeft, door de
onlusten van die tijd in hoge mate verloren was gegaan en dat we, in ze-
kere zin ter compensatie, een nieuw gevoel van vrijheid hadden ontdekt
dat zich manifesteerde in het vormen van zelfstandige oordelen, zelfs
over onderwerpen waar de grondslag voor zo’n oordeel eigenlijk nog ont-
brak. 

Een paar stappen voor me uit liep een uit de kluiten gewassen blonde
jongen, die het jaar daarvoor, als vijftienjarige, met munitiekisten had ge-
sleept terwijl zijn vader met een machinegeweer achter de fontein van
Wittelsbach in stelling lag. Het waren de dagen van de straatgevechten tij-
dens de burgeroorlog die uitbrak als gevolg van het uitroepen van de Ra-
denrepubliek München. Andere jongeren, onder wie ikzelf, hadden twee
jaar daarvoor nog als boerenknecht in het Beierse Oberland gewerkt. We
hadden allemaal kennisgemaakt met het harde leven en schrokken er niet
voor terug om ook over de moeilijkste problemen onze eigen ideeën te
formuleren. 

De aanleiding tot het gesprek was waarschijnlijk dat ik me moest voor-
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bereiden op het eindexamen dat ik die zomer moest afleggen en graag over
wetenschappelijke onderwerpen discussieerde met mijn vriend Kurt, die
mijn belangstelling deelde en later ingenieur wilde worden. Kurt stamde
uit een familie van protestantse officieren, hij was een sportieve jongen
en een betrouwbare kameraad. Het jaar daarvoor, toen München door re-
geringstroepen was omsingeld en het laatste stuk brood in onze families
al lang was opgegeten, hadden hij, mijn broer en ik een tocht naar Gar-
ching ondernomen, door de linies van de strijdende partijen heen, en wa-
ren met een rugzak vol levensmiddelen, brood, boter en spek teruggeko-
men. Zulke gezamenlijke ervaringen scheppen een basis voor vertrouwen
en een opgewekte verstandhouding. 

Ik vertelde Kurt dat ik op een illustratie in mijn natuurkundeboek was
gestuit die me volstrekt absurd voorkwam. Het moest een afbeelding
voorstellen van het fundamentele scheikundige proces waarbij twee ge-
lijksoortige substanties gecombineerd worden tot een nieuwe, eveneens
gelijksoortige substantie, oftewel een scheikundige verbinding. Uit kool-
stof en zuurstof kan bijvoorbeeld koolzuur ontstaan. De processen die
daarbij in het geding waren konden, aldus het boek, het best begrijpelijk
worden gemaakt als men aannam dat de kleinste delen of atomen van elk
van beide elementen zich aaneensloten tot kleine atoomgroepen, de zoge-
naamde moleculen. Een koolzuurmolecuul was bijvoorbeeld een combi-
natie van één atoom koolstof en twee atomen zuurstof. De illustratie was
de voorstelling van een dergelijke combinatie. Om duidelijk te maken
waarom maar één atoom koolstof en twee atomen zuurstof samen een
koolzuurmolecuul vormen, had de tekenaar de atomen van haakjes en
oogjes voorzien waarmee ze aan elkaar waren verbonden. Dat leek mij
volstrekt absurd. Want haken en ogen waren volgens mij volslagen wille-
keurige structuren, die de meest uiteenlopende vormen kunnen aanne-
men al naar gelang het doel waar ze toe dienen, terwijl atomen en de com-
binatie van atomen tot moleculen alleen door natuurwetten konden wor-
den bepaald. Dat liet volgens mij geen ruimte voor menselijke uitvindin-
gen zoals haken en ogen. 

Kurt antwoordde: ‘Als je die haken en ogen niet gelooft – en eerlijk ge-
zegd komen ze ook mij heel verdacht voor –, probeer je dan voor te stellen
wat voor soort experiment de tekenaar in beeld probeerde te brengen.
Want de huidige natuurwetenschap gaat uit van experimenten, niet van
filosofische speculatie; je kunt alleen maar afgaan op de resultaten van ex-
perimenten, op voorwaarde natuurlijk dat je die experimenten zorgvuldig
uitvoert. De scheikundigen hebben, voor zover ik weet, vastgesteld dat de
elementaire deeltjes van een chemische verbinding altijd in een vaste ge-
wichtsverhouding voorkomen. Dat is al merkwaardig genoeg. Want zelfs
als je geloof hecht aan het bestaan van atomen, dat wil zeggen aan de
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kleinste deeltjes die voor elk scheikundig element kenmerkend zijn, dan
zouden de krachten zoals we die in de rest van de natuur kennen bij lange
na niet toereikend zijn om te verklaren waarom een koolstofatoom onder
elke omstandigheid maar twee zuurstofatomen aantrekt en aan zich
bindt. Als er al een aantrekkingskracht tussen beide atoomsoorten be-
staat, waarom verbindt een koolstofatoom zich dan altijd met twee, en
nooit met drie zuurstofatomen?’

‘Misschien hebben de koolstof- en zuurstofatomen een zodanige vorm
dat een verbinding van drie zuurstofatomen met één koolstofatoom al-
leen om ruimtelijke redenen onmogelijk is.’ 

‘Als je dat aanneemt, en dat klinkt aannemelijk genoeg, dan ben je al-
weer bijna terug bij zo’n ding met haken en ogen als in je lesboek. Mis-
schien wilde de tekenaar alleen maar uitbeelden wat je net hebt gezegd,
want hij weet natuurlijk ook niet hoe atomen er in werkelijkheid uitzien.
Hij heeft haken en ogen getekend om duidelijk te maken dat er vormen
zijn die zich lenen tot verbindingen met twee, maar niet met drie zuur-
stofatomen aan het koolstofatoom.’ 

‘Goed, die haken en ogen hebben dus geen werkelijke betekenis. Nu
beweer jij dat de vorm die het atoom volgens de natuurwetten aanneemt
verantwoordelijk is voor de juiste verbindingen. Maar die vorm kennen
we geen van beiden, en de tekenaar van de illustratie kende hem klaar-
blijkelijk net zomin. Het enige wat we ervan kunnen zeggen is dat het
koolstofatoom op grond van die vorm een verbinding aangaat met twee,
maar niet met drie zuurstofatomen. Het boek zegt dat scheikundigen juist
voor dit doel het begrip “valentie” hebben bedacht. De vraag is nu of “va-
lentie” alleen maar een woord is, of een werkelijk bruikbaar begrip.’

‘Waarschijnlijk is het meer dan alleen maar een woord; want bij het
koolstofatoom moeten de vier valenties die eraan worden toegeschreven –
waarvan er steeds twee beantwoorden aan de twee valenties van elk zuur-
stofatoom –, iets met een viervlaksvorm van het atoom te maken hebben.
Het leidt dus weinig twijfel dat het begrip valentie op empirische feiten
berust, alleen kunnen we daar nog onvoldoende bij.’

Op dat moment mengde Robert zich in het gesprek; hij was tot dan toe
zwijgend naast ons meegelopen, maar had blijkbaar aandachtig geluisterd.
Robert had een smal maar krachtig gelaat, omlijst door donker haar en zag
er op het eerste gezicht nogal introvert uit. Hij nam maar zelden deel aan
het ongedwongen geklets tijdens onze wandelingen, maar als er ’s avonds
in de tent voorgelezen moest worden, of als we tijdens het eten naar poë-
zie wilden luisteren, vroegen we dat altijd aan hem, want niemand was zo
thuis in de Duitse poëzie, en zelfs in de filosofen als hij. Als hij een ge-
dicht voordroeg, gebeurde dat zonder enig pathos, zonder enige stemver-
heffing, maar toch zo dat de inhoud van het gedicht ook de nuchterste on-
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der ons raakte. Zijn rustige en weloverwogen manier van spreken dwong
iedereen te luisteren en wat hij zei leek altijd van belang te zijn. Robert
ergerde zich blijkbaar aan onze discussie over atomen.

‘Jullie wetenschapsaanbidders,’ zei hij, ‘nemen het woord ervaring al-
tijd zo makkelijk in de mond en jullie geloven met die ervaring de waar-
heid vast in handen te hebben. Maar als je werkelijk nadenkt wat er bij
een “ervaring” gebeurt, lijkt me jullie voorstelling daarvan zeer aanvecht-
baar. Wat we zeggen komt voort uit onze gedachten, alleen daarvan heb-
ben we onmiddellijke kennis; maar gedachten zijn niet hetzelfde als din-
gen. We kunnen de dingen niet direct waarnemen, we moeten ze eerst tot
voorstellingen transformeren en deze vervolgens tot begrippen. Wat tij-
dens de waarneming bij ons naar binnen stroomt, is een tamelijk onsa-
menhangend mengsel van uiteenlopende zintuiglijke indrukken, die geen
direct verband houden met de vormen en eigenschappen die we achteraf
waarnemen. Als we bijvoorbeeld naar een vierkant op een blad papier kij-
ken, registreren noch ons netvlies, noch de zenuwcellen in onze hersenen
iets wat op een vierkant lijkt. Om dat te bereiken moeten we de zintuig-
lijke indrukken eerst in een onbewust proces ordenen tot een voorstel-
ling, dat wil zeggen transformeren tot een samenhangend, “zinvol” beeld.
We hebben pas “waargenomen” na het voltooien van deze transformatie,
nadat we de losse indrukken tot een “begrijpelijke eenheid” hebben sa-
mengevoegd. We zouden ons dus moeten afvragen waar de beelden van-
daan komen waarmee onze voorstellingen worden gevormd, hoe ze ver-
standelijk worden begrepen en in welke relatie ze tot de dingen staan,
voordat we met zoveel aplomb over ervaringen oordelen. Want ideeën
gaan blijkbaar aan de ervaring vooraf; ze vormen de voorwaarde voor de
ervaring.’ 

‘Maar de ideeën die jij zo scherp van de waarnemingsobjecten wilt
scheiden, zijn toch op hun beurt ook weer afkomstig uit de ervaring? Mis-
schien niet zo direct als wij in onze naïviteit veronderstellen, maar wel
indirect, bijvoorbeeld door de frequente herhaling van gelijksoortige groe-
pen zintuiglijke indrukken of door de verbinding van de resultaten van
verschillende zintuigen.’

‘Dat lijkt me helemaal niet zeker, en zelfs niet bijster aannemelijk. Ik
heb me onlangs verdiept in de filosoof Malebranche en ik werd getroffen
door een passage die betrekking heeft op dit probleem. Malebranche
maakt onderscheid tussen drie manieren waarop ideeën kunnen ontstaan.
De eerste heb je net genoemd: de voorwerpen doen door middel van zin-
tuiglijke indrukken direct een voorstelling ontstaan in de menselijke ziel.
Malebranche verwerpt deze opvatting, omdat de zintuiglijke indrukken
kwalitatief zowel van de dingen als van de daarmee samenhangende
ideeën verschillen. De tweede mogelijkheid is dat de menselijke ziel van
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meet af aan ideeën bezit, of op zijn minst het vermogen heeft om deze
ideeën te vormen. In dat geval herinneren zintuiglijke indrukken alleen
maar aan ideeën die al aanwezig zijn, of prikkelen ze de geest die te vor-
men. De derde mogelijkheid (en die heeft Malebranches voorkeur) is dat
de menselijke geest deel uitmaakt van de goddelijke rede. De geest is met
God verbonden en heeft van God het conceptuele vermogen ontvangen,
dat wil zeggen de beelden of ideeën waarmee hij de overvloed aan zintuig-
lijke indrukken kan ordenen en tot begrippen kan articuleren.’ 

‘Jullie filosofen staan altijd direct klaar met de theologie,’ was Kurts
schampere tegenwerping. ‘Als het moeilijk wordt laten jullie de Grote
Onbekende optreden om jullie uit de problemen te helpen. Daar laat ik
me niet mee afschepen. Vertel me eerst maar eens hoe de menselijke
geest aan zijn ideeën komt in deze wereld, niet in het hiernamaals. Want
geest en ideeën bestaan toch in deze wereld, of niet soms? Als je weigert
te accepteren dat de ideeën uit de ervaring zelf voortkomen, zul je moeten
uitleggen hoe ze dan in de menselijke geest terecht zijn gekomen. Denk je
nu echt dat ideeën, of tenminste het vermogen tot het vormen van ideeën
– waarmee ook kleine kinderen kennisnemen van de wereld – aangeboren
zijn? Als je dat denkt, moet je wel aannemen dat ideeën voortkomen uit
de ervaringen van vroegere generaties, en als je dat aanneemt, doet het er
weinig meer toe of die ervaringen tijdens ons leven zijn opgedaan of tij-
dens vorige generaties.’ 

‘Nee,’ wierp Robert tegen, ‘zo bedoelde ik het absoluut niet. Want
enerzijds lijkt het me zeer de vraag of de dingen die je leert, dat wil zeggen
het resultaat van ervaringen, erfelijk kunnen worden overgedragen. An-
derzijds kan de opvatting van Malebranche ook zonder theologische ter-
minologie worden uitgedrukt en dan sluit ze aan bij de huidige natuurwe-
tenschap. Laat ik het eens proberen. Malebranche zou bijvoorbeeld in
niet-theologisch taalgebruik kunnen zeggen dat dezelfde tendensen die
verantwoordelijk zijn voor de orde in de zichtbare wereld, dat wil zeggen
voor de natuurwetten, voor het ontstaan van de scheikundige elementen
en hun eigenschappen, voor de vorming van kristallen, voor het ontstaan
van leven en de hele rest, ook actief zijn geweest bij het ontstaan van de
menselijke geest en voor de werking van deze geest. Zij zorgen ervoor dat
dingen met ideeën overeenstemmen, en dat de ideeën in begrippen wor-
den gearticuleerd. Zij staan aan de basis van alle werkelijk bestaande
structuren die alleen uiteen lijken te vallen in iets objectiefs – het ding –
en iets subjectiefs – de voorstelling –, wanneer we ze vanuit ons menselij-
ke gezichtspunt beschouwen, dat wil zeggen wanneer we ze fixeren in de
vorm van gedachten. Jouw opvatting, dat elk idee op ervaring berust, lijkt
in zoverre op Malebranches theorie, dat het vermogen tot het vormen van
ideeën inderdaad in de loop van de evolutie tot stand kan zijn gekomen
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dankzij de wisselwerking tussen organismen en de buitenwereld. Maar
Malebranche benadrukt tegelijkertijd dat de samenhang tussen idee en er-
varing niet eenvoudig door een keten causaal uit elkaar voortkomende,
afzonderlijke processen kan worden verklaard. Hij betoogt dat we hier,
net zoals bij het ontstaan van kristallen of levende wezens, op overkoepe-
lende morfologische structuren stuiten die niet eenvoudig kunnen wor-
den gedefinieerd aan de hand van begrippen als oorzaak en gevolg. De
vraag of ervaring voorafging aan idee heeft dus net zo weinig zin als de
oeroude vraag naar de kip of het ei. 

Overigens wilde ik jullie gesprek over de atomen niet onderbreken. Ik
wilde jullie er alleen aan herinneren dat je niet zomaar over ervaring kunt
spreken als het om atomen gaat. Het is namelijk best mogelijk dat de ato-
men, die immers niet direct kunnen worden waargenomen, niet simpel-
weg dingen zijn, maar tot fundamenteler structuren behoren, waarbij het
geen zin meer heeft onderscheid te maken tussen een ding en het idee van
dat ding. Natuurlijk kun je de haken en ogen van je schoolboek niet seri-
eus nemen, net zomin als de plaatjes van atomen die je in populairweten-
schappelijke tijdschriften aantreft. Zulke voorstellingen, bedoeld om het
begrip te vergemakkelijken, maken het probleem alleen maar ingewikkel-
der. Maar ik geloof dat je uiterst voorzichtig moet zijn met een uitdruk-
king als de “vorm van atomen” die je zojuist gebruikte. Alleen als je het
woord “vorm” heel algemeen en niet alleen ruimtelijk opvat, als je er on-
geveer hetzelfde onder verstaat als onder het woord “structuur” dat ik zo-
juist heb gebruikt, zou ik je voor een deel kunnen volgen.’ 

Ik moest plotseling denken aan een fascinerend boek dat ik het jaar
daarvoor had gelezen, maar waarvan ik belangrijke delen niet had begre-
pen. Het ging om Plato’s Timaeus, waarin eveneens over de kleinste deel-
tjes van de materie wordt gediscussieerd. Roberts woorden gaven me een
eerste, zij het vaag idee van de betekenis van Plato’s merkwaardige ge-
dachtenconstructies. Niet dat deze constructies, die ik tot dan toe vol -
strekt absurd had gevonden, me opeens aannemelijk leken, maar in een
flits zag ik een weg die me erheen zou kunnen leiden. 

Om duidelijk te maken waarom ik juist op dat moment werd herin-
nerd aan de Timaeus, moet ik kort ingaan op de merkwaardige omstan-
digheden waaronder ik dat boek had gelezen. In het voorjaar van 1919
heersten er in München uiterst chaotische toestanden. Op straat schoten
mensen op elkaar zonder dat ze precies wisten wie met wie in gevecht
was. De politieke macht wisselde voortdurend tussen personen en insti-
tuties die niemand bij name kende. Plunderingen en roof, waarvan ik zelf
het slachtoffer was geworden, lieten de indruk achter dat de ‘radenrepu-
bliek’ die toen was ingesteld synoniem was met wetteloosheid. Toen er
buiten München eindelijk een nieuwe Beierse regering was gevormd die

h e t  d e e l  e n  h e t  g e h e e l

42



troepen stuurde om München in te nemen, hoopten wij allemaal dat de
orde spoedig hersteld zou worden. De vader van een van mijn vrienden
nam de leiding op zich van een compagnie vrijwilligers die deel wilde ne-
men aan de verovering van de stad. Hij droeg ons, dat wil zeggen de half
opgeschoten vrienden van zijn zoon, op om de binnenrukkende troepen
als gidsen te helpen. Zo kwam het dat wij werden ingedeeld bij het Ka-
vallerie-Schützen-Kommando 11, dat zijn hoofdkwartier had opgeslagen
in het gebouw van het priesterseminarie tegenover de universiteit. Hier
deed ik dienst, of liever gezegd, hier leidden we met zijn allen een tame-
lijk wild en avontuurlijk leven. Op school werd al lang geen les meer ge-
geven, en de meesten van ons wilden van deze vrijheid gebruikmaken om
de wereld eens van een andere kant te bekijken. De meeste jongens met
wie ik een jaar later over de heuvels aan het Starnbergermeer wandelde,
waren op de een of andere manier bij de gevechten betrokken geweest.
Overigens duurden die avonturen maar enkele weken. Toen de gevechten
verflauwden en de dienst eentonig werd, gebeurde het vaak dat ik, na een
hele nacht op mijn post te zijn geweest in de telefooncentrale, met zons-
opgang werd vrijgesteld voor de rest van de dag. Om het contact met de
leerstof niet helemaal te verliezen trok ik me dan met mijn Griekse
schooluitgave van Plato’s Dialogen terug op het dak van het seminarie.
Daar kon ik me, liggend in de brede dakgoot en me warmend aan de eer-
ste zonnestralen, in alle rust wijden aan de studie en zo nu en dan een blik
werpen op het ontwakende leven in de Ludwigstrasse. 

Op een van die ochtenden, toen het licht van de opgaande zon over het
universiteitsgebouw en de daarvoor gelegen fontein begon te stromen,
kwam ik toe aan de Timaeus en wel aan de passage waarin sprake is van
de kleinste materiedeeltjes. Het is best mogelijk dat die passage me aan-
vankelijk alleen daarom boeide, omdat ze moeilijk te vertalen was, of om-
dat ze over wiskundige zaken ging die me altijd al hadden geïnteresseerd.
Ik weet niet meer waarom ik mij juist op deze passage bijzonder hardnek-
kig concentreerde, maar wat ik daar las kwam me volstrekt absurd voor.
Plato beweert dat de kleinste delen van de materie rechthoekige drie-
hoekjes zijn die zich, nadat ze zich paarsgewijs tot gelijkzijdige driehoe-
ken of vierkanten hebben verenigd, samenvoegen tot de regelmatige li-
chamen van de stereometrie: kubussen, viervlakken, achtvlakken of
twintigvlakken. Deze vier lichamen werden geacht de grondeenheden te
vormen van de vier elementen aarde, vuur, lucht en water. Het was me
niet duidelijk of deze regelmatige lichamen alleen een symbolische voor-
stelling vormden van de elementen – of dus bijvoorbeeld de kubus de vas-
tigheid, het rustende van het element aarde symboliseerde – dan wel of
Plato bedoelde te zeggen dat de kleinste delen van het element aarde fei-
telijk de vorm van kubussen hebben. In elk geval leek de hele voorstelling
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me de vrucht van wilde speculaties, die alleen te verontschuldigen was
doordat het de oude Grieken aan empirische kennis ontbrak. Toch stelde
het me teleur dat een kritische denker van Plato’s niveau zich in zulke
fantasieën had laten gaan. Ik probeerde de principes te ontdekken die Pla-
to’s speculaties konden rechtvaardigen, maar ik vond niets, hoe hard ik
ook probeerde. Desondanks was ik gefascineerd door het idee dat je bij de
kleinste materiedeeltjes ten slotte op wiskundige vormen moest stuiten.
Elke poging om het hechte en bijna ondoordringbare weefsel van de na-
tuurverschijnselen te ontwarren is immers alleen dan mogelijk als je daar
wiskundige vormen in ontdekt. Maar waarom Plato nu juist had gekozen
voor de regelmatige lichamen van de stereometrie was me een raadsel.
Die lichamen leken geen enkele verklarende waarde te hebben. En dus ge-
bruikte ik de dialoog in het vervolg alleen om mijn kennis van het Grieks
op te frissen. Maar mijn verwarring bleef. Het belangrijkste gevolg van
mijn lectuur was misschien de overtuiging dat als je de materiële wereld
wilde begrijpen, je iets over haar elementaire deeltjes moest weten. Ik
wist bovendien uit schoolboeken en populairwetenschappelijk tijdschrif-
ten dat ook de moderne wetenschap onderzoek deed naar atomen. Mis-
schien zou ik zelf tijdens mijn studie tot die wereld kunnen doordringen.
Maar dat was voor later. 

De verontrusting bleef en begon deel uit te maken van de algemene on-
rust die zich meester had gemaakt van de Duitse jeugd. Als Plato een orde
in het natuurgebeuren had denken te herkennen die voor ons verloren
was gegaan of ontoegankelijk was geworden, wat betekende het woord
‘orde’ dan eigenlijk nog? Waren orde en het inzicht in die orde aan een be-
paalde periode gebonden? Wij waren opgegroeid in een wereld die goed ge-
ordend leek. Onze ouders hadden ons de burgerlijke deugden geleerd die
de voorwaarden vormden voor de instandhouding van die orde. Dat het
nu en dan nodig kon zijn om voor zo’n orde het eigen leven te offeren, dat
wisten de Grieken en Romeinen al, dat was niets nieuws. De dood van
vele vrienden en familieleden had ons geleerd dat de wereld nu eenmaal
zo in elkaar zit. Maar nu waren er veel mensen die zeiden dat de oorlog
een misdaad was geweest, begaan door de leidinggevende klasse die zich
bij uitstek verantwoordelijk had gevoeld voor de oude Europese orde, een
klasse die geloofd had die orde koste wat kost te moeten verdedigen. Deze
oude structuur van Europa was door de nederlaag weggevaagd. Ook dat
was niets bijzonders. Waar oorlogen zijn, zijn tenslotte ook verliezers.
Maar betekende dit dat de oude orde aan de kant moest worden gezet? Dat
er beter een nieuwe en sterkere orde kon worden gevormd op de puinho-
pen van de oude? Hadden diegenen gelijk die op de straten van München
hun leven offerden om een terugkeer van de oude orde hoe dan ook te ver-
hinderen en hem te vervangen door een orde die niet een enkele staat,
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maar de hele mensheid zou omvatten, ook al kwam het idee voor het in-
stellen van zo’n orde helemaal niet op bij het overgrote deel van deze
mensheid? Onze hoofden waren vol van dergelijke vragen en onze ouders
waren niet in staat ze te beantwoorden. 

Dat brengt me bij een ander voorval dat plaats had tussen het lezen van
de Timaeus en de wandeling aan het Starnbergermeer, een voorval dat
aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend op mijn latere denken. Een paar
maanden na de inname van München trokken de regeringstroepen zich
weer terug en gingen wij weer terug naar school. Op een middag werd ik
in de Leopoldstrasse aangesproken door een mij onbekende jongen. ‘Heb
je gehoord over de jongerenbijeenkomst op slot Prunn volgende week? We
gaan er allemaal naar toe en we willen dat jij ook komt. Hoe meer hoe be-
ter. We willen voor onszelf bepalen hoe de toekomst eruit moet zien.’ Er
was een klank in zijn stem die ik nog niet eerder had gehoord. Ik besloot
dus naar slot Prunn te gaan, en vroeg Kurt om mee te gaan. 

De trein, die toen nog heel onregelmatig liep, bracht ons pas na vele
uren in het dal van de Altmühl. In vroegere geologische perioden moet dit
dal de bedding van de Donau zijn geweest; de rivier de Altmühl heeft zich
daar in vele kronkels een weg door de Franse Jura gegraven en haar schil-
derachtige vallei wordt net zoals in het Rijndal bekroond door oude
burchten. De laatste kilometers naar slot Prunn moesten we te voet afleg-
gen en we zagen overal mensen die op weg waren naar het kasteel. 

Slot Prunn staat op een loodrecht naar beneden vallende rots aan de
rand van de vallei. Op de binnenplaats, met zijn oude waterput, wemelde
het van de mensen, merendeels scholieren, maar er waren ook oudere jon-
gens bij die de verschrikkingen van de oorlog hadden meegemaakt en die
in een veranderde wereld waren teruggekeerd. Er werden toespraken ge-
houden waarvan het pathos ons tegenwoordig vreemd in de oren zou klin-
ken: of het lot van ons volk belangrijker was dan dat van de hele mensheid;
of de offerdood van de gevallenen door de nederlaag zinloos was geworden;
of de jongeren het recht hadden om hun leven volgens hun eigen maatsta-
ven vorm te geven; of innerlijke waarachtigheid belangrijker was dan de
oude vormen die het leven van de mensen eeuwenlang hadden beheerst.

Ik voelde me veel te onzeker om me in deze debatten te mengen, maar
ik luisterde aandachtig toe en dacht na over de betekenis van het begrip
‘orde’. Uit de toespraken kon ik opmaken dat er verschillende soorten or-
des konden bestaan die, hoe oprecht ze ook werden beleden, met elkaar in
conflict konden raken. Het resultaat leek me het tegendeel van orde. De
feitelijke wanorde leek me veroorzaakt te worden doordat al deze soorten
ordes deelordes waren, brokstukken die zich uit het verband van de cen-
trale orde hadden losgemaakt. Deze fragmenten hadden hun ordenende
kracht misschien nog niet verloren, maar ze waren niet langer gericht op
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een centrum waarin ze werden verenigd. Hoe langer ik luisterde, des te
pijnlijker werd ik me bewust van het ontbreken van zo’n centrum. Ik leed
er bijna lichamelijk onder, maar zou zelf niet in staat zijn geweest uit de
jungle van elkaar bestrijdende meningen een weg naar het centrum terug
te vinden. Zo ging het urenlang door; toespraken en twistgesprekken wer-
den gevolgd door andere toespraken en twistgesprekken. De schaduwen
op de binnenplaats werden langer en ten slotte maakte de hete dag plaats
voor een grijsblauwe schemering en een maanheldere nacht. Er werd nog
steeds gediscussieerd toen er op het balkon boven de binnenplaats een
jongeman verscheen met een viool, en toen het stil was geworden, klon-
ken boven ons de eerste d-klein-akkoorden van de Chaconne van Bach.
Opeens werd de verbinding met het centrum gelegd; elke twijfel was ver-
dwenen. Het door maanlicht overgoten Altmühldal beneden ons was aan-
leiding genoeg geweest voor een romantische betovering, maar dat was
niet waar het om ging. Het waren de heldere motieven van de Chaconne
die als een frisse wind de nevel verdreven en de structuren zichtbaar
maakten die daarachter als een toren omhoog rezen. Er was altijd een weg
geweest naar de centrale orde, in de taal van de muziek, van de filosofie en
van de religie, zowel in de tijd van Plato als in die van Bach. Dus moest
het ook nu en in de toekomst mogelijk zijn. Die ervaring is me mijn hele
leven bijgebleven. 

De rest van de nacht brachten we door bij kampvuren en in tenten op
een open plaats in het bos in de buurt van het slot, en daar lieten we ons
gaan in Eichendorffse romantiek. De jonge vioolspeler ging bij onze groep
zitten en speelde menuetten van Mozart en Beethoven, afgewisseld door
oude volksliederen. Ik probeerde hem op mijn gitaar te begeleiden. Het
bleek overigens een vrolijke klant te zijn die niet graag inging op zijn
plechtige uitvoering van Bachs Chaconne. Toen dat toch gebeurde was
zijn weervraag: ‘Weet jij in welke toonsoort de bazuinen van Jericho heb-
ben geklonken?’ – ‘Nee’ – ‘Ook in g-mol natuurlijk!’ – ‘Waarom?’ – ‘Om-
dat die de muren van Jericho hebben ge-mold.’ Hij ontkwam alleen door
een snelle vlucht aan onze verontwaardiging.

Deze nacht was al in het halfduister van mijn herinnering weggezon-
ken, toen we over de heuvels bij het Starnbergermeer wandelden en over
atomen spraken. Roberts opmerking over Malebranche had me duidelijk
gemaakt dat ‘ervaringen’ met betrekking tot atomen alleen van heel indi-
recte aard konden zijn, omdat atomen geen dingen zijn. Dat was blijkbaar
wat Plato in zijn Timaeus duidelijk had willen maken en als je zijn specu-
laties over regelmatige lichamen in dat licht bekeek, begonnen ze een
beetje zin te krijgen. Als moderne natuurwetenschappers het over de ‘vor-
men’ van atomen hadden, konden ze het woord ‘vorm’ alleen in heel alge-
mene zin gebruiken, als een structuur in ruimte en tijd, als de symmetri-
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sche eigenschappen van atomaire krachten, als het vermogen zich met
andere atomen te verbinden. Dergelijke structuren zouden waarschijnlijk
nooit in de vorm van voorstellingen kunnen worden beschreven, al was
het alleen maar omdat ze geen deel uitmaken van de wereld van de objec-
tieve dingen. Maar voor een wiskundige beschrijving waren ze misschien
wel toegankelijk. 

Ik wilde direct meer weten over het filosofische aspect van het atoom-
probleem en sprak Robert aan over de passage in Plato’s Timaeus. Ik vroeg
hem of hij het in het algemeen eens was met het idee dat alle materiële
dingen uit atomen bestaan, dat er met andere woorden elementaire deel-
tjes zijn waarin elke materie ontleed kan worden. Ik had de indruk dat hij
heel sceptisch stond tegenover de hele kwestie. 

Hij bevestigde me dat toen hij zei: ‘Deze hele problematiek is me
vreemd, omdat ze zo ver af staat van onze onmiddellijke ervaringswereld.
Ik voel me veel meer verwant met de wereld van de mensen, de meren of
de bossen dan met die van de atomen. We kunnen ons natuurlijk afvragen
wat er gebeurt als we de materie in steeds kleinere stukjes proberen op te
delen, net zo goed als we ons kunnen afvragen of heel ver weg staande
sterren en hun planeten door levende wezens worden bewoond. Maar ik
interesseer me niet zo erg voor zulke vragen; misschien wil ik het ant-
woord helemaal niet weten. Ik geloof dat we belangrijker dingen te doen
hebben.’ 

‘Ik wil me niet in een discussie begeven over het belang van taken die
we te vervullen hebben,’ zei ik. ‘De natuurwetenschap heeft me altijd al
gefascineerd en ik weet dat veel serieuze mensen onderzoek doen naar de
natuur en haar wetten. Misschien zal hun onderzoek van belang blijken
te zijn voor de hele mensheid. Wie zal het zeggen? Wat mij bezighoudt is
dit. Het lijkt erop dat de moderne ontwikkeling van natuurwetenschap en
techniek ons dicht bij het punt heeft gebracht waarop we de afzonderlijke
atomen, of op zijn minst hun effect onmiddellijk kunnen zien, waarop we
met andere woorden met atomen kunnen gaan experimenteren. Wij weten
daar nog weinig van, omdat wij nog niet ver genoeg zijn in onze studie,
maar als mijn prognose klopt, wat zou jij als leerling van Malebranche
daarvan zeggen?’

‘Ik zou in elk geval verwachten dat atomen zich heel anders gedragen
dan dingen uit het dagelijks leven. Ik kan me goed voorstellen dat je bij de
poging om ze in steeds kleinere stukjes te delen op onregelmatigheden
stuit waaruit je moet opmaken dat de materie een korrelige structuur
heeft. Maar ik zou vermoeden dat de structuren waarmee je dan te maken
krijgt zich verregaand onttrekken aan een objectieve vaststelling door
middel van voorstelbare beelden; dat ze eerder een soort abstracte uit-
drukking van natuurwetten zijn, maar geen dingen.’ 
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‘Maar als ze nu eens direct zichtbaar waren?’
‘Ze zullen nooit direct zichtbaar zijn, alleen hun effecten.’
‘Dat is een uitvlucht. Want dat geldt ook voor alle andere dingen. Van

een kat zie je immers ook alleen maar de weerkaatsing van lichtstralen,
met andere woorden de effecten van de kat, nooit de kat zelf, en als je haar
vacht streelt, is het in wezen niet anders.’

‘Nee, dat ben ik niet met je eens. Ik kan de kat wel degelijk direct zien,
want bij een kat kan ik, ja moet ik de zintuiglijke indrukken tot een voor-
stelling transformeren. De kat vertegenwoordigt beide aspecten: het ob-
jectieve en het subjectieve aspect – de kat als ding en de kat als voorstel-
ling. Maar bij het atoom ligt dat anders. Daar kun je ding en voorstelling
niet meer van elkaar scheiden, want het atoom is noch het een noch het
ander.’

Op dat moment mengde Kurt zich weer in het gesprek: ‘Jullie gesprek
wordt me te geleerd. Jullie geven je over aan filosofische speculaties waar
je eenvoudig naar ervaring zou moeten vragen. Misschien krijgen we tij-
dens onze studie de gelegenheid om met atomen te experimenteren, dan
zullen we wel zien wat atomen zijn. Waarschijnlijk zullen we leren dat ze
net zo werkelijk zijn als alle andere dingen waarmee geëxperimenteerd
kan worden. Want als het waar is dat alle materiële dingen uit atomen be-
staan, moeten atomen net zo werkelijk zijn als materiële dingen.’ 

‘Nee,’ zei Robert, ‘die conclusie lijkt me heel twijfelachtig. Dan kun je
net zo goed zeggen dat omdat alle levende wezens uit atomen bestaan,
ook atomen levende wezens zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Alleen de
samenvoeging van heel veel atomen tot grotere structuren geeft deze
structuren hun kenmerkende eigenschappen.’

‘Jij vindt dus dat atomen niet echt bestaan, dat ze niet werkelijk zijn?’
‘Nu overdrijf je weer! Misschien gaat het minder om de vraag wat wij

over atomen weten, dan om de vraag wat woorden als “werkelijk” of
“reëel” betekenen. Jullie hadden het net over de passage van de Timaeus
waarin Plato de kleinste deeltjes van de materie identificeert met bepaal-
de wiskundige vormen, namelijk regelmatige lichamen. Die theorie klopt
niet, want Plato had geen ervaring met atomen, maar laten we nu eens
aannemen dat zo’n mogelijkheid bestaat. Zou jij zulke wiskundige vor-
men “werkelijk” of “echt” noemen? Als ze de uitdrukking van natuur-
wetten zijn, dat wil zeggen uitdrukking van de centrale orde van materië-
le verschijnselen, dan zou je ze wel degelijk “werkelijk” moeten noemen,
omdat er werkingen van uitgaan, maar je zou ze niet “reëel” kunnen noe-
men, omdat het nu juist geen res, geen dingen zijn. Eerlijk gezegd weten
we niet welke woorden we moeten gebruiken en dat is geen wonder, om-
dat we ons ver verwijderd hebben van het gebied van de onmiddellijke er-
varing waarin onze taal in prehistorische tijd is gevormd.’ 
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Maar Kurt was niet echt overtuigd: ‘Ook wat dit betreft,’ zei hij, ‘zou
de ervaring de doorslag moeten geven. Ik kan me niet voorstellen dat de
menselijke fantasie volstaat om te doorgronden wat er gebeurt op het ni-
veau van de kleinste deeltjes van de materie als we ons voordien niet door
grondige experimenten met die deeltjes vertrouwd hebben gemaakt. Al-
leen zorgvuldig onderzoek zonder vooroordeel leidt tot ware kennis.
Daarom sta ik sceptisch tegenover filosofische generalisaties over een zo
moeilijk onderwerp. Die bevestigen vooroordelen en bemoeilijken het be-
grip in plaats van het te vereenvoudigen. Ik hoop dus dat natuurweten-
schappers zich eerst met de atomen gaan bezighouden en pas daarna de fi-
losofen.’ 

De rest van de groep had inmiddels schoon genoeg van de discussie.
‘Schei eindelijk eens uit met dat gehakketak. Als jullie je examen willen
voorbereiden doe je dat maar thuis. Zullen we een lied zingen?’ We be-
gonnen te zingen en de heldere klank van jonge stemmen, de kleuren van
de velden in bloei waren al snel een stuk werkelijker dan onze gedachten
over de atomen, en verjoegen de droom waarin we ons hadden laten gaan. 
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