Lof der Onmogelijkheid
De wetenschap stormt van succes naar succes, de technologie serveert mirakels. De
media zijn vol van “Can Do” nieuws en optimistische toekomstkijkers. Vanwaar toch die
eenzijdige aandacht voor het mogelijke?
In 1931 bewees Kurt Gödel zijn Onvolledigheidsstelling, het hoogtepunt van de moderne
logica. Exacte wiskundige theorieën kunnen nooit de volledige waarheid over hun
domein bewijzen. Gödel’s analyse bevatte vele thema’s en verhaalwendingen die hele
onderzoeksgebieden openden. Maar wat mij het sterkste trof, en treft, is het loutere
idee. Het onmogelijke is even belangrijk als het mogelijke voor ons begrip van de wereld.
En het onmogelijke kan worden onderzocht met dezelfde methoden als het mogelijke.
Wiskunde is abstract, dus universeel. Onmogelijkheden heersen overal. Turing’s artikel
dat de moderne computer definieerde (ondenkbaar zonder Gödel: iets wat de patriotische speelfilm verzwijgt), heeft als centraal resultaat dat er geen methode bestaat die
altijd bepaalt of een programma op een input een antwoord zal produceren. Turing’s
bewijs van die onmogelijkheid gaf niettemin scherpe informatie over wat een berekening wel is en wat rekenen kan presteren. Evenzo begrijpen we na Gödel onvergelijkelijk
veel beter wat wiskundige bewijzen zijn, en wat ze kunnen. Het onmogelijke informeert
ons over het mogelijke, ze horen bij elkaar. Welbeschouwd is de hele wetenschapsgeschiedenis voortschrijdend inzicht in twee verstrengelde zaken: wat wel, en wat niet kan.
Is dit nu een filosofisch idee, zoals de uitnodiging voor dit stukje luidde? Voor mij is de
grens tussen filosofie en wiskunde vloeiend. In een Clausewitziaanse symmetrie: beide
zijn een voortzetting van de ander ‘met andere middelen’.
De vervlechting van mogelijkheid en onmogelijkheid bleek een aardschok die mijn
denkwereld blijvend veranderde. Ik denk sindsdien dat wij allen gebaat zijn met actief
opsporen en erkennen van onmogelijkheden. Inzien dat “Can’t do” net zo informatief is

as “Can do” in wat wij mogen verwachten in wetenschap, technologie en maatschappij
helpt ons vooruit – en het kweekt ook bescheidener mensen.

Verder lezen
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