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Het blijkt nodig om voorafgaandelijk enkele opmer- _ 

kingen te maken over de metbode van een filosofie als kri--------·· -···-· ····-···---·- ... ............ " ... ··-- ·----
t i e k. Dit naar aanleiding van reacties op het boek 11Kritiek 
der Grondslagen van onze tijd. 11 

Voornamelijk zijn er twee soorten reac ties geui t, die typisch 

verschillend en tegenovergesteld zijn : enerzijds heeft men 

de reactie op het polit i ~~e_ yl~k ~-o~-~ .~l ternati~ven, ander
zijds de reactie op academisch vla k door filosofen. Deze 
twee posities staan tegenover elkaar. In het boek wordt 

juist een poginf gedaan cm beide bij elkaar te krijgen, om 

ze to~ een terrein te maken. Zowel de filosofen als de a l

ternatieven hebben m6eilijkheden die ontstaan uit het feit 
dat het boek vanaf de eerste lijnen de consequenties trekt 

uit de besluiten. He t boek vormt een cirkel. 

De alternatieven vinden dat het boek te filosofisch 

is. Het blijft ~e veel ideologie. Het houdt zich te veel 
met ideeëngesch iedeni s be zig. Het blijft op het vlak va n 

de theorie. Men vindt erin te weinig al ternatief. Het al-

ternatief is echter uitgewerkt vanaf het begin van het boek 
de consequenties zijn daar al getrol1::ken. Ifot verwijt dat 

het boek geen alternatief biedt, is niet juist; men zou 

hoogst2ns kunnen beweren dat het een misleidend alternatief 
zou zijn. De alternatieven menen dat men een nieuw ethos 

of een nieuw mensbeeld zou moeten hebben als kern van een 
uitgewerkt maatschappelijk alternatief. Deze eis naa r een 

alternatief is echter te vlug gesteld. iraar. haalt men zo'n 

alternatief vandaan? Het komt toch niet zowaar uit de lucht 
gevallen . Indien men dan toch per toeval zo een a l ternatief 

krijgt, dan gaa t het er toch niet over dat het nie~~ is, 
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ook niet of het wel anders is dan het oude. Eet kan dan toch 
nog slechter zijn. Als Marx in zijn el f de the se over Feuerbach 

beweert : 11De filosofen hebben de wereld slechts verschillend 
ge-'inter>preteerd; het komt er echter op aan haar te veranderenn, 

dan gaat het hier toch niet over gelijk welke verandering. 
Veranderin6 hebben we vandaag toch genoeg. Men wil t0ch een 

ve_ral1cle r i.:r!:l,._ .1!L È..~ __ $o~~e __ ~i_ch t ing. Men wi 1 toc h de bas i s f o uten 
van onze beschaving wegwerken. Het moet niet anders, maar 
beter. 

Filosofie als kritiek probeert te leren uit onze historische 

ervaring. De mensheid zit sinds een 3000 jaar in een betrek

kelijk nieuwe situatie : haar ervaringen worden opgetekend. 
Men kan zo achterhalen waar het mislopen is. Bij een de fekt . (.~ 
aan een automotor gaat een mechanie-keT ook eerst na, waar 
het defekt z ich situeert, wat de oorzaken er van zi jn; hij 

handelt niet in het wilde weg. De alternatieven zien over 

het hoofd dat b~t eerste werk op intellectueel vlak ligt, 

wanneer men alternatieve voorstellen wil realiseren. Men -moet eerst de oorzaken van de wantoestanden opzoeken. Daarom 
lijkt het boek te filosofisch. 

Een verwijt dat hiermee verb a.nd houdt] is dat het boek histo

risch-idealistisch _zou zij n. De ma teriël~ b~ s is van de ge
schiedenis zou niet onderlr.end worden. Het voor de mensen --
interessan!~ __ .:!-s_ ec~~er, __ 1.1_~e!_het ~nvëranderlijké} dat ligt op 
het vlak van cte·natuur:of de objectieve gegevens. Wat be-

langrijk is bij het uitbouwen van een alternatief, is dat 

wat aan __ .9_ns . zelf ligt : wat het gevolg is van het bestaan 
van mensen op deze aarde, wat door ons bewustzijn veroorzaakt 

is, ...• Dit kàn na.melijk door ons veranderd worden. Het 

is slechts op de t~,,~~_cie plaats _ i.~.t~res~~-!.1_!: .. ~e . ~e_ten . waaraan 

we_ n~ _e,_t_~- ~~.!_1:iQ~r.1--~~t.:9:nderen. Een goed begrepen historisch
idealisme beantwoordt juist aan deze interesseprioriteit, 

zonder echter het belang van de materiële voorwaarden en 

onveranderlijkheden voorbij te gaan. Sigmund Freud formu
leerde het, bij het begin van het derde hoofdstuk van 11 On-
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behagen in de kul tuur", zo : 

"Ook wannet::;;r we (ons onderzoek over het geluk) vervolgen met 
de vraag, waarom het voor de mensen zo moeilijk is gelukkig 
te worden, schijnt de kans om iets nieuws te weten te komen, 
niet veel groter. We hebben het antwoord reeds gegeven toen 

l 
we op de drie bronnen wezen, waaruit ons lij den voortkomt : 
de overmacht van de natuur, de broosheid van ons eigen li

cchaam, en <le onvolmaaktheid van de instellingen , die de be
trekkingen van de mensen tot elkaar in ge zin, staat of maat -
schappij regelen . Wat de beide eerste betreft, kan ons oor
deel niet lang twijfelen; het dwingt ons tot de erkenning 
van deze lijdensbronnen en tot de berustine in het onvermij
delijke. We zullen de natuur nooit volledig beheersen; ons 
organisrue, dat zelf een stuk van deze natuur is, zal steeds 
een vergankelijk voortbrengsel blijven dat i n aanpassing en 
prestatie beperkt is. Van dit inzicht gaat geen verlammende 
werking uit; integendeel, het geeft aan onze werkzaamheid 
de richting aan. Ook al kunnen we niet alle lijden, dan 
toch kunnen we menig lijden opheffen, en ander lijden ver 
zachten, - de ervaring van verscheidene ùuizenden jaren heeft 
ons daarvan overtuigd. Op een andere wijze verhouden we ons 
tot de derde lijdensbron , de sociale. Deze willen we über· 
haupt niet laten gelden; we kunnen niet inzien, waarom de 
door onszelf geschapen instellingen niet veeleer bescherming 
en weldaad voor ons allen zouden betekenen ." 
(Sigmund Freud~ Das Unbehagen in der Kultur, Gesammelte Werke 
XIV, S. 444-4q5 ; in 0igen vertaling) -~ < 

'î~ (Freud tenteert wel in de hierop volgende zinnen naar de me·-

ning dat achter de derde, sociale lijdensbron ook "een s tuk ____ _:;... _____ __,:..__ __________ _ 
van onze onoverwinnelijke natuur zou kunnen achtersteken, 

deze keer dan van onze eigen psychische constitutie", zodanig 
dat aan het lijden dat zijn oorsprong hier vindt, ook niet 

veel te doen is.) Er bestaat een dimensie van menselijke 
vrijheid. Anders zouden alle mense lijke inspanningen verloren 
en nutteloos zijn. Dit laatste is dan ook de overtuiging 

van de apriori-defaitisten die niet de moed bezitten om zich 
werkelijk voor iets in te zetten. De menseli jke vrijheid is 

nog steeds nie~_ weerleg.fh__Q.9 .. K .. niet door hen die menen dat het 
determinisme de enig mogelijke wetenschappelijk~werkhypo~~~se 

is. Tegen hen moet men juist stellen dat de vrijheid de en ig 
mogelijke werkhypothese is, anders heeft ons werk geen enkel 
--····-~---.... -------

nut of zin : we kunnen anders toch niets veranderen aan de 
ons volledig bepalende wetmatigheden. 

Een zaak die we uit de geschiedenis kunnen leren, is dat het 
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centraal stellen van he t theoretisch ideaal een nieuwigheid 
is in de g~schiedenis van de me nsheid . Dit greep plaa ts rond 
400 voor Christus. Wat opgekomen is met het Platonisme, is -.::,tl ._,,_...,_.,r _ ______ _ f 1 ;:;'1 

0 '!" ' 1 t: s . 'O 
1"" 

: \ ( 

de ideologie, wat letterlijk dus de i deeënleer is (cfr. de 
betekenis die De s tutt de Tracy aan dit begrip he chtte). Het 
Platonisr~ ste lde da t het wezenlijke het onverander lijke is, 
dat enkel i n geda cht en, als idee, achte r haalbaar is. Hier
mee i s i mpliciet beweerd , dat het veranderlijke het onwe zen

lijke is , namel i j k ~ets dat n~~:t. te.I"'.~~)i~~--s!Q.El.t• WiE: dit 
stelt, zit echter zelf in een histo~ry-.re~a tivisme, daar 
deze gedachte hi s torisch op een bepaald tij dstip i n Grieken-

L-

land opgekomen is. Wie t en opz ichte van het boek het verwijt ~, 1 .,,-' «·:.: _ 
. . . _,,. ... 

maakt van "historisch- ideali sme ", behoort dus zelf tot de '' · ,. · ~-,. -
11 ideo l ogen" : men wil dan als het belangrijke enkel het on-
veranderlijke, wat onafhankelijk van ons vaststelbaar is, 
aanzien. De onveranderl ijke wezens 1 of modern gespro ken : 
structuren en wetmatigheden, bestaan, maar ze zijn niet op 
de eerste plaats intere ssant . Wat aan ons zelf ligt, is he t 
pri ori tair-interessante . Natuurli jk .. hary~t _ he_t ._.er _hierbij 
vanaf, hoev~el me~ bereid is over hoop te werpen. Aan onszelf 
behoort het vlak van de kennis - die, zoal s Aristoteles reeds 
st~lde, moe t handelen over princ ipes en oorzalcen - Vo l gens 
de al~ ernatieven hangt echter alles af van goede of slechte 
wil. Alles wordt voor hen een vrEg van moraal. De kapita--listen zouden mensen met een slechte wil zijn. Is echter 
de ekonomische krisis oplosbaar met wat goede wi l? Met ge 
moraliseer verandert men de wereld toch ni et. Er stelt zich 
een vraa g naar i I}.tellec tuee l werk : een alternatief moet op
gebouwd worden vanuit een kritische ideeëngeschi edenis. 

De academische filosof en reageren op he t boek IT Kritjek der 
grondslagen van onze tijd,, met het verwijt da t het te weinig 
filosofisch i s en te veel irrationeel besrnet met alternatieve -·--· ------- -·-------
poli tiek. Men verwijt aan het boek bijvoor beeld dat bij Aris-
toteles veel meer staat dan het aangehaalde, of dat Marx 1 
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denken over aliënatie en klassenstrijd niet worÈt behandeld. 
In het boek wordt geopereerd met een selectie van filosofische 

teksten, die willekeurig lijkt. Het geheel zou niet voldoende 

ge fundeèrJ. zijn. De filosofen missell.,_in het begJn een funde -
ring; deze staat echter achteraan. De selectie is gefundeerd 

in hec -~e sluit, narnelijk in de paragraaf die handelt over de 
sociaal-politiek-ekonomische wantoestanden, Hier ligt de -basis van het boek. In het boek wordt nagegaan hoe deze wan-

toestanden tot stand komen. Daarom worden bepaalde teksten ------- ---=---- ----
geselecteerd en andere niet. Dat Marx nog veel meer gezegd 

heeft dan het geselecteerde is onbetwijfelbaar, maar dat in 

een bepaalde tekst van hem zakelijke moti·,aties voor mense
lijke bandelingen staan, is niet ontkenbaar. Het is in feite 

toch ook onverschillig door wie deze motivat ies ge formuleerd 
zijn : het gaat toch om het gezegd~ en niet om wie het gezegd 

heeft . Er wordt selectief gewer1.ct in net boek, omdat men 
werkt vanuit een bepaald gezichtspunt dat ge fundeerd is in 
de noodtoestanden van de tegP.nwoordigg_ SJ!.l!Le!!!_eving:_ Dat een 

standpunt niet willekeurig is maar ratio~el~ hangt af van 
de verantwoording ervan. De~ rationalitei~ die ligt in 
de verantwoording van e.e.n -gerichtspunt, verschilt dud van 

de rationaliteit die gelijk gesteld wordt met objectiviteit . 

De selectie van de teksten van een filosoof gebeur-c dus niet 

vanuit een objectief standpunt - dat van de geschiedenisschrij

vers van ùe fi l osofie - maar vanuit een bepaald gezichtspunt 
dat rationeel verantwoord en gemotiveerd wordt. 

Toch word~ in het boek vastgehouden aan een waarheidsvraa~ .. 

Het is niet de bedoeling van de filosofen, maar hun feitelijke 
betekenis voor onze samenlevir.g, die interesseert. Wat van 

belang is, is hun ~erkinesgeschiedenis. De betekenis van 
i~ts hangt af van de manier waarop het bij een ander overkomt. 

D~ betekenis van een filosofie hangt a f van haar daadwerke 

lijke uitwerking _ OE._~e --~atschappij _en het menselijk bestaan. 
De academische filosofen verzetten zich tegen de sociale __ rea-

litej t ~aaro_p _ ae._ "~~~r.1:~~~- h,e_~re_~king neemt. Bij hen is er 
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dus een afwezigheid van de waarheidsvraag, omdat de sociale 
realiteit niet in rekening wordt gesteld. Soms meent men 
verkeerdelijk dat een aantal filosofen door hun werking de 
ganse geschiedenis zouden hebben bepaald. Indien e en filo
soof een werking kent, wat betekent dat eigenlijk? Onbenul
lige maatschappelijke randfiguren hebben een antwoord gege
ven op vra gen die de mensen bezighielden. (Dit hoeft geen 
juist antwoord te zijn). De_!ilosoof is uitdrukking van een 
sociale geschiedenis, indien hij verwoordt wat iedereen in 
zijn hoofd heeft. 

Voorde alternatieven was het boek dus te subjectief en idea
listisch, voor de filosofen te objectief en materialistisch. 
Het boek beklemtoont echter de menselijke medebetrokkenlle-id ......... ' ' . . ·~·· ... .. •,,; ... , ,., .,.. .. . ,..,,_,_,. .... ~ -- -·------
b ij en een soort zakeli jkheid in de wer~~~'.. Het tbeoretisch 
ideaal dat de terughoudendheid van elke mensel i jke inbreng 
eist, wordt bekri tiseerd omdat het noodlottig is voor de 
menseli jke situatie zelf. Het loopt uit op de vernietiging 
van al het menselijke. De menselijke terughoudendheid werkt 
echter zelf ook ten n"ldel~ van de dingen, de zaken,_ de objec

ten. Wanneer men de dingen niet tegemoettreedt, vanuit een 
bepaald perspectief e ~op, vallen ze in de nietigheid en de 
onbeduidendheid. De mens moet zich i n plaat s van terug te 
trekken uit de wereld, de dingen tegemoet komen, wil men ze 
aan bod laten komen. De objectieve ingesteldheid betekent 
niet alleen zelfverloochening van de mens, maar ook vernie 
tiging van de dingen. De rnenselijke zintuigen zijn voor de 
dingen noodzakelijk. 

* 
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INLEIDING 

In dez~ inleiding worden de motieven, de doelstelling en de 

voorwaarden van een wetens chapskritiek behandeld . 

1. Motieve n voor een wetensohapskritiek 

1. ~n_ wetensch<!Eskri tiek kan niet gemoti veer<L worden door 

t~ t ellen dat men kritisch ten ~ ziehte van ~ lles moet staan. 
Ook de wetenschappers willen ~ teeds kritisch zi jn, maar toch 
zijn ze dogmatisch. Dit dogmatisme blijkt uit een wereldwijd 

verspreid gelo9f in.~~ \'l~tensch~p . Typisch voor de ze geloofs

attitude is : da t men meent d~t alle -122.s itie~esult aten 
• R praktisch vlak aan de wete nschap te danken zijn, en dat 

. -· . . ' ···- ··· . . ·· ··-.. - -

l
all~ negatieve, nadelige resultaten te wijten zi j n aan mani-

pulaties van de wetenschap. Toch is de kernraket de samen
vatting van de ni~uwste vooruitgang op ve~schill~nde weten -

schapsgebieden. Toch meent de wetens,_2_1:!_~p~geloyJ.J f.~~9-a ~ .. 9.~ 
kernraketten een gemanipuleerde deviatie zi jn van de weten

schappelijke_richting, maar de hartpomp een rechtstreeks ge
_volg van het wetens chappelijk onderzoek . De vraag is echter 

of het niet juist_ omgekeerd is. Een andere uitdrukking van 
het dogrnatisch geloof i n de wetenschap, blijkt ui t de veel

gehoorde repl iek : "het mag nu wel slecht g~an de_we~s•hap 
zal wel _een ..:?.._p lossing vinden" . Elke kri tiek die gebaseerd 

is op het bestaan van wantoestanden> wordt zo a fë,ewimpeld; 
men anticipeert op wat nog zal komen . 

Kritiek ~m de kritiek is vitterij. Steeds kritisch willen 

zijn is een uitdrukking van inte llectuele ijdelheid. Y-ritiek 
om de kritiek staat misschien mede aan de basis van het we
t ~ppeJijk dog.ma_tis me dat ge fundeerd is in een universele 

?or deelsonthouding : Descartes' twij fel of.' Husserls épochè 
als eis voor wetenschappelijkheid. Het beginsel dat men 

-
steeds rnoet kritis ch zijn, is niet moreel verdedigbaar . 
Naiviteit heeft haar levensrecht. Kritiek is re delijk daar 

waar er aanl~iding tQe be~taat , daar waar er wantoes tanden 
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zijn. Dit ~il __ _ nJ '=~- z._e gg~_n dat men slechts kritiek mag uiten, 

indien men het beter kan. Oek wanneer men zelf he t bekriti
seerde nog niet bete.r kan rnaken, hee ft men het re cht kri tiek 
te uiten , 

2 . De wetenschapskritiek wordt niet g~~Qti.Y.§?erd door het 
ophemelen van de kritiek om de kritiek . Op welke mani er dRn 
wel? Er zijn drie redenen waardoor een wetenschapskriti ek 

gemotiveerd wordt. Een zelfkritische motivering vindt haar 
f~ndering in het ontbreken van weten, i n een gemi s aan kennis. 

Verkeer~e )<:~nis .. geeft aanleiding tot een maatschappijkri tisch 
motief. Een we t enschapsfilosofische rnotivering vloeit voort 
uit het bestaan van een misleidend weten. 

a . Ontbrekend weten (het zelfkritisch motief) 

a) We hebben een gebrek aan keonis op het humane vlak. Men 
$preekt vandaag graa g over de besta ande rnachtsverhoudi ngen 
die ons geen bewegingsvr ij heid geven. Maar , in Frankrijk 
waar door de socialistische re gering de banken genationali·
~eerd zijn, blijkt dat dit niets oplevert; in Rusland volgde 
uit de afschaffing van het privébezit van de produktiemi ddelen 
rjetzelfde. wanneer_-1!]-~.E. de macht in hand~n hee f_t__) __ yeet men 
1=r blijkbaar niets filee te _beginnen. ___ De maatschappelijke pro-

blemén zi jn prirnair no g he t ge volg van het ontbreken van 
:doelstellingen; men weet nie t welke doeleinden men zal na§_t_re ·· - -·--.-~, .. -----· _______ ,..,_ _____ ,, .... --_ ____ ..,. ___ ...... _ 
ven. Men verdoezel t deze cnwetendheid vandaag vaak door te 

' rs preken over de r:,roblerneri van strategie . Maar s tratégiepro-· 
olemen zijn problemen van rniddelen en wegen . Indien men niet 
weet waar men naar toe wil, heerst op het vlak van de midde
).en evenzeer onwetendheid. De onwetendheid met betrekki ng 
tot de doelstellingen heeft ook onwetendheid met betrekking 
tot de middelen tot gevolg. Men heeft dus geen weten op het 
gebied van de praktijk: zowel op het gebied van de ethica -
die zich bezighoudt met de verhouding van de mens tot zich
zelf -, van de politiek - die de be trekki ngen van de mensen 
onderling moet regelen - , als van de ekonomie ·· die onze 
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doelmatige verhouding t cu oi,>v • .J or.-t.,e, 'T1'l""· ,cl.~ .:i . .. 1 t Op 
· · •:i.n~.0,.-1 l'~ E?:e , • 

al de ze gcbiedeu hGhbGn we in toenemendc rno.t..t. e~·"'\ ~,dn-e-\~ ~, 
(f 

weten. We weten niet wat te deen en dus ook njet hoe het te 
doe~. Er bestaat wel een gebied waar praktisch heel wat ge

lmaakt kan worden: onze technolo5ie. We hebben echter geen 
weten voo.r• het gehele gebied var.. de praktijl~. Men zou nu 
naar aanleiding van dit gebrek aan weten twee rnisleidende ---
opvattingen kunnen hebben. Vooreerst zou men kunnen menen 

~ dat onze orn~~~el]._9-~~i_<i __ .~;_~~--9L~et ~eb ied van de normen en 
waarden. Deze opvatting is J?.iet helemaal onjuist maal'.,__ mis

leidend: de werkelijke problemen inzake ons weten worden 
erdoor verdoezeld. Het gaat niet over het feit dat we abso·-

lute normen en waarden 0ntberen. Deze absolute normen zijn 

in tegenstelling tot de hY..P9thetis~b~. ni~t aD._eidQaar uit 
de feiten. Waarvandaan halen we dan deze absolute normen? 

Van nergens; absoluuthE:id sl ui t afleiding j uis t ui t. Daarom··· 

trent is er dus geen enkel weten mogelijk, enkel rnaar een 

blind geloof. Door deze onwetendheid op het vlak van waarden 
en normen zou ons weten dus verontschuldigd worden: er valt 

nier narnelijk niets te weten, enkel maar irrationeel te ge··· 
loven. Wanneer men meent dat hier de oorzaak ligt van ons 

gebrek aan weten, dan huldigt men een moralistische opvatting 
alle vragen worden in zo'n opvatting teruggebracht tot vragen 

van goede of kwade wil. De moraliserende moraal spreekt in 

plaats van over goed of slecht 2-over go2d of kwaag . Plat~ 

maakte het eerst dit onderscheid . Goed in tegenstelling_ tot 

kwaad i § een absoluuu_oei!_. Goed in tegenstellin;:__ to~echt 

i ~ een relatief goed: h~t is slechts goed v~or iets anders. 
Kant rneende dat het enig absoluut goede de goede wil is. -Onze onwetendheid gaat over vragen van goed en slecht en niet 
over absolute waarden en normen. De vragen gaan steeds over 

het feit wat we m•eten nastreven, indien we dit of dat wil l en. 

Als tweede rnisleidende opvatting wordt ook verkondigd dat 

onze onwetendheid op het s;e'!)~eq .. ~.?..!!. de humane weteJ!\schapoen 

ligt, in tegenstelling tot de natuurwetenschappen. Maar, 
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hoe is het gekomen tot deze splitsing? Is de mens gêen deel 

van de natuur, en de natuurwetenschap geen menselijke aktivi

tei t ? Deze opspli tsing is er gekomen doo1· het blind gel~?f.'. 
in de wetenschap. ,zekerheid._ kan men alleen maar verwerven 

over een mensloze wereld. 

Als individuen hebben we dezelfde problemen als de bovenge
schetste breed-maatschappelijke. We hebben individueel pro

blem~n over hoe ons leven op te vat ten1 we hebben problemen 
in onze relaties met anderen (begin van de politiek). Ook 

op individueel_-ekonomisch vlak hebben we problemen : hoe 

moeten we omgaan_m~_~de dingen? Vandaag neemt men nogal 
dikwij 1s het experimenteren als persoonlijk mot to. Dit ex·

perimenteren is echter een bli.ndelings proberen zonder enige 
doelstelling tenzij zo een rijkere ervaring op te doen. De 

vraag waarvoor deze ervari~g moet dienen, wordt ~iet beant
woord. In feite heeft men opgegeven ook maar iets te vinden 

in plaats van iets te zoeken. Het blinde verzamelen van er
varingen bewijst dat men geen doel heeft. Het is een louter 

in de dag leven. Ligt het bevredigende in het leven niet 

juist in het slagen in een doelgerichte handeling? 

B) We hebben ook te weinig fei tenkennis. We h::interen een 

zeer ruim fei tenbegrip : 11al wat waa.r is, is een fei t. 11 Toch 
hebben we ruime lacunes in onze feitenkennis. Wetenschappelijk 

1 

zijn we gericht op het ui tspreken van_ algemeenbeden, waarbij 

net feitelijke er.kel als voorbeeld fungeert. De feiten inte

resseren niet, enkel de algemene regel waaronder ze gesubsu-
meerd kunnen worden. De wet van de vrije val is echter maar 

een idee~ die het vallen van één enkel:,appel niet verklaart: 
we weten ni.et waarom die appel valtl maar wel ; ttindien hij 

in een luchtledige ruimte valt, dan geldt deze wet." Of iets 

gebeurt en of het goed, verstandig en redelijl{ is dat het ge

beurt ~ daarover hebben we geen enkele kennis. 

b. Verkeerd weten (het maatschappijkritisch motief) 
Ondanks het feit dat we een gebrek hebben aan weten, hebben 
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we toch een hele hoop weten vergaard, meer bepaald door middel 
van de natuurwetenschap. Dit - onbetwistbaar - weten is ech
ter niet bevredigen.d : het is geen foutie f weten, rnaar een - ----- -
~ splaatst weten. We weten antwoorden op talloze vragen, 
dank zij de wetenschap, rnaar het blijken dikwijls de verkeerde 
vragen te zijn. De beslissende vragen van de rnaatschappij en 
van ~e mens blijven onbeantwoord. Wat men eigenlijk moest we

ten, weet men niet, en men valt terug op wat men wel weet. 
Wat we wel weten te doen, geeft echter zelf aanleiding tot 
een verkeerd handelen. Men staat nu voor de keuze rationeel 
iets te doen wat echter niet past, of irrationeel, instinctief 
iets te doen, He t- feit dat men iets weet te doen, verleidt 
tot het te doen. Bij krisistoestanden doet men dit nog meer, 
omdat men moet ingrijpen. Zo weet men vandaag, om uit de 

ekonomische krisis te geraken, niets beters dan te i nvesteren. 
Men geeft dus de eigen stommiteit toe als argument voor zijn 

~- handelen. 

1 De moderne wetenschap is ge groeid samen met de moderne tecÈ-
nologie en het moderne kapitalisrne. Terzelfder tijd zijn ech-

1. ter de wereldproblemen aangegroeid. Zijn deze _proble~ ge-
1 woon rnaar pa~~llel gelopen zonder enig c0rzakeli j k verband, 
_ of i~ de _211oderne wetenschap verantwoordelijk voor de 9&ng_:rç__ei 
van de wereldproblemen? 
Op basis van het weten dat onze wetenschap levert en dat we 
dus be zitten, weet men) globaal gezien, niets anders te doen 

dan de technologie en het kapitalisme te ontwikkel~n. 
De technologie zou geen betere basis kunnen wensen dan de 

moderne wetens chap, en het kapi talisme geen betere dan de 
technologie. Maar ook is het zo, da_!:; ___ ~r geen betere toepas-

~-~ng van d~ . moderne wetenschap dan-9e moderne_technoloe;i e is, 
en het kapi talisme de beste J~Q.êP?J:!.~_'.1Qg,,_van_de moderne_j:;echno
logie is. 

De kapitalisten willen inderdaad wetenschap en technologie 
voor niets anders gebruiken dan voor de kapitalistische uit
buiting, mààr ook indien ze dit nog niet zouden wil~en, dan 
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nog zou de ~raag blijven: kunnen ze de moderne wetenschap en 
t echno l ogie op een andere wijze gebruiken? Ook de socialisten 
en kommunisten pleiten omwille van de tewerkstel ling voor 
nieuwe i nvesteringen. Uit de situatie in de Oostbloklanden 
- die niet beter is dan in het Westers kapitalisme - blijkt 
toch dat goede wil alleen niet voldoende is. Wat gebeurt, 
is niet het resultaat van slechte wil, maar van onmacht. 
Francis Bacon stelde dat ••scientia est pote ntia", dat weten 
ma~ht is. Een bepaald we ten houdt rnaar een bepaalde macht 
i n. Ontoereikend weten is dus onmacht. 
De moderne wetenschap, te chno logie en kapitalisme vormen één 
s;ysteem, zodanig dat er geen moderne wetenschap is zonder 
technologie, en geen technologie zonder moderne wetenschap, 
en er ook geen kapitalisme is zonder technologie~ en geen 
technologie zonder kapitalisma. Tussen de drie componenten 
is er dus een wederzi j dse co_ndi tionering : ze zi jn dus 
verschijningsvormen van ~~tzel~de, Dater geen moderne weten
s chap is zonder technologie, blijkt uit het feit dat de moder
ne wetenschap in se al technologisch is. De technologie wordt 
hier specifiek verstaan in tegenstelling tot de ~iek. 
Techniek is kennis van geschikte middelen om een voorgegeven 
doel te bereiken. Technologie is kennis van de toepasbaarheid 
van voorgegeve n 'middelen'. Zo worden in scheikundige handb~eken 
de chemische stoffen zowe l t heo retiscb (formules), t echnisch 

- - -
(hoe ze te winnen) als technologisch (waarvoor zijn ze toepas-

. __ ... _ ....... , - -----...:--- ---
baar) beschreven. Vandaag wordt de techniek door de t echno-
l ogie vervangen: men tracht toepassingsmogelijkheden t e 
putten uit voorgegeven middelen die resulteren uit doelvri j 
onderzoek . De moderne technologie is niet mogelijk zonder 
de moder~e wetenschap. Geen technologie zonder moderne wete n
schap . Dater geen technologie is zonder kapitalisme, blijkt 
uit het feit dat de technologie vo or haar mœddelenontplooi-

1 ing onbeperkte kapi t aalaccumulatie v~reist. D_e ~~2J.~9:~l-~g-~~-7:i1u..
latie is echter zonder de technologie niet mogelij k . Het ka-- ---- -
pitaal is geaccumuleerd in de te chnnlogie. Geen kapitalisme 
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zonder technologie. 
De moè.erne wetenschap, de technologie en het kapitalisme 

~ormen dus één triple-systeem. Di t is een tradit ioneel-

rechtse ~teJ_!il]-g_L. die wordt verdedigd doo_:r: o ~?.-~- -~e_r~m,;1- __ .§entham, 
J.S.Mill, Ma! Weber ,. __ Arnold Gehlen , C.W. Rietdijk. De drie com

ponenter. zoude n vol gens hen e l ka a r verrecht vaardigen . De 
ontwikkeling van het kapitalisme is echter, gezi€n haar resul

taten, een argument tegen het systeem in zijn gehee l , dus 

-40ok te gen de wetenschap. De traditioneel- linkse ingeste l dhei d 
is echter· een spli tsing dc,or te voeren tus sen wetenschap en 

t~ c.l:lr:10~9gie_ ene rz_ij ~~- --~-n kaJ?i ~ali s me ande rzi ,i ds. He t kap i t a 
lisme zou t egen de humane ontwikkelin g van weten s chap en tech·

nologie werken, ze zou deze afremmen. Het kapitalisme zou de -- -
_prL,Et~essieve te,r.i?.'-:_ns van wetenschap en technologie afre mme n . 
De ze denk:wijze is bijzonder s t erk in België aanwezig. In de 
Oostbloklanden, waar het privé-bezit van de produktiemiddelen 

afgeschaft is en de wetens chappelijk-technologische ontw i k
keling dus ongeremd heeft kunnen plaatsvinden, blijkt echter 

dat dit niet meer humaan resultaat heeft opgeleverd. Marx en .. --· . .. .. -·· . 
Engels denken over de wetenschap, de technologie en het 
kapitalisme op een dubbelzinnige, 1 genuanceerde 1 wijze. Ze 

hebben ___ -:-___ t.~~-~iJ __ !i_: __ ?_e_ '.'P~~~-~-c-~~ _ ~deol_ogie 11 
- de hum~~l:1-::Pr_:9.-

gre ssieve betekenis van wetens chap en technologie nauwelijks 
. . '.. ... .. . . . .. · -·. -· - ·--·····-· ... .. , . . ,. . . ... ··-- ·- · 

in twi jfel getrokken. Het kap i tali sme is volgens hen voor 

een bepaalde periode de meest gepaste uitdriikkingsvorm en 

mot or van de: wetens cJ?appe.~ij 1<::~~~-c?no !?..~~~--~È-E: ... -~9.9.r~_~_tgang . 
Ui te i ndeli jk zou het sys t eem wel rnoet en bestaan uit wetenschap, 

technologd:e en soci alisme. Lenin beklemtoonde in "Staat en 

Revolutie" s te r k he t f e it dat op basi s van het kommuni sme de 
.. . , .... , , _ .. - -·-·--·-

wetenscha.p en de technologie een __ geweldige _ sp rong _voorwaarts 

zou maken. Voor een tijdje schept het kapitalisme echter wel 

de beste voorwa arden : het kapita l isme produceert een "werel d 
van rijkdom en cultuur" op basis van en door de ontwikkeling 

van de wetenschap en de technologie. Terzelfder tijd zou het 
een bezitsloze massa van de mensheid, de proletariërs voort-
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brengen, die niets meer te verliezen hebben tenzij hun ketenen. 

Wanneer de verpaupering van de massa het scherpst doorgevoerd, 
en een nwereld van rijl-':dom en cultuur" geschapen is, dan zouden 

aan de voorwaarden voor een revolutie voldaan zijn, dan zou 

de_ massa deproduktiemiddelen J n _!1anden nemen. Voor Marx en 
Engels is er dus maar één zaak verkeerd in het triple-systeem 

namelijk de ei~endomsverhoudingen. De door het kapitalisme 

vo_<_>_l".,!_~E;~ract11e inhoud s t aat~_bui_ten schot _: het is een wereld 
van rijkdom en cul tuur. Kapitalisme zou dus volgens Marx en - - --
Engels het beste gemaakt hebben van de wetenschappelijk-

technologische vooruitgang. Is het niet maar een geloof dat 

door een loutere wijziging van de eigendomsverhoudingen 
de humane vooruitgang wordt bevorderd? De eigendomsverhou

dingen worden door Marx en Engels aangeduid als pr odul{~~

verhoudingen, d.w.z. de ekonomische basis, die zelf nog af

hankelijk is van de ontwikkeling van de produktiekrachten, ------- - -
d.w.z. de materiële basis, de technologie (zie Das Kapital, 
I ~ 13° hfdst. , 'ln . ·,,~9) . Marx• en Engels I kritiek was dus niet 

radikaal : de technologi e'-·-· d~-~-~§l}.S. ___ ,Y.?-.n. ti~-~ .1!1~.a~_s9.J:i_a_pp_~l~_j_k 
leven, werd buiten schot ge ~ n. Marx maakt, onder Engelse 

invloed, geen onderscheid tussen _technol9gi~ ~n te~hniek. 
Marx beschouwt de technologie als zô determinerend, dat niet 
alleen de technologie de noodzakelijke voorwaarden maar ook 

de voldoende grond vormt van de godsdienst (en de andere i

deologische bewustzijnsvormen). 
Wanneer Marx stelt dat het voldoende is de eigendomsverhou

dingen te wijzigen om een socialistische revolutie te voltrek

ken t wanneer het dus voldoende is de bestaande produktiemid·~ 
de:;.en voor meer humane doelstellingen te laten werken, dan 

~ ziet hij over het hoofd, dat een werktuig steeds ook vanuit 
f ziohzelf een bepaalde omvang van· 1'oee~sb;O:-,,hei·ci-bezi;i: Ho~ 

volmaakter, meer ontwikkeld een werktuig is~ hoe beperkter 
haar toepasbaarheid. Met een lŒrnraket kan men in §én slag ----------- -me~ r mensen doden dan met een mes, maar men kan er geen 
brood mee snijden. Vandaag bestaat onze technologie erin -· ... . .. , ,. .. - .... , ... ,,--, ... ,............:,, 
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de uitbouw van de middelen om gestelde doelstellingen te be

reiken te vervangen door de doelloze ontwikkeling van de 
middelen. -- -
De onafbreekbare waarde van de wetenschappelijk-technologische 

vooruitgang, die slechts zou aangevuld moeten worden door 
een beter sociaal systeem, wordt vandaag s terk verdedigd door 

Jürgen Habermas . Hi j steunt daarbij op Arnold Gehlen, di e 

beweerde dat vandaag geen andere vorm van wetenschap en _ 

techniek mogeli~k i~ dan de bestaande ; ze moeten dus aan 
de basis staan van elke vooruitgang. Het triple-systeem wordt 

echter door hem niet positief geëvalueerd . De ecologische 

b~fleging trok hieruit de conclusie dat etke vorm van kennis 
en weten zou moeten afgewezen worden. Volgens Rudolf Bahro -- -- --- . ··-·-··· ..... , __ ., ..... ..... .. -- -·-·--- ····. 
komt het er enkel op aan het hele systeem op te blazen; het 

intellektueel ontw~:r;-P~n.- _yél;Q ___ ee~. -~--~~-~rna~_!e (_ ~s. voor he~_ ~~f.l 

i ~ tellectueel vluchtmanoeuver. Hierbij bli j ft echter de vraaE 
of de technologie en de moderne wetenschap de enige vo_rm 

.. ,, ... . .. _ ... . .. - -- ·- . -- · ·· ·--.......... ... -............... -----·-. ---- --- -·--··-
van techniek ~weten is. In plaats van een 'eenvoudig' 
wijzigen van de eigendomsverhoudingen zou een werkelijke 

revolutie mis~chien maar het resultaat kunnen zijn van het 

verwerven van en he t ha.ndelen naar een ander en nieuw soort .,. - -- . .. ~ 

weten. De machtsproblemen zijn in fe ite kennisproblem,en. 

De specifiek-menselijke macht ka n op geen ander terrein 

liggen. 

c. Mis:eidend weten (wetenschapsfilosofisch motief) 

Weten we wel wàt we weten â.ls we wete nscha.p bedrijven? 

Wat is ae zin van de wetenschap? 
Traditioneel - vende moderne tijden tot het neopositivisme -

werd wetenschap opgevat als ~en kennisvorrn die het ob.jecti

viteitsideaal nastreefde en verwezenlijkte. De moderne weten
schap was maar in staat dit kennisideaal te verwezenlijken 

do or te achterhalen hoe het met de dingen op zich staat , 
onafhankelijk van menselijke gezichtspuntenJ behoeften, belan

gen en doelstellingen. Met deze dingen op zich moeten de 

mensen in hun handelingen rekening houden. Dit was een dui-
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delijke zinsverklaring van wat wetenschappelijke kennis zou 
moeten zijn. 

Vanuit deze zinsverklaring zou men een tegenargumentatie 

tegen de twee andere motieven van wetenschapskritiek kunnen 

formuleren. Tegenover het zelfkritisch motief, dat stelt dat 
we nog niet genoeg weten, zou men kunnen stellen dat de 

kennis die we tot hiertoe hebben, berust op een onomstotelijke 

basis. Het nog-niet-gekende moet op dezelfde manier onderzocht 
worden. Het doorzetten van het objectiviteitsideaal op dit 

gebied zou nog v~el werk vereisen. Maar, er zijn misschien 

dingen die niet-objec t i ef kenbaar z i jn en t.9ch __ belangri,jk 
om te weten. Tegenover het maatschappijkritisch motief - we 

zouden een verkeerd weten hebben - zou men wel moeten toe

geven dat die dingen die we op basis van het objectiviteits

ideaal weten., miss~hien we~_ ni~t_ z~e.r. . .!J ... ~..v!'e di gend _~~_j_n; maar., 
deze werkelijkheid is nu eenmaal ~nvermi j delij k : kan het 
beter gaan? Er zou ni ets anders haalbaar zijn . Men gaat al

tijd maar kapitalisme, vervuiling, ..• hebben. Deze zinsver
lclaring wordt nu in twij fel getrokken. -:I'och houden de meeste 

wetenschappers en neo-marxisten nu 110g eraan vast. Het objecti

vi tei tsideaal wordt vandaa~ als ~~i,~ingge v~nd ideé§l van onze 
wetensverwerving in twijfe l getrokken door de a l ternatieve 

rnaatschappijkritici - ~i~ de stel__!i n_$ van de ~ t !:.!:.ne mani
pulatie van het wetenschapsbedrijf naar voren schuiven - e n de 

" 
hedendaagse wetenschapsfilosofen - die de interne manipulatie 
van het wetenschapsbedrijf trachten aan te tonen. 

- ~ ... .._ .,.,. ..... ·-Il•-•"·• __ ... , .. -. ...•. ~ ....... •~'°«. .. ,.~ ... ·>,,Co'ff"V///'.......,,_,'_•.O OQL n•c ,ri '-.; .. --.:,.-.__.,,., ____ ,,,..._.,.~:O~f~ 

a) externe manipulatie 

In deze stelling die zeer populair is, wordt beweerd dat 

de wetenscha? niet ob j ectief is , omdat het onderzoek door 

externe - ekonomische en ideologische - machtsfactoren wor9t 
gemanipu::.eerd. De wetenschap zou er nooit in geslaagd zijn 
werkelijk objectief te zijn en ze zal er nooit in slagen. 

Niet alleen het gebruik van de wetens chap., maar ook het l-'leten-

s?h~,EP~l~j~ _on~erzoek onafhankelit k van elke t oepassingsyraag 
wordt geman~pule!:,Ed. 
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d Deze stelling is rnoeilijk houdbaar. Ten eerste rnanifesteert 
zich de ob jectiviteit van de we tenschap fenomenaal, op zin
tuiglijk vlak. BiL een na tuurkundig___ experirnent .. kornt. s teeds 
U_~t wat in de nandboek~l1 ~~9.--~~. Het evident voorspellings 
karakter van de wetensc hap blij ft onbetwistbaar. De evolutie 
van de wetens chap heeft over haar geheel een evident pro&res

sief karakter. De wetenschap heeft ook een globaal cumulatief 

lcarakter : de verzarneling van objectieve kennis heeft zich 
ontzettend-:oerrijkt. De wetenschap heeft geslaagde technolo----·-·· - ____ ., ______ ~-------
gis che toepassihgen. De resultaten van de wetenschap zijn 
evident superieur ten opzichte van a.ndere vormen van kennis. 

l_::J T~!1 tweede zi,jn de resultaten van de wetenschap wereldwi jd 

dezelfde, of het wetenschaprelijk onderzoek nu door het 
Pentagon of door het Kremlin gefinancieerd wordt . Het is, 

~' ten derde, natuurlijk niet loochenbaar dater externe mani-------··------------- -- ~--·-··----··-·- .. ....... . 
--- pulaties plaa tsvinden. Bepaalde onderzoeksrichtinGen worden 

meer bevorderd dan ~n_dere. De vraag is hier echter : waarop 

l
kunnen de ze manipulaties plaatsgrijpen? Het onderzoeksthema 

wordt op gegeven, maartens dit thema gesteld, wordt er objectief - -- - --- ____________ .., ·- ... .. 
gewerkt. De resultaten worden wat hun objectiviteit betreft, :·, 

niet vervals t . Het objectiviteitsideaal schrijft alleen een 

methodiek voor ; waarover het onderzoek gaat, i s onverschilli~ . 
Het weteschappelijk onderzoek is thernatisch neutraa l. In 
bee;tns E;l_moet 9-J_les onderzo cht_ ~orgen .1. _§J;' ___ _!)_~_ê.ii..aan. .enkel 
zwaartepunten in ti j ct en p laats. 

~) interne rnanipulatie 

Vanuit he t wetenschapôfilosofisch onderzoek ziJn er twijfels 

gerezen orntrent de objectieve waarde van het . weten~chappel ijk 
onderzoek, meer bepaald met betrekking tot dethemakeuze . De 
wetenschap zelf zou reeds in haar onderzoek intern manipule

ren: ze zou de feiten maninuleren. Deze tegenwerping van 
'interne manipulatie' is veel terker dan de tegenwerping 

'externe manipulatie': dè toepassing van objectieve metho

des zou zelf reeds manipulerend zijn. De vraag wordt zelfs 
oogeworpen of de objectief niet zelf e~ uiterst subjectieve 
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aangelegenheid is. De fenomenale objectiviteit van de weten
schap ~ou zelf als schijn te verklaren zijn. 

Het neopositivisme, dat principieel vasthield aan het ob j ecti

vi.+:ei tsideaal, heeft door de we t enscha.psfilosofische vaststel·· 
lingen een fameuze slag gekregen. Het neopositivisme heeft 

zi~h nooit hersteld van de kritiek die Karl R. Popoer in zijn 

"Logik der Forschung11 
( 1934-35) geformuleerd heef·c. Poppers 

hoofdstelling is als volgt samen te vatten: het verifiëren 

vün wetenschappelijke hypotheses - wat het centraal oogmerk 

van het neopositivisme is - dreigt neer te komen op een groot
scheepse manipulatie van feiten. De verificatieprocedures 

voor een hypothese leiden in beginsel tot een zelfbevestiging 
ervan. Door de hypothe~ijn de feiten gericht op de vraag·· 
sJelling : de gegevens geven zich in een bepaald pers pee~ief. 

Popper richtte zicb vooral tegen het stilzw:i.j e:;end conventio

nalisme van de wetenschappen : de grondbeginselen van weten-- - ------ ---- ... -~---------· 
schappelijk onderzoek zouden enkel op afspraken berusten . 

Tegenover Rudolf ~rnaps bewering dat vg~. eender we~ ~--.§.~to-· 

masysteem overeenstemming met de werkelijkheid bereikb~ is, 
stelde Popper zijn eis van principiële falsifieerbaarheid van 

····· ···- --·· -
objectieve kennis. De kennis rnoet weerlegbaar zijn door fei-· 

lten. (Deze stçlling was reeds door Martin Heidegger in 1927 

1 

in 11Sein und Zei t '1 als volgt geformuleerd : het niveau van 
een wetenschap wordt bepaald door de mogelijkheid een krisis 

van haar grondslagen te doorstaan .) 
1rn 1962 toont Thomas S. Kuhn in zijn "The structure of scien
tific revolutions" aan, dat de falsifieerbaarheidsej s die door 

Popper gesteld is, in het wetenschappelij k \'rerk n_!~~- vervul
baar is. Kuhn heeft Poppers stelling van de manipulatie van 

de feiten vastgehouden en zelfs versterkt. Een paradigma 

(d.w.z. een theorie of .Jen experiment) _i,chri jft zelf voor wat 

als een wetenschappelijk probleem en als een wetenscha~ lijke 
oplossing ka~anvaard worden. Het onderzoek is reeds rnede

bepaald door wat men als probleemstelling en oplossing aanziet. 
Bepaalde feiten worden in het licht van e~n bepaald paradigma 
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in aanmerking genornen. Verschillende paradigma's zijn met 
elkaar incornmensurabel , onderling onmeetbaar. De paradigrna

konflikten zijn gecon~éntreerd rond de gekozen thematiek. 

De thematische neutraliteit van het objectiviteitsb~~~n~el 
wordt door Kuhn in twijfel getrokken. Kuhn legt dus in 

feit e een massier manipulatief do gmatisme van het wetensch9-p
pelijk onderzoek bloot. 

Paul Feyerabend heeft in zij n boek "Against Method" ( 197 5) 

uit Kuhn, en onrechtstreeks uit Popper, de consequentie ge-· 
trokken dat het wetenschappelijk onderzoek zich door niets 
anders laat leiden dan door het prë:.ncipe '!Anything goes ,: 

Samengevat kan men dus stellen, dat de progressieve verwa

zenlijking van het ~_9j_~~-~-~ vi tei~.~ideaal door de wetenschap 

in twij fel is getrokken, ma.ar dat e .::_ nog steedl'; niet~ anders 
in de plaats is gekomen. De ~eitelijke zin van de wetenschap 

- in welke mate ze nu een weten is - is in twij fel getrokken. 

Kuhn en Feyerabend wete~ ~ch ter geen weg ~ t de fen~ nale 
objectiviteit van de wetenschap. Feyerabend stelde : "modern 

science has overpowered if's opponents, not convinced 11
• Maar, 

heeft de moderne wetenschap haar machtsgreep gerealiseerd door 

t oepass ~p._g_ van haar beginsel na':!Y!h.=!:.ne.$.B~-~}.'.~.1J?.~J:Lz.o.u 
Fe_xerabend toch tevreden moeten zijn. ~ f bedoelt hij dat de 

moderne wetenscha.2._ haar machtsgreep _[~t~~lis~~r~~ he~ ft door 
di..!_begi nsel te verkrachten ? Dan is zij n boek echter overbo

dig. Bij Kuhn is er iets van een aanhef om de ~~-~ome1:.ale_ 

objectiviteit van de wetenschap als een schijn te verklaren. 
De zin van wetenschappelijke kennis is ondoorzichtig geworden. 

Het argument "de wetenschap heeft vastgesteld ... n gel dt niet 

meer. Wat is nog de zin van deze kennis? 

Momenteel zijn er enkele schuchtere pogingen orn de zin van 
,,retenschappelijke ke.nnls opnieuw te gronden. 

~ In een eerste poging zou m0n objekti vi tei t door i11tersubjel<

~ ti vitei t willen vervang~n. Maar wat levert deze poging op? 

Ofwel ziet men ir~tersubjektiviteit t~9.~ ___ _ nog éilS e~n _b~wijs 
voor objektiviteit : door de con&ensus van de speci alisten ,'..~ 
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zou de objektiviteit bewezen worden. Dit is toch niet het
zelfde; de conser.sus kan nog steeds op vooroordelen gebaseerd 
zijn. Ofwel stelt men dat objektiviteit nlets anders is dan -- - --
intersubjektiviteit, Dan zou de conse~ u.§_als _(i}!S. 9-.?-.nfg __ ge 

eni ge vorm van waarheid ziJ.!1 . Maar hoe is deze consensus los 
va~ el~e objektiviteit te onderscheiden van een loute r afspra-- --- .. ·····-----· . ~---"' 

ken-conventionalisme_. De waarheid zou afhangen van een soort 
bes liti tvorrning. Over de waarheid van natuurwett~n zou dan 

lgestemd word~n c!_oor demokratische meerderheden. 
1 In een tweede poging tracht men objektiviteit te vervangen 

door bruikuaarheid. Hier ontbreekt echter de aanvulling 'voor 
wat 1 ; 'waarvoor'. De vraag naar de zin van de objektieve !;:en

nis wordt dus gewoon verschoven. Sorns krijgt men zelfs het 

antwoord : de _ _ ~~_ter:ischap _ ~-~ l_?pyi,_k}?_~8:~. v_~o~ _ q_~ ~et~nsc;ha.P . zelf 
(bijvoorbeeld bij Thomas S. Kuhn die het succes van een para
digma verklaart vanuit het feit dat het verder wetenschappe
lijk onderzoek mogelijk maakt). Dit is een louter cirkel
argument. Als men het antwoord geeft: de objektiviteit be·· 

staat uit de bruikbaarheid voor de mensheid, de samenlev-ing, 
de maatschappi j , dan valt deze wetenschapsfilosofische proble
m~tiek terug tot de maatschappij kritische motivatie. Het we-_ ....... ·,-. .... .__., '"'-'-" ---- - -------· .. ·---·----· 
tenschapsprobleem wo:cidt dan een g:_:r,oot maatschappij -kL'itisch 
probleem. 

__:J Een andere poging om de zin van het weten op te lossen bestaat 
in de fen~menologische po ging orn objektiviteit te vervangèn. -- --- --- -
Deze poging is begonnen door Immanuel Kant maar werd door 
Edmund Husserl en Maurice Merleau-Ponty uitgediept. Hierin 
wordt de mogelijkheid om objektiviteit te be:naderen langs de 
moderne wetenschap niet ontkend. De betekenis van objektieve 
kennis wordt door Kant wel anders bepaald · niet in de zin 
van kennis die overee~stemming zou bereiken met de op voorhand 
op zich zi j nde objektieve re'.ili tei t, maal" in de zin VfilL ovel"
e~nstemming van de feiten met een bepaalde_kennisintent i ~ , na
rnelijk de intentie om objektivite i t te bereiken. In deze ken
nisintentie krijgt men van de dingen te zi~n juist wat aan deze 
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intentie beantwoordt. Vol8ens Kant is objektiviteit volstrekt --1mogelij~ maar ze_heeft ~en revelatieve maar e.!Ë.!1 con~ titutieve 
bEtekeni!>. De objektieve kennis wordt bereikt om de prij s 
van juist afstand te doen van de dingen op zich. Men kan met 
een objektieve kénnisintentie de dingen op zich niet achter
halen; ze schikken zich niet naar een kennisintentie. De na-. .. . .. . - ·-- . . . - . ,-- . -··· . .. . . ·- .. . ... ... .. --. . . 

tuur zoals elke mens ze ziet, komt niet voor in de wetencchap ., ---- -- - .... ,·-·-----····-··· .... -·-----... ----------··------·-·------ -
pelj j ke handboeken. Te ge nover Kuhn zou ,~Ka~.t. :? tel! e!l.~ .. ~a~ , .. ~e 

lobjectiviteit zelf een paradigma is; ze is zelf een bepaalde 
thematische kennisintentie. De thematische neutraliteit van 
ohjectief··wetenschappelijk onderzoek is misschien wel een 

fundamenteel feit, maar een thematisch-neutrale kennisinten
tie is zelf de vastleg~ing van een bepaalde thernatiek , name

lijk dat wat door de detail vers~}]~~~~P. nJ~J ger·aakt wordt. 
De thematiek heeft te maken met de subjektieve gezi~hts pun
ten, behoeften, belan@:en e~ doelstellingen van de mensen, 
In de objektieve kennisintentie wordt juist de thematiek van 
het niet-thema-gebondene naar voren geschoven. Husserl stelde ~· ... - ··- ...... _, - - -- -- --""- - -
dat de specifiek objektieve kennis i ntent ie gericht was op het 
voorzienbare. Dit is een zeer bepaalde kennisintent ie qie 
~spekten van de werkelij kheid ui t ~ t. De fenomenologische 
poging om een nieuw soort weten te funderen doet een heel 
nieuwe probleerndimensie rijzen. Centrale vragen hierin zijn 
wat zijn de motieven van de objectieve kennisintentie, en 
welke rationele basis zou er bestaan om een thematiek te mo--- ---... ··· ,. ................. -~- ----. ..... --
ti ve re n. Het rationaliteitsvraagstuk verplaatst zich naar 
het motivatievraagstuk. 

* 
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§ 2. D•elsteZling van wetensahapskritiek 

D~ doelstelling van een wetenschapskritiek vlàeit voort uit 
de drie rnotieven ervoor. Aan het zelfkritisch rnotief beant
woordt een inhoudelijke doelstelling: namelijk het verwerven 
van meer weten - dit wil zeggen niet alleen kwantitatief -~ 
het gebied van de pro.ktijk. Het gebied van de praktijk kan 

- -opgesplitst worden volgens de klassieke indeling van het 
praktisch gedeel te van de wij sbegeerte : ethiek of de al6e-- ___ ,,.. ... ._ ... 

rnene moraal ~ poi.i ti~~ en ekonomie die peide behoren tot de 
bij~ oE,_ae~e rnoraal. Meer inhoudelijk gesteld zou er dus naar 
meer weten moeten gezocht worden op de gebieden die handelen 
over de verhouding van de mens tot zichzelf (_ethiek), van de 
mens en onderling ( poli tiek), en van de mens to_!; de_ dingen 
(ekonomie). Aan het maatschappijkritisch n~tief beantwo~rdt 

.,..,, een doelstelling van wetenschapspil>litieke aard : het zooken 

:> 1 

van meer weten OVçr wat we met het verworven weten willen en 
kunnen beginnen. Aan het wetenschapsfilosofisch motief be-
antwoordt een wetenschapsreflexieve doelstelling : het ver-
werven van~ r weten over wat we ei_genlijk weten en kunnen 
weten. Bij het weten hoort ook een zelfverzekeringsmoment, - - - -
namel ijk het weten wa t we _eigenlijk_ weten __ (_Plato_ J!1aak~e re~ds 
het vers chil tussen kennis en juiste mening). Samengeva+. 
zou men dus kunnen zeggen dat de doelstelling van de weten-

lschapskri tiek is ~-~!.! .. een. bet_e_r _s_oor,t .11et.~~- .t.~_J<Q_I!l~n, .Q..1:1,artoe 
b ij te dragen. 
Kritisch denken begint bij een constaterende kritiek - hier 
geleverd in de eerste paragraaf -: daaruit wordt dan het 
principe afgeleid waarop het verkeerde steunt. Na een kri-

~ 

tische ccnst~tie volgt dus een kritisch onderzoek naar de 

eerste oorzaak . de primaire fout waaraan het ligt, om zo 
door verandering van deze principiële oorzaak de tekorten 
weg te werken en zo tot een beter alternatief te komen. Wat 

fde principiële fout binnen het traditionele wetenschapsbe
ldrij f betreft., wordt hier de vol gende stelling verde_§.ig~ : 
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de oorzaak van de tekorten ligt in het objectiviteitsideaal 

dat onze wetenschap overheerst. De moderne wetenschap zou 

dus principieel verkeerd zijn. Het objectiviteitsideaal orn-- -
schrijft het eigenlijk wezen van ons wetenschapsbedrijf; bij-

gevolg zouden niet al leen de tekorten maar ook de successen - -------- ~ --- ---- . 
van de wetenschap eruit afleidbaar zijn. De tekorten van 

het wetenschapsbedrijf hebben hun oorzaak in het wezen arvan 

zelf. De wetenschap is in wezen misleidend. Dit laat de 

f
mogelijkheid open dat sommige voordelen van de wetenschap 

misschi en daaraan te danken zijn dat het principe ervan niet 

helemaal nageleefd werd. 
Iets nader gearticuleerd, wordt. met deze kritische stelling 

de volgende ~~r.~J~~-~Y..~!2_9~ .. obj~..Q.:tL~Y~- --~.e-~~~schap geviseerd. 
Volgens het objectiviteitsprincipe kan en moet men kennis 

allP.en nastreven âoordat men ~telselmatig onderscheidt tus-. 
sen het zogenaarnde subjectieve e~ object ieve, doordat men 

z~ch losmaakt van alle '!subjectieve" gezichtspunte~ ehoef
ten, belangen en doelstellingen, door zich al leen te laten 

b~palen door o0ect~n los van a l het su!?J~ctieve. Gezichts
punten zijn het 11 subjectieve" dat we door ons bestaan zel:f 

meebrengen, het omvat onze lichamelij kheig , ons geboren-zi1n 
en onze sterfeli .i lr-heid. "Ons lichaam is ons gezichtspunt in 

de -wereld" (Merleau-Ponty). Onze behoeften vloeien voort 

uit de gez~ htspU.!!Een : het zijn aan_gevoelde afhankelijkheden 
(Feuerbach). Belangen zijn afhankelijkheden die begrepen en 

bew~n k~unuen wo..rden . . Doelstel ling_en ~zij n 'rationeler t : 

ze houden beslissingen in om een behoefte te bevredigen of 
een belang te behartigen . Deze hele dimensie moet m~n dus - ___ , .............. ~-·--- -····-. 
buiten het verwerven van kennis _ _houden, indien men objecti
viteit wil nastreven. 

Het objectiviteitsideaal houdt de eis van tTToxv ,époché , in ; 
d.w.z. de époché is noodzakelijk voor het verwezenlijken van 
het objectiviteitsideaal. Het woord époché, dat onthouding 
en meer bepaald onthouding van oordeel betekent, stamt uit 

de laat-Griekse sceptische f i losofie : de s cepticus moet zich 
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onthouden van elke dogmatische uitspraak, d.w .z. elke uit
spraak die een doctrine, een leer i nhoudt . In de Stoa en 
l ater werd het losgemaakt van deze sceptische context . Door 
de époché wordt een eigenaardi~e afbraak van de betrokkenheid 
v~ de mensen tot de dingen, tot_ de _andere mensen en tot 

1 

zichzelf vereist. Ze vereist een principiële zelfverlooche
ning _va.!2... de ~ intuir,lijk-licharnelijke mens. Van oudsher -
reeds bij Plato en Aristoteles - werd deze onthouding niet 
als behorend tot het lichamelijk mens-zijn gezien. Ze zagen 
het mens-zijn niet in het lichamelijke en sterfelijke, maar 
in het geestelijke . Plate stelde reeds dat om werkelijl< te 
kennen, men best lichamelijk dood zou zij n. Bij Husserl -
die de term époché overgenornen heeft - houdt deze eis voor
namelijk in dat men zich als mens moet reduceren tot de 
tr~nscendentale subjectiviteit, die als kenmerken heeft dat 
ze niet menselijk-lichamelijk is (cfr. het Cartesiaanse res 
cogitans). (Transcendentaal betekent noodzakelijk voor het 
verwerven van kennis) 
De époché vooronderstelt de reductieve inductie als basis• 

l
methode ; d . i . een Platonische methode die neerkomt oo wezens~ 
beschouwi;;-~e~~ Husserl noernde de ze ~ethode de eide~~sche re• 
ductie of eidetische variatJ:e.., en dit in tegenstelling tot 
~e fenornenologische reductie. e:Lôo~ , eidos betekent uitzien, 
en bij Plato idee . Husserl tracht ermee het wezen te berei
ken. De methode bestaat erin een verschijnsel te "l@!'ië:r:en 
om het invariante eraan vast te stellen. Husserl beschreef 
deze rnethode voornamelijk als variatie in gedachten, maar 
deze variatie kan zich ook voordoen in de verschijnselen zelf. - ·-··· -·· - --- --
Het is in feite de methode van elk wetensché!P.Q~ijk experiment. 
De "Wesensschau" - wat niet de me thode zelf is - is bij het 
toepassen van de methode een verlegenheid: het nagaan van 
het algemeen invariante vooronderstelt een vermogen om dit 
algemene te zien op een niet zintuiglijke wijze (cfr. Plato's 
ideeënleer; de Platoonse dialectiek is in feite de eidetische 
variatie). De inductie van Francis Bacon en John Stuart Mill 
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is in wezen hetzelfde als de Husserliaanse eidetische re
ductie. De époché en de reductieve inductie zijn de proce

dures die Husserl als de basismeth9.~~- van de fenornenologie 
heeft aangeduid. Deze metho de s zijn echter in de Westerse 

filosofie steeds toegepast : ze gaan dus juist niet tegen 
de traditie van het Westerse denken in, zoals Husserl ver
keerdelijk rneende. De positieve resultaten van het onder

zoek dat door Husserl is verricht, zouden dan eerder zijn: 
. h~t stellen van de _nopdz.aak vall_ q.eze twee methode_p VOOI'._ 9nze 

wetenschappelijk~ traditie, en het feit dat Husserl bij de - . .. ~ .... . - ·- -

uitwerking ervan gestoten is op __ de _l imieten van het weten-

s chapsbedrij f : q~ metl}q __ g~~ê. ~i.jp. :fupqam~nteeJ in te e:ens -crij d 
·'met onze leefwereld. 

<--ne reductieve inductie maakt nakomende verificatie nodig - - -
v_?.n de op die ~ier verkr.~gep th,~.9_r_ie~n, }:lypoth_eses en 

prir1cipes. De~ rificati~ lleen waarborgt de obJectiviteit 

~-~-~!; enke l een geslaagde inductieve reductie doet dit. De 

inductieve reductie levert allee_Q_ ___ d.~---c<:>z:.i.~tt.~~-~-., _ d.~. n_o.odzake-
keli,jke voorwaarden op , waarzonder iets niet kan bestaan, ·--··· -.. . , . .. -· .. , .. , .. ..... ....... _ .... ' .. , ... .. - ·--

maar _nie_t de voldoende gronden ( de oorzaken). De veri fi-

catiemethodes ~ ~-J-~ ___ !.}?_d~_g ?m. _wa.~ als noodzakelijke voorwaar-
d~_(.n) w~rd aa~ged_uid waar te maken als v_ol_d9ende. gra nd. 

De verificatiemethodes zijn in feite doorzettingsmethodes; - - ..----·-'-'···-··,------
in die zin dat ze PF.~mair . steeds interp_i:et_erend zijn. Ze 
onderscheiden zich in die zin niet van de ~heologiê~~e 

interpretatieprincipes die zich in de menselijke voor-- -· -- .. --- - · ···--··--- - · .... .----·- -- . ,, _____ · ·- · -· - ... - ·- - .... - --· - --- ·-· .... _ 
ste llingen en geq.._ra.-gtpp;_en door~e_"!;ten. De doorzetting van de 

wetenschappelijke, objectieve principes gebeurt met meer 

succes dan_andere. Dit ligt aan het feit dat de invariante 

wezensverhoudingen gemakkelijker door. te zet~en zijn, -----· ··-····· - ··· · · . --- · ···-· . 
omdat ze des~truct ie f zijn. Ze berusten bestendig op de 

afbraak van de concrete verschijnselen door ze te herleiden 
----···· 

to t hun onophefbare kenmerken. Dit is gemakkelijker suc-
cesrijk omdat het op materieel vlak gemakkelijker_j.$ a.f 
te breke~. _d_an_ .22. t _~ bou.wen . Voor de afbraak is het vol-
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doende één noodzakelijke voorwaa.rde we g_ _te __ nemen. Om iets 

te maken zij n echter· voldoende ~ on~en E_odig~ In hoever
re zijn niet de meest karakteristieke wezenstrekken te --- ' -vinden in een destructieve ,:;echnologie, en zijn de j meer ------ -- -cons tructiev~ successen van de wetenschap te danken aan 
and~~e invloeden dan de objectief-wetenschappelijke? 

Tegen het bovengeachetste programma van een wetenschaps 

kritiek kunnen verschillende opwerpineen rijzen. Een 
l eerste opmerking van meer ~o ~mele aar~ is : omdat de 

..._.,,,, kritische stelling van meet af aan uitgesproken is, zou 
de rest van de kursus kunnen overkomen als een verifi
catiepog_ing ervan. Hier zou dus zelf objectief worden 
te~,;erkgegaan. Het is in feite geen ernstig probleem 

\ , ..... 

omdat ten eerste er gee~ __ gv~rmaJ~Jg__ggp:ruik gemaakt wordt 
van het verifiëren, en voor zover ervan gebruik gemaakt 
wordt. is dit een kwestie van _di dactiek , va n uiteenzet
tingsmethode. Verificatie is, ten tweede, als dus dani g 
geen objectie~methode. De recente wetenschapsfilosofie 
heeft dit juist aangetoo~d . Door middel van verificatie 
alleen is ob j ectiviteit juist niet te verantwoord.en i_de 

objecti vi tei t is een resul taat van d~- -~_<2_q!:~:!~gaande_1?.!'.9.~ 
ce dures , - namelijk épo ché en reductieve inductie. Binnen --- -- - - - - -
het wetenschapsbedrijf speelt de verificatie wel een 
overmatige rol als doorzettingsmethod~. 
Naast de ze formele opwerping zijn er nog vier inhoudelijke 
opwerpingen. 'l'en eerste , de moderne wetens chap is toch niet - - - -
ol':>j~c tief en bijgevolg stoot de hier uitg!3brachte krj_-
tiek op ~iets. De wetenschap zou met interne en externe 
manipulaties werken : ze bereikt geen objectiviteit . De 

recente wetenschapsfilosofie - van Popper tot Feyerabend -
is er niet in geslaagd de objectiviteit~ n~ moderne 
wetenschap te begrijpen en te verklaren, zelf s __ niet _eens 
als een schijn. Deze vaststelling spreekt niet tegen de 
moderne wetenschap, rnaar tegen _de ___ wetenschapifilosofie. 
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De feiten van fenomenale objectiviteit bliJ~en ~~staan; 
men kan ze niet ontkennen. De wetenschapsfilosofie heei't 
toch als taak_dit te begrij_E_en . Wanneer men meent dat 
het niet slagen van de wetenschapsfilosofie in haar 
taak de fenomenale objectiviteit -- tenminste als een schijn 
- te verklaren , tot gevolg beeft dat de rncderne wetenschap 
geen objectieve resultaten boekt, dan rr~akt men zichzelf 
schuldig aan een specifiek wetenschappelijke manipulatie . 

1 Het behoort namelijk tot de wetenschappelijke rnentali· 
teit een prioriteit toe te kennen aan de eig-en rne tbodes; 
het mislukken om met deze rnethodes een verschijnsel te 
verklaren, wordt ten nadPle van het verschiJnsel ~n niet 
van de methoded opgevat . Door rniddel van cornputers bij 
v~orbeeld wordt nu getracht de mense~ij~e intelligentie 
te simuleren en te begrijpen . Wat mener niet van kan 
begrijpen door middel van computers, kan toq_n ni~t ... weg
gewimpeld word~n _orndat het objectief-wetens~happelijk 
niet vaststelbaar is. Een methode moet toch geëvalueerd 
worden aan dat wat ze oplevert aan inzicht. De tallo~e 
fe iten waaruit de fenomenale objectiviteit van onze we 
tenschap blijkt, spreken deze tègènwerping tegen. De 
tegenargumenten deugen niet veel . 

2 Een tweecte meer inhoudelijke opwerping gaat er wel van uit - dat de wetenschap soms bepaald is door het objectiviteits · 
beginsel, maar de wetenschap vertoont een gnorme plu
riformiteit die men niet onder één beginsel kan scharen . 
Er zijn verschillende wetenschappelijke disciplines 
die dan nog verschillen volgens plaats en tijd en vol 
gens de intenties en rnotieven van de verschillende we
tenschapsbedrijvende groepen en individuen. Dit feit is 
niet te ontkennen, maa~ _deze pl_!,l.ci formiteit ligi niet 

aan de weterischap L.!!lae.r aan on_ze alle_ga~g;_ê~,_ vo~rweten
schappelijke, subj~ctief- relati~leefwereld - de 
enige werkelijke wereld volgens Huss~rl. Gezien bet feit --- - --
dat de wetenschappers mensen zijn, moet de wetenschap 
groeien uit de bodem van de leefwereld - De wetenschap 
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komt echter ook steeds terug in __ deze _ leefwereld. De 
wetenschapper vertrekt wel van deze leefwereld, maar 
tracht juisc van de voorwetenschappelijke 11warboel 11 te 
ontsnappen om eenvoudige theorieën, hypotheses en begin
selen op te bouwen. In hoeverre dit lukt, blijkt toch 
uit de f~nomenale objectiviteit. De menigvuldigheid 
van het wetenschappelijk onderzoek is het gevolg van ande
re oorzaken en redenen dan vanuit het wetenschapsbedrijf 
zel.f. De obj ectieve wetc-ns c_hap vraag_t._ niets ___ a,.n.d..~r.?.....9-~D. 
eenheidswetenschap te zijn. Trouwens ~ zelfs indien de me· .. 
nigruldigheid als het meest bela.ngrijke verschijnsel 

binnen de wetenschap wordt gezien - -~~ .. naam van het plura
l.i~.rn~,- i,.~a.t_i_n .f~Jt~ .. een relativisme is -, dan nog zou er 
geen bezwaar kunnen zijn om te trachten na te gaan waar 
er mogelijke fouten in het geheel zo~den zitten. Misschien 
zitten deze juist op het vlak van het printipe waaraan 
a11e disciplines willen beant~ rden. Dit is geen essentia

listische of reductionistische beschouwing, want ze beant
woordt aan de vraag "waar zit het mis?n. Als men een basis
~out aanduidt, is dit toch bescheiden, en daarmee wordt 
de totalitait toch niet geviseerd of in zijn goede aspec
ten miskent. Als een mechanitden een motor tracht te repa
reren, dan tracht hij toch de oorzaak van het niet-functio
neren weg te nemen, niet de gehele motor. 

~ Een derde inhoudelijke opwerping aanvaardt dat het weten
schapsbedrijf gedurende de gehele moderne tijden - en 
zelfs met wortels in d~ antieke filosofie - bepaald is door 
het objectiviteitsbeginsel. Het stelt echter dat het naleven 

van het objectiviteitsbeginsel ligt in de cognitieve natuur 
van de mens zelf3 en bijgevolg zou er niets aan te verande
ren zijn. Of z0als Aristoteles het in de eerste zin van 
zijn ttMetaphysica II stel t ; 11 Alle mensen streven van nature 
naar kennis", waarbij kennis hier als objectief weten moet 
opgevat worden. Indien dit zo zou zijn, dan komen er toch 
bij de mensen nog andere strevingen aan bod, die dit kennis
streven zouden kunnen beinvloeden. Een aanleg tot objecti-
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viteit best?at bij de mensen, maar niet elke aanl~g is ~aat
schappelijk toelaatbaar of in die mate toelaatbaar. Het feit 
dat alle mensen van nature naar objectiviteit streven wordt 
toch tegengespr~t~n door de alledaagse polemlek tussen de 
wetenschappelijke en niet -wetenschappelijke inr-estelde . An
derzij ds zou 90~ _ de j.nspan~ng _om o~jectieve kenni~ -ce_ ver
werven niet ~oveel mo_?j.Ée kos~en. 
Een vierde en misschien wel de meest belangrijke inboudelijke 
opwerping gaat van de volgende uit : 11 Stel dat de wetenschap 
door het objectiviteitsbep.insel overheerst wordt en dat ze 
dit beginsel verwezenlijkt en ook de feitelijke objectiviteit 
van de wetenschap i s niet te betwisten, wat valt er dan nog 
tegen op te werpen ? Hoe wil je dan nog er kr·itisch tegenover 
stcan ? 0 Welke zin heeft de bewering ndat is er fout in de 
wetenschap"? Als fout hier ~~lijk staat met objectief ver
keerd , --9-an is de kritiek onbenullig: er moet dan enkel nog 
objectiever gewerkt worq_en. Indien men echter niet betwist 
dat de moderne wetenschap objectief is 5 en men toch nog wil 
afstappen van het objectiviteitsbeginsel, dan kan weerleggen 
alleen maar betekenen : het standpunt waaruit jij dat ziet 
is niet relevant . De rationaliteit zou alles te maken heb 
ben met de rnotivering van het gezichtspunt, de behoefte, het ---
belang en de doelstelling van waaruit men spreekt . Is de 
objectiviteit niet de vlucht_van elke verant,rnording in een 

onmenseli jke3oudi~EL._ten opzichte yan zichze~f, de anderen 
en dingen, waardoor juist al het menselijke in de wereld ge 
ilimineerd wordt? 

* 
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§ 3. Vooriwaar>den voor wetensohapskritiek 

Hoe is kritiek op objectieve wetenschap überhaupt mogelijk? 
De wetenschapskritiek zoals ze hier betracht wordt, is aan 
5 voorwaarden gebonden. Samengevat luiden ze als volgt 
1. Eris zo iets als subje_Qtieve kritiek_m_o..ge~ijk. 
2. Objectiviteit zelf beantwoordt aan (of is) een eigen 

subjectief standpunt. De thematische neutraliteit van 
objectief onderzoek stelt zelf een heel bepaalde the
matiek vast. 

3. De mogelijkheid van rationele verantwoording van een 

gezichtspunt bestaat. De verantwoording van een ge
zichtspunt wordt rnotivering genoemd. 

4. De vraag van de keuze van een gezichtspunt of thema 
is voor de waarheidsvraag relevant. 

5. Het eigen gezichtspunt of de eigen thematiek van de 
objectieve kennis, en de motieven voor de keuze van 
dat gezichtspunt worden daadwerkelijk aangeduid. De 
kritiek wordt daadwerkelijk geleverd: ze bestaat 
erin de motieven zelf te toetsen aan de hand van wat 
de gemotiveerde gezichtspuntkeuze oplevert. 
Deze vijfde voorwa arde is geenszins triviaal; indien 
de vier andere voorwaarden vervuld zijn, moet de 
kritiek nog ge leverd worden. 

De eerste voorwaarde, die stelt dater zo iets als sub
jectieve kritiek mogelijk meet zijn, vloeit voort uit 
het feit dat de mogelijkheid van objectieve kennis en de 
feitelijke verworvenheid ervan door wetenschappelijk onder
zoek niet wordt betwist, maar dat ze wél wordt bekritiseerd. --- -- ----- - ------- --
Hierdoor vervalt demogelijkheid van gewone kritiek die erin 
bestaat op fouten binnen de objectieve kennis zelf te wij
zen. Tegen zo 'n corrigerende kritiek zijn er twee bezwaren 
te formuleren - een principieel en een feitelijk : 
a) Indien men i n naam van het objectiviteitsideaal de 
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wetenschap zou bekritiseren, dan zou mener toch nog blij

ven aan vasthouden. De kritieken die stellen dat volledige 
objectiviteit niet bereikbaar is, spreken grotendeels zelf 
vanuit het objectiviteitli.deaal. 
b) Het is uiterst moeilijk om objectieve opwerpingen te
gen de objectieve wetenschap te rnaken. Indien dit toch 
mogelijk was, dan zou men dit onmiddellijk recupereren 
men zou de vroegere objectieve fout verbeteren met het 
nieuwe, objectief juiste gegeven. 
Daarom moet men bij een kritiek op de wetenschap de bo------- - --
dem van de objectiviteit zelf verlaten en dus vanuit een ------ ---------- -

- subjectief standpunt kritiek geven . Deze eis is niet 
triviaal. In de fenomenologie en de wetenschapskritiek 
was het bijvoorbeeld lang de tende~ objectieve beschrij
vi~gen als fout te bestempelen. Edmund Huss2rl vervalt 
in zijn "Krisis", alhoewel hij zelf ertegen verwittigt, 
nog dikwijls tot dit euvel. Maurice Merleau-Ponty heeft 
uitdrukkelijk gesteld dat fenomenologische beschrij_v!n
gen ~etenschappelijke beschrijvingen niet ala objectief 
verkeerd kunnen verklaren. De wetenschapsfilosoof Paul 

~ Feyerabend daarentegen wil objectieve kennis belachelijk 
··- -~-"' - -----------

maken_,. __ _ maar steunt zij~ eigen onderzoelf__Qp _.9.b.jectieve 
vaststellingen. 
Deze eerste voorwaarde kan niet apart vervuld worden; 
daarvoor zijn de andere vier nodig. 

q. ( In de tweede ~oorwaarde wordt gesteld dat de objectivi-
__.J tei ~ zelf beantwoordt aan een eigen subjectief gezichts

punt. Indien de kritiek op de objectieve wetenschap uiter
aard subjectief zou moeten zijn, dan zou elk kritisch 
argument door het~va$thouden aan het objectiviteitsideaal 
en door objectieve vaststellingen kunnen weerlegd worden. 
De kritiek zou dan louter subjectief zijn, en gebaseerd 
op gevoelens van ressentiment, rancune , .•. Deze tegenar
gumentatie gaat niet op, als men zou kunnen bewijzen dat 
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de thematische neutraliteit een eigen thematiek beantwoordt. 
Uit Descartes' twee eerste methoderegels - uit zijn 
"Regulae ad directionem ingenii 11 

- blijkt dat de geweldige 
openheid van de thematische neutraliteit (zijn eerste 
regel~ in feite een ~norme beperking inhoudt (zijn 
tweede regel) : enkel die objecten komen in aanmerking 
die toelaten erover zekere en onbetwijfelbare kennis 
te ve rwerven . 
Het bewijs van deze voorwaarde-stelling is reeds groten
deels geleverd in het levenswerk van Edmund Husserl. Hij 
wou aantonen dat iedere vorm van objectiviteit van objec
ten geconsti tueerd wordt door subjectieve "Leistungen", 
prestaties. De Husserliaanse fenomenologische reductie 
houdt op de eerste plaats het·~olgende in: men kan het 

kennisverschijnsel maar onderzoeken zonder het bestaan 
van de objectieve wereld te vooronderstellen. Hoe zou 
men kunnen zeker weten dat de objectieve wereld bestaat, 
als men het kennisverschijnsel zelf kritisch onderzoekt? 
Wanneer men deze 0bjectieve wereld dan toch vooronderstelt, 
dan begaat men een petitio principii : men eist dat wat 
men wil bewijzen, reeds bij het bewijs zelf op. Husserl 
probeert aan te tonen dat geen enkele kennisaanspraak 
kan gefundeerd worden tenzij op evidenties, d. w ._z. het 

tegenwoordig stel len van de zaken zelf. De vooral vanuit 
logische hoek gemaakte opwerping dater geen formeel evi
dentiecriterium bestaat, wordt juist toegegeven : de evi
denties bestaan niet op zichzelfj het zijn steeds beant
woordingen op een bedoeling, een intentie; ze zijn steeds 

op een za.ak betrokken. De ~le intentionele anail,s.e is 

een the:ina-onderzoek. Dcze voorwaarde-stelling blij ft 
formal istisch, zolang de s12_~~-fieke thematiek van de 
thematische neutraliteit niet wordt aangeduid. 
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J Indien de derde voorwaarde - de mogelijkheid van een ra-
Y tionele verantwoording van een gezichtspunt - niet vervul-

baar zou zijn, dan zou men bij de inlossing van de tweede 
voorwaarde in een oeverloos relativisme belanden. Als 
zelfs de objectieve kennis aan een perspectief gebonden 
is, dan vormt het relativisme een bedreiging. Dit relati
visme is vandaag erg populair, dit ten gevolge van de 
inwerking van de fenomenologie, die zelf de wetenschaps
filosofie, de taalanalytici en het structuralisme bein
vloed hee.ft. Men kan aan het relativisme ontsna.ppen door 
te vrageP. naar de rationale verantwoordin 2 an de keuze 
van een gezichtspunt. Het ver ·zen van een objectief ge
zichtspunt zou moeten verantwoord kunnen worden, ma.ar in 
zijn verantwoording zou het zelf moeten overstappen naar 
andere vormen van kennis. Ook de objectieve kennis zou 
zich op een subjectieve manier moeten verantwoorden. Hier
tegen zijn er grote weerstanden. Op het vlak van het sub
jectieve acht men apriori geen rationaliteit mogelijk. 
Wat gebo~den is aan de zinnelijke en zintuiglijke gevoelig~ 

heid van de mens, ~ou irrationeel zijn. 
Deze voorwaarde blijkt echter inlosbaar: 
a) Indien dit niet mogelijk zou zijn, dan zou geen discussie 
mogelijk zijn. Elke discussie zou anders een dovemansgesprek --- ---------------
zijn. Over objectieve feiten valt er niet te discussiëren; 
over het thema wordt gediscussieerd. De discussie draagt 
steeds over de motivering van de thematische keuze. 
b) De motiveringen voor gezichtspunten - en meer bepaald 
de al of niet bevredigende motiveringen van het objecti
viteitsideaal - werden reeds bediscussieerd, namelijk door 

de kritici __ Y.?:!!-.~~-Ç?r~11:a~~a~~~--J~!'.1._0_1!_ze_~-~l~, vanaf Kant en 
Fichte. Men heeft wel verschillende voorstellen van kri-
tiek op onze tijd sinds 200 jaar, maar onderling werden 
deze nog niet vergeleken en uitgediscussieerd. Martin 
Heidegger bijvoorbeeld heeft zich voornamelijk beziggehou
den met filosofiegeschiedenis en de verschillende filoso
fen onderzocht in het perspectief van de zijnsvraag. Hoe 
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werd door verschillende filosofen de zin van het Zijn 
bepa~ld? Dit perspectief moest volgens Heidegger achter
volgd worden, omdat anders niet inzichtelijk is wat 
heden op onze planeet 1s - dit is volgens Heidegger 
iets schrikwekkends, namelijk de techniek. Pogingen om 
op het vlak van de ve_:r§:~t-~99.rctÏ:_ng yap._g$.zichtspunten 
rationeel te spreken, bestaan dus reeds. 

De vierde voorwaarde hc11del t over de relevantie van de 

keuze van een g~zichtspunt of thema voor de waarheids
vreag. Het objectief gezichtspunt is zelf een subjec-
tief gezichtspunt1 Men zou hierop kunnen zeggen: in
derdaad, het is het gezichtspunt van de waarheict, van 
de kennis. Hieraan zou men kunnen toevoegen: misschien 
bestaat er wel een andere rationaliteit dan de obj ectivi
teit, rnaar deze kan ermee niet in konflikt komen. Jür-
gen Habermas redeneert in feite zo in zijn hoofdwerk 
"Erkenntnis und Interesse n. Het wetenschappelijk- tech
nis che gez ichtspunt moet aangevùld worden door het 
comrnunicatief-intersubjectief en het emancipatorisch ~ ,., 
gezichtspunt. Wij moeten leven met de bestaande wetenschap 
en techniek, a lso f het de b~ ste en enig _Jl1oge_lijke vorm 
van weten en omgang met de, diµgcn is. De wetenschap en 
techniek zou wel in dienst moeten gesteld worden van 
de emancipatieve doeleinden , maar op zich zijn ze niet 
ver~eerd. Het is duidelijk dat op zo een manier een wer
kelijke kritiek niet stand kan komen. 
Kan men aantonen dat de themavraag voor de waarheidsvraag 
zelf relevant is, en zich niet zoœaar daarbuiten en onaf
hankelijk ervan stelt, zoals Habermas zou menen? Op dit 
vlak zou nog ~~weldig veel werk moeten geleverd worden. 
Een eerste aanzet gaf Husserl met zijn intentionaliteits
problematiek; deze werd verder uitgewerkt door Aron Gur
witsch en Alfred Schutz. Ook bij Kuhn is het paradigm~
probleem een themaprobleem. Hier stelt zich het topisch 



35. 

waarheidsprobleem: volstaat het de waarheid te bepalen 

m.b.t, de f ormele kenmerken van oordelen, proposities~ of 

hangt alles niet af van waarover in een oordeel geoordeeld 

wordt? 
Nu laat _men ___ bij wetenschappeli)k werk de de fini ties ove~ 

aan subjectieve willekeur, omdat men zich de relevantievraag 

niet wil stellen. Deze subjectieve willekeur is niet door 
de objectiviteit te overwinnen, orndat ze er inherent aan 

verb onden is. Het gaat er niet om de rationalite it te ~~~
zwakken door emotionali tei t, maa~ e juist te versterken : 

er zijn thema' s die zich opdringen, die_bi_nnen de maatschap

pelijke context relevant zijn . Indien men zich niet t. o .v. 
de relevantievraag wil verantwoorden, vervalt de objecti

viteit tot loutere willekeur. 

-;\ Al de voorgaande voorwaarden hal en niets ui t, indien 
Y\) 
...-- men niet daadwerkelijk de kritiek zelf kan leveren. 

_ Zo'n kritiek valt uit mekaar in twee onderdelen : vooreerst 
1/de opga ve en omlijning va.n de -~_pecifieke t herna tiek van 
: objectie f -wetenschappelijk, onderzoek, en ten twee de, het 

-~/ -·achte rha len van de motieven van wetenschappelijk onder

zoek, ee n evaluatie ervan aan de hand van een verfelijking 
van het bereikte met de motie ven. In de 11 Kritiek der 

gr ondslagen van onze ti jd 11 werd een bij dr age gele verd om 

dit l aatste onde rdeel, de subjectieve kant v~n he t ob jecti-
- . - ··- -----· -- ---·· __ ., -- -· ··· - ··---· ----· --

vitei tside aa.l, te onderzoeken . De vereiste basis be g_:' ip~en 
voo r omlijning van de specifieke themata van het ob jecti vi

teits ideaal - de objectieve kant van het objectiviteitside
aal - we rden r eeds in net Aristoteles-boek "Das Grundle gende 

und das Wesentliche a aanr-eduid, mA.ar nie!_ ech~ __ aan ge~oond . 

Al deze voorwaarden van een kritische distantiërinr ten op
zichte van de wetenschap houden terzelfder tijd al verwi j

zingen in naar een alternati~f kennisbedrijf. 

* 
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§ 4. "Voorbee Zden" van een themakritiek 

Een themakritlek op de objectieve wetenschap zal ongewoon 

overkomen . Daarorn hier een schets van de reeds gemaakte 

themakritieken aan de hand van drie voorbeelden : Kant, 
Husserl en Kuhn. De term "voorbeelden" is echter onrechtw, 

vaardig, want Immanuel Kant (met als opvolgers Fichte en 

Marx), Edmund Husserl (met a ls navolger Merleau-Ponty) en 

Thomas Kuhn (en het beste uit de hedendaagse wetenschaps
filosofie) vertegenwoordigen on?-eveer alles water gernaakt 

is aan themakritiek. 

A, Immanuel Kant 

De "Kritik der reinen Vernunft " (A: 1781; B: 1787) is in 

eesentie een thematische kritiek op het wetenschapsbedrijf. 

Kai:t werd _echte!' tot hiertoe niet op die manier g:elezen. 
Kants centrale stelling is als volgt sarnen te vatten: Ob

jectieve kennis is perfekt mogelijk, maar ze is precies maar -- --- -- -- -- --- -- -
mogelijk om de prijs afstand te doen van de pretentie de 

·······-·· . .,_. _______ --·- ··-······-------------
dingen op zich, los van elke rnenselijke medebepaling, te 

kennen. Dit is een paradoxale uitdrukkingswijze - want is 
objectieve kennis niet kennis van de dingen op zich ? - die 

aanleiding p;af tot menif.:vuldige discussies in het Duits idea

lisme e.n materialisme (marxisme). 
Om objectieve kennis te bereiken moet men zich steeds base

ren op beginselen die verantwoord zijn juist door de doel·· 

stelling dat men daarrnee objectieve kennis bereikt. Deze 

l
beginselen zijn dus ~een ontol~gische en metafysische begin
selen die tot de realiteit zelf behoren. De objectieve ken

nis kan maar achterhalen water aan de realiteit objectief 

1r te kennën is. -~-:î:.E __ behoort tct ae reali tei t, maar het i~ n:!:._e..~ 
· volledig de realitei t. De noodzaak van de door Kant aange

haalde kennisbeginselen berust op de doelstelling : indien 
men objectief wil kennen, dan moet men slechts aan bod laten 
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komen wat aan deze kennisvoorwaarden beantwoordt. 
Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in een schets van 
de geschiedenis~a~d~wetenschappen, die Kant geeft in het 
"Woord vooraf" van de tweede ui tgave van de "Kri tik der 

reinen Vernunft" ( 1787). Daarin i s de centrale vraag:, hoe 
men met zi jn inzichten de zekere en veilige weg van een we
tenschap kan opgaan. De omwenteling die dan plaatsgri jpt , 
noemt Kant een revolutie. Kuhns tegenstell i ng tussen weten
s chappelijke revolutie en ' ncrmal science' loopt dus parallel 
met die van Kant tussen wete nschappelijke omwenteling en 
beveiligde gang van een wetenschap, Vanuit zij n centrale 
vraags telling onderzoekt Kant de logica ~ de wiskunde, de 
natuurwetenschap en tracht zijn bevindingen dan toe te passen 
op de metafys i ca . De beslissende omwenteling in de moderne 
natuurwetenschap - om ons tot deze t e beperken - beschrijft 
Kant a ls volgt : 
" "Wanneer Galilei ZJ.Jn kogels met een door hemzelf gekozen 

zwaarte het schuine vlak liet afrollen, of Torricelli de 
lucht een gewicht liet dragen dat hi j op voorhand gelijk 
aan een voor hem gekende waterzuil gedacht had, of nog 
later Stahl metaal in kalk en dit weer (B XIII) in metaal 
verande~de, do9rdat hij eraan iets onttrok.of terug btj 
voegde ~; dan g1ng alle natuurvorsers een licht op . ZiJ 
begrepen dat de rede slechts dat inziet, wat zij zelf 
volgens haar ont werp naar voren brengtj dat zij met prin
cipes volgens vaststaande wetten haar oordelen voorafgaat 
en de natuur moest dwingen op _haar vragen te antwoorden, 
en zich echter n1et door haar als het ware alleen als een 
kind aan een leiband te laten behandelen~ want overigens 
houden toevallige waarnemingen, die niet vol gens een 
vooraf ontworpen plan gemaakt zijn, ~n ' t gehee~ ~~n 
verband met een noodzakelijke wet, die de rede toch zoekt 
en nodig heeft. De rede moet met haar principes, waaraan 
alleen overeenstemmende verschijningen voor wetten kunnen 
gelden in één band, en methet experiment dat zij dien
over~enkomstig uitdacht, i n het andere, naar de natuur gaan , 

,wel om door haar geleerd te worden, maar niet in de hoeda
nigheid van een leerling die zich alles laat v66rzeggen 
wat de leraar wil, maar van een aangestelde rechter die 
de getui gen dwingt op de vragen te antwocrden die hij hun 
voorlegt. Zo heeft zelfs de fysica de zo voordelige re
volutie van haar manier van denken enkel en alleen aan de 
inval te danken dat (B xrv), overeenkomstig dat wat de 
rede zelf in cte natuur inlegt, dat in haar te zoeken (niet 



38. 

haar toe te dichten) wat ze van haar moet leren 5 en waar
van zij op zichzelf niets zou weten. Hierdoor is de na.
tuurwetenschap voor het eerst op de zekere gang van een 
wetenschap gebracht, daar ze gedurende zoveel eeuwen niets 
anders als een louter rondtasten was geweest. 11 (RV, B XII -
XIV; in eigen vertaling) 

In een voetnoot* voegt Kant hieraan toe : "Ik volg hier niet 

precies de draad van de geschiedenis van de experimentele 

methode, waarvan het eerste begin ook niet welbekend is", 

Men kan niets ~ ennen y_g_!} de_ l'!_~tuu~ tenzij _T(l~Il. h~t .. ~.!: z_~l.f 
l eerst ingelegd heeft. Het beslissende is dat men zich niet 

louter passief ~egenover de natuur moet opstellen, __ maar de 

nat~ur op basis van wel bepaalde vraagstelling~!!_moet onder
vragen. 
Een vraagstelling is een thema- stelling. Het is een subjec

tieve inbreng van thematische aard die aan elk~ vorm van . ... . . ... ·- . ·- ··- -.... . _ ................ -· - -

bevinding voorafgaat; dit beeft tot gevolg dat enkel nog be-
~-- - - - - --- ---=----- -

paalde antwoorden in aanmerking komen. Een themastelling - --
verschuift de situatie : er wordt een bepaald perspectief 
vastgelegd waarbinnen enkel nog bepaalde -antwoorden rnogelijk 
ziJn, Orn kennis te verkrijgen is volgens Kant deze vooraf

gaandelijke leiding door een thema-vastlegging steeds nood

zakelijk. De vraagstelling kan zich ook richten naar objec-
··· ,.__.-.. .. , .. _ --~ .... ------.. -------..... -~ -- - .. 

tieve wetmatigheden. Men krijgt dan slecbts te kennen wat 
aan deze eis van objectieve wetmatighe id beantwoordt; andere 

mogelijke antwoorden worden uitgeschakeld. 

Volgens Kant zijn dus objectieve wetmatigheden wel kenba.ar 

en dit niet ten gevolge van een vervalsing rnaar wel van een 

bepaalde themakeuze. De antwoorden op de~e2 raaiLnaar ob 
jectieve wetrnatigheden bepalen echter niet de dingen cp zich. ------= -- ---. . .. 
Waarorn zouden trouwens deze dingen zich richten naar onze 
kenniseis ? 

De juistheid van Kants wetenschapstheorie kan hier niet aan
getoond worden, maar we vinden hier wel een eerste benadering 

van de objectieve wetenschap vanuit een thema-kritisch stand

punt. Wat de thematiek van de objectieve wetenschap zelf 
betreft, vinden we hier reeds enkele aanduidingen. De doel -
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stelling van een zekere, beveiligde gang van de wetenschap , 
is zelf kenmerkend voor de specifieke thematiek van de ob
jectieve weteaschap, namelijk zelfbeveiliging, een ononder

b_roken..L cumulatieve verrij_kin..§_ van ~ eze k~_nnls. Het sterkst 
heeft Kant dit toegelicht door de eigenlijke beginselvoorop
stellingen af te leiden uit het feit dat ze moeten vooropge
steld worden terwille van de mogelijkheid van ervaring . 

'

Kants ervaringsbegrip is echter niet zomaar een begrip voor 
eender welke zintuiglijke gewaarwording. Een ervaren iemand - -
1s voor hem niet iemand die dit of dat gewaarwordt, maar 
juist iemand die zijn gewaarwordingen betrekt op een object . 
Het is iemand die weet dat de trein van 19h31 naar Sint-Ni
klaas altijd tien minuten te laat is. Het betrekken van ge 
waarwordineen op een o~ject kan alleen door denken, ~iet 
door gewaarwording. Ervaring beantwoordt voor Kant - en 
daarmee is ook de specifieke thematiek van obJectieve kennis 
aangeduid - aan een kennisintentie die gericht is op het 
voorspelbare, op basis van een aantal gewaarwordingen : "dit 
is zo, en kan niet anders zijn". Dit laatste vooronderstelt 
echter dat men kennis heeft van de oorzaken. (Hier ligt ook 
het Platoonse verschil tussen juiste mening en kennis.) De 
thematiek van de objectieve wetenschap is die van het aprio
risme. Alle wetenschappelijke kennis heeft tot doelstelling -iets met zekerheid en veilig op voorhand te kunnen voorspel-
len. Volgens Kant kan er geen andere intentie op het vlak - -- -- --- -- - -
van de kennis zijn . Er bestaan volgens hem wel andere inten
ties, maar niet op het vlak van de kennis, maar bijvoorbeeld 
op inoreel vlak . HJer geldt dan echter niet de categcrie van 
de causaliteit, maar die van de vrijheid. 

B. Edmund Husserl 

Reeds in de eerste paragraaf van z1Jn werk "Die Krisis der 
europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phâno
menologie" waarvan het eerste gedeelte in 1936 verscheen, -
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schr~ft Husserl : "De strengheid van de wetenschappelijkheid 
van a deze disciplines, de evidentie van haar theoretische 

presta ies en hun blijvend dwingende successen, staat buiten 
vraag:." (Husserliana VI, p, 2; in eigen vertaling.) De ob

je4tiviteit van de moderne wetenschap wordt door Husserl dus 
niet in twijfel getrokken. In de tweede paragraaf schrijft 
hij echter: 

11 Misschien echter datons toch vanuit een ander beschou
~ingsperspectief, namelijk uitgaande van de algemene 
klacht over de krisis van onze kultuur en over de rol 
die daarbij de wetenschappen wordt toegeschreven, motie
ven WQrden aangegeven, orn de wetenschappelijkheid van 
alle wetenschappen aan een ernstige en zeer nood2akeZijke 
kritiek te onderwerpen, zonder daarom haar eerste, door 
de recht~atigheid van haar methodische prestaties niet 
aanvall:.e.re zin van wetenschappelijkheid ~ prij s te 
geve n," ( Huss. VI, p. } , in eigen vertaling) 

Hierin wordt de basistendens van dit werk weergegeven; name
lijk een kritiek op de wetenschappen te formuleren vanuit de 

1 thematiek. In de neg:ende paragraaf die handelt over "Gali

lei ' s mathematisering van de natuur", vinden we in onderdeel 
h - met als tussentitel : "De leefwereld als vergeten zins
fundament van de natuurwetenschap 11 

- volgende alinea : 

«Nu echter is het hoogst belangrijk te letten op een zich 
reeds bij GaZiZet voltrekkende substitutie door de m~the
matisch onderbouwde wereld van idealiteiten voor de enig 
werkelijke, de werkeli jk waarnerningsmatig gegevene, de 
steeds ervarene en erva~rbare wereld - onze al ledaa@le 
leefwereld. Deze substi tutie isaanstonds door cte navol
gers, door de fysici van alle nakomende eeuwen overge§rfd.« 
(Russ. VI, p . 48- 49 , cursivering door Husserl, in eigen 
vertaling .) 

De objectiviteit wordt door Husserl niet betwist, maar ze is 

volgens hem bereikbaar door een mathem_a~~-~9.0~_. e:e~~ ~~-~~-e-~!_'_de 
wereld van ideali teiten, die zich duidelijk onderscheidt van 

dat wat we onze alledaagse leefwereld noemen. In naam van 
de objectiviteit van deze gesubstrueerde wereld wordt ze in 

de plaats gesteld van onze al ledaagse leefwereld~ alsof tus
sen beide geen enkel verschil is. 

"Zo stopt dan al de georuikelijke (of ook "filosofische") 
bezinning vanuit het technisch werk op haar eigenlijke 
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zin steeds bij de geidealiseerde natuur, zonder de bezin
ningen radikaal door te voeren tot op de uiteindelijke 
doelstelling die de moderne na tuurwetenschap met de van 
haar onafs ~he idelijke meetkunde, die uit het voorweten
schappelijk leven en zijn omgeving ontspruit, vanaf het 
begin zou moeten dienen, - een doelstelling die toch in 
dit Zeven zelf zou moeten liggen en op haar leefwereld 
zou moeten betrokken zijn." (Huss. VI, p. 50, cursivering 
door Husserl, in eigen vertaling.) 

De geobjectiveerde idealiteiten kunnen maar hun zin hebben 
in een bepaalde doelstelling. De wetenschap is maar gegroei d 
uit de leefwereld, bijgevolg moet de wetenschap beantwoorden 
aan een doelstelling binnen de ze leen~ereld. 

"Wat brengen we met haar ( de fysica) werkelijk tot stand ? 
Juist een in het oneindige uitgebre id vooruitzicht. Op 
vooruitzicht, we kunnen ook zeggen, op induktie berust 
alle leven." (Huss. VI, p. 51, cursiverinF door Husserl, 
in eigen vertaling.) 

"Het ideeënkleed heeft tot gevolg, dat wij voor ?Jaar zijn 
aannemen wat een metho~e is - daarbij. om de ruwe vooruit
zichten die oorspronkelijk alleen mogelijk zijn binnen 
het binnen de leefwereld werkelijk ervarene en ervaarbare, 
door 11 wetensohappe'lijke" in prog..ressus in infinitum te 
verbeteren : . .. " ( Huss. VI., p. 52, cursi vering door 
Husse r~ in eigen vertaling,) 

De opwerping dat de wetenschap haar superioriteit bewezen heeft 
door haar voorspellingsmocelijkheden, en ze~aar haar verant
woordin~ vindt , is irrelevant : daarvoor doet men toch aan 
wetenschap, dit maâkt toeh haar verschil uit met andere ken-,,. 

nisvormen. De voor de motivering belangrijke ~ agis : waarom 
moeten we zo vergaande vooruitzichten hebben over die bepaalde, 
wetenschappelijk bestudeerde objecten? Ook in het alledaagse 

leven maken we gebruik van voorspellingenJ maar we weten ook 

zeer goed dat het o_nvoorsJ?elbarE:_.~~~~-~~~t en dat we daarrnee 
ook rekening moeten houden. Het onvoorspelbare vormt wel het 
hele terrein van het gevaar, maar ook van onze kansen. De 
wetenschap wil niets anders kennen dan het voorspelbare; ze 
kan dat dan ook rnaar door van al het subjectieve af te zien. 
Het voorspelbare is een eigen thematiek naast andere mogel ijke . 
De wereld is toch rneer dan een systeem van voorspelbaarheden. 
Wat met de geschiedenis, het c ontingente, het ... toevalli~_ wat 
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met de invloed van de menselijke 'mentaliteit' ? Het gevolg 
van de vervanging van de realiteit van de leet'wereld door 
die van objectieve, mathematische wetmatigheden is dat men 
de gevaren niet meer onderkenct;., Dat de Derde Wereldoorlog 
een atoomoorlog zal zijn, is wetenschappelijk-exact niet te 
voorspellen. Het gevaar ervan wordt er echter niet_door op
geheven. De resultaten van de onderzoekingen van de Club 
van Rome zijn_E._iet minder dwingend orndat het al l emaal niet 
helernaal zeker vaststaat. Het gevaar wordt juist groter_,_ 
daar waar men het niet kan voorspellen. De voorwa arden waar
onder wetenschappelijke voorspellingen op~aan,_zijn meestal 

niet_ in ...9-e werkelijkheid ~-~~we_zig, _e~-~~~-~E__?.1-_~~~-~-~~~-f in 
de laboratoria. Door de mensen die louter objectief hande-

len, kan een fantasti~-~-~---Y.~.?-~spel~are __ ~ereld tot stand ge
bracht worden: een fantastische monotonie die volstrekt 
voorspelbaar is. Dit heeft echter tot gevolg, dat men zich 
beperkt tot structurele idea liteiten, dater moeilijkheden 
in de menswetenschap optreden : de mens is onvoorspelbaar , 
dater een volstrekt onbegrip van onze weten~chapp~lijkheid 
ten opzichte van het historische heerst, Het onvoorspelbare -------- ·.-· ---~ .. --.. ---- ..- -- - -
of niet- volmaakt voorspelbare wordt steeds meer aan de irra-
tionaliteit overgelaten. 

C. Thomas S. Kuhn 

Kuhns benadering van de wetenschap is interessant omdat hij 
t 

vanuit een enigszins ander-e hoel{ dan Kant en Husserl tot ana
loge bevindingen komt. (Kuhn heeft echter wel gewerkt aan -de hand van o.a. de wetenschapshistorische onderzoekingen van 
Alexander Koyré, die een Husserl-leerling was.) 
Een nadeel van Kuhns benadering is dat het fundamenteel onhis
torisch is, in tegenstelling tot Kant en Husserl : Kuhn gaat 
theoretisch te werk; hij heeft het over de 11structuur11 van 
wetenschappelijke revoluties . (De term "structuur" is een ...,. 

moderne versie van de 1 verouderde 1 ~ theoretische termen 
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"het we zen" of "het invariante".) Kuhn hee ft het over ideële 
entiteiten en niet over de geschiedenis zelf. 
Kuhn heeft oog gehad voor het feit dat de eigenlijke princi
pes van wetenschappelijk onderzoek van .E_aradigmatische aard 
zijn. Een paradigma is een leidinggevend therna. Een para
dig,na is een theo~_?.e __ 9f __ ~X'l(_~_Fime_!l:~ dat door he_t fei~ dat ze 
of het slaagt in de oplossing van e~n_ probleem, een voorbeel
dige functie voor het nakomend wetenschappelijk onderzoek - ----------~-----
vervult. Het is dus niet zomaar een vooropstelling. 

0 (Paradigma 's) zijn de bron van de methoden, het probleem
~~ld, en de oplossingscriteria, die door een rijpe weten
schappelijke gemeenschap op een bepaa ld tijdst i p aanvaard 
worden. Daaruit volF;t da t de opname van een nieuw para
digma vaak een herdefiniëring van de overeenkomstige we
tenschap noodzakelijk maakt. Sommige oude problemen kun
nen verschoven worden naar een andere wetenschap of ver 
klaard worden als volledig "onwetenschappelijk". Andere 
problemen die voordien niet bes tonden of triviaal waren, 
kunnen, met een nieuw paradig-ma, de werkelijke archetypes 
worden van belangrijk wetenschappelijk onderzoek . Wanneer 
de problemen veranderen, verandert ook het criterium dat 
een werkelijk wetenschappelijke oplossing onderscheidt 
van een louter metafysische speculatie, woordspel of wis
kundig spel. De normaal-wetenschappelijke traditie die 
voortvloeit uit een wet enschappelijKe r evolutie, is niet 
alleen incompatibel (onverenigbaar) maar vaak werkelijk 
incommensurabel ..(.Q_na-erling onÎneetb aar) -met dfe d ie voor
a t:ging-. " (Kuhn, The structure of scientific revolutions, 
International Encyclopedia of Uni f ied Science, Vol . 2, 
nr . 2, Second enlarged edition, 1970, p. 103, in eigen 
vertaling ) 

Het beslissende wat Kuhn te zeggen heeft, is precies dit : 
het zijn eigenlijk de pa r adigma's die op vo0rha nd bepalen 
wat een wetenschappelijk probleem is en wat als een weten
schappelijk aanvaardbare oplossing ervan in aanmerking kornt. - ---- --
Dit tegen de algemene voorstelling dat het zou vaststaan wat 
een wetenschappelijke oplossing is, en men vanuit voorafgaande 
criteria kan bepalen of de gegeven oplossingen voor bepaalde, 
zich stellende problemen wetenschappelijk zijn of niet. Vol
gens Kuhn heeft dit tot gevolg dat wetenschappelijke theorie
ën die gebaseerd zijn op verschillende paradigma's niet eens 
incompatibel zijn, maar zelfs incommensurabel. Ze geven ant-
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woorden op verschillende vragen. Een systeem van stellingen 
uit een paradigma wordt niet ontkend door andere stellingen 

uit een ander paradigma - een paradigma bevat nu eenmaal an

dere vraagstellingen. Er zijn geen louter wetenschappelijke 

criteria die bij de weerlegging van een paradigma in aanmer
king komen. 

Een paradigma is niets anders dan een themabepaling. Bepaalde 

problemen en bepaalde oplossingen worden door haar vooruitge
schoven. Een bepaalde thematiek duidt aan welk soort oplos

singen er bevredigend is. 

Kuhn wou onderscheiden tussen periodes van wetenschappelijke 

revoluties en periodes van normale wetenschap. Normaalweten

schappelijk onderzoek dankt zijn cumulatieve successen aan 

het fGit dat ze juist die problemen kiest die door haar tech
nieken en methodes kunnen opgelost worden. Een paradigma

strij d ontbrandt j uist ~.ê:nneer .. -~t- geer.!__..QP_losbar~_ P-r.QRJ_~J!.l.~n 
zich voordoen. Door het feit dat paradigma 1 s incompatibel 

en incommensurabel zijn, zou de wetenschap ~chter de ~blik 
moeten geven dat ze niet cumulatief is. Kuhn komt echter op 
het einde van zijn werk tot de verle~enheid zich de volgende 

vraag te stellen: 
"Als deze beschr·ijving: ook maar enigszins de wezenlijke 
structuur van de voortdurende evolutie van een wetenschap 
gevat heeft, dan zal het tegelijkertijd een speciaal pro
bleem gesteld hebben : Waarom zou de onderneming , zoals 
ze hlerboven geschetst is, bestendig vooruitgaan op een 
manier dat, bijvoorbeeld kunst, politieke theorie of fi
losofie het niet doen? Waarom is vooruitgang een voor
deel dat bijna uitsluitend gereserveerd is voor de acti• 
viteiten die we wetenschap noemen ? 11 (Kuhn, o.c., p. 160., 
in eigen vertaling) 

De wetenschap heeft een bestendige cu.mulatieve opeenhoping 

die men in andere disciplines niet kent. De wetenschappelijke 

revoluties zouden dan toch cumulatief zijn. Kuhn probeert 

dit probleem op te lossen door Darwinistisch te worden. 
"De analogie die de evolutie van organismen verbindt met 
de evolutie van wetenschappelijke ideeën kan gemakkelijk 
te ver doorgedreven worden. Maar met betrekking tot de 
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kwesties die in deze slotsectie aan bod komen, i s ze zo 
goed al s perfect . Het proces dat in sectie XII bes chreven 
werd als de resolutie van r e vol uties is de se l ec t ie bij 
konflikt binnen de wetenschappelijke gemeenschap van de 
meest gesohikte manier om toekomstige we tenschap te be
drijven." (Kuhn o . c., p. 172, in eigen vertaling) . 

De Darwi nistische theorie, di e volgens Kuhn toch ook para
-<.,\I-"'-' '-

di gmatisch zou moeten bepaald zijn, is ___!; ~-~~ __ nie_t int.~rp
1
91eer-

• ' 1 baar naar andere ___ geb1.eden ____ dan __ d1e ___ van _ de ____ levende weze ns. 

Waarom zou de Darwinistische wetten ba_sisyte~~~n, .Y~!l al}e~ zijn ? 

1 I<uhn duidt echte r misschien wel aan_~~~---~!'--~~-~~ w:~ri_l{_~!~.J-~. t,_i_fl:~ 
nen het wetenschapsbedrijf afspeelt : de wetenschap wordt be-

- - - - - + ' •••• •• ·~., • - .. - · · ••• · -- · - - · · - - -· ·--- - - -

dreven omwille van de wetens chap; een paradigrna wordt verkozen 
omdat het verder wetens chappelijk onderzoek maakt. Wat is - ...... -·~ _ .._ ________ ... -····-- --· --

t ro uwens met "toekomstige wetens chap i: bedoeld ? Wordt een pa
radigrna ve rko zen omwille van toekornstige wetenschappe lijke 

revoluties of omwille van toekornstig normaalwetenschappeli jk 

onderzoek? Kuhns antwoord is : de beslissende wetenschappe
l ijke vragen zijn .. deze die de verzekerde gan_g_ y_a; .de we...t.en:::. --- -1 schap ___ Y-~~tlegg_en . Een paradigrna wordt dus gekozen door een 
s oort s uperparadigma , namelij k de ~ekerheid, het cumulati e f --

' karakter , de vooruitgang . Eris dus geen tegenstel ling tussen 

objectivi teit van de wetenschap en de paradigmatische veran

der ingen. De objectiviteit _i~ het proto-paradigma. Wat is 
t rouwens het verschil tussen de Ptolemais che en Copernicaanse 

astronomie ? De Copernicaanse ie objektiever . Ptolemaios 

b leef geùonden aan e en menselijk gezi chtspunt , namelijk de 

l
aarde. Copernicus bekeek het fj.rm~m;nt -~~afha~k~lijk· ;;~~it 
zichzelf . Een par adi gma wordt dus gekozen omda t ze een ho

ge_r ~ ~~aad .Y?-n ~~-J-~~-~~yi t e i t gar andeert. 
Kant zou t egen Kuhn opwerpe~ dat hij blijft vasthouden aan het 

obj e ct iviteitsideaal en dat di t zelf reeds een paradigmatische 

keuze is . De ze keuze moet zich ook verantwoord~n .. 

* 

* * 
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HOOFDSTUK I HET VERIFICATIEPROBLEEM 

§1. Inleiding 

Dit hoofdstuk omvat in fe ite een eenvoudige redenering met 

een major, een minor en een conclusie. De major van deze re 

denering i s : objectiviteit valt niet te staven op_ve ri f i catie

of falsificatieprocedur~s, dus nie ~ i!]_ de cor:te_xt_ of j~stifi-.
cation. Binnen de context of justification tracht men een 
voorgestelde theorie of hypothese te bewijzen. De context of 

justificat1on onders cheidt zich van de c-9ntext_ of discovery, 
waarbinnen men aan een hypothese of theorie komt . De minor 

van de redenering is : alle twij fels die van wetenschapsfilo
sofische kant naar voren worden gebra cht met betrekking \ot ------- -- - - ..... .. . . · · ·-· ··- · .. .... . ... , -- ·· -

de feitelijke objectiviteit van ~etensch?:p~e l ij l_{~_ ~enn:i:_s, 

hebben ~ nkel _9un oorsprcng il'l __ ~e __ _\:l~_tslui ~e_!lc'.!-e_ studie van de 

context of j·J.sti fj. ca tio,n... 

C De conclus i e van de redenering lui dt : gezien het bestaan van 
..,_ . .-" ---- --- --- - --

de objectiviteit - de fenomenale objectiviteit van de weten-· 

s chap - moet deze haar fundering hebben in de context of ~is 
c_overy . Uit dit hoo fds tuk moet. o.a .. blijken of' de objectivi-

,; , .. ·. · -·· 
teit in de ~~:1:~e ~_t _~_fd_~s-~9_'!~E ~ 1t e staven i s., en of deze niet 
- zoals men tegenwoordig binnen de we tenschapsfilosofie denkt -

irrationeel is. Indien de f enomenale objectiviteit va n de we-
tenschap slechts schijn zou zijn, da.n zou moeten ve rklaard 

worden hce dat het komt dat men deze schijnindruk hee f t. Zo 
moe t ook iemand die niet gelooft in het bestaan van de mense
li j ke vri j heid, verklar en hoe dat het komt dat mensen de illu

sie van vri jheid kunnen hebben. 
De major en de minor van deze redenering worden in het verdere 
verloop van dit hoofdstuk toegelicht en aangetoond aan de hand 

van een aantal representatieve bijdragen uit de recente weten

schapsfilosofie, namelijk K. R. Poppe r , A. De Groot, T.S. Kuhn 
en P. Feyerabend. ~~;~ 

In de major wordt beweerd dat de objectiviteit van de weten-
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schap niet te staven valt op verificatie- of falsificatiepro

cedures. De werkwijze van een verificatiemethode is als volgt 
men t r acht een theorie of hypothese te _bevestigen_door eruit 

g~yo;tgtr.~kkin_gei:i: ~f .. t .~ J:~:t~~n t _oy ~p een punt dat ze vergelijk
baar worgen met observee r bare feiten. Deze feiten wo rden 

weergegeven i n zogenaamde _protokolzinnen. Als er overeenkomst 

is tus sen de gevolgtrekkingen en de fei teE, ~.?:~. ~-~- _d,e -~~~o-~ie 
of hypothese geveri fi~d . . , Onder veri ficatie wordt soms., l;>ij 

voorbeeld bi j Schli ck , farnap e n Nagel, enkel de vergelijking 

tussen d_e. gevol_g_t~ekk~_ng_en_ --~~-- _s:!~_Y.:t:~!91<~)..~in~~n _ve.F._St5'-an. 
Men spreekt van confirmatie wanneer niet alle ~e~ol~trekkingen 

kunnen geverifieerd wo~den . De confirmatiegraad is dan de 
verhouding tusse n he t aantal positieve verificaties en het 

aantal mogeli jke gevolgtrekkingen. Een hypothese waarvan 5 

van de 7 mogelijke ge vol gtrekkingen posi tief geverifieerd zi jn 

(of kunnen wor den) , heeft een confirmatiegraad van 5/7. In 
ge val van een mislukte confirmatie spreekt men van disconfir
matie. 

Het klas~iek nec-positivisme - de Wiener Kreis, me t o.a . 
.,_...,,-, 

.' .. --~ri-Schlick , / Reichenbach e_n 9a:rnap - heeft daadwerkelijk gemeend 

dat de obj ectiviteit van de we tenschappelijke kennis wel de ge

li jk op verificatie- of confirmatiepr ocedur es kan gefundeerd 

worden. Ernest Nagel heeft op rnoeilijkhe den binnen de ze pro

cedures gewezen. Karl Popper heeft in zijn "Logik der Forschung" 

een definitieve genadeslag aan het verificationisme toegeb racht. 
Te gen het verificationisme is op te werpen dat de methodes on-

A ,, 
bevredigend zijn zowe l wat hun vertrekpunt, wëg_als r esultâat 
be treft. 

1. Wat hun vertrekpunt betreft. Men vertrekt van een voorop

ge s te l de hypoth_ese , die willekeurig en onberedenee rd is. Hoe 

men aan deze hypothese gekomen is, wordt buit en beschouwing 
ge laten. De context of discovery wordt a ls een terrein be 

schouwd waar de irrationaliteit hoogtij viert. Een pro cedure 
die gebaseerd is op een ongemot ivee rd uitgangspunt, i s proble

matisch . Principieel is een hypothese dus irrationeel van aard. 
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Een principe is namelijk het eerste waarvandaan iets i s, wordt 

of gekend wordt. De ze princi piël e irr ationaliteit van hypothe

ses hee f t gevolgen. Een_ -~~po_t-9~~~~ . w?rdt V<?,?._r <?,_p~esteld., niet 
omdat men ze als juist beschouwt - ze moe t namelijk nog geve 

rifieerd worden -:, maar t oc h als ll~ i dinggevende f vraagstelling . 
Rond de ze vr aagstelling wordt het onderzoekswerk geconcen-.. . .. . ~ 

1 
treerd. Dit kost e chter geld, ....... ~--~j d en moei te .. Op / soci aaï] 
vlak l aat de i r rational i te i t va!! de vraagstellin~--~ich dus 
duidelijk voelen. Men zou op een ratione l e manier tot een 

vraagstelling moeten kunnen komen : de vraagstell i ng zou so

c i aal verantwoord moeten worden . Vo l gens het verificationisme 
bestaat er echter in de context of discovery geen rationali

teit. Alle rationaliteit hangt volgens de verificationisten 

af van de toetsing die achterna kornt . 
2 . De weg van de verificatiemethodes is twijfelachti g . 
a) De proposities die uit de hypothese afgeleid worden , wor

den vergeleken met obse rveerbare feiten . Maar enkel met fei--- .... , ... . ······-· ·- - --··-· ----······ ··-- ··· ________ .,._ -· 
ten die op voorhand geselecteerd zijn, ~amelijk deze die weJ 
of niet in overeenstemminr kunnen zijn met de proposities . .........,. ---- - ------ -- --
Dus enkel die feiten komen in aanmerking die pos i tief of ne -

gatief beantwoorden aan de proposities . Andere feiten komen 

niet in aanmerking. De feiten worden dus ~eselecteerjLJ b) 
Niet alleen worden de feiten geselecteerd, maar ze worden ook 

~e~la~tst _gesj tu~d . Ze~schi jnen op een bepaalde plaats 
binnen het logisch deduktiesysteem. De fei ten worden van me€t 
af aan binnen de verificatieprocedure geschikt . Plaatsen heet 

- - --

l
in feite interpreteren i men l egt çepaalde verbanden tussen 

de feiten . De weg van afleiding vooronderstelt dus een plaat

sin~ en interpretatie van de feiten~ hun relevanti e hangt 

i hier van a.f . c ) De fei ten moeten dikwij ls - hoe meer de we

f tenschap vooruitgaat _- eerst gefabriceerd worden. Door om-
standi g laboratoriumwerk moeten ze geproduceerd worden. Een 
vrije val is geen alledaags observeerbaar feit. De omstan

dig:heden waarbinnen een hypothese of theorie experimenteel 

onderzocht worden, ~oet~n_f.ernaakt worden. De feiten worden 



ad hoc gefabriceerd. De leidraad voor deze fabricatie is de 
hypothese zelf. De vraag is dan ook gerechtvaardigd: in hoe

verre niet de verificatiemethodes de feiten die een hypothese 
moeten bevestigen, - letterlijk - fabriceren? 

De voorgaande opwerpingen wat het ui tgangspunt en de weg van 

de verificatiemethodes betreft, zijn min of meer bij verschil
lende hedendaagse wetenschapsfilosofen terug te vinden. 

3. Wat het resultaat betreft, kan men volgende opmerkingen 

ma.ken. Indien de verificatie lukt > wat wordt er geverifieerd ? 

Toch niets anders dan dat de hypothese een mogelijke verkla

ring van de feiten oplevert. De hypotbese kan volstrekt vol
doende zijn om de fei ten te verklare ~ . Dat een verldaring 

voldoende is, wil echter nog niet zeggen dat de feiten nood
zakelijk zo verklaard moeten worden , noch dater geen andere -- -- ---- -- --- --
verklaringshx__potheses rnogeli j k zijn. Houdt de hypothese die 
voldoende blijkt om de feiten te verklaren, ook de juiste ver-

- -
klaring in. Dat de straat nat is, kan verklaard worden vanuit 

de hypothese dat wanneer het regent, de straten nat zijn. 
·- . --- -·· . --··--- --··~- ···-- --··---··----·----------·------·-·--

Maar de straat kan toch oot nat zijn, omdat iemand ze gekuist 

heeft, of omdat de waterleidinr, is gesprongen 1 of omdat de 
sneeuw die er lag gesmolten is, •.. Enkel wanneer men zou kun

nen aantonen dat een andere verklaring niet mc ~ li~ is, dan 
zou de hypothese (noodzal<:,e l i ~ i.jn. Isaac Newton eiste van 

een verklaring dat ze n 1et alleen voldoende zou zijn, maar ook 

waar~e hypothese t m = 2 1 2 is voldoende (het aantal tanden 
van een mens is gelijk aan tweemaal het kwadraat van het aan

tal van zijn ledemate ) , maar is duidelijk niet relevant, en 
dus onwaar. Deze sterke eis aan verklaringen wordt vandaag 

niet meer gesteld in de wetenschappen die ,..,erken metf:modeIIenl 

De opbloei van de modellen is begonnen met het atoommodel van 
Niels Bohr) Bohr stelde echter zelf dat zijn rnodel slechts 

een1mo~e lijke ~erklaring was , en dat een atoom er zeker zo 

niet uitzag. Modellen zijn slechts voldoende verklaringen, 
die daarom nog niet waar zijn. Men kan verschillende verkla

ringen voor dezelfde fenomenen hebben. Dit kornt voort uit 
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1 

het feit dat ge'.!:_~_J_ke verschijnse l en verschillen~oorzak~n 

kunnen hebben. 

Op de poging - door Karl Popoer - om de objectiviteit van de 

wetenschap in de context of justification te funderen, maar 

nu uitgaande van l falsificatie ~ i.p.v. verificatieprocedures, 

kan men twee opmerkingen maken. Volgens Popper mag een hypo-
è\l - -
J these niet door de feiten tegengesproken worden. Zijn falsi-

ficatieëis houdt dus geen overeenstemming~ maar afwe zigheid 

van tegenspraak tussen de gevolgtrekkingen uit een hypothese 

of theorie en de protocolzinnen in. a) De falsificatie van 

een hypothese of theorie - als ~e _tenminste_al_~rincipi eel 

falsifieerbaar zijn - houdt echtcr geen verificatie in. De 

falsificatie kan de verificatie nie~ ervangen. Men verzeilt 

met de falsificatieëis in het domein van de verbeelding. Kuhn 

en Feyerabend hebben dit nadrukl<elijk aangetoond. b) Stel dat 

de falsificatie lukt - dater dus geen enkel feit in tegen

spraak is - dan heeft men slechts de bevestiging dat de voor

opgestelde hypothese niet rechtstreeks door de fei ten wordt - - - -
tegengesproken. Dit betekent toch niet dat2~ _me~lkaar 

overeensternmen. 

De objectiviteit van de kennis · niet in de context of justi-

fication te funderen. estaat te veel interne manipulatie. 

Verificatie- en fals~--catiemethodes funderen de objecti vi tei t 

niet. 

In de minor wordt gesteld dat alle twijfels die vanuit weten

schapsfilosofische hoek met betrekking tot de feitelijke ob

jectiviteit van wetenschappelijke kennis wordt naar voren ge~ 

bracht, gebaseerd zijn op een uitsluitende studie van de con

text of justification. Later worden de bijdragen van de weten

schapsfilosofen aangehaald en wordt er ten dele beroep op ge

daan, ten dele kritiek op uitgesproken. In deze inleidende 

paragraaf past het een algemene stellingn_§l-me ten opzichte van 

de wetenschapsfilosofie te formuleren. 
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1. Voor zover er hier kritiek op de wetenschapsfilosofie 

gegeven wordt., mag deze __ ~j.et_.~-~..r~·rn.rg __ J'J'.Qrden met de eigenlijke 
wetenschapskritiek. Eris een verschil tussen kritiek op 
het wetenschappelijk onderzoek e n een kritiek op reeds be

staande ve rklarings- en bestrijdingspogingen van deze weten
schap in de wetenschapsfilosofie. Kritiek op de wetenschap 

is _g:een kri tiek op de wetens chaps filosofie - die trouwens 
zelf op een flauwe manier anti-wetensch,a.ppelijk is. De kri-

:tiek die hier op de wetenschapsfilosof ie gegeven wordt, is 

ook een themakritiek: aan de wetenschapsfilosofie wordt 

voorgehouden dat ze een gebrek aan thematisering _van de con
text of discovery heeft. 

2 . Onder wetenschapsfilosofie wordt meestal iets verstaan 
als een bepaa.lde stroming erbinnen. Wetenschaps filosofie 

en wetenschapskritiek bestaat niet alleen in de stroming die 

uitgep;aan is van de :w~ner Kreis en het L_Qf'~ Posi ti vi~e., 
niet alleen in de U.S.A. en bij Amerikaans ~eschoolde Euro

,eanen. Voordien bestond er reeds een wetenschapsfilosofie 

bij K~!?-_! ·' Fichte, Heg-e~n Engels, zel fs meer nadrukkelijk 
i _n de fenomenologische school .? hoofdzakelijk bij Husserl, 

Aron Gurwitsch en Merleau-Ponty en hun respectievelijke op----
volgers. De wetenschapsfilosofie die uitgegaan is van de 

Wiener Kreis neemt echter meesta l van deze andere wetenschaps
filosofische s t;romingen geen __ kennis. Gemakkelijkshalve en 

om aan te sluiten bij een nu gebruikelijke terminologie, wordt 

hier verder onder wetenschapsfilosofie t och de stroming die 
uitgaat van de Wiener Kreis bedoe l d, dus Popper, Kuhn, Feyer

abend, Lakatos,_ •... 

Met betrekking tot de minor, bes taat er in de wetenschaps
filosofie de vreemde neiging hun eigen denken over de weten-

schap te Y.e r e~~ze~yig~-~ ... f!i5:~. ~E: .. w.e_~~n..sc.~~2--.~-~.lf. Tot taak 
stellen ze zich de opheldering van het wetenschapsbedrijf 
- wat toch niets anders kan betekenen dan het verklaren van 

de fenomenale objectiviteit van de wetenschap. De weten-- ---- --
schapsfilosofie komt echter bij de vervullin~ van deze taak 



52 . 

in moeilijkheden: de objectiviteit van de wetenschap is 

nie t ___ ~e .Y.E: rk_lar~-~ op _ _ g}:qn9: V§:rl __ yert f_ic~_tt~. _ (Popp_~;r_)_, __ en ook 

niet op grond van falsificati e (Kuhn e n Feyera~end ). Omdat ... - - . ·- -- - ... . . ,. . . . .. . . - . 

de wetenschapsfilosofie hierin niet slaagt, stelt men dat 

de wete nschap zelf niet objectief is . De wetenschapsfilo
s ofen zouden dan toch moeten ophelderen waarom de wetenschap 

dan obJ.e c~ief overko.mt, hoe dat de z~ s chijn mq_gelijk is. 
Als iets niet verklaarbaar is door een b epaald model, bete

kent di t toch niet dat het niet bestaa t. 

De conc lusie, waarin wordt geste ld dat de f e nomenale objec

tiviteit zich moet funderen in de context of discovery -
wordt besproken in het volgende hoofds tuk. Voorlop i g kan 

hier al ge ze gd worden dat de beste aanwijzing voor het be
s taa n van een r a t i one le methode om aan hypotheses of theo-

l ... t k . d d H .. rieen e omen in e oo~ gserl Z.Q. genoemde e1detische 
variatie ligt. De ze procedure bestaat erin binnen de _geva 

rieerde vers chijningsvorrnen en begrips- e n wetformule ringen 
de invarianties op te zoeken. Deze methode wordt soms ver

keerde l ijk a~n Husserl zelf t oegeschreven ; zel f beweert hij 

echter dat ze t e ruggaat to t(P~ en gebrui kt wordt in de 
wetenschappen. 

Aan de hand van een aantal bijdragen uit de wetenschapsfilo

so f ie~ wordt in de volgende paragr a fen van dit ho ofds tuk de 
minor en de major van de redenering doorgenomen. 

* 
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§ 2. Karl, Popper : nLogik der Thrsahungn (1 ~ 

Van de 1r1ogik der Forschung'' verscheen een geautoriseerde 

Engelse vertaling onder de titel "The logic of scientific 
discovery 11 (1 9-W . (De citaten die hier opgegeven zullen 

worden zijn eigen vertalingen uit de zevende druk -uit 1974-
van deze Engelse vertaling - de vijfde en zesde druk ervan 

bevatten herzieningen.) 
Bij Popper komt duidelijk naar voren waarom de context of 

discovery niet gethematiseerd wordt en welke gevolgen dit 
heeft. Popper stelt ook op een merkwaardige wijze zijn fal

sificatieëis t_e.e~enoye._1:'_. ~-~-- co_nve~tionalis}!':e, dat hij ziet 

doorwerken in het ~,erificationisme van de Wiener Kreis,~ 

(Popper studeerde in Wenen bij Moritz Schlick, één van de 
oprichters van deze filosofische kring.) 

De eerste regels van het eerste hoofdstuk ·· dat handelt over 
enkel fundamentale problemen van de kennislogika - van ''The 

::i.ogic of scientific discovery" luiden : 
11Een wetenschapsmens, of hij theoreticus of experimenteer
der is, stelt bewerinsen_of -~YJLtemen _ _van_beweringen op, 
en toetst ze stap voor stap , Meer in 't bijzonder op 
het gebiecl van de empirische wetenschappen , c onstrueert 
bij hypothesen of synemen van theorieël1.J_ en toetst ze 
aan de ervaring~oo~ rn.i~g._el v:~n OQ§~_rv§:til? en ~xpe rim~nt. 
Ik suggereer dat het de taak van de logika va n de weten
schappelijke ontdekking, of de kennislogika , i s, om een 
logische analyse van deze procedure te geven, d.w.z. om 
de me th ode van de empiris che wetens chappen te analyseren. 11 

(Karl Popper, Theologic of scientific discovery, 7° druk, 
p. 27; in eigen vertaling.) 

/.!). Hier wordt dus de principiële programm~erklaring van het 
boek uitgesproken. Popper wil dus in zijn boek - dat toch 

voor niets in het Engels de ~ogika v~n de wetenschappelijke 

ontdekking heet - zowel ~ ~ontext of discovery - het opstel
len van hypothesen en theorieën - als de context of justifi

cation - het toetsen ervan aan de ervaring - aan een logische 

/\ 

analyse onderwerpen. (De terminologische onderscheiding tus

( sen deze twee contexts wordt door hem in dit boek nog niet 
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gemaakt.) Enkele bladzi jden verder - aan he t be~in van de 

twee de paragraaf,. met als ti tel ~ de ~J tsc~a~~l-J.DK.. y.9-n he.t 

psyc ho logisme , van hetzelfde hoofdstuk - schrijft hij echter 

reeds : 

"Tu stelde hierboven dat het werk van de wetenschapsmens 
bestaat uit het opstellen en toe tsen van theorieën. 
De eerste fase - het opva.tte n of ui tvinde n van een 
theorie - lijkt me noch te vragen om een logische ana
lys e, noch vatbaar ervoor te zijn. De vraag h oe het 
gebeurt dat een niem, i dee bi j iemand opkomt - of het 
nu een muzikaal therna, een dramatisch konflikt of een 
wetenschappelijke theorie is - kan van groot belang 
zijn voor de empirische psychologie; ze is echter irre
levant voor de loe:ische analyse van wetenschappelijke 
kenni s ." (Karl Popper , o. c ., p. 31 , in eigen vertaling) 

Een rati onaliteit van de context o f discovery wordt zomaar 

afgewezen: het opste1len. van pypothe$es of theorieën zou 

gebaseerd zi jn op louter empirisch-psychologische voo::r.v_allen. 

In hoeverre is echter de manier waarop men aan __ eenJ!.ypo_these 

komt, een lcutere feitenvraag; in hoeverre heeft dit niets - ... . .... ........ - ···--· .. - .... . 
te maken met de f _underi_n~ v~n _ee n P!.'opgsitie ? Waarom moet 

de conclusie reeds op voorhand vastliggen vcordat men lo

gis ch begint te redeneren? Waarvoor dient dan nog de lo

gika? Als Popper beweert "Opdat een bewering op deze 

wijze logisch kan onderzocht worden, moe t ze reeds aan ons 

voorgelegd zi jn" (o.c. p. 31), dan kan men toch eve neoed 

beweren: om de toetsbaarheid te onderzoeken, moet de toet

sing reeds gebeurd zijn. Wat wil men nog achte rna onder

zoeken ? 

"Ik zal dus scherp onderscheiden tussen het Q1:_9Ce...§_o_m 
een nieuw idee op te vatten, en de methoden en ~ 1-
taten om het lorisch te onderzoeken. Wat de taak van 
de -kênnfsiogika - 1n tegenstellini tot de kennispsy
chologie - betreft, zal ik verder gaan op de vooronder
stelling dat ze enkel bestaat in het onderzoeken vgn 
de methodes die gebruikt worden in de systematische 
toe ts1.ngen waaraan elknfëuw- fdeë orider,~orpen moe t 
worden indi en het serieus in overweging moet genomen 
worden . 11 · ·· - · ----···--

( Karl Popper~ 6.c., p. 31) 
Het kennisbedrij f wordt dus in twee delen opgesplitst : het 

komen aan een [!-Y]20_t~~se en het nakomend toetsen ervan. Elke 
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mogelijke verantwoording van een hypothese wordt enkel in 

het nakomend toetsen gezi en . Waarom heet het boek echter 
11 Logik der Forschunglf? Hier wordt toch tenminste ge s ugge

reerd dater een weg zal aangeduid worden waarlangs men tot 
een hypothese komt. Popper herleidt het vinden van een hy

pothese tot een louter psychologi sch feit. De paragraaf 
waarin Popper de context of discovery afschrijft als een 

mogelijk onderzoeksgebied van de kennislogika, hee t "uit
scha keling van het psychologismen. De term 11 psychologisme" 

i s afkomstig van Husserl; hij gebruikte die reeds in het 

eerste deel van zijn "Logis che Unters uchungen", dat in 1900 
. -

verscheen. Husserl ve r stond onder psycholo~isme een poging 

/ om de logische beginselen en wetten ui tsluitend te verklaren 
/ op basis van de ~ chologie, der:eaardheid van _de menselijke 

psychè. Op geen andere manie r kan de mens denken dan met 

logische regels. Zo berust volgens het psycho l ogisme het 

pr~_ncip~ van __ n.15:i_:_t_~_g_f~_!.'l_St_rij__qigh~i g_ or de onmogel _i Jkheid 
van de mens om iets te geli j kertij d met een bepaalde predi-- - -- - -
kaat en juist het te ~en_'?_Y.~.~g:~s~-~~-d:~ ___ P._1:~?~-~~at e:r:v8:~ __ g_p_te 
vatten. Husserl wijst de zin van zo'n onderzoek af. Hij 

ziet erin slechts een poging om de basis van de logische 
betekenissen te verplaatsen naar de psychologie. Popper, 

die dus het psychologisme wil uitschakelen, gaat dus psycho

logistisch - in de betekenis van Husserl - te werk : de - - --- -----
manier waarop men aan een theorie of hypothese komt, kan 
volgens Popper enkel psychologisch verklaard worden. 

11 Hoe dan ook, mijn opva tting over deze zaak is, voor wat 
ze waard is, dater niets bestaat a l s een logische me
thode om nieuwe ideeën op te doen, of een l ogische re ·
constructie van dit proces. Mijn opvatting kan ui tp-e
drukt worden door te ze ggen dat elke ontdekking 'een 
irrationeel moment ' bevat, of 'een creatieve intuïti~ ' 
ln de zin van Bergson . Op een ~elijkaardige wijze 
spreekt Einstein over het 'zoeken naar die zeer univer
se le wetten .-. -. waarui t een wereldbee l d door zui vere 
deductie kan verkregen wordën. Er- is g~en logische 
wet, 1 ze-gt hij , 'aie na9-r de ze .. . wetten J:eidt . Ze 
kunnen en1cel bereikt worden door intuitie, die geba
seerd is op i e ts zoal s intellectuele liefde ('EinfUh-
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(Karl Popper, o.c., p. 32, cursiverin~ door Popper; 
in eir.en vertaling) 

Het citeren van Einstein is een misbruik : intuïtie is 

voor Einstein niet meteen een louter irrationeel iets. 

Einstein plaatst het louter t_e~enover de deduktieve lo-
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f gi kg. Intuitie is ook niet bij Descartes, Locke en Spina-...___._ .. -~ ·- _____ .... -··h . ' .. 

/ za iets irrationeels· het is bij hen juist de hoogste 
{ ½_;~~i"~v?r.1!1 ~· Edmund Husserl he~-f~--; -;·~- ganse theorie over 

de intuitie opgebouwd - waarneminr is voor hem ook een 

vorm van intuitie. 
Popper leidt het hier juist bovenstaande citaat in met de 

zin : "Het is zo dat de arg:urnenten in dit boek helemaal 

onafhankelijk van dit probleem zi.i n. 11 Toch is het zo dat 

Poppers kri tie1c op de verificatiemethodes eip;enlijk maar 

verrechtvaardigd is, indien de raticnaliteit van de 

1 context of è.iscovery ; ntl<end wordt. Indien de context of 

discovery irrationeel zou zijn, dan kan da! __ ~9_h~er niet 

i~ de context of justification hersteld worden. 

De toevlucht tot de falsifieerbaarheidseis - zoals Pop

per die voorstaat - i.; echter ook maar ee11 r:_~mp~_§):.!f:'e. 

Poppers eigen wetenschapsfilosofische basisstellinr. wordt 

feforrnuleerd in de zesde paragraaf van het eerste hoofd

stuk ~ 

11 Zeker zal ik echter een systeem als empirisch of 
wetenschar:,pelijk aanvaarden, anl<el wanneer het vat
baar is om door de ~rvaring getoetst te worden. Deze 
overwe~ingen sugreren d2t niet de verifieerbaarheid 
maar de falsifieerbaarheid als demarcatiecriterium 
moet r.enomën wor dên. r/let andere woorden : ik zal van 
een wetenschanpelijk systeem niet eisen dat het, 
in positieve zin, vatbaar is om voor eens en voor 
altijd uitve~kozen te worden, maar ik zal eisen dat, 
in_!)egéltJ~ Y.~.--~:i:-n, .... :z i_j_n_}qgi~~he vorm zo zal zij_n_ dat 
het kan uit~ekozen worden door mi ddel van empiris che 
tOetsingen · he t rnoet vo"ôr e··ê·n empiris-ë1ï we tena Ohap
pelijk systeem m?gelijk zijn om door de ervaPing 
weerl,eg d te worden. n · · · ·· ·-

( Karl Popper·, o.c., pp. 40-41, cursivering door Pop
per; in ei~en vertaling) 
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Deze bewering van Popper :moet de fini torisch verstaan wor
den : een systeem heeft maar recht op de benaming. eœpirisch

wetenschappelijk., als het vatbaar is cm schi}'.)~!.'~YI~ J e. .1.Jj
den aan de ervaring. Hierbi,i rnoet opgemerkt worden dat 

Popper zijn criterium opvat als een afrgrenzingscriterium. 

Een hoofdthema binnen het klassiek neopositivisme was 
juist dit betekeniscriterium> waardoor_men principieel 

t~~chtte onde:rscheid te maken tus:3en zi_!.1:'::0lle, ~.et~.J.i~ 

schappelijke en zinledig-e, metafysische _oorde_len. _De 

verschillende pogingen om tot zorn dernarcatiecriterium 

te komen mislukten: ofwel moest men bij een strenE 
demarcatiecriterium gedeelten van de fysica als zinle-

d~p.: ~n onwetens 7happelijk beschouwen~ ofwel moest men 

bi_j een min der .. S :tt~nf, ~~~-~!:_ri ~rn. __ g:ed_eel ten VElTI de metA-
fys i ca. als zinvol en wetens charrpeli j k beschouwen. Elk 7 

demarcatiecriterium was c0k enkel zinvml voor empirisch-

1 wetenschapnelijke stellingen. - De--;ui vere logika en de zui ve. 

/ re wiskunde moest men als tautolor.;ische systemen bui ten 
beschouwinr. laten. Belangrijker hierbij is echter dat het 

gaat over eendbetekeniscriterium, o_yer _een eis die rnen aan 
een empirisch-wetenscbappelijk systeem kan richten. De 

~----·----····-·-··---·--····--·--·-·~--- ---~--..---- ---------------- -
eis die Popper steltj namelijk de moselijkheid om door de 

\ \ ervar inp.: weerleg;_d __ ~-~ .. ~_1:J.nner1 ~!,.<?.:r'.~_en, is e_ en _?:~~kk~ __ §d~_. _ De 
meerderheid v~n de verkeerde theorieën zouden het gemak
kelijk hebben orn als empirisch-wetenschappelijk aanzien 

te worden, - ook al val t hun toetsinr. negatie f ui t. De 

verificntieëis had het voordeel dat een veri fieerbaar 

systeem niet alleen toetsbaar en dus zinvol was, maar ook 

bij een reslaap.:de verificatie ~ ~on ziJn.· Zowel de 

neopositivisten als Popper zouden zegpen dat de uitspraak 

"overal waar er stoelen staan, staan er stoelen" wel waar 

is, maar zinledie-. De uitspraak "in het seminarie staan 

er 38 st0elen 11 1s zinvol, en zou volgens het verificationis
f me O0k waar zijn, indien het zo is. Voor P0pper zou deze 

zelfde uitsDraak zinvol zijn, omdat men de stoelen kan na-
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tellen. Daardoor zou deze bewering een empirisch-weten
schappelijke zijn, ook al is ze niet waar, en staan er 

maar 35 stoelen. De zinvolheid wordt door Pop_per zo be-

j t e rkt, . do O!'da t ze ;;;;;-de waarhe ids vraa_e; Ios r,emaakt word t . 
Voor het begrijpen van het fenomeen 1 objectieve kennis' ---"--- -

~ hee ft dit nogal consequenties (zoals zal blijken). 
~egenover Poppers eis dat de logische vorm van een sys~ 

teem het moet mogelijk maken dat dit systeem door de 

ervaring ~eerleebaar moet zijn, moet toch de vraag ge
steld worden: hoe wordt deze falsificatieëis gewaar

borgd? Bij het opstellen van een theorie zou men toch 

op voorhand moeten kunnen verzekeren dat de theorie vat

baar is voor toetsi~r- Voor Popper is het zo dat dit 

afhanrt van de l,_oris c~e vo~-~~ van het systeem . Deze zaak 
maakt Popper tot thema van het vierde hoofdstuk van zi jn 

boek, dat als ti tel nFalsi fieerbaarl1eid" heeft en dat dus 

de eigenlijke uitwerkil'!E_ van Popp~ basisstellinr rnoet 

beva tten. 

"Hier ... zal ik onderzoeken, in hoeverre mijn demar
catie~riterium toepasbaar is op theoretische syste
men - als het ten;ninste toenasbaar is. Een kritische 
discussie va n een positie ale gewoonlijk 'conventio
nalisme' wordt genoemd, za l eerst enkele methodepro
blemen doen ontstaan, die het hoofd moeten geboden 
worden door bepaalde methodologische besZissingen 
te nemen. Daarna zal ik trachten de lorische eirenschap
pen te karakteriseren van deze systemen van theorieën 
die fa lsifieerbaar zijn - d.w.z. f alsifieerbaar in-
dien onze methodologische voorstellen wcrden aange
nomen. !I 
(Karl Popper , o .c., P. 78, cursiverinr- door Popper; in 
e igen vertaling) 

Hier onderscheidt Popper dus tussen de lorische eirenschap
pen van theoretische systemen, waardoor men weet of ze fal

sifieerbaar zijn en dus empirisch-wetenschappelijk zijn., 

en methodologische maatregelen die tegen het conventiona
lisme ine-aan. In paragraaf 20, dat als titel "Methodolo~ 

gische rnaatregelen" heeft, schrijft Popper echter : 
11 Ik geef toe dat mijn falsifieerbaarheidscri terium niet 
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r

is inderdaad onmop:elijk oni door analyse van zijn 
loç-ische vorm te beslissen of een systeem van bewe
rin~en een conventionalistisch systeem van onweer
l egbare impliciete de fini ties is !; ofwel of het een 
systeem i s dat empirisch in mijn betekenis is, 
d.w.z. een weerlegbaar systeem.t1 

(Karl Popper , ô .c., pp. 81-82; i n eigen vertaling) 

Op grr~nd van de l op:i s che eigens chappen k an men volgens 

Popper dus ~een ~nde rs ~heid maken tussen een conventio 

nalistisch en een emr~risc~-wetenschappel~jk ~:yste_~_m. 

Op p . 78 van zijn werk had Popper anders toch duidel i jk 

beweerd dRt hij de losische eirenschapven van een sys 
teem zou aanduiden waardoor men het juist wel als ernpi 

risch-wetenechappelijk kon kara l-:te ris eren . 
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'
1AZleen met verwijzing naar de methodes die toegepast 
worden op een theoretisch systee m is het helemaal 
inop:elijk om te vrag-en of we te doen hebben me t een 
conventionalistische of e en empirische the orie." 
(Karl Popper, o . c ., p.82, cursivering àoor Popper; 
~n eigen vertalinr.) 

Nù is het- dus volgens Poppe r enke l methodo logiscb beslis

baa~ . Hoe wordt een rnetho~e gekozen? 

''De enig:e manier om het conventionalisme te vermij den 
is door een bestissin~ te nemen: de beslissin0 om 
niet z~_j n rne'thodes toê te passen . We beslisse n dat, 
wanneer ons systeem bedrei~d is, we het nooit zul
len re dden door eni c soort van aonventionalistische 
krijgsZis~ . We zull~n 6ns bes6h~r~en tegen het uit -
bui ten van de s teeds_ open mogel i _j_kh~~_ç! , _ .9-.i.~ ___ j uis t 
vermeld werd, van ' ... bereiken voor elk ... gekozen 
systeem, wat zijn "overeenkomst met de realiteit 11 

r:enoemd wordt. ' '' 
(Karl Popper , o .c., p. 82, cursiveri ng door Popper; 
in ei ren vertaling ) 

Om het onderscheid tus s en e en conventionalistisch en een 

empirisch- wetens chappelijk systeem te kunnen ma.ken , kan 

1 

men ~n beroep do en op de _l C?f'J_s._ch_~ --~~!~~!1.s ~I?~_pp~-~- van_ zo 'n 
~x_stE:em; he t_~method~og:i-s.çh l:'! $s-hi,__s_t wo~,~~ n. Meer be

paa.ld zelf kan he~kel door een beslui t om de methode s -
van het conventiona lisme - waartoe het verificationi s me 
behoort - niet te f,ebruiken. Zowel de l ogi s che ei~ens chap -
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pen a ls 4e methodologis che maa tr,~gelenj waardoor het on

dersche i d tusse n de beide sys ternen gemaakt zou ooeten 

fj wo rden , worde n vervanr en door een ethisch besluit om eer

~ lijk·~:: te blij ven. Het ant i -conventional isrne van Popper 

berust dus op een gemeenschappelijke beslissinf- , een 

ove ree nkomst . De we tens cbappelijkheid van een theoret isch 

systeem is enkel gebaseerd op de persoonlijke eerli jkheid 

van de onderzoeker . Di t is tocn een pove re Ersatz voor 

wat de verificatietheorie tenmins te belooft. Te r.eu t oet

sinfen die op een zoda ni re manier georganiseerd worden , 

da t de e rvaring slecht s een minimal e kans heeft om de 

theorie tegen te spreken, is l ogisch niets op te werpen, 

en methodo l ogisch levert het blijkbaar ook niets op . 

Falsifieerbaarhe id hee t toch i n fe ite de morel ijkheid da t 

het niet waar is maar dat het t och va l t onde r het beteke

ni scriterium. 

De onhoudbaarheid van Poppers ste lling i s zo se rieus , 

omdat hi j zelf tere cht de ontoereikendheid en de mis lei

di nr. door de ve r ificatieëis heeft aangetoond, en hij het 

verificationisme als een c_o:r.!:_vention_~J~s me ont maskerd heeft. 

Het conventionali sme i s de o~yattiDg dat een th~or~~ kan 

v~_i lig: r:e s_t~ld worde ~ voor bo ts_~n g mE=,~ .. P~. f ei ten. Po_pper 

citeert zelf Rudol f Carnap die beweerde dat voor elk 

axiomasysteem overeenkomst met de realiteit bereikbaar is. - -·- -··- · - ~ 

[

Voor het conventionalisme is heel de we tens chap loute re 

a~sp:aal{ en geen afbeeldin_g van d_e w_e_1:kelij~-~~t<:1_. De we

tenschap dôet geen vaststellinr-en , maar geeft e nkel de cre

ten f a fspraken) . - -
Voor Popper herleidt de keu~e zich dus t ussen persoon

li jke eerl ijkheid of e en wetenschaps systeem dat decre 

teert waar t e zij n , maar ~een enkele aanspra~k kan maken 

op objec t i eve kennis . 

* 
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§ 3. Poppers kritiek op het oonventionaiisme 

Poppers k~!yJ.:3.ch betoog is zi jn s terkste kant. Zijn falsi
fieerbaarheidseis wordt juist sterk gemaakt door haar te 

stellen tegenover het conventionalisrne. 

/ ne falsifieerbaarheidseis is echtçr geen bereidheid tot zelf-
1kritiek: hiertoe behoort niet alleen het aanvaarden van fei--telijke opwerpingen, maar ook de mogelijkheid om het eigen 

vraagperspectief te verla ten. Zo ook wou Protagora s niet 
meedoen aan de vraagspelletjes van Sokrates : Sokrate s beoe -

1fende gewoon de 'terreur' van de ondervraging, op zijn vra

i gen wa.s enkel met ja of neen te antwoorden; ~e keuze ging 
niet over de vragen zelf. Op wetenschappelijk vlak zou de 

- -
ze lfkri tische eis aanleiding moeten geven tot .Ye..r.a..11C:tering 

lrvan hyp~~~~~e. Tot het topisch waarheidsbegrip behoort juist 

j de_ verantwoording_yan de hygo,:;hese. 

De fenomena.le opgang van de moderne wetenschap moet begrepen 
worden door de wetenschapsfilosofie : dit behoort noodzakelijk 

tot haar studieob ject. De falsifieerbaarheidseis is echter 

mager --~()Wel op het plan van de histo_rts.che ___ y~rklart .. r.i.g _v:9-n de 
wetenschappelijke opgang, als op het nlan van de methodologie. ··· -···· · -· .. ... ...... .... ... .. -~ · - ···---.-·----- ·· ·---·-·-
Deze eis herleid zich tot een ethische hou~~_n&_ - "wees eerlijk" . 

Is de f alsi f ie~rbaarheidseis echter de enig mogel ijke verkla
ring ? 

Het staan op de falsifieerbaarheid is onontwijkba ar volgens 

Popper, omdat dit volgens hem het alternatief voor het con
ventionalisme is. (Conventio betekent overeenkomst of af

soraak) Het conventionA.lisrne verdedigt de stelling dat de 
eigenlijke fundamenten van het wetenschappelijk onderzoek en 

van de wetenschappelijke theorieën niets anders dan ba sisaf

spraken t ussen men~en·'-· we,tenschappers zi!'.i~_-_ Deze fundamenten 
hebben dan ook geen eigenlijke objectieve betekenis. De we-- - ··-· ·-· .... - -
tenschappelijke consensus loopi:; dus gevaar gewoon conventie 
t e zijn, Ofwel doet men dus afstanà van de objectiviteit in 
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het conventionalisme, ofwel blij ft er volgens Popper alleen 

de reddingsboei van de fo.lsifieerbaarheidseis over. 

Voordat we Poppers kritiek op het conventionalisme - die hij 

maakt in het vterde hoofdstuk van zijn hoofdwerk - van nader

bij bekijken, is het nodig ~rie_ voorafgarmdeli,jke hermeneu-

, ; tische opmerkingen te maken. Ten eerste : Popper zegt niet 

nadrukkelijk dat het conventionalisme het enige alternatief 

is. Fei tGlijl< zou zijn enige s terl<:te liggen in het fei t dat 

het falsificationisme het enige alternatief voor het conven

tionalisme zou zijn. Hij beweert dit echter niet expliciet. 

~ Bestaat er nog een andere weg? Ten twaede : hij bespreekt 

het convention3lisme zo dat hij het heeft over opwerpingen 

van conventionalistische ka.nt te2:en de falsifieerbaarheidseis. 

Hiermee stelt hij de dingen echter op zijn kop 5 want de fal

sifieerbaarheidseis is juist gefundeerd in een kritiek op het 
1 
1conventionalisme. De vraag, wie de bewijsla5t heeft, behoort , . . . . 
tot de topische problernatiek. Moet iemand dJ.e het bestaan 

van god bevestigt, dit bewijzen, of rnoet de ontkenner van het 

best~an van God, dit doen? Popper bedoelt, ten derde, met het 

conventionalisme eigenlijk het verificationisme · ...... ;Elk _ verifi

c~tionisme is volgens hem in we_zen ~- expliciet of niet - een 

conventionalisme. Tenminste is het niet in staat het conven

ti~n2.lisme te v_ermi,jden. Het conventionalisme interesseert 

Popper in feite niet. In voetnoten vermeldt hij Poincaré , 

Duhem, Dingler, Eddington en Cornelius als vertegenwoordigers 

van deze school. Trionf~.ntelijl-c citeert hij wel Rudolf _Ça.r:1ap, 

een van de meest bekende veriticationisten, die vrijwillig of 

niet conventionalistisch blijkt te zijn. Popper wilde wel een 

uitdruKkelijke breuk met het neopositivisme) dat verificatio

nistisch is 3 vermijden. 
HOpwerpingen moeten r1Jzen tegen rniJn voorstel om falsi
fieerba~rheid aan te nenen als cns criterium om te be
slissen of Rl of niet een theoretisch systeem behoort 
tot de empirische î.•retenschap. Ze zullen bi,j voorbeeld 
naar voren gebr~cht worden door hen die betnvloed zijn 
door het gedachtengoed van het 'conventionalisme' ." 
(Karl Popper, The lo;:::ic of scientific discovery, 7° drul<:., 
1974, p. 78; in eifen vert~ling) 



Hier is het duidelijk da t Popper zich niet r e chtstreeks richt 

tegen de conventicna.listen. De opwe rpinge n die de verifica

tionisten kunnen maken teren zi jn f a.ls ifieerbaarheidse is be
horen volgens hem we l tot het convention~listisch geda chten

goed . 
"De bron van de conventionalistische filosofie zou blij
ken verwondering te zij n ten opzichte van de streng 
mooie eenvoud van de wereld zoals ze onthuld wo rdt door 
de wetten van c:fe"'-·rysica . . Conventionalisten schijnen 
deze eenvoud aan te voelen als onbegrij pelijk, e n zelîs 
miraculeus, als we, ~e t de real isten, moeten geloven 
dat de natuurwetten cns een innerlijke, een structurele, 
eenvo ud van onze were l d, onder haar ui te rl ijke verschij 
ning a ls overvlneolige verscheidenhe id., onthullen. Kants 
ideal i sme zoekt deze eenvoud te verkl aren door t e stel
len dat het onze eige~_ ip ~~lli r,entie i s die haar we tten 
a an de natuur oplegt . Evenzo , en zelfs meer driest , 
behandelt de conventionalist deze eenvnud als onze 
e i gen scheppin r; ." (Karl P0p9er, o.c., p. 79, cursive
r ing door Pcpper; in eigen vertaling) 

Het is juist dat he t conventiona lisme nen-kantiaanse achte r
grcndeu heeft. Kant wnrd. t veelal conve ntionalistisch geïn-__ .. 
t-,erpreteerd. Ka.nt e ch t e r hee ft j uis t àat 'lf.1 B.t de vers chij nin-

gen apr iori do or 0et verstand op~elerd_ma~ wo~de_!'l, benerkt 

t ot drie grondb eginselen : de analogieën van de erva.ring. 

Hij heeft dit niet conventionalistisch verdedigd, maar ze 

tra chten t e verrechtvaardigen d~or aan te tcnen dat ervaring 

1 9-_iE:__J~.O.i ~qj_~g_t f e ve __ k~-~~is kan l ei den., z~nder de voorop~t,el
l_ing van deze be rr,inselen nie t mcgelijk is. He t causaliteits
ber,insel b i jvoorbeeld - a ls een van de ~nal ogieën van de er-

l varing - k an nooit f eve r ifiee rd a f refals ifiee rd worden, om-··· . ----p-- ·-·- ·· .... - · ... - ··-- - ··· - · -· .. . . . ·- ,.., 
da.t zonder het causalitei tsbep:i nsel eeen enkel experiment rno-

gelijk is. Het causa. liteitsberinsel kan e;een ctject van ee n 

expe riment z1Jn. Zo oak kan Poppers fals ifieerbaarheidseis 
, .... - -·---..... ....... - - .. --· . ... . 

zdllf niet fe f ,~ls ifie erd wo~~en. Ké.1.nts transcendentale be f in

selen worden wel pe f undeerd i n de mogelijkheid om erva rinf 
te verwerven . Kant '!bewijst'! dit door zijn transcendentale 

deductie . 
"(V0nr de convention~list) is ( de eenvr:,ud) evenwel niet 
he t ge vnlg van de wetten v~n onze intelliFentie die 
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zichzelf aan de natuur ople?gen, en ZQ de natuur een
voudir; maken; want hij c:elo0ft niet dat de natuur een-
voudig is. Enkel de fn_a-puur__w~_t;t;en ', zij_:çi. ___ ~e_ri.y9_~-9if; en 
deze zijn, volgens het oord.eel van de conventionalist, 
onze eige_n _ _vrij_e. creCities, onze ui tvindingen, onze wil
lekeurise beslissingen en overeenkomsten. Voorde con
venticnalist is de thecretische natuurwetenschap niet 
een afbeelding van de natuur maar louter een logische 
c_oD,~t,r_u_ct,Je. Het zijn niet de eizenschappen van de 

1 

wereld die deze constructie bepalen; inte2;endeel, het 
is deze constructie die de ei~enschappen bepaalt van 
een kunstmatiP."'e wereld: een wereld van conceoten die 
impliciet ged~finieerd worden door de na.tuurwetten die 

: wij cekozen hebben. Het is enkel over deze wereld dat 
de W'9tenschap spreekt. 11 (Karl Popper, o.c., p. 79, 
cursivering door Popper; in eigen vertalins) 

Hierteren kant Popper zich ten stelligste : de wetenschap 

mc.et nec 0ver de nat~r handelen. 
"Volrens dit conventionalistisch gezichtspunt ziJn de 
natuur,rvetten ni_et; __ f8,:l~j._fi,1;z erba2.r doo r observatie; want 
ze zijn nodif om te bepalen wat een observ?.tie en·, meer 
b_epag,lg_ , w~t een w~te11s qhappeJij~~---!l!~~frie:" Js:_;~~Jii_t zijn 
deze wetten die door ons vast0elef-d zijn, die de cnmis
bare basis vo0r è.e rer.:ei inp- van onze uurwerken en àe 
correctie van onze zcr.en3.amde 7 strenr.e ·', maatstaven vor
men. Een uurwerk wordt accuraat en een m9.E,.tstaf • streng 1 

~enoemd, enkel als de beweginven die met de hulp van 
deze instrumenten semeten worden, vcldoen aan de axic
ma's van de rnechanica, die we besloten hebben aan te ne-
rnen." (Karl Popper, o.c., p. 79; in eiren vertaline), 

/

Later zal blijken dat Kt"!hns paradigmatheorie niet zc,ver af

wijkt van de conventionalistische stelling~~: Kuhn laat dus 
het c0nventionalisme heropleven, alhoewel hij ermee enig:szins 

verveeld zi t. Een paradir,~r.i. stelt volp:ens hem wel vast wat 

een probleem en wat een prableernnolossing is. In een voetn0ta 

vermeldt Popper noc over het conventionalisme 
"Deze visie kan bovendien rezien worden a ls een pozinp 

om het i_n_ç!_1Jct_i eprob leem_ pp_t§__l0_ssen; wnnt dit probleem 
zou verdwijnen indi en de natuurwetten èefinities, en 
derhalve tautolnGieën waren. Z0 zou, cvereenkcmsti?-
de visies van Cornelius (cfr. Zur Kritik der wissenschaft
liahen Grundbe griffe , Erkenntnis 2, 1931, nummer 4), èe 
bewerins 'hf::~ smel t punt v.?.n l0nd is. _ Q_nt_~y-~ ~!.' __ 335_~ C t 
deel zijn van de ~ finitie vr:m _.b~.t concent ___ ~_J_9-od 1 _( dat 
resup.cëreerci w0rdt door - inductieve erv3,rinr) en kan 
1.laarom nfët waerlee;d word8n. E en. s'ubsfantië -CB.e 00 
aile andere mani eren op lood lijkt rnAar met een verschil-



lend srneltpunt zou eenvoud.iëWee; f.e e n l ood zijn." 
(Karl Popper, o .c., p . 79, fn. 2! cursivering- do or 
Popper; in ei fen vertalinE) 
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De_s_efinitie.2_r 0b lernatiek behoort ook tot het topi s che 

vraarstuk. Nu heerst er op het vlak van de de finiëring 
vo lstrekt subjectieve willeke ur, en dit ~ls r.evol~ van een 

st renre eis tot definiëring . Een de finit i e va n een be~rip 

k0rnt nu neer op will ekeuripe bewerinren van het s0crt 
11 ik ve rsta onder dit begrip het v:olfende •.• " . 

"De conventional istische fi losofie verdient groot 
krediet voor de manier wnarop ze r.eholpen heeft om 
o.e rel aties tussen theorie en experiment te verduide
lijken. Het erkendehet belanf, waarop weinir door in
ductivis t en acht wordt geslaan , van het gedeel te 
dat wordt res?eeld door onze ac ties en oneraties, 
die repland worden in 0vereenstemming met c onventies 
en deductie ve redenerinr , bi j het le i den en inter
preteren va n onze we tens ch-:l.ppelijke experimenten. '! 

(Karl Popper, o .c., ? · 80; in e iren vertaling ) 

Ponper ontkent d us niet dater een juist element i n het 

conventionalisme zit. 

" I k be s chouw he t conventionali s me als een systeem 
dat 012_ zj.ch zelf ~t.aal')Q. en yerd.E?.dirb~a.:r: is. Po["i nr,en 
om erin inconsis tenties on te sporen , zullen waar . 
schijnlijk niet slaren. Nocht ans vind ik het, ondanks 
al dit, volkomen onaanvaardbaar . Er a an ten eronds lar 
l ip:t ee n idee van wetenscha p , ' ·van haar doels tellinr.;en 
en dèlelen die volledir verschillend is van het mijne." 
(Karl Popper , o .c., p . 80; in eigen vertali nr) 

Op een andere manier kornt hie r de parRdipma~roblematiek 
om de hoek kijken: narnelijk ~ls probleem van doelstellinf 

die aan de basis lift van de wetenschappelij ke praktijk. 

"Terwijl ik geen enkele definiti eve zekerheid van 
de wetenschap vraag (en bi j~evolr ze oo k niet krijr), 
zoekt de conventionalist i n de wetenschaJ ' een sys teem 
van kennis dat op ul tieme .12:f'0 nden p:ebaseerd is ', om 
een uitdrukkinr van Din~ler t e ~ebruiken. Dit doel is 
bereikbaar , want het is morelijk om elk wetenschappe
li jk systeem al s een systeem v~n imRl i ~ie..t_e .d.e..fini
ties te interpreteren ." 
(Karl Porper, 0. .c., ~ . 80; i n eisen verta linr) 

De ei~en va ststellingen als definities onvatten betekent 

in feite een a_~ ~E!~~- .Y.~!l-2L?bJectivite!t~eis . 
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"Perioden waarin de wetenschap traag ontwikkelt, zul
len weiniG aanleidinr ~even opdat een konflikt -
tenzij zuiver academisch - zou rijzen tussen weten
schappers die nei~en naar het conventionalisme en 
anderen die vôôr een visie zijn zoals ik verdedif. 
Het zal vollectir: anders zijn in ti.jden van krisis. 11 

(Karl Popper, o.c . ., p. 80; in eigen vertaline:) 

Popper maakt dus o_ok re_eds eeri tegenstelline: tusse.r:i_ '_p.~rmal 

science' - de rustige tijden van het conventionalisme -

en wetenschappelijke revoluties - <le èoelstellinren worden 

in vraar. r.esteld niet door de·:: conventionalisten die vast· 

houdan nan de bestaande afspraken, maar door andere navor· 
sers. Kuhn zal erop wijzen dat deze p.roep niet kan pemoti

veerd worden door Poppe~s_ falsifieerbaarheidseis. 
"Mijn konflikt met de c0nventionalisten is dus niet 
een dat ~erefeld kan worden donr een zakelij ke theo
retische ·aiscussie.n 
(Karl Popper, o.c., ~. 81; in eir,en vertalin~) 

P0ppers falsi fieerbaarheidseis, die e:emoti veerd worè,t d-:ior 

de tepenstellinf met het verificati~nisme, kan dus ook niet 
verantwoord worden 1iYinnen een zakelijke theoretische discus-

l~ ie; zoals we pezien hebben, berust ze enkel op de ethische 

!}beslis sin(-' "wees eerlijl< 11
• 

Po~per zou eisenlijk een kritiek op het verificationisme 
m0eten reven, of verc~oken, terren het convention~lisme. Hij 

bekritiseert enkel de opwerpinr.en die het conventionalisme 

t~f~i j n fals~fieerbaarheids~ i ~ kunnen naar voren brenren. 
"Toch is het morelijk, denk ik, om uit de~ conven
tionalistische denkwij ze enip:e interessante arr·umenten 
te~en mijn afbakeninr.scriterium te halen; tijvoorbeeld 
de vclfende. Ik peef toe dat een conventionalist zou 
kunnen ze~r.sn dat de thenretis~he-s.y_s~~mgn van de na
tuurwete_!)SC.h.0-2Pen nüit ver_ifi~er.b~_~r ~iJD., rnaar i k beweer 
00k dat ze nie t falsifieerbr:i.ar zijn . 1 

.. !ant er is steeds 
de moi.elij kheid 0m f • • • voc_r __ (3Îk ·wl l lekeurirt axiornatis ch 
systeem datte bereiken, w11t ha!J.r i:overeensternfuine: 
met de realiteit" wordt Fenoemd *; en dit kan redaan 
worden op vers chi llend.e manieren ( eommife ervnn zijn 
reeds hierbc.ven ~esurg:eree:rd). 11 

(Karl Pn;:-Jper, o.c., ?· 81: in eir:en ve:vtalinr.) 

Po;;:,per ci teert Rudolf Carnap ui t 11 Ueber die Aufcabe der 



Physik 11 (in Kantstudien, 28, 1923, p. 100). In dit citaat 

pint Popper Carnap vast op het conventionalisme. Overeenstem

ming- met de reali tei t is e_en zaak die maar tus sen aanhalinss

tekens berei_kb?a.! __ Js .. Hier verschijnt met een rrove omlijnine
wat we in onze inleidinf tot dit hoofdstuk de irrationali
teit van het vertrekpunt hebben renoemd : het is onbekend - - -·----------------
hoe men aan hyp otheses ceraakt; op dit vlak heerst er blijk

baar willekeur ("ieder willekeurip fekozen axiomasysteem"). 

Ook de rruicht van de. t,n~~rp:r._et9'._tt_~ ___ l?1~J.kt hier · het is steeds 

mo['elijk overeenstemminrr met de werkelijkheid te bereiken op 

basis van relijk welk axiomatisch systeem (hier wel enkel door 

1?_~.1-~~t_ie van __ d~ fei ten). 
Als de wetenschappelijkheiè verk0rt wordt in neopositivis• 

tische zin - zoals blijkt ui t dit Carna;;,-ci taRt -v.raarin hij 

de taak van de fysica probeert aan te reven - : hoe staat 

het dan met de feitenkennis? Op verschillenàe manieren 
kan "ovcreenstemminp- me t de reali tei t •1 ber~ kt worden : 

,~ 
11 Zo kunnen we ad hoc - hypotheses intr?Lc ~ren. Of we 

- , kunnen de zo ~enaa mde 'tneordeninEsdefinitiest wijzi-
- gen (of de 'éxpliciete definities' die deze kunnen 

vervanpen zoals aanretoond in sectie 17). Of we 
~ kunnen een sceptische houdinr. aannemen ter.enover de 

betrom11baarheid van de experimenteerder : zijn 
obeervaties die ons systeern bedreigen, kunnen we 
van de wetenschap uitsluiten op frond dat ze 0nvol
ctoende ondersteund, onwetenschappelijk of niet objec
tief zi._in, of zelfs op r:rond dat de experimenteer
der een leup:enaar was. (Dit is de scort attitude die 
de fysicus soms v0lko-men rechtvaardi,r- kan aannemen 

r,,\ ter.enover aanpevoerde oc cul te fencmenen.) Als la.a tste 
J tnevlucht kunnen we steeds twijfel werpen o~ de scherp

zinnir:heid van de :j:;11.eot~_t;i-,_ç:us (bijvoorbeeld indien 
hij niet gelocft, zoals Dinrler, dat de electrici
teitstheorie eens zal af~eleid worden uit Newtons 
pravitatietheorie)." · 
(Karl Pop,er, o.c., p. 81, cursiverinr. door Popper; 
in eigen vertalinp) 

Men voert ad hoc-hypotheses in, niet cm F,;efeven feiten te 

verklaren, maar om vooro';)r,es tel de theorieën _ _!e reà.den. Door 
.,, .,,. '..---··· . ··- ........ --..--......--.. . 

deze bijkomende hypctheses tracht men de storende feiten 

wer te werken. Dit is dus een selectieprobleem. Het Darwinis• 
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l 
me kan hier als monumentaal v00rbeeld ~elden. De Nazi

ideolo r,ie is deduceerbaar uit het sociaal- Darwinisme. Om 

hieraan te ')ntkomen ste l t T!len da.t met de mens e e n rii_(;UW_e 

l 1 

e~_?l_~tiefase is i~r.:e tre:1~n , waar0t:, de Darwinistische 

rntwikkelinrswetten voor de levende wezens niet meer toe-

pasbaar zijn. Maar zijn de mensen dan rreen l evende wezens? 

Het fascisme is helemaal cewettiE:,d indien het Darwinisme 

eeldt voor ~e levende wezens , 

Het veranderen van de toeordenin~sdefinities verschilt niet 

z0.zeer van het invoeren van ad hoc-hypotheses. Z~ ?~~1e~ 
de wetten van Newton daar waar de desbetreffencte bijk0mende 

f_~ç_t_o.rE?l'J: ui t Eiru~-t~tns __ t_)J_e~rie ___ ~i-_çh tot nul n~;r.J..eJ_g_~J'l.•_ Zo 

ook worden in hetveval van het Darwinisme de mense_ri 1:1,_i_!_r.~::
sloten uit het t oe9a ssine-sve ld ve.n de Dn.rwinistische ont

wiklcelinrswetten. Als voorbeeld van de d.erc.1e mofelijkheid 

is de boudin~ van de aanhanrers vsn verschillende paradirr

ma' s ten 0:'.)z ichte va n ellcaar te n0emen in tijden van weten

schappelij ke revoluties. 

De vierde mopeli jkheid wijst np he t f enomeen van ee ~epaste 

schikkinr van de verschijnselen . Het va orbeeld - de elec

trici tei t a ls S;"eciale verschij ninrsvorm van c~e Newtoniaans e 

~rRvitatiewetten - dat do0r Hu~o Din~ler betwijfeld wordt, 
. ·- - - -~-.. 

wordt ook betwijfeld door ___ Einstein die meende dat de e,- ravi-

tatie binne n edn alremene ve ldthenri e verklaard zcu zijn -

een ve ldtheorie die hij vocrnamelijk electro-mar.netisch 
opvatte. 
Wat duide lijk ut.t_.aLhe.t. v0a l'.!faande i~_, __ is c1a.t het verificat_iC]-.._____ - ···--..-·· - ·-··---- ...... ···---" 
nisme een oonventi0nal isme is. - - --·- --
Tot slot zouden hier nof twce opmerkinfen noe ten femaakt wor

clen . 

1. De falsifi eerbaarhe~fseis ~an moeilijk bevrediren als op

helderini::- van de . fenon:i.ena.J.-~ .. _o"'.';~f'-nr. va n Ge natnurwetenschap 

noch als methado l0fische instructie. Dit bet ekent echter 

nie t dat de fen0menale op ranr en ob jectiviteit van de moderne 

wetens chap zou be rus ten or ad hoc-hypo theses, t oeor.jeninfsde-
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finities, of andere conventiona listis che trucs . He t s u~~ 

ces van de mode rne wetenschap berus t toch niet op zo ' n 

intelle ctuele roekeloosheid . De manipuleer baarhei cl van de 

rea l i teit zou berus ten op de rnens~~ij k~ vindinrrij khe id. 

Noch het een, noch het an~ere is bevr edi fend. 
2. Popper beweerde dater peen rationaliteit in de cnn

te xt 0 f discovery zo u bes taan. Zijn verdere stellinr.en 
zouden hi ervan onafhankelijk zijn . Maar : zijn falsifieer

bag_:rheicts stellinp: berus t nn d e o,naanvaarr1.t)aa.rheid van de ___ ..... . .. .... ,., . . .. . . ' 

conventionalistische t rucs . Maar i s het niet zo dat deze 

conventionalistische trucs volledig aanvaardb~ar zouden 

zij~, incU_~!1 -~r. een _Eatiort?,liy~J t _in_ 0..e. _cg~t~ 2J .. 9f. qJs
covery zou besta.an . D~nocdzakelijke_ wA.arheden van bepaalde 

basisstellinr-ren zouè.en dr3.n r eeds or:-_z~ekha?,r_ .?,Jjn in èe 

context o f ô~ry_,.~n n iet afhankelijLvan willeke ur. 
De context of ('l.iscover y zou dan wel beperkt zi.in tot 

het op zoeken van rati oneel verantwoorde hynotheses . De 

&:~.Y<?~r.trekkinp-en e_rui t voor de werkelij_l<h~i_9. ~.9. tJger.t _d~n 

niet afl eièba?.r zijn . Wanneer bet,a8..lde verschijnselen 
·, niet verkl.::l.arbaar zij n door de ODf.'Gl everè.e inzichten , 

f ~n kan men ad hoc-hypothes e s , ... ~ebrui ken. De conven, 
; tiona.li stische trucs zijn dan volkomen .. ~e.r.itiem . De he l e 

problemat iek van he t conventions.lisme be ste.at maar als è.e 

c9E1te~~_t ___ o_f d~_sc~".er_y seen r.at_~o~~~~ ~_ei ~ _ ZS,)1:,1 !:>~yatten; 
i ndien e r rati onalitei t in ~e context of di scovery bes taat, 
c~an z ijn ze . v9lkomen l e,o-it iem. Is trouwe ns Eins teins 

theorie een willekeuri~ axiomasysteem? Poprer heeft di t 

cti lemma rreo~enè, dat voortvloeit uit de ontkennin~ van 
enipe rat i o naliteit in de context o f disc0very, i n de keuze 

van onderzoeksthemats . Het ontkennen vnn rationaliteit in 
ne ccmtext of c~isc0very lirt a an d.e basis vn.n r.e problema

tiek van de he~endaapse wetenscha~sfilosof ie. 

* 
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§ 4. A.D. De Gront : 'tf.Jethodo"logierr (1.961) 

De Groot is een Nederlands psycholooe-. Zijn ''Methoclolorie" 

is een soort résumé van een betrekkelijke rustperiode na de 

eerste schok die door Popper aan het verificationisme van de 

neo-positivisten werd toegebracht. Het is de rust voor de 

storm: Kuhn verschijnt in 1962. 
De Groots werk is interessant omdat het een synthesepoging 

is van water tot dan toe verschenen is, en ook omdat hij 

probeert conclusies te trekken voor de praktijk; hij zoekt 

naar methodologische instructies. De Groot wil de methodo

logie bestuderen, op het eerste gezicht zowel in de context 

of discovery als in de context of justification. 

Het eerste kapi ttel van de ''Methodologie II heet : nDe empi

rische cyclus in de wetenschap". In 1.4 wordt deze cyclus 

met volgende steekwoorden aangeduid : "observatie - inductie -

deductie - toetsing - evaluatie". Onder indu@tie verstaat 

De Groot de weg langs waar, uitgaande van de observatie hy

potheses of theorieën worden opgebouwd. Bij de deductie be

gint het verificatieproces. Deductie is de afleiding vanuit 

algemene premissen ~ al of niet gecombineerd met particuliere 

premissen - naar particuliere proposities. Inductie vertrekt 

vanuit particuliere pr0posities naar algemene. Het probleem 

van de inductie is dan ook - bij De Groot - hoe men op een 

redelijlrn wij ze tot algemene proposities komt. Binnen het 

Logisch Positivisme bestaat hieromtrent een dubbelzinnigheid. 

Het verificatieprocéàé wordt voorgesteld als een deductiepro~ 

bleem. De omvorming van de verificatie in confirmatie, en de 

berekening door Carnap van de confi·rmatie~ raad, wordt echter 

al een soor~ie.p.r.ob~e em voorgesteld. In de Logisch

positivistische school behoo~t het confirmatieprobleem tot 

de inductieve logika. 
In het eerste hoofdstuk wordt deze empirische cyclus in de 

wetenschap grondige:;_..., beschreven : 
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11 Als wij, zoals in dit boek de bedoeling is, de empi
rische cyclus willen gebruiken als grondschema voor 
een logisch-methodologische beschouwing van het onder
zoeken, denken en redeneren in de empirische wetenschap, 
dan hebben wij de scherpste vorm ervan nodig. Hiertoe 
moeten enkele wijzigingen in de formulering worden aan
gebracht, die voornamelijk de strakkere doelgerichtheid, 
de meer systematische behandeling en consequente hand
having van logisch-methodologische normen wee~spiegelen. 
De cyclus wordt als volgt : 
Faee 1 : 'Observatie' : Verzamelen en groeperen van 
empirisch feitenmateriaal: vorming van hypothesen; 
Fase 2: 'Inductie' : Formulering van hypothesen; 
Fase 3 : 'Deductie' : Afleiding van speciale consequen
ties uit de hypothesen, in de vorm van toetsbare voor
spellingen; 
Fase 4 : 'Toetsing' : van de hypothese(n), aan het al 
dan niet ui tlcomen van de voorspellingen in nieuw empi-· 
risch materiaal. 
Fase 5 : 'Evaluatie' : van de uitkomsten van de toet
sing, in verband met de gestelde hypothese(n), c.q. 
theorie(en)s en in verband met mogelijke nieuwe, aan
sluitende onderzoekingen." (A.D. De Groot., Methodologie, 
7• druk, 1972, p. 29, cursivering deor De Groot) 

De vorming van hypotheses komt terecht onder observatie (fase 
1); de formulering van hypotheses bij inductie (fase 2). Nu 

is vo.rming afgeleid van het Latijnse nforma 11
, wat vorm bete

kent; en formulering van het Latijnse ttformuld.", wat kleine 

vorm betekent. Ons interesseert de context of discovery, dus 
fase 1 en fase 2. Het proces van hypothesevorming wordt door 

De Groot verder als volgt uitgewerkt · 
11 Het is moeilijk een algemene beschrijving te geven van 
de wijze waarop, in de 'eerste fase' van de cyclus, 
hypothesen en +,heorieën tot stand komen; en wel omdat 
er, zoals de geschiedenis van de wetenschappen leert, 
een grote verscheidenheid van mogelijkheè.en is. Was 
het onze taak deze verschillende proces-vormen uit een 
oogpunt van denk-psychologie te ontleden, dan zou er 
ongetwij feld veel over te zege:;en en nog meer te onder
zoeken zijn. Het gaat ons echter niet om de psycholo
gie van de onderzoeker en van zijn wijze van denken, 
maar om de methodologie. Dat wil ten eerste zeggen, 
dat wij op zoek zijn naar logische regels en methodo
logische voorsahriften; eventueel ook naar minder 
stringente aanbevelingen. In nauw v-erband met dit 
normatieve doel staat, ten tweede, het descriptieve : 
een beschrijving te geven van de processen van de 
'observatie'-fase in terrnen van werkwijzen (methoden 



72. 

en technieken), die aanknopingspunten bieden voor lo-
gis che en ( normatie f-) methodolo gis che beschouwingen. 
Wat het normatieve deel betreft: het meest opvallende 
kenmerk van de activiteiten van observatie en hypothese• 
vorrning, dus v66r en tot aan de 'formulering' (fase 2), 
is dat de onderzoeker er een grote vridheid heeft. Hij 
treedt immers pas officieel in contact met zijn collega's, 
en met het forum, vanàf het ogenblik waarop hij publi
ceert wat hij wil doen of aan het doen is. In de vol
gende secties zal deze 'vrijheid van ontwerpt nader 
worden besproken ... ti 
(A.D. De Groot, l.c., p. 35, cursivering door De Groot) 

Hoe vormt men volgens de methodoloog De Groot een hypothese? 

Normatief kan hierover volgens hem niets gezegd wordenj enkel 

denkpsychologisch is het misschien interessant. Er heerst 
op dit vlak een grote vrijheid en een grote menigvuldigheid 

van mogelijkheden. De context of discovery wordt terugge·~ 

wezen naar de psychologie. Ook bij de inductie als formu

lering van hypothesen treedt ditzelfde op : 
11De invoering van de term 'hypothese' in plaats van 'ver
mceden' of r ve ronders telling' ma.rkeert een bij zonder be
langrijke verscherping van de cyclus in het wetenschap
pelijk onderzoek, vergelelœn bij minder exacte redene
ringsvormen - die natuurlijk ook wel in de praktijk van 
het wetenschappelijke werk voorkomen. De hoofdstukken 
3 en 4 zijn gewijd aan de overwegingen, die de eisen 
bepalen, waaraan de .formulering van een hypothese moet 
voldoen~ en aan die eisen zelf. Deze komen hierop neer, 
dat een algemene veronderstelling over een samenhang in 
de werkelijkheid slechts dan aen 1 hypothese' genoemd 
wordt, al& zij zo geformuleerd is of kan worden, dater 
speciale consequenties en met· name concrete, verifieer
bd.re voorspelli ngen uil;""af' t e leiâen ziJn, waaraan zij 
kan worden getoetst. 11 

(A.D. De Croot, l.c., o. 30) 
Hypothese is echter Grieks voor 'veronderstelling'. Het hy

potheseprobleem - hoe komt men aan een hypothese - wordt door 

De Groot dus gesplitst in vorming van hypotheses - waarover 
enkel psychologisch iets te ze1,gen valt - en de formulering 

van hypotheses. In het bovcnstaande citaat blijkt dat iets 

slechts hypothese kan genoemd worden, wanneer "er speciale 
consequenties en met name concrete, verifieerbare voorspel
lingen uit af te leidcn z:ijn, waaraan zij kan worden getoetst". 

Van meet af aan wordt er dus betrel<:king genomen op de toets ... 
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baarheid van een hypothese; het blijkt dus af te hangen van 
de context of discovery of iets een hypothese is. Als iets 

verifieerbaar of falsifieerbaar is, dan is het ook for

muleerbaar als hypothese. De formulering die vatbaar is 
voor mogelijke deductie, toetsing en evaluatie, hangt af 

van de verificatie, dus van de deductie, toetsing en eva
luatie. In hoofdstukken 3 en 4 wordt de formulering van 

theorie~n en hypothesen behandeld. Bij het begin van het der

de hoofdstuk schrij ft De Groot over de 11 formulering voorafu 
11 In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, èat de wij ze 
waarop de onderzoeker tot een hypothese e·theorie komt, 
weliswaar vruchtbaar kan worden besproken in termen 
van descriptie en van aanbevelingen, maar niet aan 
strikte regels kan worden gebonden. Aan de orde is nu 
de vraag naar de eisen, die gesteld moeten worden aan 
de formuZer>1;ng van het r>esuZtaat van het induotie-pr>o
oes - hoe dit dan ook verkregen is, en onverschillig 
of het een uitgebreide theorie of een enkele, sim-
pele hypothese is. 
Deze eisen staan uiteraard in direct verband met de 
processen van deductie, toetsing en evaluatie, die 
in de cyclus op de formulering moeten kunnen vol~en. 
Willen wij een onderzoek naar bepaalde consequenties 
van een theorie of hypothese inderdaad als toetsings
onderzoek (en niet als exploratie) opzetten, dan 
moet een scherpe formuZering vooraf ter beschikking 
staan, die afleiding van toetsbare consequenties mo
gelijk maakt. 11 

(A.D. De Groot, 1.c., p. 71; cursivering door De Groot) 

Het inductieproces gaat toch over de vorming en formule

ring van hypothesen. Bij het hoofdstuk over de formule
ring van hypothesen, dat in feite het inductieproces moest 

beschrijven, wordt naar de deduceerbaarheid verwezen. Hier 

wordt echter teruggewezen naar het resultaat van het induc
tieproces. De bal wordt dus heen en weer gekaatst. De con

text of discovery lijkt rationeel niet benaderbaar te 

zijn. 
Dit is niet een toevallir.e onhandigheid van De Groot, al

hoewel het kan berusten op een gebrek aan filosofische 
vorming. Reeds bij Aristoteles wordt de thematiek van de 

kennis aangeduid door de formele bepaling: te kennen 
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moet me~ tra.chten, wat het meest kenbaar is. Hier ook 

verwijst de weg naar de formulering van hypothesen eigenlijk 

terug naar de eisen voor de vatbaarheid van de hypotheses 

voor deductie, toetsing en e valuatie . 

Men zou een onderscheid moeten maken tussen topische en 

logische waarheid, of ande rs uitgedrukt tussen thematische 

en thetis che waarheid. De logische (of thetische) waarheid 

bestaat in de overeenkomst van een propositie met het 

gekozen onderwe rp van de proposi tie. Daarentege n zou men 

ool{ de vraag rnoeten stellen "waarmee ei genlijk zo'n uit~ 

spraak moet overeenstemmen '', wat het thema van de prop o·· 

sitie is. Als men op een verkeerde vraag antwoordt, en 

dit antwoord is logisch gezien juist, dan nog i s het ant

woord fout. Het onde rwerp moe t e;e de finieerd~ .. ~T_?.I'q..~n. Ho e 

zit het namelijk met de mogeli,jke waarheid van een propo

sitie, voors telling of begrip, a ls er geen criteri urn 

voor._ ~en_ de f_ini ti_e ,,_ van, 11:et onderwerp bes taat. Dit wordt 

aan de loutere willekeur overgelaten. Op dit basisvlak 

heeft Aristoteles ee n onderzoek ingesteld dUji__Q Ver de 

Vl_".9:~g .. ~?.-a!.?_V.~T men het nu etg:_(?_~?Jjk, __ en Ü~erhaupt moet 
~eb~~~.!-~u, in onze zuiver-theore tische kennistraditie, 

wordt de vraa.g wat het onderwerp van onderzoek of propo-

si tie rnoet zijn, beantwoord door te stellen dat wat het 

best beantwoord kan worden . 

Welke hypothese moet men opstellen? Zij die verifieer

baar en t oe tsbaar is. De formele r egels voor besp reekbaar-
- - -

heid - de logika - worden _tot criteria voor de thematiek 

waarover men het moet hebben. Een themalŒuze is iets wat 

te maken heeft met een subjectief gezichtspunt. Binnen 

de zuivere theorie verschijnt het subjectieve als het 

willekeurige. Moet het subjectieve echter noodzakelijk tot 

het willekeurige behoren? De themavraag wordt ondergeschikt 

aan de fo rmel e regels van bespreekbaarheid, omdat men niet 

'subjectief' wil zijn . 

* 



§ 5. Thomas S. Kuhn : P' The structure of saientifio 
revoZutionsn ( 1968) 

"The structure of s cienti f ic revo lut ions " verscheen in 

1962 voor het eerst i n de Hinte rnational encyclopedia 

75. 

of unifie d sci ence", wat het oud orgaan was van de neoposi-· 

tivistische "Wiener Kreis 11
• I n 1970 verscheen er een twee de 

editie van, waaraan een postscr ip tum uit 1969 was toe ge
voegd. 

1. Kuhn negeert het onders cheid tussen context of di s co

ve ry e n context of justifi cat ion. Op het einde van het 

eerste hoofdstuk schrijft hij : 

"In de voorafgaande par agraaf schijn i k misschien 
de zeer invl oedri jke, he de ndaagse onderscheiding 
tus sen "the context of dis covery n en =

1the context 
of j ustification 11 gewe ld ::iangedaan te hebben . Kan er 
i e ts meer dan diepgaande verwarring aangeduid worden 
door de ze vermenging van verschillende velden en aan
gel egenheden ? 
Gezien ik intellectueel opg evoed ben met de ze en 
geli jksoortige onderscheidingen, kon i k na uwelijks 
meer bewust zi jn van hun belangrijkheid en kracht . 
Voor vele jaren aanzag i k hen als de natuur van de 
kennis, en nog steeds vooronderstel ik dat ze, wanneer 
ze passend hervormd worden, ons iets belangri j ks te 
vertellen hebben. Nochtans blijken mijn pogingen om 
hen, zelfs grosso modo, toe te passen op de actuele 
si tuaties waarin kennis verworven, aanvaard en geas
simileerd wordt, bui t e ngewoon problematisch ." 
(Thomas S . Kuhn , The structure of scientific revo-
lutions, zesde editie, 1975, p. 8-9, cursivering door 

Kuhn · in ei gen vert aling) 

Kuh~ negeert de onderscheiding dus en vindt haar ni et 

toepasselijk . Zij n opsoill]11.ing "kennis verwer ven, aanvaarden 

en as s imi leren" laa t reeds vermo e de n da t b i j hem het he le 

kennisprobleern verschoven wordt naar de vraag, hoe reeds 
- - -

ve rworven kennis aanvaard en toegeëigend wordt. Het verwer-- - -- - - - -

ven van kennis speelt b i j Kuhn geen belangrijke r ol. Het 

gaat voornamelijk over ho e men kennis kan doorzetten. -
Kuhn geloo ft we l dat de ze onde rs cheiding ons nog iets te 

zeggen heeft, wanneer ze passend hervormd wordt . Zo ' n 
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hervorming is Kuhns onderscheiding tus sen 11normal science 11 

en nscientific revolutions 11
• De ze beide be grippen zijn ver

bonden met zijn paradigrna-begrip. 11 Normal science'' is ge 
vestigd op bas is va n ee n onvoorwaardelijk voorondersteld en 

~eaccepteerd paradigma. 
"(Normale wetenschap is) een poging om de natuur te 
dwingen in de voorgevormde en relatief onbui gzame do os 
dat het paradigma verschaft. Het behoort zelfs niet 
gedeelte lijk t ot de bedoeline van n ormale wetenschap 
om nieuwe soorten fenomenen op te roepen; trouwens zi j 
die niet in de doos zullen passen, worden vaak helemaal 
niet gezien . Ook streven wetenschappers normaal niet 
ernaar nieuwe theorieën uit te vinden, en zijn ze vaak 
onverdraagzaam ten opzichte van deze die door anderen 
zijn uitgevonden . In plaats daar van i s normaal-weten
schappelijk onderzoek gericht op het articuleren van 
die fenomenen en theorieën waarin h e t paradigma reeds 
voorziet. :i 
(Thomas S. Kuhn , o , c . ; p . 24; in eigen vertaling) 

Normal e wetenschap wordt dus ge dominee rd door een paradigma. 
11 Scientific revolutions" zijn p r ocesse n waarin de heerschap
pij van e en paradigma instort en er een strijd tussen nieuwe 
kandidaat-paradigma's ontstaat. Een paradigma is een status 

dat een theorie, experiment of meetmethode verwerft. 

De "scientific revolutions t' beantwoorden aan de cont e xt of 

discove ry'' : een nieuw paradigma wordt ontdekt. "Normal 

science" beantwoordt aan de context of justi fi cation ; het 
verwerven van nieuwe inzichten op basis van een theorie di e 

de p:::i.radi gma-s tatus bezi t. 

In feite beperkt Kuhn zich tot de s tudie van de context of 
justification, de studie van het t o t s tand komen van !tnor•~ 

mal science 1
', wat in feite de ,justificatie is van een ni euwe 

theorie. Het ontstaan va.n ee n nie uw paradigma wcrdt door 

I
Kuhn beschrcven als "emergence li, opkomst. De vraag naa:r hoe 

een paradigma opkomt, wor dt meteen verwezen naar de vraag 

van zijn doorzetting . Dit i n analogie me t De Groot, waar 
de hele kwestie van vorming en f ormule ring van nieuwe hy-

potheses langzaam verschoof naar de vraag van hun toetsbaar

heid. 
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Kuhn kan wel moeilijk van een context of justification spre~ 

ken, omdat juist de paradigma-status inhoudts dat een theorie 

helemaal niet meer te r echtvaardi gen, maar enkel door te 

zetten valt. 

2 . Kuhns visie op discovery. 

Hoofdstuk 6 van zijn boek kree g als titel : 11 anorr.alie en de 

opkomst van wetenschappel ijke ontdekkingenl!: hoofdstuk 7 

ncrisis en de opkomst van wetenschappe l ijke theorieën". 
Kuhn begint zijn zesde hoofdstuk als volgt : 

"Normale wetenschap - de activiteit van het oplossen van 
ouzzels die we zojuist onderzocht hebben - is een in 
hoge mate cumulatieve onde r neming, bij zonder succesrijk 
in haar doelstellinr,, de gestadige uitbreiding van ge
bied en precisie van wetenschappelijke kennis. 11 

(Thomas S . Kuhn, o.c., p . 52; in eigen vertaling) 

De traditionele voorstelling is dus volgens Kuhn een voor
stelling van "normal science". Een paradigmawisseling wordt 

vc l g,ens Kuhn door fundarnentele nieuwi gheden op fei te lij k en 

theoretisch vlak inE,eleid . 
"Indien dit kenmerk van wetenschap verenigd moet worden 
met wat reeds gezegd is, dan moet onderzoek binnen een 
paradigma een bijz0nder e ffe ct ieve manie r zi jn om een 
paradigma-wisseling tot stand te brengen . Dat is wat 
fundamentele nieuwe feiten en theorieën doen. Daar ze 
onoplettend geproduceerd worden door eën spel dat met 
een stel regels gespeeld werd, ve reist hun assirnilatie 
de uitwerking van een ander stel. Nadat ze deel zijn 
gaan uitmaken van de wetenschap, is de onderneming, 
tenrninste toch van de speci alisten in wiens bijzonder 
veld de nieuwiëheden liggen, nooit meer opnieuw juist 
dezelfde. ~1re moeten ons nu afvragen hoe ve randeringen 
van deze aard kunnen tot stand komen, wanneer we eerst 
ontdelckingen of feiteliJke nfëuwi gheden, en dan uitvin
dingen of theoretische nieuwir,heàen, be schouwen. Deze 
onderscheiding tussen ontdekking en uitvinding of tus 
sen fe it en theorie, zal hoe dan ook, onmi ddellijk ui
terst kunstmatis bl ijken te zijn .... Een ontdekking 
begint met het besef van een anomalie, d .w.z. , met de 
erkenning da_!_ d~ r;at~ur 1:ioe dan ook de p-~..!.'....adigma-_reïn
duceerde verwacbtin f;en die n ormale wetenschap beheersen, 
verstoort. 
(1 .S . Kuhn, o ,c ., p . 52-53; in eigen vertaling) 
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Kuhn had toch eerder gezegd dat men deze afwijkende feiten 

niet ziet met een paradigma-bril. De ontdekking wordt dus 

eigenlijk reeds voorondersteld. Hoe men tot de stap komt 

buiten het paradigma , wcrdt niet beschreven. 
noan gaat (de ontdekking) voort men een min of meer 
uitgebreid onderzoek van het terrein van anomalie. 
Ze eindigt enkel wanneer de paradigma-theorie zo 
aangepas t is dat het afwijkende het. verwachte is 
geworden . ,1 

(T . S . Kuhn, o.c., p. 53; in eigen vertaling) 
Voor Kuhn komt de ontdekking maar tot stand doordat ze ervoor 

kunnen zorgen heeft dat het paradigma gewijzigd_werd. De 

wij ziging van het paradigma betel<ent echter dat een nieuwe 
theorie de paradigma-status verkregen heeft. Het eigenlijke 

probleem van de ontdekking wordt niet besproken, en tege

lijkertijd verschuift Kuhn - e_~n. l?_~~t_j_~_ anal oo_g_ __ .!!!_?t_p~- Groot -

de problematiek naar de doorzetting van een paradigma. 
11 Het assimileren van een nieuw soort fei t vraagt een 
meer dan additieve aanpassing van de theorie, en 
totdat deze aanpassing is voltooid - totdat de we
tenschapsmens g:eleerd heeft om de natuur op een an
dere manier te zien - is het nieuwe feit niet hele
maal een wetenschappelijk feit." 
(T.S. Kuhn, o.c., p. 53; in eigen vertaling) 

De ontdekking wordt verschoven tot een assimilatie die be

st::i.at niet in een aanvulling maar in cen ~~nteling van 
paradigmats. ~e problernatiek van de context of discovery 

wordt vervangen door een docrzettingsproblematiek. Het beeld 
van de wetenschap wordt zo door Kuhn geîrrationaliseerd : 

de fenomena.le obj e cti vi tei t van de wetens chap w0rè.t onb egrij

pel ijk. 

Hetzelfde herhaalt zich bij de ontdekking van nie uwe theor i eën . 

Bij het begin van het zevende hoofdstuk kunnen we lezen: 
;'De soorten ontdekkingen die in de laatste sectie over

wogen werden, waren ~iet, tenminste toch afzonderlijk, 
verantwoordelijk voor zulke paradigma-verschuivingen 
als de Copernicaanse, Newtoniaanse, scheikundige, en 
Einsteiniaanse revoluties. Ock waren ze niet verant
wcordelijk voor de iets kleinere - daar ze rneer uit-
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sluitend professioneel waren - paradir,ma-veranderingen 
die geproduceerd werden door de golftheorie van het 
licht, de dynamische theorie van de warmte, of Maxwells 
electromagnetische theorie. Hoe kunnen theorieën zoals 
deze ontstaan uit normale wetenschap - een activiteit 
die zelfs minder gericht is op hun najaging dan op die 
van ontdekkingen ?" 
(T.S. Kuhn, o.c., p. 66-67; in eigen vertaling) 

Het voorlopig antwoord van Kuhn luidt : 

"Daar het paractie:ma-destructie op grote schaal en grote 
verschuivingen in de problemen en technieken van nor
male wetenschap vereist, is de opkomst van nieuwe theo
rie~n in 't algemeen vcorafgegaan door een periode van 
uitges proken professionele onze 1eid.~ 
(T.S. Kuhn, o.c., p. ·7- ; i n eigen vertaling) 

Kuhn spr€ekt hier opnieuw gewoonweg van opkomst, 11eme,..,gence". 

Ook hier wordt de ontdekldngsvraag verschoven naar het prc

bleem van hoe een paradigma door te zetten. Hoofdstukken 

6 en 7 hebben geen andere problematiek dan aan te tonen, niet 

hoe iets nieuws gevonden wordt, maar hoe iets dcorgezet wordt. 

Voor Kuhn zijn nieuwe fei ten of theorieën maar geldi g, indi en 

ze geëtabJ.eerd en aanvaard zijn. 

3. Wat is een pa:::,adigrna, en welke zijn àe motieven om dit 

begrip in te voeren in de wetenschapsfilosofie? 

Het woord "paradigma" is Grieks voor voorbeeld. Het ber:rip 

r.aat terug op Plato; zijn ideeën noemt hij soms paradigma 1 s 
1 

het zijn voorbeelden 

de jaren dertig komt 

op Benedetto Croce.) 

waardo0r iets R.erkend wordt. ( Reeds in 

het be 0rip voor bij Gramsci, die alludeert 

Paradigma is een woord voor theorie of 

hypothese. Wanneer een theorie het statuut van een paradigma 

verwerft, dan krijgt dezc theorie een principiële betekenis. 

(De vraag blijft open of elke leiding~evende theorie een para

digma is: en of enkel de grote theorieën - van Copernicus, 

Newton, Lavoisier, Einstein, ... - paradigma's zijn ?) Voor 

Kuhn kan ook een experiment of eel'l bepaa l de meettechniek een 

paradigma-status verkrij z:en. Aan het begin van het tweede 

hoofdstuk of sectie - zoals Kuhn zelf indeelt - geeft hij een 

eerste quasi-definitie van wat een paradigma is ! 
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''Deze handboeke n verklaren het corps van de aanvaarde 
theorie ~ lichten ve le of alle van haar succesri jke t oe
passingen toe, en ver~elijken deze toepassinGen met 
voorbeeldige observaties en experimenten . 11 

(T. S . Kuhn, o .c., p . 10 ; in e igen vert aling ) 
Kuhn beschrij ft hi er dus grof'weg het verificatieprocédé . Hij 

gaat ve rder : 

"Vooraleer zulke boeken pcpulair werden in het begin van 
de negentiende eeuw (en pas eerst recent in de nieuw 
gerijpte wetenschappen), vervulden vele van de be ro<=mde 
lclassie ken van de wetenschap een e;elijkaardige functie . 
Aristo te les' Physi ca, Ptolemae us' Almagest , Newtons 
Principia en Optiaks, Franklins EZeatricity, Lavoisie rs 
Chimie ., en Lyells Geology - de ze en vele andere we r ken 
dienden een tijdlang i mplicie t om de gewe ttigde pr o
blemen en methoden van een onderzoeksveld te de fiP~ëren 
voor volgende generati es beoefenaars. ZiJ konden dit 
doen omdat ze twee kenmerken deelden. Hun volbreng:ing 

n was voldoende zoHder or~cedent om een blijvende groep 
van aanha ngers aan t~--~rekken, weg van concurrere nde 
wijze n van we tenschappeli jke activiteit. Te rzelfder 
tij d was ze voldoende onvoltooi d om verschillende prn-

c:. 1.../b lemen over te l aten aan de opnieuw begrensde groep 
van beoefe naars om op t e los sen. 11 

(T.S . Kuhn, o.c ., p . 10, cursivering door Kuhn; in 
eigen ve r taling) 

Een theorie verwerft haa.r paradi gma-st r.1.tus dus door een eigen

aardige attractie va n nie uwi rheid en werl<:verschaffing. Scho 

penhauer heeft reeds gezegd dat het nieu~ ze lden het g0ede 

is , omdat he t goede toch zelde n het nieuwe is . He t paradigma 

beantwoordt aan een tewerkstelling- en bezigheidsbehoefte : 

de afwerking va n een bepaald p roQteem~pi~d zo u dus niet ge

wenst zi jn. 
11 

••• enkele ge a ccepteerde vo orbeelde n v-sn actuele wete n
schappelijke praktijk - voorbeelden die wet, theorie, 
toepassing en instrurnentatie omv-:i.tten - voorzien in 
mode llen van waaruit nart iculiere coherente tradities 
van wetenschappelijl<: onderzoek ontsr;rineen. Dit zij n 
de tradities die de historicus beschrijft onder zulke 
rub rieken als 'Pto lemnis che astronomie' (o f 'Cope rni 
caanse'), 'Aris totelische dynamica' (of ' Hewt0nîaanse '), 
'corpus culaire optica ' (o f 1 golve n0ptica), enzovoort. 
De studi e van paradigma's - waaronder vele die veel 
meer gespecialiseerd zi jn dan deze die hierboven als 
tuelichting opzenoemd zij n - is w~t hoofdzakelijk de 
student voorbe reidt voor het lidmaatschap in de parti 
cul iere wetenschappeli.ike remeenschap waarrnee hij l?..te r 



za11.. werken." 
(T.S . Kuhn, o.c . , p. 10-11 ; i n eigen ve r taling ) 

Op bepaalde ogenbl ikken komen er dus meer gespecia li seerde 

para di~ma 's ter sprake dan de grnte the orie ~n. De eigen

lijke substantië le de f ini t ie van wat een pa radi gma i s , 

vind t men i n het negende hoofdstuk dat als titel heeft : 

"de natuur en de noodzaa.k va.n wetenschappel ij ke r e vo l u

ti e s". Hierin vi nden we Kuhns beslissende uits praken over 

de kenmer ken van ee n paradi~ma op bas i s van een beschrij 

ving va n de manier waarop paradifma's onderl i nr, verschi llen 

riLaat ons daar om h~ t nu al s vas tst aand aanneme n da t 
de ve r sc hillen t us sen ope e nvol renàe para digma ' s 
zowel noocJ.zakeli jk als onvereni gbaar zij n . Kt.:nnen 
we dan meer e xplicie t zer. e;en we lke soor t en verschi l
l en er zi jn ? Het mees t voorkomende t yp e i s r eeds 
herhaa ldel i j k t oefe l icht . Opeenvolgende paradi gma's 
ve rtel len nns vers chi llende dinven over de nooula tie 
vau he t unive rS UF.'i en r.ver het r,édra[' van deze· 
populatie. Ze vers ch i llen, bijvoorbee l d, o ve r z ulke 
za ken als het be s t a an van ê IJ.Q.a t 011'@.:Î,_!'~.- .P.artj.1.{els, 
de ma t e r i al i t ej. t va,1 he t. 1icht ,_ ~ h~t ___ t>_~Q.OY;_c;!__yan 

1 warmte of van e nerr,i e. Deze z i jn de substantiël e 
J verschil l en t us s en opeenv0lgend.e ~1aradigma ' s , e n ze 

vere isen ~een verdere toel i chting . Paradigma's 
c. vers chillen echt er i n rnee r dan subs tantie , want ze 

/ zij n niet alleen op de natuur gericht maar ook 
t eru~ op de wetens cha p die hen vo or tb r acht. Ze zijn 
de oor spronr; van de_metho9.~11 ., _h~.:t _prq_q_l eemveld en 
de opl os sinvs s tandaar ds die door e e n rijpe we ten
s c happ.ëlijk; geinee·nsèhap· op een p:egeven ogenbl i k 
aanva~rd worde n. Bij ~evol r noodzaakt de opn2rne 
van ee n nieuw paradigma vaak een herd!:fi nië ring 
van de c vereenkoms ti 8:e we ten schap.- Enkeie - CÏÜd e 
problemen verbdnnen worden naar een ande re weten
s chap o f' volledi g ''omwtens chappelijk" worde n 
verklar.1.rd . Ande r e die vor,rdien n i et- bestaand of 
t riviaal waren, kunne n, met een nie u:w paraJ.i gma, 
de wer ke l ijke archetypen van betekenisvolle we
t ens chappel ijke pres t at ie wor~en. Al s de probleme n 
ver anderen, zo ook de standaard die een werkel i jke 
wete nschappel i jke oplos sin~ onde r sc hei dt van ee n 
l outer metafysische speculatie, wocrdspe l of mathe 
matisch sp el. De n0rmaal-we t ens chappe l ij ke t r adit i e 
die voortvloeit uit een wetenschappel ij ke r evo l u-

'

t ie is nie t a l leen incompat i be l maar va a k werke l ij k 
incommensurabel met die d i e voorafgi nf . 11 

(T. S . Kuhn, o.c., p. 103 _: i n e ic;en ve rta ling ) 
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Het is nie t zo da t een theorie in plaats van een andere 

treedt door op gegeven problemen een ander antwoord te geven. 
Een hele theorie ze t zi ch door, doordat het hele probleemve ld 

verschuift. Objectief gezien zijn opeenvolgende theorieën 

helemaal niet met elkaar vergelijkbaar, zoals Ptolemaeus' as
tronomie niet vergel ijkbaar is met Darwins evolutieleer. 

Normaal denkt men dater op voorhand vaststaande wetenschap

pelijke prob l e men bes taan, wetenschappelijke methodes en 

standaards van betrouwbare wetenschappeli jke op lossinren. 
Tussen de verschillende theorie~n zou er wedij ver bestaan 

orn de gegeven problemen met de gegeven methodes volgens be

paalde gereven oplossinp.sstandaards op te lossen. In feite 
zou het zo gaan, zoals Kuhn beschrijft, dat de verschill ende 

theorieën h1:P-___ ~i:g;~_r.1. __ P.T_<?.bleemy_~ld:~-~,-~ethoden e n standaards 
opdringen. Een theorie die daarin slaa~t~ voltrekt een we
tens~happelijke revolutie. De gevolgen van deze stelling 

zijn echter rampzalig voor de wetenschappelijke objectiviteit . 

4 , Wanneer een theorie als paradigma geëtableerd is, dan 

heerst eigenlijk het ~onve ntionalisme. 

Alle kenmerken van 11wetenschappelijlœ '' wer}:wij zen - die 

Popper afwijst als conventionalistisch ·• zijn volgens Kuhn 

niet a lleen werkelijk, maar zelfs onvermi j de lijk, De con

ventie zou het paradigma ze!.!__~!jn. Zo'n paradigrnakeuze is 
subj ectief willekeurig, of ten hoogste intersubjectief~wil

lekeurig. De eigenl.i jke doorzetting van een paradi g1na bete 

kent dat iedE:~een 0eze _conventie bi.jtreedt. 
De conventionalis tische kenmerl{en van de paradi gP.Ja-- geb onde n 

wetenschap treden naar voren ~ en dlt in overeenstemming met 

de eerder geformuleerde s tellinge n ter.en het onbevredigende 

van de veri fi catieprocedure.3. De verifi catieorocedures waren 
onbevredigend zowel wat het vertrekpunt, de weg als het re

sultaat ervan betreft. Wat het vertrekpunt betreft : l~uhn 

spreekt ook over ad hoc~hypotheses : 
!i .... , want haar verde<1irers zullen doen wat we reeds 



de wetenschappers hebben zien doen wanneer ze gecon
f rontee rd worden me t een ano malie. Zij zullen ver ... 
sch1llende articul aties e n ad hoc modificaties van 
hun theori e bedenken om zo elk duidelijk konflikt te 
e limine ren. '' 
(T.S. Kuhn, o.c., p. 78, cursivering door Kuhn; in 
eigen vertaling) 

Wat de weg betreft. Vooreers t worden de fe iten geselecteerd. 

Slecht s deze feiten die corresponderen met de hypotheses ko

men in aanmerking : 

"Normaal onderzoek, da t cumul a tie f is , dankt ZJ.J n suc 
ces aan de bekwaamheid van de wetens chappers om gere 
ge ld die problemen te selecteren die kunnen opgelost 
worden met concep t uele e n ins trumentele technieken 
di e nauw bi j die· die r eeds bes taan, aansluiten . 11 

(T .S. Kuhn> o .c. , p . 96 , cursiver ing door Kuhn; i n 
eigen ve rtaling) 

Kuhn s preekt wel over problemen in plaats van fei ten , maar 

het ko mt op het zel fde neer. Tus se n haakj es ve rvo lgt hij : 

H(Daarom is het dat een overdre ven bezorgdheid om nut 
tige problemen , die onver schilliE is om hun verband 
me t bes taande ke nnis en techniek, zo ge makkeli jk de 
wetenschappelijke ontwikkeling kan afremmen.) 11 

(T . S . Kuhn~ o . c ., p . 96; in e igen vertaling) 

Nuttige problemen aan bod te laten komen , is bijna onmogelij k, 

indien ze niet in een goede relatie staan met de reeds be

staande we te ns chappe lijke kennis en techniek . 

cl) Ten tweede, Kuhn spreekt zich ook uit over de plaatsbepaling 

/ van feiten binnen de veri ficatieprocedure : 
1'Paradifma' s voorzien alle vers chij nselen, behalve de 
anomalieën, van een theorie-bepaalde plaats in het ~e
z1chtsveld van de wetenschapsmens . ~ 
(T.S . Kuhn , o.c., p. 91 ; in e igen vertaling) 

Ten der de, voor de fab ricatie van feiten kan men wel geen 

/ ci taat ui t het werk van Kuhn ge vcn, ma.ar to c1l_ is dit niet 

afwezig . Ni euwe prublemen , die tevoren niet gezien werden 

of interessant waren, worden b i jvoorbeeld opeens de belang

rijkste. 

Wat het resultaat van de veri ficatieprocedure betreft . Een 

voorres te lde theorie gee ft slechts een voldoende verklarine, 

niet de jui ste of de noodzakelijke 
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"Wetenschapsfilosofen hebben herhaaldelijk aan-
getoond dat stèeds meer dan één theoretische construc-. 
tie kan geplaatst worden op-~-~~- e;'=:_g_ey~!:1- V_~.~zameling 
van data. De g'.eschiede nis van de wetenschap geef't 
te kennen dat

9 
voornamelijk in de vroege ontwikkelings .... 

stadia van een nieuw paradigma, het zelfs niet zeer 
moeilijk is om zulke alternatieven uit te vinden. 11 

(T.S. Kuhn~ o.c., p. 76; in eigen vertaling) 

Met zeer verschillende theorieën kunnen dezelfde verschijn

selen dus voldoende verklaard worden. 
Het conventionalisme herrijst dus bij Kuhn. 

5. Kuhns stellingname ten opzichte van Poppers fBlsifieer• 

baarheidseis. 
Popper forrnuleerde deze eis vooral tegen de conventionalistische 

tendens in het verificationisrne. 
"Laten we dan vooronderstellen dat krisissen een nood
zakelijke voorwaarde zijn voor de opkomst van nieuwe 
theorieën en ons vervolgens afvragGn hoe wetenschap
pers antwoorden op hun best~~n.Een deel van het ant
woord, dat zowel voor de hand ligt als belangrijk is ·i 
kan ontdekt worden door eerst notitie te nemen van wat 
wetenschappers nooit doen wanneer ze geconfronteerd 
worden met zelfs strenge en l~n~durige anomalieën. 
Hoewel ze missC'hien be~innen hun vertrouwen te verlie
zen en vervolgens al ternatieven te ovenrngen, toch 
doen_~~g_@en a f stand van het par adi gma dat be n in 
kr~ hee ft gel eid . Ze behande len bi.J, Y.Q_orbge l d ano
malieên ni t als t e genvoorbel3l den, alhoewel het dat 
is wat ::e i n het vocabularium van de wetenschaps filo• 
sofie zijn. Gedeeltelijk is deze veralgemening 
eenvoudigweg een bewering op historische feiten, 
geb?.seerd op voorbeelden zcals deze die hierboven, 
en r.1eer ui tgebreid hieronder, gec-even zijn. Zij 
duiden aan wat ons later onèerz<)ek van para.digma ..... 
verwerping meer volledig zal blootlefffen : eens 
een wetenschappelijke theorie de paradigna-status 
heeft verworven, wordt ze enkel onge ldi p: verklaa.rd, 
als een alternatieve ka ndidaat voor handen is om 
haar plaats in t8 nemen. Geen enkel proces dat tot 
nog t;e door de histcrische studie van wetenschappe
lijke nntwikkeling blnotGelegd is~ Felijkt nok maar 
enirszins op het methodol0gische sterectype van fal
sificatie door directe vergeli j kinp met de nntuur." 
(T.S. Kuhn, o.c., p. 77; in eigen vertali ng) 

Een paradir;ma W'Jrdt maar cpgegeven, niet wanneer er anomalieën 



0ptreden, maar w,1.nneer e r een 9.nde r voor handen is . 
11Op zichzelf kunne n ze e n willen ze niet die f ilo

s ofische theorie falsifiëren , want haar ver dedi 
ger s zul len doen wat ze reeds de we tenschap pers heb
ben zien doen wanneer ze reconfronteerd worden met 
een ~nomalie . Zij zullen verschillende articulati es 
en ad hoc modificaties van hun theorie bede nke n cm 
z0 elk duidelij k konflikt te elimineren. 1

' 

(T.S . Kuhn, o . c . , p . 78 , cursiverinf; door Kuhn; 
in eige n vertal inr) 

De conventionalis tische beschrijving van de context of 

justification is door Kuhn volstrekt hersteld. Niet enkel 
_;:,,.____ ---- --··-· .. --

wordt de ze - voor Poppe r verkeerde - c0nventü:nalistische 

houdinr: binnen de wetenschap werke lijk bedreven, maar vocr 

Kuhn kunnen de wetenschappers cok niet anders . Ee n bepaalde 

theorie kQn slechts door bep~nlde feit en b evesti r d worden. 
Indien er ancmal ieên optreden, dan worden er ad hoc-hy
potheses inpev0erd . 

Kuhn is echtG r zelf ceen c0nventionalist · hij meent en-

kel maar dGt de ze cpnventionalistis che procedure binnen 

de we tens chap vols trekt onvermi jdeli jk is. Thearieên kun 

nen maar le i dinggevend zijn wanneer ze een paradirma -s tatus 

hebben. 

6. Al les hangt dus a f van de mot ieven waarmee i ets t o t 

paradigma verkoze~ ~dt . Als de ze motieven ra.tioneel en 

verantwoord zijn, dan zou er niets aan de hand zi jn. 

Voor Kuhn is dit echter in esse_Etie nt.~.t_.3-0 :_ 1?-~_t_J~_~0_ces 
van een para.digma-keuze i s werk.el ijk revcilutionair. In he t 

begin van het ne~E:_1:de_ hoof'dstuk - in feite het belangrijkste -
dat a ls titel "de natuur en noodzaak van wetens chappelijke 

revoluties" heeft, schrij ft hij : 
''Waa rom zru ee n pa radi gma-wij zi 8;ing ee n r ev0 l utie 
m8eten gen oemd w0rden ? Tee-en de 0mv~ngrijl<e e n 
e ssent iële verschillen tussen de politieke en de 
wetens chappelijke 0ntwikkelinf i n, we l k parallelis
me kan de metaf00r ver~ntwoornen die revoluties in 
beide vindt? 
Een ~s pe ct van he t par~llelisme moet reeds duidelijk 
zijn . Politieke revoluties zijn inge l eid dnnr een 
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e;r':>eiend besef - dat V::'19.k beperkt is t0t een seg-
ment v:=m de poli tieke r-:emeenschap - à2.t de bestaande 
instituties hebben 9ï: gehouden c m ~.9.~ ua?:_~--9:~_J?roble
me n het hoof d te b i ede n, di~ r:esteld wr.rden door 
ee n omgevin g d :i.e ze redeeltelijk hebben 2-:ecreëerd. 
Op ecn zo goed als gelijka~rdi~e manier zijn weten
schappelijke revr)luties in2:eleid c~oor een r.;r0eiend 
besef - èat weer vaaJ:: beperkt is tot een enge onèer• 
afdelin~ van de wetenschappelijke ferneenschap - dat 
een bestaand p8.radir,l'!l.a opr.ehouden heeft om adequaat 
te functioneren bij de exriloratie van een aspect van 
de natuur waarnaar ctat paradisma zelf vooraffa~ndelijk 
leidde. Zowel in de politieke als de wetenschappelij
ke ontwikkeling is het besef van slecht functioneren 
c.1.9.t tot een krisis lcan leiden, de eerste vereiste 
voor revolutie." 
(T.S. Kuhn, o.c., p. 92; in eircn vertaling) 

"Dan is de maats chappij verdeeld in we~ j._j_yf.lrende .. kn.m
p en of pa rti_jgn ~ één c1ie de our:le insti tutionele 
cons tel 12.tie tracht te verdediccn, en n.nè.ere die 
enkele nieuwe tracht~n te stichten. î;Janneer dcze po
l~risatie zich heeft voorfedaan, ctan sahiet een p~Zi
tieke__9J2]_o_ss ing_ t e ~.9..l'r.. Dn::-i.r ze verschillen over 
de institutionele matrijs Wt'.A.rbinnen politicke veran
derinp moet valbracht en ge§valueerd worden, en daar 
ze reen surra-institutioneel kader erkennen om over 
het revolutionair r,eschilpunt te beslissen, moeten 
de partijen in een revolutionair k0nflikt uiteinde-
lijk hun t0evlucht nemen tot de technieken ___ v?..n __ mas-
sa-0verredinp waaronder vaak gewel~." 
(T.S. Kuhn, o.c., ~- 93, cursiverinf d0cr Kuhn: in 
eip:en vertalinr.) 

"De rest v~n dit esssy heeft els dcelstelling aan te 
tonen dat de historische studie van paradi~mR-ver
anderinrr zeer gelij kaardi~e karakteristieken in de 
ev0lutie van de wetensc-ha0pen 0penb~arf". ··-zë:ials de 
keuze tussen ccncurrerende· noii tië-l<ë insti tutias, 
zo 00k blijkt 0ie tus sen concurrerenèe par9.dipma I s 
een keuze te zijn tussen inccmnatibele manieren van 
p-emeens,cho.nsleven. Da-'.:l.r het dit karakter ~1ee ft , is 
de keuze ni e t en kan 00k niet fedeterrnineerd worden 
lnuter dc0r de evalu,~ tieve ri.:r:o..ç_er'l.~re:s die kenmerkcnè, 
zijn voor ncrmale wetenscha~, want aeze hangen re
dee 1 te lijk ~f van een po.rticul:ter paradif:".lT'.a, en 
~at paradisna is juist het ~eschilpunt. Wanneer 
paraè.ic:ma vs binnentreclen, zoals ze m0eten) in een 
debat over paradir~a-keuze, dan is hun rnl nondza
kelijk circulair. Elke sroep pebruikt zijn eifen 
nara.di g-ma om in het v0crdeel ve.n <'l.9-t par!"l.dip-me. 
te arrumenteren.~ 
(T.S. Kuhn, o.c., P. 9lt; in eir:en vertnlinp-) 
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In revolutionaire s ituati 2s wcrden de bes taande ncrmen 

waarin v0crhee n knnflikt e n we rden oppelost , zel f in vraag 

p.esteld. Volr,ens Kuhn blij ft er enke l nor,r 11 r:1ass persuasi-:m !r 

en gewe l d als overt ui pinrs middelen over. 

"Wat 0 0 k zijn kracht is., toch is d-a status van het 
circula.ir arg:ument enke l clat van de cvertui rrinr,. 
Het kan niet logi sch of zelfs p robê.bilistisch dwi n •
r end ? e maakt worden voor hen die weireren in de 
cirkel te s t appen .•.. Om te ontdekken waarcm dit 
c:eschilpunt over een par 2.dir.ma-keuze nooit ondub
be lzinnir door l op.ica e n expe rime nt all een kan 
perezeld worden, moeten we d e natuur vsn de ve r
s chillen onde rzoeken di e de voorsta nc1cGrs vém een 
traèitioneel pa r~di r.:ma s cheide n van hun r evolut i o 
naire orvn l t,ers. 11 

(T.S.Kuhn, o .c . . p . 94 ; in e ir.ren v ertalinr) 

11Sla eerst a cht O:J het fe i t da t, indien e r rede nen 
zijn, dat ze niet afk~ms tip zijn van ne lorische 
s tructuur van wetenscha.p,eli j ke kennis." 
(T.S. Kuhn, c .c., p . 95; in e i pen vertalinf ) 

Z0lls b i j Popper v0cr zijn fa l sifieerbaarheidseis, ka n 0Ok 

hie r e;een l :.p:isch criteri um or.:westeld wc r den. De we t enschap -

9elijke activiteit berust in principe on theorie ën die een 

r aradi .P'rr.a -sta t us he b be n . Dit hee ft to t rev0 l p,: èat wa nneer 

een parF.i.dismn. vastr,elep-d is, e r e;e e n vera nt~'.?.'.?.!'.9:Ï_!].(" meer 
voor is. Maar ook het vast lerren va n een par~diP-tr~ bli j kt 

niet rebaseerd te zij n 0p rede l ijke motie ven. He t su9_ces 

va n een paraà i r:ma zou a. f hanren van het f eit hne de r e r evens 

in een doos kunnen r esto pt worden. Zo vol t rekt z ich een 

machts r reep, crndat na de vastle rrin~ men blijft voortwer

ke n met dat e ne paradirma . 

Kuhn blijft echt e r ondui~e li jk 0ver de vraer cf e l ke the~rie 

maar the0rie is wanneer het eGn p~~~dir.ma-st0~us hee f t. 

I s de bnven~eschetste werkwi jze enkel maar cel diG vnor 

de prote the orieën., en i s er mi sschien een rede lijker 

v7erkwij ze mor•e lijk 0 r:, kle: ine thc~rieën ? 00k op de vre.ac 

waar')m bij de 0nk0mst va n een nieuw :.)arac~i r"mP- terenn.ve r 

een oud , dit nieuw pnra~i fmR he t stee ds haalt, r eeft Kuhn 



reen antwsnrd . Dit h~npt samen met de orcblematiek die 

Kuhn nog op het einde van zij n werk aansnijdt. 
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Kuhns beschrijvinfen zijn overtuie-end . wanneer inderdaad een 

thcc:,rie al s par~éli:_rma. is vastr.elepd . Toch blijkt het e:e

sche ts te beeld moeilijk te verklaren waarom de mode rne 

wetenscha~ zo fenomenaal objectief is. Kuhn v0elt dit 

prableem nok aan, en ste lt ~aarom in he t slothoofdstuk 

"Als deze beschrijving toch de essentiêle struc
tuur van rle voortduren~e evolutie van een weten
schap heeft eevat. zal ze terzelfder tijd een 
bijzonder problee m pesteld hebben: w~ar~m zou de 
onrlernemin?; die h ierb~ven ,eschetst is, gesta0i~ 
vc.:orui tc:aan 0p manieren, z0~ls, laat ons zegren, 
kunst, n~litieke theori e , rf fil o sofie het niet 
doen? Waarc m is vooruit~an~ een uit~anderlijk 
kenmerk è.at b ijna exclusief vo0r èe a ctivite iten 
p:ereserveerd is, die we wetenschap noeme n ?" 
('r .s. Kuhn, o ,c., r. 160 .: in eir en vertalinr:) 

Waa1·om kent ne wetenschn~1 chn t0ch een onrebl''nlœn vooruit .. 

ra.nr? Waar0rn_vy-ijct er hier 

antwoor d is wel illepitiern, 

rijke ver wij z inf' : 

accumulatie ,.)1 8..9. ts ? Kuhns -----
maar bevat t~ch ecn belan;,-

"De ana lor:ie die de evolutie van 0rr.ani smen verbindt 
me t èe evolutie van wetenscha.;:peliJke ideeën, kan 
fernakkelijk te ver c~oorfetrokken worden. Maa.r ten 
opzichte van de punte n van deze slotsectie is ze 
bijna zeer perfect . Het -r r oces dat in sectie XII 
be schreven i s als è-.e res0 luti-e van de revoluties. 
i s de selectie door konflikt binnen de wetenscha~
pelijke re me enscha, van de re schikste manier om 
t neR:cmstir e we t enschao te be r-,efenen . '' 
(T.s: Kuhn. o ,c., p. 172; in ei ren vertalinP ) 

Dus dat par~di:-ma éi-'.lt c1e !
1fit t est w;iy to TJr~ctice future 

science" v0orstelt, wnrdt verkozen. Maar men kan tcch r.een 
specifiek paradir.mg_ - als dat van cle evnlutie van_ levende 

wezens - to t hype r para~irrr~ - vnor de evolutie van alles -

ui trQ_~12~EJ _Kan~ zou d_~ ~ ~.8.A. metfl:_f~si~crye overschrij è.inc
noemen. 
Inhou~elijk pezien heeft Kuhn het echt er mis sc hien niet zo 

ve rkeerè. vo or. vJat i s de ''fittest W'.'l.Y to practice future 
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sc i ence:r ? Bl i jkba.ar de e if'enschaD van een b epaa ld para ditma 

~m norma le we tenscha ? O)) r.r 0te scha al mo?elijk t e maken, en 

wet~1!~~.-~~app~ lj)_k_e:_ r e voluties uit te s lui ten . Dus de wetens chap 

te helpen o~ het veili re uad van een zekere ~ete ns chap , In

dien dit he t vei li re sle cti ecri teri um zou r:eweest zij n , 

dan zou men me t Kuhn moet en besluiten : wetenschap i s een 

bedrij vifheid die febase e rd i s op par adi f-E:a ' s di e ~k0z~n 

worden ornwil le van hun bekwaamheid verdere we t ens chap mo

f elijk te ma ken . De kennis om de kennis haalt het dus. Het 
ideaal van de theoria . 

Zoals i n de eers te paradifma-b e pali n~ die Kuhn pee ft ~ he t 

citaat ui t paf ina 10 - , r eeds vas tstelbaar was , m~e s t een 

theori e di e het paradi ~ma- statuut wou verwer ven, vol doende 

onvo ltooid zijn om de we tenschapsmense n no r vo ldoe nde werk 

ove r te l a ten , Maar de ze 11ope n- e nè.edness !t kan zomaar niet 

een weL ~andui den wanr lanrs een p~radi r,ma zi ch <loorzet . 

Hoe worde n mensen na nr.e trokken ? Kuhn r.ee ft hi er a ls motie f 

t ewerks te l linr. Ee n para~i fma houàt o~ de navors ers aan te 

trekken , a l s e rbinnen niets me er te doen valt. Hie r komt 

dus het dive rti s seme nt-motie f naar bove n : èe acti vite it 

wor dt nie t bedr eve n om pr ob l emen o;, te l ossen , rnaar de 

problemen trekken juist ann , n iet zo zeer omdat ze be lanr:

r ij k zijn, manr juis t omdat men daa rmee kan be zirr bli j ve n . 

Is eir.enlijk het ve rschi jnsel van de st r ijd van inc0mmensu-- - -- ----- -
rabele theorieën niet te ve rklaren ct0 or t e ste llen dat he t 

-
obj ec tivi tei tsideaaJiet haàlt? Incornmepsurabilite i t en 

0b j ectivi te it zijn niet onverenigbaar , als het objectivi-- - -
te i ts i d.eaal een e i fen2. zeer s re ciaal pe_rs necti ef i s. Wat 

vers chijnt binnen ve rs chillende nersnectieven, i s incom
patibel. Obje c tivi teit berust on een ~ezichtsp unt - vrij 

k i jlcen , maar dit i s een eiren f'ezicht spunt . - ---
Bij de paracl ip.ma -str ij à wo rdt p.-ewoonwer- de 0bj ect ievere 

theori e r ek0 zen . D.w . z . die thecrie waarbinnen men minder 

bercep doe t op stell in~en, waar van men kan ze r. ren dat ze 

ncr r.eb onden zijn aan s ubj e ctie ve vo oroor~e l en , Hoe eva-
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luecrt men de superioriteit vnn èe objectieve kennis? Waarom 

reeft men de voorkeur aan objectieve kennis ? Deze vraren 

zij n enke 1 historis ch te onr1erzoeken. (i-let bcek "Kri tiek 

~er frondslaren van onze tijd" is een porinr daartoe.) 

* 



91. 

§ 6. Paul Fèyerabenà : "Aga:inat: mc-thod'1 1197 5) 

Dit werk is een typisch voorbeeld van de fil0sofische ori

r.inaliteit èîe feitelijk bestaat in de niet-~ripinaliteit. 

Eir.enlijk ze,p:t Feyerabend niet zoveel nieuws .~ hij spreekt 
wel vrijelijk uit wat in het werk van de andere wetenschaps~ 

filosofen feim~liceerd is. 

Vole.-ens Feyerabend is het enire methode-ber.insel van de 

wetenschap u8:nythinr, roes 11
, dus in feite is er r.een, alles 

is e;oed. Aan het slot van het eerste hoofdstuk schrij ft hij 
"Voor hen die kijken naar het rijk materiaal waarin 
door de geschiedenis wordt voorzien, en die niet 
üit zijn om het te veranrrnen orn zo te voldoen aan 
hun lagere instincten, hun hevi~ verlangen naar 
intellectuele vrijheid in de v0rm van klaarheid, 
precisie, 'objectiviteit', 'waarheid', zal het 
duidelijk worden dater slechts één principe is 
nat onder alte omstandirheden en in aZle fasen 
van de menselijke ontwikkelinp verdedip:ct kan wor
den. Ilet is het orincipe : anything goès. 11 

(Paul Feyerabend~ Arainst Method, NLB, p. 27-28, 
cursi verinr èoor Feyeraoend ~ in eir-en vertalinr-) 

Feyerabends succes is te verklaren door het feit dat iedereen 

zich afvroer ofdat er nu wel een rationale methode voor 

wetenschappelijk onrterzoek bestond, of niet het principe 

"anythinp roes" rold? Dit ten revol~e van de bestaande 

overdenkinr.en binnen de recente wetenschapsfilosofie. Binnen 

de onderscheidinp. tussen de context of disc0very en de 

conte:içt. Jlf justifùcation, zei idereen dat er :.een enkele --· .. . . . . ... ; · 

rationaliteit bestaat in de c'.Jntext of discovery_; in de 

CQntext of justification komen de verificatieprocedures 

echter neer op c~ nventi2 nalisme (Popper), maar Poppers 
falsificatieprocedures blijven zelf irrationeel, omdat ze 

- zoals hij exp li ciet toee-ee ft -· neerkomen op een lcuter 
moreel be$luit. Kuhn heeft anderzijds erop ~ewezen dat het 

falsificatiebecinsel niet toepasselijk is~ pezien de incom

mensurabiliteit van de raradif'ma's. Feyerabend heeft dus 
de consequenties uit de recente wetensch~psfil0sofie re

ir~~k~~.; hij meent zijn beslui ten ook hist0risch te kunnen 
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recl1tvaard igen . 

Feyerabend is echter zeir n~r van oo~deoi·~nt. indien er 

r_aticmali t~i ~ zou bes~a~n -~ _ <~~~ _ enl<:e!- i~ .. d.~ _ ~-~-~-E:1:~c_12_~1'. ... zou 
kunnen zijn. In voe tnoot 12 van het eerste hoofdstuk breidt 

hij zijn stellinren uit tot ander e rebieden van het rnense

lijk leven. Alhoewel hi j zelf nofs de t e rm 2 narchisme in de 

ondertite l van zijn boek rebruikt, rneent hij nu hier dat -

Fezien de pej oratieve bijbetekenis die deze term hee f t -

de terrn ' gadaisme ' beter met zijn bedoel inr en zou overeen

kornen 
"Een dadaïst is volkomen niet p-eirnponeerd d0or elke 
serieuze ondernerninr en hij ruikt l ont t e lkens als 
men oJhoudt te r.limlachen en die .ho~ding en die 
ge~aatsuitdrukkinpen aanneemt die aanduiden dat iets 
belanr,rijks zal r,e zeed worden. Een dadaist is over
tuigd da.t een leven dat de moeite waard is, enkel 
zal onts taan wanneer we ber,innen de dinren licht
zinnig op te neme n en wanneer we van onze taal de 
dier-zinnige maar reeds rottende betekenissen ver-
wij fü:ren die ze g-edurende eeuwen hee ft oppehoopt 
('zoeken naar waa rheid'; 'verdedi~in~ van de recht
vaarigheid ' ; 1 pepassioneerde bezorgdheid' ~ enz , , enz .) 
(Paul Feyerab end, o . c ., p, 21, fn, 12; in eif,en ver~ 
ta.lin~ ) 

Aan Feyerabend, die zelf oorlorsinvali !'."1e is, zou men toch 

moeten vrar.en of hij Aus chwitz en Hiroshima o~ zo lichtzin• 

nir: o::i vat, en o f cte tienè uize nden kinderen d ie jaarlijks in 

hun eerste levensj aar sterven hem niet imponeren. 

Feyerabend is de voo rlopie:e uit~~1:l~~~~~--_van _ _!).et ____ f9.-i~-~.!et 
van de wetenschapsfilosQfie : zij kan de f enomenale ob jec• 

tiviteit van de mode rne wetenschap niet verklaren . Vol~ens 

Feyerabend heeft rie monerne wetenschap het gehaald op haar 

terenstan~ers, nie t CToor overtui~inr maar docr macht. Vol--- -- --
r.ens hem is er echter reen verschil_ tussen wetenschap en 

mythe, godsdienst, ideolori e, mav.ie, tovenarij .•. Waar--- --- -- - -
~oor heeft de wetenschap het dan pehaa l d ? Door macht ? 

Waaro p is deze rreb aseerc'i ? Op het kapitalisrne, . .. ? 

Waarop berusten è-eze dan ? Toch maar op hun weten en 

hun toepasbaarhe id e rvan . Juist dnor het feit da t Feyer~ 

abend wetenschap met alle andera vor men van 'weten ' 
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pelij k:stP.l t, , · b:l.--\ .:i f't het I'e:i~ da-C Uo- ,..,.,..t-c.n~-.:ha.D he t- ha.~J.t 

met zi jn t0epassingen , ow:,r- f:e helderd. Van meet af a an zi.et 

men rationaliteit enkel maar mcrelijk in de context of 
justification en niet in de context of discovery. 

Feyerabend meent zijn principiële stellinpname te kunnen 

funderen op zijn historjsch onderzoek . Hoofdstukken 6 tot 

11 van zijn boek worden r,ewijd aan dit historisch onderzo ek > 
meer bepaal d aan de argumentatiewijzen van Galilei in zijn 

verdedi~inP; van het Copernicaans wereldsysteem, Zonder op 
dit 6nderzoek expliciet in te raan, kan mener toch vol

gende opmerkinren over maken. Het is al te duidelijk dat 

de conclusies die Feyerabenè trekt, conclusies zijn uit - ----
de w-etenschapsfilosof~e. Het onderzoek van Galilei dient 

maar aJs illustratie, Daarbij, iedereen die de wetenschaps

reschiedenis een beetje kent, zal van de werkwijze van 

Galilei en ook van de andere wetenschappers een andere 
indruk krij~en dan die van de toepassinc van een rationele -- -- - -
met!l_~de . Feyerab·end ziet niet in dat het aanhalen -Y~!l 
feiten we inir, oplevert. De vraar is to ch : heeft Galilei 

- - -
het fehaald op_basis van bedenkelijke ar~um~nt~~~etrukjes, 
of spijts dit feit? Heeft de m0derne wetenschnp het gehaa ld 

door het beginsel "anythinf p:oes" toe te passen, of juist 

door dit beP.insel niet t oe te p~ssen? Juist deze vraa~ 

beantwoordt Feyerabend niet. 
Op het einde van het elfde hoofàstuk concludeert Feyerabend 

"Ik zal nu het historisch verhaal onderbreken om 
aan te tonen dat de beschrijvinf niet alleen 
feitelijk adequaat is, maar dat ze ook vatkomen 
r edelijk isJ en dat elke po~inf om sommipe van de 
meer b ekenè.e methoc1olor.ieën van de twintipste 
eeuw - zoals, bij voorbeeld, de methode van vermoe .. 
dens en weerlerrinren - op te l err.en, ncodlottige 
r.ev0lr::en zou hebben p,ehacl ." 
(Paul Feyerabend , c. c ., p. 143, cursiverinr, door 
Feyerabend; in eifen vertaling) 

Feyerabend alludeert hier Of' de methoè.ologie van Popper . 
Hij pleit dus voor het feit dat het nog al goed is <lat men 



b •• h t J.J e opstellen van 1le ,:,:1·u~.-, ,,..,,,tonc-.oh,;\~.·~·o],1 jlrc t;ho,~r:lcën 

niet gebaseerd heeft or rationele procedures; wanneer 

men dit wel zou cedaan hebben, dan zouden deze theorieën 

het niet gehaald hebben. Haè men crmventiona].istische truk

ken niet gebruikt dan had C0pernic1:!_s of de ops teller van 
elke grote wetenschappelijke theorie het niet gehaald. Deze 

- -
"methodes 11 zijn onmiwbaar v0or de wetenschap. Indien een 

nieuwe theorie opk0mt, dan is, volrens Feyerabend, <le eerste 
stap noodzakelijk de volrende : "We rnoeten haar behouden 

tepen duidelijke en ondubbelzinnip: weerlefp;ende feiten 

in 11 
( Paul Feyerabend, 0. c . .. r; . 15 2 ~ in ei~en vertalinf) 

"Het is duidelijk dat trnuw aan de nieuwe ideeën tot 
stand moet ~ebracht worrlen door andere ~iddelen 
dan argumenten. Zij zal m0eten tot stanè. gehracht 
worden door irPationele middeten, zcals propaganda, 
emotie, ad hoc hyp0theses, en door beroep te doen 
op vooroordelen van alle slar.. We hebben deze 
'irrationele mic'l.delent nodig om te handha.ven wat 
niets is dan een blind feloof, totdat we de hulp
wetenschap0en, de feiten, de ar1umenten hebben ge
vonden die het eeloof in p;ezonde I kennis' omzetten. fi 

(Paul Feyerabend, o.c., 0. 153-154, cursiverinr door 
Feyerabend· in eif-en vertalinr.) 

De heslissen(le samenvattende ui tspraak is wel èe v0lr:;ende 

"Nu, wat onze historisch voorbeelclen schijnen te 
tonen, is dit : er zijn situatites waarin onze 
meest liberale oordelen, en onze meest liberale 
reFels een idee of een rezichts~unt, àat we van
daac. als essentieel v-:>or de wetenschap aanzien, 
zouden F,eëlimineerd hebben en het niet zoucten toe
gelaten hebben cm te ze 0evieren - en zulke witua• 
ties k0men heel c1ikwijls vonr ( •.. ). De ideeën 
cverleefden en erv~n k~n nu eezefd worden dat ze 
in overeenstemminr: zijn met de rede. Zij over• 
leefden omè.at voorc:orf.eel, nassie, -erheeldinr:, ver
vissingen, zuivere kor,pirheidJ kortom omdat al èe 
elementen die de context of discovery kenmerken, 
ziah ste Zden tegenover de è!ictaten van r.:e rede 
en (Jmdat men toeliet dat deze irrationeZe eZemen .. 
ten vrij spet hadden. Om het anders uit te èrukken 
C•pernioanisme en andere 'rationeZe' opvattingen 
bestaan vandaag enkeZ omdat de rede overstemd werd 
op een tijdstip in hun verteden." 
(Paul Feyerabend, o.c., p. 155, cursiverinr door 
Feyerabend; in ei?en vertaling) 



De vrn~g lilij.ft A~ht-0r oP Feven·ah.,,,nè.c boc::oh:rlJvinË waa..r- is. 

Zijn het enkel irrationele mic1.delen die een nieuwe theorie 
een overlevingskans geven? Feyerabend heeft niets meer 

aanfetoond dan dat zijn beschrijvinF, waar zou moeten zijn 
op basis van zijn begrippen van rationaliteit. Feyerabend 

vürwacht r.een enkele rationaliteit in de context of disca-

l very; ze zou enkel mopelijk zijn in de context of justifi-
1 cati0n. Indien men r.een rationaliteit in de context of 

l
discovery aanv~ardt, dan vindt mener ook geen in de 
cnntext of justification. 

Feyerabend stelt expliciet dat vooroordeel, passie, ver

beeldin~ ..• tot de context of disc0very behoren. Uitdruk

kelijk bea~fumenteert hij dit in het veertiende hoofdstuk. 
Hij confronteert zich met de doctrine van de onderscheiè.ing 

tussen context of discovery en context of justification, 
meer bepaald met het verwijt vanuit de traditioneel neo

positivistische hoek dat de recente wetenschapsfilosofen 
- --- - - - -

deze onderscheiding- zouèen ver,;,rnarloosc~. heb!::en. Voor deze 
- ---- -- -- -

wetensch~?sfilosofen was het echter nop tenminste zo dat 

de vraa~ knn ~esteld woraen naar de rationaliteit J n de 
context of discovery; zelf trschtten ze aan ~~ tonen dat ·------ --- -
er wel rationaliteit in de c~ntext of justification bestaat. 

1 

(Volr.ens Kuhn was dit ;;hter niet zo : )- Voor Feyerab~ nd 

is de context of discovery echter identiek aan irrationali
teit en de context of justification aan rationaliteit. 
Feyerabend beschouwt de irrati0nele methodes van het con

ventionalisme als behoren~ tot de context of disc0very! 
11Anderzij ds tcont een meest oppervlakkir· 0nè.erzoek 
ook dat een besliste toepassinr. van de methoden van 
kritiek en bewijs, waarvan gezerrt wordt dat ze 
behoren tot de context of justification, wetenschap 
zoals we haar kennen, zou vernietigd hebben • 
en zou nooit toefelaten hebben dat ze zou ontstaan. 
Om~ekeerd bewijst het feit dat de wetenschap be
staat, dat deze methoden re~elm~tip. overstemd 
werden. Zij werden overstemè door juist die proce
dures waarvan nu rezepd w0 rdt dat ze behoren tot 
de context of discovery. Om het anders uit te druk
ken : in de wetenschapsfeschiedenis verbieden de 
justificatiestandaards vaak stappen die door psy-

\ 
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oholoe;::i. sc h~~ ~oc:i 0-ekonorni sch- pc:l itieke en ande re 
exte rne voorwaarden veroorzaakt zijn, en wetenschap 
overleeft e nke l omdat deze stappen toefelaten zijn 
te heersen. Zo le idt de poring 'om de historische 
oorspronr , de psycholorische penesis e n ontwikkelinr. j 
de socio - polit iek-ekoncmische vo~rwa~ r den voor de 
aanvaard int of verwerpinf van wetenschapp elijke 
theorieën', ver van een ondrneminr. t e zijn èie vol
ledif,~ versch i llend is van overwee;i npen van t esten, 
daadwerkelijk tot een kritie k van de ze overwerinren 
·· mits ,]e twee dome inen . hi s tori s ch onderzoek en 
di scussie van testprocedures~ niet door een beslui t 
uit elkaar ge houde n worden." 
(Paul Feyerabend, o .c., p. 166, cursiverinr door 
Feyerabend; in e i gen vertalinr) 

Wanneer de irrationaliteit in de context of a iscovery a an
vsrard wordt, dan drinrt ze ook c:'!oor t0t de cont ext of j ust i 

fication. Feyerabend replikeert op H~rber__!_ Fe i e:l, die veront-
1rraardigd i s dat de r ecente wetenschapsfilosofen de onder

schei din~ tussen de twee contexts verwaarlozen, als volgt -- -- -- -
"Hierin heeft hij zeker reli.jk. Zelfs de mee st ver
rass enè.e verhalen over è.e manier waaroo wetenschaos
mensen aan hun theorieën komen, kunnen.ni et de mo: 
F.el i jkheid ui t sluiten dat ze verder faan op een vol~ 
strekt verschillende manier eens ze he n f evonden 
hebben. Deze mo geZi j khe id is eahte r nooit gereaZi-
8eerd . Wa nneer we theorieën uitvinden en hen op een 
ontspannen en (artistieke' manier overpeinzen, 
dan maken we vaak stappen die door methodol0r.i sche 

1 recels verboden zijn. Bijvoorbee l d, we inte rpre teren 
de evidentie zo dat ze strookt me t onze f antasie 
rijke i è.eeën, we elimineren moeilijkheden door 
ad hoo procedures, we duwen hen aan de kant, o f 
we weigeren eenvoudi g hen a u séri eux te nemen. r, 
(Paul Feyerabend, o ,c., p . 166-167, cursiverinf 
dnor Fe yerabend; in eigen vertalinc) 

Feyerabend beschrijft hie r dus de conventi0nalistische 
procedures, die door Popper ten stellir,s te bekritiseerd 

worden. Zowel selectie als interpretatie van f eiten komen 

hierin voor. 
"De activiteite n die volo.-ens Fei r,l tot de cr:mtext of 
disc0very behoren > zijn daarom niet juist verschil
Zend v~n w~t e r ~ebeurt in de context o f justifica
tion , zij ziJn ermee in k~nflikt. De twee contexts 
bewepen zich niet zij aan zij vcort, herhaaldelijk 
botsen zij . We staan ter enover het probleem welke 
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Welke COQbe1t'bfl vovrkcu.i.~ol.;e:H10.ndol.in,q moet. rr,e~even 
worden. Dit is deel ~én van de arfurnentatie. Nu 
hebben we r.ezien dat in het peval van konflikt 
wetenschapsmensen de stappen kiezen die aanbevolen 
worden door de context of justification, maar ze 
kunnen ook de stappen kiezen die behoren tot de 
context of discovery en vaak hebben ze uitsteken
de redenen om datte doen. Inderdaad, wetenschap 
zoals we ze vandias kennen, kan niet bestaan zon-

l
der een herhaaldelijke verwerpinp van de context 
of justification. Dit is deel twee van de argumen
tatie. De conclusie is duidelijk. Deel één toont 
dat we juist geen verschil hebben, maar een alter-
natief. Deel twee tocnt dat de beide zijcten van het 
alternatief even belanprijk zijn vocr wetenschap en 
dat ze evenveel gewicht moeten ~ereven worden. Van
daar èat we ook niet te maken hebben met een alterv· 
natief, maar met een .afzonderlijk eenvormil! d0mein 
van procedures waarvan alle even belangrijk zijn 
vocr de froei van wetenschap. Dit maakt de onèer
scheiding overbodif." 
(Paul Feyerabend, o.c., p. 167, cursiverinf door 
Feyerabend; in eigen vertalinc) 

De onderscheiding tussen de ccntext of discovery en ~e con

text of justification wor~t juist overbodif, omdat Feyer

abend de conventionalistische middelen t0t èe ccntext of - - --------- -
discnifery rekent. Ze wordt irrelevant, omdat hij niet ziet ------
dat de irrationaliteit van de context of discovery ook door-

ctringt tot de context of justification. 
In bet vijftiende hoofdstuk van zijn boek schrijft Feyer~ 

abend: 
"De uitvind.ine; van theorieën hanr.-t af van onze 
talenten en van andere toevalliee omstandigheden 
zoals een bevredigend sex-leven." 
(Paul Feyerabend~ o.c., p. 174; in eir,en vertalin~) 

In het vijftiende hoofdstuk richt Feyerabend zich expliciet 

tegen Popper : 
t•op dit punt nu kan men twee vrasen ter sprake brenrren 
1. Is het ~enselijk om in overeenstemming met een 

kritisch rationalisme te leven? 
2. Is het mogelijk om zowel de wetenschap zoals we ze 

kennen als deze regels te hebben? 
Voor zover het mijn ~male is, is de eerste vraag heel 
wet belangrijker dan de tweede .... In het huidig 
essay zal ik mezelf beperken tot de tweede vraag, en 
ik zal vragen: is het mogelijk om zowel een weten-
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schap zoals we ze kennen, te hebben als de regels 
van een kritisch rationalisme zoals ze juist beschre
ven zijn? En op deze vraag lijkt me het antwoord 
een vastberaden en welklinkend neen te zijn. 
Om te beginuen met wat we hebben gezien, alhoewel 
eerder kort : de feitelijke ontwikkeling van insti
tuties, ideeën, praktijken, en zo verder, begint 
dikwijls niet vanuit een probZeem$ maar eerder 
van een irrelevante activiteit zoals het spelen~ 
dat als een bijkomend ~evolg leidt naar ontwikkelin
gen die later kunnen geinterpreteerd worden als 
oplossingen voor niet besefte problemen. Zijn 
zulke ontwikkelingen uit te schakelen? En wanneer 
we ze uitschakelen, zal dit niet aanzienlijk het 
aantal van onze aanpassingsreacties en de kwaliteit 
van ons leerproces reduceren? 
Ten tweede, zoals we in hoofdstukken 8 tot 12 
ge.zien hebben, zou een st~ikt falsificatieprincipe~ 
of een 'naief falsificationisme 1 zoals Lakatos het 
noemt, de wetenschap zoals we ze kennen, vernietigen 
en ze nooit toegelaten hebben om te beginnen. 11 

(Paul Feyerabend, o.c., p. 174-176, cursiverin~ 
door Feyerabend; in eigen vertalinr,) 

Ten gevol(;"e Yan de recente ontwikkelingen binnen de weten...,. 
- -- -

schapsfilosofie was het morelijk te komen tot de conclusies 

van Feyerabend. Ze wijzen echter niet in de ~oede richtinr 
om het wetenschapsprobleern oo te lossen. Feyerabends ex-

- --
treem-sceptische conclusies vloeien voort uit het feit dat 

----
de rationaliteit enkel r;ezocht wordt in de context of justi-
fication. Zo wordt enerzijds de opkomst van de wetenschap 

door de verificatiemethodes, ~ls een machtsproces, als een 

doorzettingsproces beschreven. Maar waar berust deze ratio
naliteit op? Is er werkelijk reen rationaliteit in de con

text of discovery? Gezien het feit dat de rationaliteit in 

de context of discovery verw~arloosd wordt, is ook de fenome
nale objectiviteit van de moderne wetenschap niet meer te 

verklaren. Men moet deze funderen in de context of discovery. 

Juist Feyerabend heeft b ij gedrar.en tot de modif:uze bew_ering 
dat alles machtsverschij nselen zi,jn. Maar dit 1,can hijzelf 

niet verklaren. Op zich is te(!en de doorzettin~ en rnachtsver
werving wel wienig in te brenpen. Men kan ook r.oede dinsen 

doorzetten. De enige vraar is dus w~t doorgezet wordt en wel-



ke macht tot stand gebracht wordt. 

De wetenschap met haar praktische gevolgen heeft zich 

zodanir kunnen doorzetten, omdat ze ~elf misschien met 
niets anders dan de doorzetting alleen begaan was. Dus 
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niet zozeer met de doorzetting van fOede_ ideeën, maar juist 

die ideeën werden gekozen die doorzetbaar waren. Bij Car

nap en De Groot was cok de verifieerbaarheid het voornaam
ste thematisch keuzecriterium. De verificatie is doorzet

tinf . Als men louter macht wil, is de destructieve macht 

het gemakkelijkst bereikbaar. Het louter~ machtsstreven 
is streven naar vernietig!ngsmacht. Fundeert de wetenschap 
niet alleen deze macht? 

* 



§ 7. De verduistering van de aontext of dieoov e ry 

De f eitelijke objecti viteit van wetenschappelijke kennis 
kan niet betwist worèen. De sceptische twijfels over de - - -

100. 

f ~nomenale objectiviteit zijn niet 0.~e~~~~~_nd : ze kunnen 
de fenomenal e ob j ectiviteit zelfs niet a ls een schijn ver

klaren. De f e nomenale objectiviteit moet l ir~n in de con

text o f discovery. Hoe kom1t het dat deze context of discove

r y in de hedendaagse wetenschaos fil osofie verduisterd 

wordt ? Da t dit fenomeen nie t typisch voor de hedendaar-se 
we tenscha0sfiloso fie is, blijkt uit drie documenten uit 

de VQor geschi edenis van de behandelinr: van de context o f 

discovery. De ze drie docùmenten vormen in fe ite f.e e n s e lec, 

tie, nmd~t voo r zo ver we we t en er f een andere uitsr.raken 
over bestaan. De drie d0.cumenten stammen ook uit drie be

l a nr.rijke fasen in de moderne filosofie~eschiedenis. Het 

gaat namel i jk over v.e t uiçenisse n vaq Descartes , Kant en 
Marx . Vooraff aandelijk kan men s amenvattend volcende op
merkinren maken : 
1. In de voorgeschiedenis van de moderne wetenschapsfi los o

fie komt de context o f discovery voor onder benaminfen die 

in de richting i7aan van de I uitvindine;skunst' ( "ars invenie n

di n van Leibniz), maar dit niet in te renstelling tot een 

context of justtfi~ation~ maar t0t een vcontext of ex~ i
tion' - _j e uiteenzettinp.:s methoc7..e . Er bes taat wel ee n soort 

ve rwantschap tussen de context o f justificati on en de uiteen

zettinfsmethode. De opzoekinrsmetho de - of de uitvindings

me thode - mn e t va n de verschijnselen uitfaa n om zo to t hun 

princ ipes, verklarinren en _oorzaken_te_komen - ze is induc
lie:f_. De context of justificatinn vole:t de d~?uctie ve weg : 

uitraa nde van de rrincine s m,_1.akt me n eevolrt reklcingen en 
de ze wcrden re test naar hun overeenstemrninf met de konkrete 

verschijnselen. In de uiteenzettingsmethode - bij Descartes 

Kant e n Marx ·· cverwee7-t de voorstel linr. dat men best vertrekt 

va n de -~-~ri_n_cipes __ 9m __ vandaar __ \lJ t __ a) _ _g.~~~~-~-~~EÈ_ ~~ ve~~chijnse
l e n te verklaren. Eris dus overeenkomst tusse n de context 



o f justif'ication e n de ui t:e~h?".ettinesmethod.e. 

2. De context of discovery wordt van meet af aan behandeld 

vanuit de vraa~stellinr: is he t fe schikt uit een te zetten 
precie s lanr.s de wer waarme~men aan de resultaten is r.-e
komen, n f is het beter een andere - bijna omr.ekeerde - we g 

te volfen, en te vertrekken van de resultaten van de· induc

tie om al deducerend zo tot --9-e verschijnselen zelf te komen. 

De context of discovery kcmt dus ter sprake in het licht van 

de vraagstelline: o f men zo moet uiteenzetten ~Q9:.J,.s._me...n._het 

revonden heeft. 

3, Bij Descartes bestaat er no r, een afweg-en. Descartes be-· 
spreekt zowe l een uiteenzettinesmethode vol7-ens de context 

of disc overy - kort O:ç) Zoeking-smethode r~_!'l_E_eE.1? - als een 

andere - de ui teenzettinp-smethode. ( ~~ opzoektn.E"s._me. .. t.h.Q.Sl~ ~s 

dus in feite oc k een methode om uite en te zettten,) Beide 

hebben volr.ens hem hun voor- en hun nadelen. Descartes heeft 
wel een vo orkeur voor ~e eerste. Bij Kant en Marx wordt ech-

1 ter stellif bevestird da t men niet moet uiteenzetten zoals 

men het revonden heeft; de enite wetenscha;,pelijke manier 

is volr.ens hen de uiteenzettinpsmethode. 

René Descartes gaf zijn ''Medita ties over de eerste filos0fie 11 

of 11 Méditations métaphysiques" in 1641 uit samen met zes op-

werpine-en en an~woor den erop . In zijn antwoord op de tweede 

opwerping stelt hij t er.en Mersenne : 
"Wat de raad betreft d ie u mi j r eeft, om mijn rectene
rinren vol p:ens de methoc1.e van de meetkundi re n te 
ordenen , opdat de lezers ze irieens zoucten kunnen be 
grijpen , Z:?~l ik hier zerren np well<e manier ik vroe
r,e r reeds .e-etrach~ heb 0 m ze te vo l t:en,, en ho e i k 
er daarna n0r zal naar trachten . " 
(René Descartes, Les Médita tic•ns , in Oeuvres philo

s ophiques, éditi0n de F. Alquié, Editions Gnrnier 3 

Paris, 1967, Tome I I , ~ - 581 ; in eir.en vertalinr- ) 

Bec~.0eld wordt dus de manier waaro, Eukli0.es in zijn "Elemen-
ta" zijn meetkundige stellinren bee ft bewezen; dit is de 

ouél.ste -morstellinr: van een wetensché>.ppelijke discipline 

onder de vorm van een ~~i'?~ê- 't..i..~.9.h _S.Y.13-t~~m. Descartes is dus 
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bereid 2:edee 1 t.el:i jk Mer~<'rrn<!: s raBr.l te volr-en. Hij hee ft dan 

00k een stuk van zijn filosofie zo opresteld. Sninoza ___ .. -·--
neemt c!aarna dit ,e-edeelte over en werkt het verder uit. 

Daarna zal Spinoza ook zij n 11 Ethica r: op i!mnre p.eometrico 11 

demonstreren. Newton en Russell en Whitehead zijn andere 

voorheelden van een axiomatische manier van uiteenzetting. 

Descartes maakt echter bezwaar teren deze werkwijze. 

"De manier vqn bewijzen is tweevoudie-: de ene 
manier komt tot stand door de analyse of ontbin
dinr> de andere door de synthese of samenstellin[.. 11 

(René Descartes~ o.c., p. 581-582; in eiëen ver~ 
talinr) 

De F.tnRlyse hehoort tot de context of discovery ~- de .. synthe.se 

tot de concext of justification. (Aristoteles rebruikt echter 

een andere indelinr : voor ~e context cf discnvery duidt 

hij de Œialectica _~l ~ me~ hoùe aan; voor de context of 

j ustificati!'?_n _,~l~_.a na l ytica.) 

"De analyse tocnt de ware wer waarlan~s een zaak 
methnq._isc_h i.s. _i,J_itcevopd,en en laat zien hoe de 
rrevolren behoren bij c~e oorzalœn; zodat, wanneer 
à.e lezer ze wil volr.en· en zorpvulr~ir zijn o~en wil 
laten vallen op al wat ze bevat, hij niet minder 
perfect de zqak die zo bewezen is, zal berrij~en, 
en ze niet minder van hem zal maken, dan wanneer 
hijzelf ze had uit~evonden.~ · 
(René Descartes, o.c,, p. 582; in eiren vertalinf) 

Hier blijkt reeès dat de analyse alleen ma.ar ter sprake 
komt als een manier w2.arop ir.en iets kan uiteenzetten, niet 

-- - -

als een werkelijke orzoekinfsmethorte. 
11 De synthese daarenteren~ lanp.s een heel anoere wer., 
daar ze de oorzaken door haar fev0lren onderzoekt 
(hoewel het bewij s dat ze bevat dikwij 1s ook de 
~evnlren door de oorzqken verklaart)~ t0ont welia
waar <1uiàeli.ik aan wat bevat is in haf.l.r conclusies, 
en bedient zich van een lanpe reeks definities, vra
r.en, axiomats, the0remn 1 s en rr0blemen, opdat, 
inè.ien men haar enkel0 consequenties locchent, zij 
zou laten zien hoe ze bevat zijn in de antecedenten, 
en opd~'tt zi.j de toestemminf van de lezer Rfdwinr-t, 
hoe ka~~ir en halsstarrir hij aok zou zijn; maar 
ze reeft niet. zoals de A.ni:-).ere wec, een volled.ipe 
hevre~irinv aan ae ~eesten van hen die verlanren 

lte leren, amdqt zij niet de methode onderricht 
l waarlanrs de zaak is uitpevonden." 

(René Descartes, c.c., )). 583; in eipen vertalins) 
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De e el'ste n-.ethode è.r:-,e t he r0i;. n, 0D h('lt. pf'T."soonlijk inzicht --
van de lezer , waardoor deze ook iets werkelijk kent. De 

tweede methode d~inpt_ tot inst emminr:, maar daar bij leert 
men minder. Het is ook zo dat de synthese-wef. niet werke

lijk de wer: weerreeft waarlanfs men nadenkt. Zo feeft Spi

noza in zijn 11Ethica " dan ook s_12_ms een 11 ~cb0liurn" ... _ een 

l onderr ichtin~ voor de school - waarin hij z_j.j~werkelijke 
mani er van nadenken b lootleft. Descartes reeft wel een - -- ----- -- . 

vermoeden aan waarorn de analytische methode weinir beschre

ven staat 
"De oude meetkundi p-en hadden de e:ewoonte om zich 
1 enkel van deze synthese te bedienen in hun ~eschrif

t en , niet dat zij volledi f de analyse zouden nege
ren, maar rnijns inziens omdat zij er zoveel waarde 
aan hechtten, dat z i j ze bewaarden voor zichzelf, 
als een zeer belarnrrijk peheim." 
(René Descartes, o .c. _ p. 583~ in eip.en vertaline) 

Dit is dus Descartes' reden Wdarom de conJ.;ext o f clisc_o v_ery 
verdoezeld wordt. 

"W~t rnij betre ft, in heb ne analytische wer- in mijn 
Meditaties re volrd , omdat ze me de meest ware en de 
rneest geschikte om te onderrichten t oe schijnt; maar 
wat de synthese betreft, wat zonder twi,jfel dat is 
wat u hier van mij verlanp-t, - hoewel ze wa.t de za
ken aangaat die in de meetkunde behandeld word~n, 
nuttirr zou kunnen ondersteld worden na de analyse, 
is ze evenwel niet ~o EOed eeschik~ vnor de onder
werp~n ai~ __ J~ehoren .. ,t_Qt de rnetafysica. 11 

(René Descartes, o .c., p. 583-584; in eigen vertaling) 

De synthetische methode van uiteenzetten is dus volgens 

Descartes misschien wel te verdedigen voor de meetkunde, 
maar voor de metafysica zeker niet . 

Descartes heeft dus no? e en voorkeur Y?.0.f 9e_ anal~tl?s _µe 
~e!_hod~ ma.ar deze methode waarlangs men t ot be~inselen 
komt, wordt van meet af aan behandeld al s één van de methoden 

waarlanr:s men iets kan uiteenzetten. 

1) Imrnanuel Kant ze i in zijn kursussen zo roed als nooit iets 
/ over zijn eiren fil osofie . Hij hield zich dus aan de traditio

nele leer stof . Zo werd een kursus die hij gaf over l ogika 
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- in overeenkomst met hem - door G.B. Jasche in 1800 uitr:e
r.even. Hierin handelen enkele -;.arap:rafen over de rnethode. ·- --
Kant feeft hier wel iets van zijn eigen filos0fie weer. Hij 

m~akt verschillende onderscheièinr-en tussen de methoden. 

Twee onderscheidingen interesseren ons hier in het bijzonder. 
In§ 115 maakt hij een onderscheid tussen de 11 scientifische 11 

en de populaire methode : 
"De wetenschappelijke of scholastische methode onder
scheidt zich van de populaire daardoor, d~t de 
eerste van ~~~l~~ of elemeptaire proposities uit
p-aat, en de laa tste vnn a_lledaa.cse _ ~.n_ __ J;tQ_p_y,la:Î.re 
oordelen. De eerste richt zich op rrondiFheid en 
verwijdert bijp-evolr al het onrewone~ de laatste 
dcelt op gezellig onderhoud. 11 

(Immanuel Kant, Lcpik, in Werke (Akademie-uitr,ave), 
Band IX, Berlin-Leipzig, 1923, p. 148; in eifen 
vertnlinp) 

In § 117 onderscheic1t Kant èe analytische van q_~---~-Y-!.'lth~

tischA methode : 
"De analytische methnde is terenoverrestelt aan de 
synthetiache. De eerste befint van het ~econditio
neerde en refundeerde en caat voort tot de principes 
(a pr incip1at1.s a Clpr incipi::i_ ), de raat"ste -daarente
p:en e-aaf van de principes riaar de revole-en of van 
h~t eenvoudife na9:r_ bet samene:estel.de. De eerste 
zou men ook de ree:ressieve, en de laatste de progres
sieve kunnen noemen. 
Opmerkin~. De analytische methode wordt ook vaak 
de methode van het uitvinden ~enoemd. Vcor het doel 
van de oorulariteit is de analytische, voo r het doel 
van dé i~et-enschappelij ke en i:;ystema tis-c-he verwêrking 
van de kennis echter is de synth etische methode 
geschikt." 
(Iw.mqnuel K~nt, o.c., ?• 149~ in ei~en vertalin~) 

Uit deze twee citaten blijkt het volrende : 

1. Terur: wordt de method e van ui t vinden _- -~!~---~~~-ll_~! __ ~_C!he 
methcJde - besproken in het kar..er van de vraar- welke m~nier 

van uiteenzettinr de beste is. 
2. De ui teenzettine- vol gens de otlzoekin(l'.swec: wordt door K~nt 

r.:_~2_ulair _ge~~~md, en enicszins pej0ratief behanŒeld. De syn

thetische wer, is de wetenschanpelijke. 
3. De onderscheidin~ in§ 115 en§ 117 is dezelfde. Uiteenzet-
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ten volgens de context of' discovery is volr-ens Ka.nt een slech

te keuze. Het is ook merkwaardi[. dat hij de manier waarop 

daadwerkelijk iets pevonden wordt, waarbij vertrokken wordt 
van pewone en interessante zaken, populair noemt en niet-we

tenschappelijk, Deze werkwijze is rvniet scientifisch, niet 

scholastisch en bijcevolf niet regrond." 

Karl Marx behandelt de "methode van de politieke ekonomie" 

in de door hem niet r-epubliceerde inl_eidinf( tot 11 Zur Kritik 

d_er pol_itis~hen_ O~k_Ol'.!_Ç>_mie 11
• Ze behoort tot de manus cripten 

èie later uitr:egeven zijn als (~e "Grundrisse è.er Kritik der 
politischen Oekonomie 11 en dateert dus van 1.857. Marx schrijft 

hierin enkel over de uiteenzettinr smethode. 
''Wanneer wij een b epaalè land vanui t het standpunt van 
de politiekc ekonomie beschouwen, besinnen we met de 
bevolkinr, haar verdelinr in klassen, met stad, plat
teland, zee, de verschillende takken van de produktie, 
de e.i{Y)ort en import, c"'!e j aarlijkse r,roduktie en c::m
sumptie, de prijzen èer waren, enz. 
Het lijkt juist te zijn te beginnen met het reële en 
het concrete, m~_t _~~~~_T._k{elJjJ<~ _y:gor çp_:{tEilling:- -~:us 
b1.jvoorbeeld in de ekonomie, met de bevc lking die de 
basis is en net sut jekt van de maatscha? peliJlëe pro• 
duktie-activiteit in haar r,eheel. Ncchtans, van na
cterbij bekeken, blij kt dit verlceera te zijn. 11 

(Karl Marx, Zur Kritik der politischen Oekonomie, 
Einlei tune, in MEV. 13, p. 631; vertaling èoor Pas
Boehm) 

De analytische wef wnrdt precies beschreven zoals door Des-

cartes en Kant 
"De bevolkinr is een abstraktie, indien ik bij 1To0rheeld 

r.le klassen waaruit ze bestaat, buiten beschouwing laat. 
Deze klassen zijn op hun beurt een woord zonder bete
kenis indien ik de elementen niet ken waaroQ ze steu-
nen, bv. loonarbeid, kapitaal, enz. -
Deze vooronderstellen ruilhandel, werkverdeling, prij
zen enz. Kapitaal bv. is niets zonder loonarbeid, 
z0nder waarde, geld, prijs enz. Indien ik dus met 
de bevolkinr,. bep-on, dan zou è.at een chaotische voor
stellins zijn van het reheel; daarna zou ik d0or na• 
dere bepalinr op analytische wes komen tot meer en 
meer eenvourJ.ir.:e begrinr,en, vanui t het v0orrestel(~e 
concrete tot meer en meer dunne abstracta, totèat ik 
terecht zou r.ekcmen zi.jn bij de meest eenvoudir.e be-
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pali n1:,en. Van daaruit zou ik weer oe reis terue- moe
ten aflep:r-;en , t otdat ik o:11ni euw aankom bij de hevol
king, ditmaal echte r zou ik eeen c ha0tische voorstel 
lin~ hebben van een peheei:-maar een r ijke t nta l i teit 
van vele bepalinp-en ën verbanè.en. Historisch r:r-ne·t 
de e erste wer die p:evoled werd ctoo r de ekonomie bi j 
haar ontstaan . De ekonomiste n van de zeventiende 
eeuw, bv ., beginnen steeds met het levend ?eheel , de 
be vo lking, de nat i e., de s taat , meerdere· 'stâten enz-: ; 
maar s·t ë·è·cis e indi e-ë ri- zi j met het ontdekken door ana
lyse van een aantal determiner enrle r elaties van al ge
mene en abst r akte àar d , b v. de werkve r del~ het e-eld , 
de waarde, e nZ:--Vah zodra deze bij zonaer'e momente n 
min of meer fefi xeerd en feabstraheerd waren, zaô men 
ekonornische systemen ontstaan di e vertrokken van het 
eenvoudige, zo a ls het werk, de werkverdelinp , de be
hoefte , de ruilwaar<le en dan opklimmen· tot bi j èe 
staat, de uitwisselin~ tussen de natie s en de wereld
markt. De ze l aatste i s duidel i jk de wetenschappe lijk 
j uist e methode." 
(Kar l Marx, o .c., p . 631- 632; ve rtal in~ : Pas - Boehm) 

De natuurlijke weg wa s dus analy~isch te werk te gaan; de 

1 
anclere wer is echter de wetenschappelijk Juist ~ het is 
de manier waarop men moet uiteenzetten . Mar x verwijst daar

na naar idealistische misvattinren waart oe de ze wetenschap -

pe lijke ui teenzettinr,snethode kan ~anlein inp feven , n~mel ijk 
-- -- -·-. -·- --·- r----- - --------

wa nneer men de ze uiteenzettine:swer.;_ él~ ~ de ".:r_eEl,<~lij ke wordine;s

weg zou voorstell en . Dit was He eels mi svatt ing . Ma~x re

bruikt verder in de tekst ocl< de uitè.r ukkinp.;en "pr 0fre ss ief 11 

en "regressief" , die we va n Kant kennen. 

1 De drie teksten zi j n een duidelijk voor~ )e l op wat later 

De Gr oot de empirische cyclus in (~.e wetenschap zal noemen . 

00k h ij - zoals we r ez ien hebben - ~~r du_is~ert een e-edeel te 

ervan: namelijk de manier w~arop men aan h1p0t~e s~s en theo 

rieën komt. I n de t eksten i s ook duidelijk reeès de idee 

van verifi catiemethodes ~anwezir, 

l!Wa arom wordt de eontext of discovery ve rduisterd ? We stel 

len hier de volëenc:e hypothese voor. I ndien er een ratio

nalitei t bestaat in de context o f dis covery - een rationele 

"ars inven ien~i" - en in de ze context wordt objectiviteit 
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bereikt , dan zou dat t och beteke nÊn dat __ de basi~ van de ob 

j e ctiviteit gele~a wordt door e en be~aalde manier van do e l
bewust-kons ekwent handel en. Dit zou echter de r a tiona liteit 

~n vraaf kunnen ste llen, wanneer men onder r a tionaliteit 
enkel maar obj e ctiviteit verstaa t. Doelbewus t hande len be

t ekent namelijk handelen in functie van een welb epaalde 

cto els tellin.~ . De vraag is ~an_ ~o ge l ijk, waarom men die be
paa l <le doelstellinr 1:.1as tree f t. Het zou een l outere wille 

keur kunnen blijken wanneer ~eze do elstellin~ n~et s emoti
vee rc'\ wor dt. 
Daarente~en zou men kunnen t rachten de objectiviteit als 

i dentie k me t de rationa lite it t e redden, wanneer men stelt 

dat dit doel b ewust handelen niets anders is dan de manier 
wa aro r, men 0p natuurlij ke wi jze hande lt. He t zou psycho lo -. - · - ---~- - · ... . ~ .... . . ··- . .. .. . .... 

pi sch~:fei t eli jk zo_ ya.sJ~t aan . Zo r.e~_i eurt è e volstrekte 

verdoe zelinr. van de context of oiscovery èan ook, na Desc é!__r

t e s, va naff"Guèî<_Q_J die al s de ~rondleff:e.~ van d e moderne 
psJ~~_h0_l _or:i 1:: m? __ g_ beschouwd wor de n . Bij Locke knmt ook rie 

zor,enaamèe kennistheorie 8~ : he t ke nnen zel f wordt t ot on

der werp van een t heoret i s che h ehandel i ne: het wor dt zelf 

als ee n objectief rer.even vooreesteld . Dit kan men maar 
b e schr ij ven en men lrnn zich ma ar b i j èe ze obj ec tieve wetma

t irheden neerlefgen. Zo stelt De Groot zijn empirische 
cyclus hijna als een objectieve wetmatifheid voor . 

Anders ee steld , de verdoe zel i n~ van de context o f di s covery 

be rust op eeg soort schaarnter:evoel . \_ Menis beschaamd daar

ove r dat he t zo u kunnen ui tkomen d:~t het nastreven van cb
j ectief weten ~'l eant woor c1t a .:1.n e en be paalde d0elstelling die 

ni et f emotivee r d zo u kunnen worden. 

Het so or t rationaliteit da t in ne context of 1iscovery heerst, 

za l blijken van dien aard t e zijn da t he t ~e veri fic a tieme 

thooe s ~eenszins ove_r~o~i ~ maakt maar de nood zaak erva n 
dui delijk s telt . Daarom zou men ook de conte xt o f discovery - ---
t r acht en ve rd0.ezel2n : men i s z i ch v..8.n meet a f aan bewus t 

r.-ewor den va n de mor.elijkheid van het è.oorzetten van de be-
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rinse len uit de contcxt o t d~d~overv . DA00nrb~G Gbelde 

reeè s èat men met de synthetische ui teenzett inr smethode 

de iEi:;~-~~-~tn,E_ w_i_l __ a.-f~~w~~e,e r;_ ~ Ook Kuhn en Feyerabend be 
schreven dit. 

* 

* * 
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HOOFDSTUK II : IDEALISERENDE REDUCTIE ALS BASISMETHODE 

§ 1. Stel Ling 

De methode die hier aan de hand van Husserl in§ 2 zal 
beschreven worden als de opzcekingsmethode, kan men een 
reductieve inductie noemen. Deze methode is een inductie 

omdat men uitcaande van het feiteli j ke opeaat naar iets 
8:_lr.emeens. De methode is reductief omdat men erin herleidt 
naar een onmis~are kern. Deze methode kan men ook ideali
serende reductie noemen , omdat het reductieproces leiàt 
naar alpemeenheden van de aard van Platanische idee-

en. 
Deze methode is de methode van het Westerse denken -
de radikaalste vorm hiervan is de moderne wetenschaP. 

De vooronderstellinr dat de reductieve inductie of ideali• 
serende reductie de opzoekinpsmethode is die ook in de 
moderne wetenschap wordt e;ebruikt, heeft een aantal voor

delen 
1. Er wordt op die manier een voorstel redaan voor een 
mor.elijke rationa.liteit b5.nnen de c~ntext _of_ disc9_y~_ry. 
Zo'n rationaliteit rnoet er zijn, inèien men de fenomenale 
ohjectiviteit van de wetenschap wil verklaren. 
2. Het gaat over een bekende methode die beschreven werd 

fü)Or ~lato ,_!ri ~to~eles . Bacon, Deescartes, Ne.w~on_,,.__11_~11 

en Husserl. 
3.Dat van deze methoèe gebruik werd gemaakt in de geschie
denis van het Westerse denken, kan door voorbeelden aanfe

duid worden. 
4. Deze methode maakt de plaats en de bet_ekenis __ van _ _verifi-

catiemethodes begrijpelijk : de mathoèe zal ·· zoals zal blij
keh uit de navolr.enne beschrijving ènor Husserl - enkel 
noodzakelijke voorwaarè.en voor het voorlcomen van een erva-- -
rine-sp-eeeven aanè.uiden. Deze noodza.kelijke voorwaarden ----moeten een voldoenae r:.rond 0pleveren, indien men het er-
varings~eeeven wil verklaren. Dit moet nagegaan worden door 
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de verificatie. Men kan nu bep,rijpen waarom de verificatie 
steeds moet lukken: de noodzake lijke voorwaarden zullen - - -
wel steeds de condities van iets zijn,__De vraag is echter 
van wat. Komt dit iets c ver~en met het oorspronkel~_jl<e 
ervaringsregeven? De verificatie kan nooit rnislukken ten-

.- '. '• ' . .. --------------
zij voorafgaandelijk verkeerd werd gevarieerd. De verifi-

....._._____ -------------- - - -
ca tiemethodes vormen dus een toetsinr smogelijkheid voor 
de variatiemethode. Hierdoor kan ook het substitutie
proces van de moderne wetenschap opgehelderd worden. De -- - --
natuurwetenschap heeft bijvoorbeeld de natuur t ot ob ject; 
in feite w0rdt erin iets anders verklaar(~ da!l <;1~. _zin:t.1.iir:
lijk-al leda ae:se natuu!'._: De natuurwetenscha:) verklaar•t en
kel verschijnselen die bijna uitsluitend in labcratoria 
1oorlwmen. 
Objectief kan men maar de nood zakeli jke vocrwaarden van 
de verschi j nselen nchterhalen. De verschijnselen w0rden 
herleid to t hun no odzakelijke voorwaarden. Zo probeert 

~~n ~u d.~ rnen~etij~~ Jny?~1Jg~ntie t~ _verklaren aan qe . 
hanè van de arti ficiële int_e..?.:1._i ç;_e_n!.~~-_ (c ?.mp~~er._s.) . __ H_te_J?: 

bij 11f0~c1t de ~~ns~-~!j~-~ !n.:t.~~~iF:entie herl eid t ot de_ '?:rti
ficiële intelligentie. De kenmerken van de, mens~lïjke 
intellifentie die niet èoor artificiële intelligentie . . ..... ... ·'" -· · ·-· · __ ._ _ ... ,, - --·-- ·· 

kunnen verklaar1 worden, worden in hun feitelijk bestaan 
ontken~ . Ze zijn t och niet objectief v_asts.teJ,paar. Nietzsche . ... ·- · ' . . . 

stelde reeds dat de moderne tijden niet eekenmerkt worden 

dnor de overwinnin~ van de wetenschap , maar door de over

winn~.!:f v~n de we_te_nschap. d_oor de methode . 
5. Met behulp van verwijzin~ naar deze methode kunnen de 
bas istrekke n va n he t wereldbeeld van de m0.derne wetenschap 
opgehelderd worden. Aristote les heeft è.it werel dbeeld 

r eeds voorspeld. Een enkele basissubstantie wordt voor
ondersteld : de ener~ie: deze worrlt daor middel van wis 
kundire f ormules r.evorme t nt fy s ische lichamen - die dus 
wiskundir bepaa ld zi jn a ls basis van nll e zintuiglijk

waarneemtare objecten. 
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6. Deze hypothese omtrent de basisrnethode van de weten
schap, maakt een verklaring voor de objectivitejt van de 
wetenschap mogelijk, maar maakt ook de successen van de 

wetenschap be~rijpelijk - de wetenschap kan in feite niet 
rnislopen. De superiorite~ van deze successen wordt ook 
verklaard; meer bepaald do~r de t echnol oris che t oepassin----- -- _,.._ .. ..-.. . ----·-·-·-·· .. 

gen . De superiori te~!. van -~~ ... ~~?-.~-~~~---~-et_~_~SÇ,~~-P .9~~~~§.~-
in de superioriteit van het destructievermogen ten opzich-
te van het produktievermogen. De mach~ om iets materieels 
te vernietieen is gemakkelijker verkrij ghaar dan om iets 
voort te brengen, Kennis van noodzakel ijke voorwaarden is 

lkennis van de mogelijkheden o:rn. ee-;-ge_eev~n t ~ .. .. Y~~~~etigen 
door één n9.9_1za~~.JJ_j_ke ,. v.oor_~q-~fd.~ __ we~ _ te ___ ne_men.a_b_Ei_f_'L _men 
het fe geven op. De principiële superioriteit van de moder
ne wetenschap heeft haar fundament in het destructievermo
t-en. Het is toch ~een toeval dat de beste verificatie van 
de moderne wetenschap bestaat in de ontwikkeling van de 
kernwapens. 

* 
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§ 2. De eidetische reductie bij Edmund Russert 

De methode voor hypothesevorming werd door Husserl de ei
detische reduc~ie genoemd. Eidetisch komt van e?oo,. Klas
siek wordt dit vertaald door s pecies , soort. Oorspronkelijk 
betekende het uitzicl}j; of gestalte, ook essentie. Plato - -- -
gebruikt deze term om zijn centraal begrip "idee 0 aan te 
duiden. Husserl gebruikt eidos en wezen als synoniem. 
Het is nodig om twee voorafgaandelijke opmerkingen te ma
ken. 
1. De eidetische methode is door Husserl niet gelijkge
steld met de fenomenologische methode. De specifieke feno
menologische methode is de fenomenologische reductie; d.w.z. 
de houding die erin ~estaat geen w~r e l ~ van realiteiten te 
vooronderstellen die buiten ons bewustzijn bestaat. Het 
is de reductie tot de immanentie van het bewustzijn. De 

eidetische reductie is reductie v~n feitelijkheden tot 

wezenheden. Dikwijls wordt nu door schrijvers over de 
fenomenologie, die zich niet de moeite getroosten Husserl 
te lezen., deze twee methoden verward. Tussen de twee re-

llducties bestaat er wel een intiem _en intrigerend verband. 
· 2. Husserl zelf beweerde niet dat de eidetische reductie 

eigen zou zijn aan de fenomenclogie, of door hem zou uit
gevonden zijn. De eidetische reductie is voor hem niets 
meer dan de performulering van de Platoonse dialectiek. 
Deze methode heeft een enorme rol gespeeld in de Westerse 
filosofie - voornamelijk de rationalistische stromingen 
daarin -, in de wiskunde en de wiskundige natuurkunde. 
Door vast te houden aan deze eidetische reductie houdt Hus
serl in zijn filosofie een element over van traditioneel 
Platonisme. De methode is nauwelijks te onderscheiden van 
de Platoons- Aristotelische dialectica, Bacons inductie 
en de Baconiaanse implicaties van Newtons 11 regulae philo
sophandi 11, en van John Stuart Mills inductieve methode. 
We sluiten hier bij Husserl aan, omdat hij de methode het 



113. 

~eest eenvoudig formuleert - hij gaat direct naar de kern 
van de zaak zonèer een minimum aan voorkennis te vooronder

stellen. Er wordt geciteerd uit Husserls kureus in Freiburg 

van het zomersemester 1925: 11 Phanomenologische Psychologie". 

"Laten we ons leiden dcor een feit als voorbeeld voor 
de systematische vorming van loutere verbeelding. Zo 
moeten er stee<ls nieuwe gelijkende beelden als analo
ge beelden, als fantasiebeelden verkregen worden, die 
allemaal konkrete gelijkenissen van het oerbeeld 
zijn. Dan bestaat in deze veelvuldigheid van analoge 
vormen een e~nheid, namelijk die van de gelijkheid 
van het funderende wezen. Anders uitgedrukt, we 
staan voor de vraag: wat blijft bij zo'n vrije 
variatie van een oerbeeld, laat ons zeggen van een 
ding, als de invariante, de noodzakelijke, algeme-
ne vorm behouden, de wezensvorm waarzonder iets dus
danigs als dit ding, als voorbeeld van zijn soort 
in het algemeen ondenkbaar zou zijn? 
Al vari~rend, vrij en willekeurig, brenren we na
melijk varianten naar voren, die elk zich in de 
subjectieve belevenismodus van het 11willekeurigen 
vocrdoen, zoals anderzijds ook het proces van de 
variatie zelf. Nu kunnen we echter hier steeds ook 
de blik daarop richten, dat door haar, respectieve
lijk door alle iTarianten, een invariantie doorloopt, 
die zoals we kunnen zien, inzien, zelf absoluut in
variabel is. Exacter besch~even : we kunnen zien, in 
absolute ze!<:erheid, dat in uitcefening van willekeu
rir.e variatie, terwijl ons het verschillende van de 
variatie onverschillig is, zogezegd een constante gew, 
lijkheid van de varianten behouden blijft> en als 
wat of inhoud, die in de gelijkheid noodzakelijk 
invariabel blijft, een algemeen wezen. Daarop kunnen 
we de blik richten als op het noodzakelijk invariabe
le in zo'n steeds voort te zetten variatie, die in 
de modus van het "willekeurige" beoefend wordt. Dit 
algemeen wezen is de Eidos, de "idaa" in Platonische 
zin, maar zui ver opgevat en vrij van alle metafysische 
interpretaties; dus juist zo opgevat zoals ze ons 
in de ideeënschouw, die op znll<e weg ontstaat, on
middellijk intuïtief tot regevenheid komt. Als uit
ganespunt was daarbij een ervaring gedacht. Blijk
baar zou eveneens reeds een loutere fantasie, respec
tievelijk dat wat in haar zakelijk-aanschouwelijk 
voorzwee ft, kunnen dienen. u 
(Edmund Husserl, Phanomenologische Psycholoeie, 
Husserliana IX, p. 72-73; cursivering door Husserl; 
in eigen vertaling) 

Met deze methode gaat men volr.;ens Husserl dus zo te werk : 
om na te faan wat iets is, waarvan een feitelijk voorbeeld 
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zich in de ervaring voordoet, pr0beert men in de verbeel

ding dit feitelijk-voorkomende alle mo ~elijke variaties 

te l aten ondergaan, om zo de blik te kunnen vesti gen op 

dat wat in deze variaties onveranderli jk moet blijven, 

indien men het ervaringsgegeven wil behouden. De doelstel
ling van het variatiepr0cédé is dus datte achterhalen 

wat in iets niet maz gevarieerd worden, dus wat onmisbaar 
is, wat niet mag ontbrekenJ zonde r dat dit iets zou 

ophouden zichzelf te zijn. 

Bi j deze beschri jving door Husserl moeten twee verruimin
gen ~ernaakt worden : 

1. Husserl beschri j ft de methode op het vlak van de e rvarine 

en de verbee ldin~ - waarbij ervarin~ voor Husserl nie t veel 

meer betekent dan waarneming. (Verbeeldin~ bij hem is wel 
steeds een aanschouwinF,) Husserl beschrijft wel een gedach• 

tenexperiment. Deze metho de blijft ook r eldig voor wa t men 

obeservatie noemt en voor daadwerkelijke fysische experi
mente n. 

2 . De methode die hier beschreven wordt, wordt s oms in de 

literatuur als 11We senss chau 11 voorpesteld. Dit is natuur

l ijk eeen me thode. Husserl r eb ruikte als termen voor deze 
methode ''eide tis che reductie " en "vrij e __ va ria t _ie" ._ Maar, 

om het noodzakeli jk i nvariante te lcunnen zien , i s een ei-------------·---.. ---- ---- --
gen soor t waarneminr noè.ig : het is een vermo r:en om iets 

alr:emeens t e kunnen waarnemen. De Wesensschau is dus een ----- ---------- -
voorwa~ràe voor de reductieve inductie. Zo ock rnoet een 

tekenine voor een meetkundig bewijs doorzien worden om het 

alremene daarin te zien. Wa t betekent hier wezen, 11eidos" ? 

Vol["ens Husserl is het wezen het invaria nte ; d .w. z . date-e 
ne zonde r hetwelke eeD ge geven niet een iets van zijn soort - - -- --~----- --~·- --- - -
kan zijn . Wat men niet kan ophefren zonder het ge~even te 

. ---- -- -
vernietigen of buiten zijn s oort te schuiven. Het i~ het -- --
Aristotelische "hypokeimenon" : dat r-ene zon1er hetwelk - -
iets niet kan zijn , maar dat wel zonder dit iets kan zijn. 

Aristoteles verwijst hierbij naar Plato. 
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Maar, is dateene waarzonder iets niet kan z1Jn, ook dat
Fene waardoor iets kan zijn? Een houten tafel kan niet 
zonder hout hestaan, maar hout alleen is no~ r,een tafel. 
Eris een verschil tussen een noodzakelijke voorwaarde 
en een voldoende grond. De variatiemethode is de methode 
cm te zien of iets al of niet onmlsbanr is. Hypokeimenon 
en variatiemethode zijn aan elkaar verwant. 
Opvallend is dat bij een dergelijke methode geen vooraf
faandelijke hypothese ter beschikkinp- m0et staan. Men 
komt zonder een vooronderstelline: naar de bepaline van 
het invariante. De methode vertrekt van een vraagstellinf., ----- ---- -- -- ---
maar deze is van fundamenteel anè.ere aard dan de hypothe-

tisehe vraaestelline: de vraaestelling van de reductieve 
meth0de is onbevooroordeeld; ze houdt geen enkel 0ordeel 
in. Het verschil tussen deze vraagstellingen werd reeds 
door Aristoteles gemaakt. Hypotheses zijn van de aard 
van problemen : een probleem is een vraarstellinc in de 
vorm : 11 Is A B ? 0

• De enie;e vraag:stelling bij de eidetische 
reductie is: "Wat is het ? 11

• Wat is het invariante eraan? - - -
Wat eraan is het objectieve ?Wat komt het object toe onaf-

• hankelijk van èe wisselende 0mstandigheden, ook van de 
-

omstandigheden die bepaald zijn d~or de eieen subjectieve 
j betrokkenheid daarop. Bij de -;edu'"ctiev;methocle wordt 

1 dus geen enkele propositionele bepalinf. vooropgestelà. 
1 

* 
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§ 3, Een eenvoudig voorbee ld: Sigmund Ft>eud 

Als voorbeeld van de basisrnethode orn aan een hypothese te 
kornen binnen het objectiverend wetenschapsbedrijf, kan men 
volgende passage uit Sigmund Freuds "Der Witz und seine - -·~- . ·--·-
Be zie hung zurn Unbewussten'1 (1905) citeren : 

"Om de techn·iek van deze grap te vinden, moeten we op 
haar dat reduktieprocédé toepassen dat de grap door 
middel van de verandering van de uitdrukking opheft 
en in de plaats ervan de oorspronkel ijke volle bete
kenis terug herstelt, zoals ze zich uit een goede 
grap met zekerheid laat raden." 
(Sigmund Freud, Der Witz , Gesammelte Werke, Band 6, 
p. 22; in eigen vertaling) 

11In het stuk 1'reisbeelden" dat als titel "de baden 
van Luccan hee ft, voert H. Heine de kostelijke figuurr 
de loterijcollecteur en eksterogenchirurg Hirsch
Hyacinth uit Hamburg , ten tonele, die zich tegen de 
dichter over zijn betrekkingen met de rijke baron 
Rotschild be~oemt, en ten slotte zegt : Enzo waar 
God mij al het goede moet Geven, mijnheer de dokter, 
ik zat naast Salomon Rotschild en hij behandelde mij 
geheel als zijn geli jke, geheel famiZjonair. Door 
middel van dit uitstekend erkend en zeer lachwekkend 
voorbeeld hebben Heymans en Lippe de afl eiding van 
de kornische werking van de grap ui t de "verbluffing 
en inzicht 11 

( ••• ) opgehelderd . We laten deze vraag 
echter terzijde en stellen ons de andere : 1,vat is 
het dan, dat de woorden van Hirsch- Hyacinth tot een 
grap maakt? Het zou slechts twee zaken kunnen zijn; 
ofwel is het de_ geda chte die in de zin uitgedrukt 
wordt , dat het kenmerk van het grappi ge in zich 
draagt, of de grap zit vast aan de uitdrukking die 
de gedachte in de zin gevonden heeft. Daar waar het 
g1•apkarakter zich aan ons vertoont, willen wij het 
verder nagaan en proberen het te pakken te krijgen," 
(Sigmund Freud, o .c., p . 14 - 15; cursivering door Freud; 
in eigen vertaling) 

Freud vertaalt dan de mop in andere bewoordingen die aan de 
betekenis niets veranderen: 

11Rotschild behandelde rnij geheel als zijn r..elijke, 
geheel famiLiair, d.w.z. in zoverre een miZjonair 
dat tot stand brengt." 
(Sigmund Freud, o.c., p. 15, cursivering door Freud; 
in eigen vertalinf) 
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Door deze vertaling is niets aan de betekenis gewijzi gd ; de 

hele grap is echter verdwenen. De hele grap ligt aan de 

uitdrukkingsvorm, aan 

"familjonair". Freud 
hoe hij te werk gaat . 

steeds toegepast. Het 

de ze samentrekking 5 
11 Verdichtung 11

, 

zet hier met eni~e uitvoerigheid uiteen 
Het reductieprocédé wordt door Freud 

grappif-e a an een grap te achterhalen 

door t e proberen na te gaan wat weglaatbaar is zonder dat de 

e rap kapotgaat. Voor dit onder~k is gee1:_ voorafgaan~
lijke hypothese vereist . Er wordt gewerkt met een elimina

tie- of variatieprocédé: wanneer dit procédé negatieve uit
werkingen heeft, weet men waar het op aankomt. 

De verdere voorbeelden dienen niet alleen ter illustratie 
van deze methode die hier als basismethode wordt bestempeld 1 

maar ze zijn ook hiBtorische voorbeelden en ze behoren tot 
versohillende kennis ~ebieden. Zo was dit eenvoudig voor

beeld relevant voor de psycboanalyse. 

* 
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§ 4. Een wetenschapsfiZosofisch voo~beeid: CaPl G. Hempel 

Men zou het voorbeeld van Freud nog kunnen aanzien als een 
voorbeeld dat zich op de rand van de wetenschappelijkheid 
bevindt, en daarom niet relevant is voor de werkwijze bin
nen de wetenschap zelf. Toch blijkt deze werkwijze ook te 

bestaa1;1 in andere, "meer wetens chappelijke" sebieden. Dit 
blijkt bijvoorbeeld reeds uit het voorbeeld dat Hempel aan
haalt in zijn boek "Philosophy of Natural Science" (1966). 
(Hier wordt er ~eciteerd uit de Nederlandse vertaling 
uFilosofie van de natuurwetenschappenu, die in 1970 verscheen.) 

Het tweede hoofdstuk van dit boek is r.eti.teld : "Wetenschap
pelijk opderzoek: he c komen op een gedachte - inventie -=----___ :.._ __ __c:_ ____ - --

en het toetsen ervan". In de eerste paragraaf geeft Hempel 
een probleemgeschiedenis als voorbeelrl. In de derde para
graaf van dit tweede hoofJstuk geeft hij aansluitende com

mentaar bij dit voorbeeld onder de titel : "de rol va.n induc
tie in het wetenschappelijk onderzoek 0

• Hierin stelt hij : 
"Er zijn dus eeen alf~emeen toepasbare 'inductieregels' 
waard.oor hypothesen en theorieën meehani sch uit empi
rische feiten kunnen worden afr.eleid. De overgang van 
gefevens naar theorie vereîst creatief vocrstellings
vermogen. Wetenschappelijke hypothesen en tht:orieën 
worden niet afgeleid uit waargenomen feiten, maar zijn 
het resultaat van araeatief __ denkwettk_met de bedoeling 
deze feiten te verklaren. Het zijn r.issineen naar de 
verbindingen die zouden kunnen bestaan tussen~ bestu
deerde verschi jnselen, naar regelmatir,heden en patronen 
di e aan het vtibr komen e r van ten- e;r smdsiag-···zouô.en "lëünnen 
1 rr:r eri. ·voor zü.ike 'r:ei"ükki r.ë gi-s sinr eïï f"- i:i" ·e·en:· -f,rote 
vindi r!E:ri_j kheid nodi[", ••• it 
(CRrl G. Hempel, Filnsofie van de natuurwetenschnppen, 
p. 32; cursi verin[r d'.)or Hempel) 

He:rn:pel ziet zijn vooroeeld - de ontdekkinr van de 'oorzaak' 
van kraamvrouwenkoorts door S.ermnelweis - dus niet representa
tief voor de reductief-inductieve methode : vol[-"ens hem komt 
men a.an een hypothese d0or 1tcreatief voorsteJ linp:svermo~enu, 
"creatief denkwerk", 11 celukkife rissine-enn, 11 p:rote vindingrijk-

heid 11
, ••• , dus op de manier zoals de wetens chaps filoso-

fen het beschreven hebben. Toch is dit vocrbeeld geschikt om 
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aan te tonen dat Semmelweis wel de reductief-inductieve -- -----
methode rebruikt heeft om a.an zijn hypothese te lcomen. 
Hoe is Semmelweis tewerkrer.aan? Strikt ~enomen heeft 
Semmelweis niet de oorzaak van kraamkoorts ontdekt. Wat hij 
ontdekt heeft, is dat door desinfectie h~t verschijnsel 
enorm beperkt kan worden. Zijn resultaat is van louter 
praktische aard. Hij heeft alleen ontdekt : r,een kraam-
1:oorts zonder besmettinr.:. Hij heeft alleen een noodza
kelijke voorwaarde (conditie) ontdekt en geen voldoende 
rrond (oorzaak). Het verwijderen van een noodzakelijke 
voorwaarde van een verschijnsel is echter steeds een vol
doende grond om het verschijnsel te elimineren. 
Semmelweis ring volstrekt rationeel tewerk, niet door 
t7.:::"ote vindingrijkheid. Hij e:inr.: ui t van fei telijke varia

ties, die werden ondersteund door een aantal zelf teweeg-

Il p.:ebrachte variaties. Hij werkt zonder hypothese ' ~ hij_ kom_t 
J tot één,_ maar_ verifieert __ ze_ niet. 

Tussen 1844 en 18~8 werkte Ien~z Semmelweis, een dokter 
van Hongaarse afkomst, in het alp.emeen ziekenhuis van 
Wenen. 

11Het kwelde Semmelweis, die deel uitmaakte van de 
medische star van de Eerste Kraamafdelini in het 
ziekenhuis, te ontdekken dat een groot aantal van 
de vrouwen die in deze afdeling hun kind ter wereld 
brachten, een ernstie;e en vaak dod.elijke ziekte op
liep die bekend stond als de kraamvrouwenkoortf:>. In 
1844 stierven liefst 260 van de 3157 moeders in de 
Eerste Afdeling, of 8.2 procent, aan deze ziekte; 
voor 1845 was het sterftecijfer 6.8 procent en voor 
1846 was het 11.4 procent. Deze cij fers waren des te 
meer verontrustend omdat in de aanr:renzende Tweede 
Kra~rnafdelinr van hetzelfde ziekenhuis, waar bijna 
evenveel vr(>Uwen werden verzorrd als in de Eerste, 
de kraarnvrouwenkoorts veel minder doden eiste : 
2. 3, 2.0 , en 2.7 procent voor dezel.fde j aren. 1: 
(Carl G. Hempel, o.c., p. 12) 

Een interessante uit~angspositie : een kraaminrichting met 
twee afdelinren. De meeste omstandigheden ziJn dezelfde. 

. - . -· . . - - ·-····· ·--

Een ee~ste conclusie die hieruit kan retrokken worden is 
dat kraamlrnorts niet noodzakelijl<: verbonc]en is met een 
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kraaminrichtinr., alhoewel het aantal ë-evallen minder was 
voor vrouwen die niet in de kraaminrichtinr bevielen. 
Eén opvallend veschil tussen de twee afd.elingen was dat in 
de eerste afdelinf studenten_in _de pene eskunde _als stagiairs 
werkzaam waren; in de tweede afdelinr waren reen studenten 
werkzaam maar werden er vroedvrouwen r-evormd. Een eerste --
e:issing : het _!!!Oet verband houden_ met de studenten. 
Hempel bespreekt de manier waarop Semmelweis de naar voren 

0ebrachte hypothese toetst. In feite t oetst hij ze niet, 

l
maar hij tracht door e~nvoudiee variatiebeschouwingen 
verschillende mo gelijkheden te elimineren. 

"Eén door velen aA.nvaarde zienswij ze schreef de 
verwoestin~en die dekraamvrouwenkoorts aanrichtte 
toe aan '~demiscbLinvloeden.', die vaar- werden 
fekenschetst als 'atmosferisch-kosmisch-tellurische 
veranderin~en' welke zich over hele districten uit
breidden en bij de bevallinr kraamvrouwenkoorts 
veroorzaakten. Ma~r hoe kon het zijn, zo redeneer-
de Semmelweis, dat deze invloeden de Eerste Afdelinf. 
jaren achtereen teisterden, maar de Tweede Afdelinr 
spaarden? En hoe kon deze zienswijze worden r,erijmd 
met betfeit dat terwijl de koorts in het ziekenhuis 
woedde! in de stad Wenen en in de ome;evine- daarva.n 
nauwelijks een r,eval voorkwam : een echte epidemie 
zoals cholera zou niet zo seleetief zijn . Tenslotte 
merkt Semmelweisor:idat enkele van de op de Eerste 
Afdelinr. opp.enomen vrouwen die ver van het zlekenhuis 
af woonden, onderwer door weeën waren overvallen en 
op de straat bevallen waren: toch was ondanks 
deze ongun$tife omstandigheden de sterfte door kraam
vrouwenkoorts onder deze gevall8n van bevalling op 
straat lagerdanhet eemiddelde vande Eerste Afde -
linff . t! - - - -

(C . G. Hempel, o .c. , p . 13) 

Door eenvoudige variatieredenerin~ wordt deze tastrologische' 
hypothese geëlimineerd. 

"Volgens een ande:!:'e zienswijze was het feit dat de 
afdeling overvol was, een oorzaak van de sterfte op 
de Eerste Afdeling, Maar Semmelweis wijst erop dat de 
Tweede Afdeling in fei te 1,0 ller was, gedeel telijk 
als gevolg van de wanhop1ge- pogineen van patiënte~ 
om plaatsing op de beruchte Eerste Afdeling te vermij
den. Hij verwerpt ook twee gelijksoortige gissingen 
die in omloop waren, do.or op te merken- dat- er geen 
verschillen tuss~n de twee Afdelingen waren wat betreft 
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(C .G .Hempe J., o. c., p . 13-14 ) 
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Deze hypothese1:1 zijn toch we rke l ijk grotesk , want ze berusten 

op s lechte waarnemin r.en ~an de fe iten . 
nrn 1846 weet een commissie die was inresteld om de 
zaak te ondrzoeken, het v66rkomen van ziekte op de 
Eerste Afdeline aan verwoncl.i_[lgen die het ge volg 
waren van ruwe behandeling door medi s che s tudenten -: 
die allemaal hurJ~erloskundtge ____ 9.Ql_~_i d_in_g,_2~tvir:ie.-en 
op de Eerste Afdelinf,. Semmelweis merkt ter weer-
le 13ging van de ze zienswij ze op da t a. de ve rwondin13en 
die het natuurlijk gevolg zijn van bet proces van 
de geboo r t e veel uit eebreider zijn dan die welke 
do or ruw onderz"6eken -·zouden - frurinen worden ver6or
zaakt; b. de vroedvrouwen die hun- opleidinr. ontvin
gen op de Tweede Afdelin g , hun patiënten op ongeveer 
dezelfde manier onderzochte n, maar zonder de zelfde 
kwade gevo l @n; __ ë". toeri a1s· reac tie "or h èt rapport 
van de commi ssie het aantal ~edieobe studenten werd 
Gehalye~rd en hu_n onderzoeki!!f,:.ef!_ .. Y?-n de_ yrom-!e_n tot 
een minimum we r den terufcebracht, de sterfte na een 
korte daling ~oger· steeë dan o() i t- t evoren. 11 

. 

(C.G.Hempel, o .c., p . 1L!) 

De cornmiasie heeft een hypothese die verkregen werd door 

eenvoudige variatie-observaties. Eigenlijk werd deze hypo-
these nie t p.etoets t. I_!'ldien ze ___ wel _p:everi fieerd was _ gewo.rden 

door de studenten wer .!_e houden, zou ze eeverifieerd zi jn 

geworden, maar - zoa ls zal ,.Q __ ljjk~.!1~ - ... ~?-~---~-~--~.-~F~~~- tjJ-ce 
11 oorzaak1

: ni et ontdekt 7,ijn geworden . - - . -.. ~- ···-- -·- . ._ 

11Verschillende psycholorische ve rklarinr.;en we rden be
proe fd. Een daarvan ging uit va n het feit dat de 
Eerste Afdel ine zo gelegen was dat een priester die 
he t sacrament bracht aan ee n stervGnde vrouw vijf 
zalen moest doorl ope n voor hij de ste rflcamerdaa·r-ach
fër bereikte =- men nam aan dat het verschijnen van de 
priester, voorafgegaan door een mi sdienaar met een 
bel , een p chrik_Aanj ~gende ~-~- v~rzwaklc~nd_e .stt,~erking 
had op de pati~nten in_de zalen, en dus de kans dat 
zij aan de ziekte ten offer zouden vallen , verr.root
te. Op de Tweede Afde ling was deze nadelige factor 
afwezi r aaneezien de priester rechtstreeks toerang 
hsd tot de sterfkamer. Semmelweis besloot d_e_z~ ___ f:J.~~-t ':"?-e:_ 
te toetsen. Hij haalde de p riester over langs een 
omwee t"e korne n en z_onder . p_~_rJnkel , 9i:n zo ___ j._n s til-
te en onop gemerkt de ste r f kamer te benieken . Maa r de 
sterfte o;i de Eerste Afdelinc nam niet af." 
(C,G . Hempel~ o . c ., p . 14) 
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Dit is een observeerb~ar vari a tieverschijnsel dat geveri

fieerd wordt, mnar deze factor blijkt !_!_!ele,~~n~_ te zijn. 
11Een ni~uwe r-edachte kr eeg Semmelweis toen hij zich 
realiseerde dat de vrouwen op de Eerste Afdeling bij 
de bevalling op hun rug l agen, en op de Tweede Af
deling .. op hun ziJ . Hoewel het hem onwaarschijnlijk 
leek, besloot hij, ' a ls een drenkeling die zich aan 
een strohalm vastgrijpt' , na te gaa.n of dit verschil 
in werkwij ze van betekenis 1~as. Hij voerde het pebruik 
van- de ligr,ing op ge zij_j.n op de Eerste Afdeling , 
maar ool{ dit had e;een invloed op het sterftecij fer." 
( C. G. Hempe 1, o . c . , p . 15y-~·· 

Het e limineren van di t . vercchil blijkt dus .?~-~--~~!'e~_e'!ant 
t e zijn. Er doet zich echter spontaan een nieuwe , beslissen
de variatie voor. 

11Vroec in 1847 vond Semmelweis eindelijk bij_ t oeval d_g_ 
sleutel voor de opl ossing van het probleem . Een van 
zijn collega 's, Kolletscbka , kreeg een wond in de 
vinger door een prik van_het s cal_p_g_J. van een s_tudent 
met wie hij een ~.ut ~psie verrichtte, en stierf na 
een martel ende ziekte waarbij dezelfcle symptomen te 
zi'ëri"" gaf- dië Sëmmeïweis hlj- de -sla chtoffers- van kr aam
vrouwenkoorts had w:rnrgenomen . Hoewel men de rol van 
micro-oreanismen bij zullŒ infecties in die tijd nor: 
niet inzag, besefte Semmeh,eis dat 'li jkegif ' dat door 
het scalpe l van de student in Kolletscnka's bloed was 
gebracht , de dodelijke ziel{te vall_zi_jn colleea haù 
veroorzaakt . En de overeenlrnmsten tus sen het verloop 
van Kolletschka 's ziekte en die van de vrouwen in zijn 
kliniek bracbten Semmelweis t ot de conclusie dat zijn 
patiënten waren r estorven a an de zelfde soort bl oed
vergiftiging : hij , zijn collega 's en de- medische stu
denten waren de drag~rs geweest van de besme~tende sto f, 
want hij en zijn mE:._dewerker~ kwamen e_ewoonlijk direct 
na het verrichten van o~tledinf en in de autopsie-
kamer naar de zalen, en onderzochten de vrouwen in 

l
barensnood na sl echts vluchtig hun handen gewassen te 
hebben, di e vaak een karakteristiek_e bedorven geur be
hielden. 
Ook nu weer onderwierp Semmelweis z1Jn idee aan een 
test . Hij redeneerde dat wanneer hij gelijk haè , 
kraamvro uwenkoor ts voorkomen ken worden door de 
besmettende stof die aan de handen kleefde chemisch 
te vernietigen . Hij car èaarom or qer dat alle ~e 
discne studenten voor ze iemand g,ingen onderzoeken 
hun band.en moesten wassen in een npl ossinr, van chloor
kalk . De sterfte door kraamvrouwenkoortsbei,on- meteen 
afte nemen, en daalde in het jaar 1848 t ot 1,27 
procent op de Ee~ste Afdelin~ > vergeleken met 1.,33 
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op de Tweede." 
(C~G.Hempel, o .c., p. 15-16) 

Is dit wel een test? Is het niet eenvoudi e de l or,ische 
gevoigtrekking uit de geobserveerde feiten 1 Een test zou 

t och anders geweest zijn. De verificatie neemt niet plaats. 

, , Hempel beschrij ft enkel . d~_ weg van het _.QFJiOeken_ van _een 
t hypothese. De verificatie zou erin bestaan, de studenten 

ongedesinfecteerd naar de andere afde ling te sturen. 

De geneeskunde heeft~~oordeel dat ze de oorzaken van 

een ziekte niet moet kennen; het is voldoende orn één nood
zakelijke voorwaarde we g te nemen om de ziekte te eJimi
neren. 
Het gaat hier duidelijk niet om creatief denkwerk en vinding
ri jkheid : uit de feiten bleek reeds dat het verschijnsel 
elimineerbaar moest zijn. 
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§ 5. Een natuurkundig vo~rbeeid: Albert Ein$tein 

De twee vorige voorbeelden zou men no~ tot de randgevallen 
van de wetenschap kunnen rekenen: ze behoren namelijk tot 
de psychoanalyse en de geneeskunde. Nu ecbter een voorbeeld 
ui t de klas sieke nat~ kunde, zoa.ls het beschreven wordt 
door Alb_ert Einstein en Leopold Infeld in hun boek "The evo
~utions of physics". (Hier wordt in vertaling geciteerd 
uit de Duitse vertaling van dit werk, "Die Evolution der 
Physik", die voor het eerst verscheen in 1956. Onze uitgave 

dateert van 1962.) 
Het eerste hoofdstuk is r.eti teld "De opkomst van het mecha

nistisch denken"; de tweede pararraaf daarin : 11 Het probleem 
van de beweging: de wet van de inertien. Hierin lezen we : 

''Alle wewegingen die we in de natuur observeren -
een steenworp, een schip dat door de zee kruist, 
een kar die ëoor de straten geduwd wordt - zijn in 
werkelijkheid zeer inr.ewilckeld. Wanneer man deze 
verschijnselen wil verstaan, doet mener goed aan 
met zo eenvoudi e mo [ eli j ke gevallen te beginnen, om 
daarna eerst geleide1i jk tot de geccmpliceerde over 
te ~aan. Stellen we ons een voorwerp voor in rusttoe
stand, in beweeingsloze toestand. Indien de toestand 
van zo'n voorwerp moet veranderd worden, dan is het 
vereist de een of andere invloed erop uit te oefenen, 
het aan te stoten of op _t_e ___ heffen,_ ofwel andere 
voorwerpeii ---:;--bijvoorbeeld paar d"en of stoommachin~s -
erop te laten inwerken. Intuïtief brengen we de beweging 
met de handelineen van het duwen, opheffen of trakken 
in verbinding. Indien wij deze ervari ng berhaal de lijl<: 
hebben bevestigd gezien, dan kunnen wij het over de 
vaststelling een~ zijn dat we krachtieer moeten duwsn, 
wanneer het voorwerp sneller rnoet bewogen worden. 
Het is volstrekt natuurlijk dat we daaruit de con
clusie trekken: hoe sterker de kracht die op een 
voorwerp inwerkt, hoe g.roter zijn snelheid •... 
Het grote aanzien dat AristoteZes in r.eheel Europa 
~eniet, was wellicht de hoofdreden waarom men zolang 
bij deze intuitieve voorstellinE..__gebleven is. In de 
"mechanika 11 , een werk dat men aan hem s i ncîs 2000 
jaar toeschrijft, lezen we : Een voorwerp dat zich 
in beweging bevindt, komt tot stilstan1 zodra de kracht 
die het voorui tdrij ft, niet moer lcan werken op de 
manier die voor de aandrijving vereist is.n 
(A. Einstein en L. Infeld, Die Evolution der Physik, 
Hamburg, Wien> 1962, p. 10-11, cursivering door de 
auteurs; in eigen vertaling) 
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Uit onze alledaagse ervarine blijkt dat Aristoteles niet zo 

ver ernaast zit. Een vo orwerp èat aangestoten is, blijft 
bewegen , totdat de impuls "opg:ebruikt is 0

• Een voorwerp neemt 

de impuls mee; dit is he t verschijnse l ~ande inertie. 

"Het middel van de wetenschappe lijke bewij svoering 
werd door Gatiiet uitge vonden en voor het eerst 
gebruikt. Het 1s een van de meest betekenisvolle 
verworvenheden waa rop onze geestesgeschiedenis kan 
bogen, en betekent juist ~i_g~f.lJ.~Jt. __ het geb2~rte
uur van de fysica . Galilet toonde dat men niet 
s ~eeds_g_p intuf tie veconêl usi es die 9.p onmiddel
lijke obser~.ratie berusten kan vertrouwen, daar ze 
soms op een vais spoor le1de n. ·· -- ·- ··· - - -
Waar ligt echte r de f out, waardoor we ons door 
de intuitie laten misleiden? Kan het toch verkeerd 
zijn te zeggen, dat een wagen die door vier paarden 
getr okken wordt, sneller moet r i5den dan een met 
twee paarden? Laten we de fun damentele omstandig
heden die bij de bewe ging mee spelen.,___Q?nS nader--0-n
de rzoeken , wa.arbij wiJ van de eenvoudige alledaag-se 
ervaringen zullen uitgaan, die voor de mensheid ree ds 
van bij de a~nvang van de bscha vinr gewoon zijn, en 
die zij in haar harde strijd om het bes taan verza
meld heeft . 
Nemen we aan, dat iemand met een kruiwagen langs een 
vlakke straat eaat en plots ophoudt te duwen . De kar 
za l da.1 nog een korte afs_tand veyder r ollen, vo_ordat 
ze t ot stilstand- komt . We vragen ons nu af: Hoe kan 
de afstand verr-root worden? en beseffen dater daar 
voor verscheidene mo_e:elijkheden zijn ._ Men kan de wielen 
smeren, maar men lcan ook de straat e-ladmaken . Hoe gemak
kelijker de wielen draaien, hoe gladder ge str aa! 1s, 
des te verder zal de kar r·ollen . Wat wordt eigenlijk 
door het smeren en het gladmaken bereikt? Nu , niets 
meer dan een vermindering van de externe invloeden, 
van de zogenaamde wrijYYlc , 5 g weliswaar zowel in . 
de wielen., alsook tussen de wielen en d~~traat . Dit 
is nu echter reeds een theoretische inteœ_retatie 
van de geobserveerde fei t elijke _19estand, een -
men moet toeeeven - willekeurice verklarine; . Wanneer 
we nu nog een betekenisvolle- stap verder gaan , dan 
zullen we dadelijk het juiste spoor volfen . St ellen we 
ons een volkomen gladde straat voor en denken we 
aan een kar metwiè len waarbij er überhaupt geen wri j 
ving bestaat. Zo een kar zou niet meer stoppen; ze 
zou tot in alle eeuwic;heid verder moeten rollen. Tot 
dit besl ui t komt men onfetwij fe l d slechts , wanneer 
men van een ideale proefnemi~e uit~aat , die zich even
we l nooit feitelijk l aat verwezenlijken , daar het juist 
in de praktijk onmogelijk is , a lle externe invloeden 
uit te schakelen. Dit ge i dealiseerd experiment leverde 



het aanknopingspunt dat de basis zou vormen voor 
de mechnanika van de bewesing, de dynamika." 
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(A. Einstein en L. Infeld, o.c., p. 11-12~ cursivering 
door de auteurs; in eieen vertalinf) 

Wat beschrijft Einstein? Het resultaat is het vaststellen 
van de wet van de inertie, die zegt dat een voorwerp dat 
niet onder uiterlijke invloed staat, verkeert in rust of in 

rechtlijnîge gelijkmatire beweging. D~ inertie is de on
misbare voorwaarde voor bewéging: eer. vasthouden van ean 
eens verworven impuls. Galilei paste volgens Einstein op een 
ervaring uit de alledaarse leefwereld variaties toe en 
gin~ ten slotte over tot een variatie in gedachten. Tijdens dit 
variatieproces w~rdt er niets s everifieerd. Het is de lou-

tere beschrijving van_ de weg __ ~~~--!fl~_!l __ i~ngs_ h~1;;_ yari~~~~-Qt_oces 

aa!_l_ -~e!} __ ~1E~~he~_E: komt. 
De uitspraak van Einstein over de rol van de intuitie bij 
het vinden van een hypothese - een uitspraak die door Popper 
werd aangehaald, is misleidend. Hier blijkt toch duidelijk 
dat voor Einstein de uitvindine: van de wetenschappelijke 
bewijsvoerin~ samenvalt met de ontdekking van de variatie
methode. In beide gevallen - de uitspraak van Einsteinj en 
deze beschrijving van een wetenschappelijke werkwijze -
caat het over het inzicht dat zich logisch opdringt bij de 
variatiegevallen. Volgens de moderne theorie zou de inertie 
niet als oorzaak optreden; maar bij de overgan~ van stll
stand naar beweging speelt daadwerkelijk een impuls als 

oorzaak. 
Aans:i..uitende opmerkinp:: Newton formuleert in zijn 11 Philo
sophiae naturalis principia rna.thematica 11 het inertiebee,:insel 
- in een zekere terenspraak met Einsteins vaststelling ervan. 
In de commentaar bij de derde "regulae philosophandi" lezen 

we 
ttMaar ik beweer ook allerrninst dat de zwa.artekracht 
essentieel voor de licharnen is. Onder intrinsieke 
kracht versta in enkel de kracht van de inertie. 
Deze is onveranderlijk. De zwaarte daarentegen 
vermindert naarmate men zich van de aarde verwijdert." 
{Isaac Newton, Principia mathematica philosophiae 
naturalis, Kritische uitcave van A. Koyré en I.B. 
Cohen, Harvard University Pressj 1972, vol. II, 
p. 555; vertaling door Jan Leyers en Benoît An~elet) 
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Volgens Newton is de inertie de wezenskenmerk van de voor
werpen, omdat ze niet vermindert. De zwaarte is niet essen
tieel, omdat ze variabel is. 

* 
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§ 6. Een ktassiek-historis~h voo~beeld: Gaiiten GaZilet 

Zoals Einstein irnpliceert, heeft Galileï daadwerkelijk ge
dach~ dat de variatiemethode zijn manier van experirnenter~n 
is. Het voorbeeld handelt over het verschil tussen primaire 
en secundaire eigenschappen. Newton, Locke en Hume noemd~ 
dit onderscheid het fundarnentele principe van de moderne 
natuurkunde en filosofie. Het onderscheid bestaat in het 
volgende: primaire eigenschappen (of kwaliteiten) zijn ei
genschappen die behoren tot de dingen zelf; secundaire zijn 

zij die verband houden wet onze zintuigelijke waarneming 
ervan. Het basisbeginsel van het empirisme blijkt bij be-· 

studering ervan het volgende te zijn ~ ga nooit op uw erva
ring voort. Deze onderscheiding tussen eigenschappen gaat 
vermoedelijk terug op Demokritos. (Er wordt in vertaling 

geciteerd uit de Engelse vertaling van "Il Saggiatore" (1623) -
11The Assayer 0 

( de experimenteerder) - door Stil lman Drake.) 

"Nu zeg ik dat telkens wanneer ik me een materiële of 
lichamelijke substantie voorstel, ik onmiddellijk de 
noodzaak voel om eraan te denken als begrensd; en als 
met deze of gene vorm; als groot of klein in verhou
ding tot andere dingen; als in beweging of in rust; 
als rakend of niet rakend aan een ander lichaam; en 
als een in aantal, of weinig of veel. Van deze voor
waarden kan ik zo een substantie niet scheiden door 
een inspanning van rnijn verbeelding." 
(Galileî, "Il Saggiatore" in "Discoveries and opinions 
of Galileon, Anchor Books, New York, p. 274; in eigen 
vertaling) 

Galilei duidt dus aan wat invariabel is in de voorstelling 
van een materieel object : de wiskundige eigenschappen kan 
ik niet wegdenken. 

t
1Maar ofdat het wit of rood moet zijn, bitter (")f zoet, 
lawaaierig of stil, en van een frisse of bedorven 
geur, voelt mijn geest zich niet gedwongen om ze als 
noodzakelijke begeleiders bij te betrekken. Zonder 
de zintuigen als onze gidsen zou waarschijnlijk de 
rede of de verbeelding zonder hulp nooit tot kwali
teiten als deze komen. Vandaar dat ik denk dat sma
ken, geuren, kleuren enzovoort niets meer zijn dan 
loutere namen voor zover het het object waarin we ze 
plaatsen betreft, en dat ze alleen in het bewustzijn 
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zetelen, Vandaar dat wanneer de levende wezens zou
den verwij derd zijn, al deze kwali tei ten weggeveegd 
en vernietigd zouden zijn. Maar sedert we aan hen 
speciale narnen hebben opgelegd, die verschillend zijn 
van deze van de andere en r eële kwaliteiten die voor
dien werden verrneld, wensen we te geloven dat ze 
reëel bestaan als werkelijk verschillend van ben. 
Misschien ben ik in staat om mijn denkb eeld duide
lijker te maken door middel van enkele voorbeelden. 
Ik beweeg mijn band eerst over een marrneren stand
beeld en dan over een levende mens. Wat de invloed 
die komt van mijn hand betreft, die is de zelfde ten 
aanzien var. beide objecten en mijn hand; het bes taat 
uit de primaire fenomenen van beweging en aanraking, 
waarvoor we geen verdere namen hebben. Maar het le
vend lichaam dat deze verrichtingen ondervindt, voelt 
verschillende gewaarwordingen naargelang de verschil
lende aangeraakte plaatsen. Wanneer het bijvoorbeeld 
op de voetzolen wordt aangeraakt, of onder de knie of 
oksel, voelt het, behalve de gewone gewaarwording van 
aanraking, een gewaarwording waaraan we de speciale 
naam "ki ttelingn hebben gegeven. Deze gewaarwording 
behoort totons en niet tot de band . Iemand zou een 
serieuze vergissing begaan, indien hij zou zeggen dat 
de hand, behalve de eigenschappen van beweging en aan
raking , een ander vermogen van "kitteling" zou bezi t
ten, alsof kitteling een fenomeen zou zijn dat bij de 
hand die kittelde, berust. Een stuk papier of een 
pluim die lichtjes over geli jk welk deel van onze 
lichamen wor dt get rokke n, vervult intrinsiek dezelfde 
handelingen van beweging en aanraking , maar lokt in 
ons bij het aanraken van het oog, de neus, of de bo
venlip een bijna ondragelijke kitteling uit alhoewel 
het op andere plaatsan nauwelijks gevoeld wordt. Deze 
kitteling behoort volledig aan ans en niet aan de 
pluim; indien het levend en gevoelig lichaam verwijderd 
zou zijn, zou er niets meer overblijven dan een louter 
woord. Ik geloof dater geen solider bestaan behoort 
aan vele kwaliteiten die we aan fysische licharnen heb
ben komen toeschrijven - smaken, geuren, kleuren en 
:Yerschi llende rneer." 
( Galilei, o. c., p. 2'7 4-275; in e igen vertaling) 

Galilei denkt precies op dezelfde wijze als Freud, Semme l weis 

of Ei~stein: de basis van de moderne natuurwetenschap be
staat in een (gedachten)experim~nt dat gebaseerd i s op varia

ties. De basisvariatie van de objectieve wetenschap is : 
verwijder de mensen. Het invariante komt als het objectieve 

over, en daarom wordt he~ j uist het ess~_nt.i.ë_le g_~noemd 
(cfr. Newton in zi jn commentaar op zijn derde "regula philo-
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sophandi".) Ook hier wordt er geen hypothes8 getoetst maar 
er één opgezocht, nu over het basisverschil tussen werkelijke 
eigenschappen en bijkomstige, variabele eigenschappen. 
David Hume stelde in zijn "Treatise of hurnan nature" (1736) : 

"Het fundamentele principe van ( de moderne) filosofie 
is zienswijze over l{leuren., geluiden., smaken, geuren, 
hitte en koude; waarvan ze beweert dat ze niets dan 
indrukken in de geest zijn, die voortkomen ui t de 
werking van exte1·ne objecten, en die zonder enige 
overeenkomst met de kwaliteiten van de objecten zijn. 
Bij onderzoek vind ik slechts een van de redenen die 
gewoonlijk naar voren gebracht worden voor de ze me
ning, bevredigend; namelijk die die afkornstig is uit 
de variaties van deze indrukken, zelfs wanneer het 
externe object, naar het schijnt., hetzelfde bJ..ijft." 
(David Hume , A treatise ef human nature, Everyman's 
library, London, New York, p. 216 ; in eigen vertaling) 

* 
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§ 7. Een paradigmatisch voorbeetd: René Descartes 

Dit voorbeeld is paradigmatisch, omdat : 
1. het zelf een voorbeeldenvoorbeeld is. Dit voorbeeld is 

zelf een invariante in het opkomen van de moderne wetenschap. 

Zowel de empirische onderzoeker Galilei, de rationalist Des

cartes, de empirist Boyle als de inductivist Francis Bacont 

gebruiken deze methode. 
2. Bij Descartes zelf is het als een voorbeeld bedoeld. 
Galilei was bezig na te gaan welke eigenschappen tot de li

chamen zelf behoren, terwijl Descartes daadwerkelijk wil aan

duiden op welke manier Überhaupt achterhaald kan worden wat 
de dingen zelf objectief toeko~. Het denken dat uitgaat 

van voorbeelden, is niet enkel iets wat feitelijk voorkomt 

- wat door Thomas S. Kuhn wordt blootgelegd - ~~~'.r. . .?.:'::.,-~~n~en __ 
zelf denken paradigmatisch. Newton wil bijvoorbeeld de pla

netenbeweging aanhalen ter staving van het belang in de na

tuurkunde om uit te gaan van wiskundige beginselen. 
3. Men zou kunnen beweren dat werkelijk gehele observerende 

en ook experimentele moderne wetenschap onophoudelijk te 

w~rk gaat zoals Descartes met zijn stukje was. 
Op het einde van zijn tweede meditatie (1641) schrijft Des

cartes : 
"Laten we beginnen met de beschouwing van de meest alge
mene dingen, waarvan we geloven ze het meest duidelijk 
te begrijpen, namelijk de lichamen die we aanraken en 
die we zien. Ik verkies niet te spreken over de licha
men in het algemeen, want deze algemene noties zijn 
gewoonlijk meer verward, maar over één in het bijzon
der. Nemen we bijvoorbeeld dit stukje was, dat zo 
juist verwijderd is van de bijenkorf: het heeft nog 
niet de zoetheid verloren van de honing die het be
vatte, het behoudt nog iets van de geur van de bloe
men waaruit het verzameld is, zijn kleur, zijn vorm> 
zijn grootte zijn in 't oog vallend; het is hard, het 
is koud, wanneer men het aanraakt, en indien u het 
slaat, zal het een geluid voortbrenger,. Kortom al 
de zaken die een lichaam duidelijk kunnen doen kennen, 
komen erin voor. 
Maar zie, terwijl ik spreek, brengt men het dichter 
bij het vuur : wat overbleef van de smaak vervluchtigt, 
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de geur verdwijnt, zijn kleur verandert, zijn vorm 
gaat teloor, zijn grootte neemt toe, het wordt vloei
baar, het wordt warm, nauwelijks kan men het aanraken, 
en hoewel men het slaat, zal het geen enkel geluid 
meer voortbrengen. Bleef het dezelfde was na deze 
verandering? Men moet toegeven dat het zo is, en 
niemand kan het ontkennen. Wat is het dus dat men 
in dit stuk was met zoveel duidelijkheid kende? 
Zeker kan het niets zijn van alles wat ik opgemerkt 
heb door de tussenkomst van de zintuigen, aangezien 
alle zaken die vielen onder de smaal<:, of de reuk, 
of het zicht, of de aanraking, of het gehoor, veran
derd blijken, en nochtans blijft het dezelfde was . 
•.• Laten we het opmerkzaaw. beschouwen en zien wat 
blijft, wanneer we alle zaken verwijderen die vol-
strekt niet tot de was behoren, Zeker blijft er 
niets anders dan iets uitgebreids, buigzaams en ver
anderlijks. Welnu, wat is dat buigzaams en verander
lijks? Is bet niet dat ik verbeeld dat deze was die 
rondis in staat is om vierkant te worden, en van 
een vierkant over te gaan in een driehoekige figuur? 
ZeKer is het dat niet , aangezien ik het opvat als 
va tbaar voo1 het ontvangen van een cneindigheid van 
gelijkaardige veranderingen , en ik niettemin deze 
oneindigheid zou weten te doorlopen met mijn verbeel
ding, en ik bijgevolg dit begrip dat ik van de was 
heb, enkel met behulp van mij n verstand kan vatten." 
(René Descartes, Les Médita tions, in Oeuvres philo
sophiques, édition de F . Alquié, Tome II, p. 423-425; 
i n eigen vertaling ) 

De zintuigen geven steeds andere variaties. Eris een spe
ciale bovenzinneli~ke kijk op de dingen nodig, om dat soort 

metafysica te funderen die de natuurkunde is. 

In gelijk welk handboek van praktische en experimentele ry
sica zijn alle experimenten van dezelfde aard als Descartes' 

experiment met het stukje was. Er moet een bepaalde verho u

ding van factoren onderzocht worden door de betrokken facto

ren te wijzigen, en dit in een afgesloten systeem (omdat de - -
variaties relevant zouden zijn) . 
Eris wel een verschil : het resultaat van Descartes' experi
ment is natuurlijk nogal pover. Tegenwoordig zou men daarrnee 

l
niet tevreden zijn, maar men zou de invariante verhoudingen 

willen vaststellen tussen bi jvoorbeeld de wa rmte en de vloei-- .... ·-··--···- ··· .. --... ·-·· - - - -
baarheid van de was. 
Daarbij is het een eigen probleem waarom de invariantie-be-
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schouwingen zich zijn beginnen te verplaatsen : nuis men 
niet meer betrokken op de invariante eigenschappen van de 

dingen, zoals ten tijde van Descartes, maar op invariante 
wiskundige verhoudingen. De invarianties kunnen maar tussen 

w{skundige , _primaire kwaliteiten:_ bèstaan. (Descartes is 
wel éém van de uitvinders van de analytische meetkunde, die 
aan de basis ligt van de beschrijving van wiskundige ver
houdingen.) 

* 



§ 8. Een extreem voorbeeld: Albert Einstein over de 
voPming van de relativiteitstheorie 

13~. 

Op Descartest manier heeft men 200 jaar geëxperimenteerd. 

Door observaties en gedachtenexperimenten kwnm men tot de '----- -
gro te invariante : het klassieke relativiteitsprincipe, 

dat inhield dat natuurwetten invariant zijn ten opzichte van 

verschillende coôrdinate2:systernen, indien dez~ alleen 
m~ar verschillen door een translatie-beweging ten opzichte 
- ----------- - . ----

van elkaar. Welk coërdinatensysteem men kiest 1 is onver-
.... -- --- -

schillig, gegeven deze voorwaarde. Dit is de zogenaamde - - ----- -
Galilei-transformatie. Anderzijds leidden de experirnenten 

op het gebied van de electro-rnagnetica tot de invarianties 
van de lichtsnelheid : vanuit het bronpunt verplaatst het 
licht zich met een snelheid van 300.000 km per seconde in 

een luchtledige ~uimte. Op te merken is dat niemand op het 

idee gekomen is het relativiteitsprincipe van de mechanica 
in de ervaring te toetsen. Dit klassiek relativiteitspri~
cipe werd zelfs v66r Einstein nooit uitgeforrnuleerd. Tussen 

het relativiteitsprincipe en de vaststelling van de lichtsnel·· 

heid lijkt er een tegenstrijdigheid te zijn. Einstein wou 
déze tegenstrijdigheid we~ erken ~ 
Wat Einstein gedaan heeft, wordt hier in vier fasen benaderd. 

A. Waarin bestaat het relativiteitsprincipe? 
1. Einstein heeft het relativiteitsprincipe van de klas

sieke mechanica eigenlijk voor het eerst Eeformuleerd: 
"Indien K' een coôrdinatensysteem is dat met betrek
king tot K gelijkvormig en zonder draaiing bewogen 
is, dan verloopt het natuurgebeuren met betrekking 
tot K• volgens juist dezelfde algernene wetten als 
met betrekkinf tot K. De2e uitdrukking noemen we 
het nrelativiteitsprincipen (in nauwere betekenis)" 
(Albert Einstein, Ueber spezielle und allgemeine 
Relati vita.tstheorie, Al-cadernie Ver la et, Berlin., 1969, 
p. 15; in eigen vertaling) 

Dit relativiteitsprincipe werd wel het eerst uit~eformuleerd 

door Einstein, maar vanaf Galilei werd het bestendig voorop
gesteld. 
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2. Dit is eigenlijk eeen r elativiteitsprincipe maar een 

inva riantieprincipe. De principiële r ol wordt ge speeld door 
het invariante ten opzichte van de verschillende coërdi

natensystemen. 

3 , Aan dit klassiek r elativiteitsprincipe heeft Einstein 

vasteehouden - hij heeft geen nieuw ingevoerd -, mee r bepaald 

in de speciale r elativitei Gstheorie. Hij heeft het wel uit
gebreid door te stellen dat aan de beperkende voorwaarden 

van de translatie nie t moet worden vastgehouden. Aan het 

einde van§ 7 - die als titel heeft : "de s1biinbare 
onverenigbaarheid van het licht met het relativiteitsprin
cipe" - schrijft Einstein: 

"Hier zette de relativitei,tstheor ie in. Bij een ana
lyse van de na tuurkundi~e begrippen 'tijd' en 'ruimte' 
blijkt, dat in werkeZijkheid een •nverenigbaaPheid 
van het relativiteitsprincipe met de uitbreidingswe t 
van het Zicht geheel niet bestaat, dat men veeleer 
door systematisch vastbouden aan deze wetten tot een 
l ogisch correcte theorie komt . Tieze theorie, die 
wij ter onderscheidinp van haar later te bespreken 
verruiminc: a.1 s "speciale relativiteitstheorie " aan
duiden, •.• " 
(Albert Einstein, o.c., p. 20, cursivering door 
Einstein; in eieen vertaling) 

Einstein stelt dus juist dat men moet vasthouden aan het 

kla ssie ke rela tiviteitsprincipe binnen de speciale relati
viteitstheorie. Wat men hierover dus meestal kan lezen, is 

eenvoudie;wer mytholoeie of ' wetenschapsfilosofie'. 

4. Einsteins relativite itstheorie werd mo gelij k gemaakt 
door de Lorentz-transformatie , met inbegrip van de Lorentz 

contractie. Hendrik Antoon Lorentz wa s een Nederlands fysicus. 

In 1893 sprake n Lorentz en onreveer tegelijkertijd de Ier 
Fit~gerald de hypo these uit da t elk voorwerp dat i n bewegi ng 

is, i n de richt ing der bewegine een zekere samenstrekking 

ondergaat, sindsdi en cenoemd de Lorentz-contractie. De reden 
voor het opstellen van de cont r actiehypothese was da~ Michel

s on en Morley geen verschil konden vinden in de tijd die het 

licht nodie heeft om een zekere weg heen en terue af te le~
een, eerst in de richtine der aardbewegine, daarna loodrecht 
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op deze richting. Het uitblijven van dit tijdsverschil wordt 

door de contractie verklaard. De verpelijkingen van Newton 

voor de klassieke mechanica zijn invariant voor de Galilei
transformatie, d.w.z. ze behouden hun zelfde vorm wanneer 

men naar een ander coërdinatenstelsel transformeert, dat 

met een constante snelheid ten opzichte van het oorspron

kelijk stelsel beweeet . D_e tijd wordt in deze tran~forma
t~e niet mee getransformeerd. Toen Maxwell zijn naar hem 

genoemde vergelijkingen van de electrodynamica opstclde, 

bleek dat deze verselijkingen niet invariant waren voor 
een Galilei-transformatie. D~ transformatie waarvoor ze wel 

invariant blijven, werd gevonden door Lorentz. De ZOEenaamde 

Galilei-transformatieforrnules moeten vervangen worden 
do0r de Lorentz-transformatieformules, waarin een factor aan

wezi~ is die rekeninf houdt met de lichtsnelheid. ----------"----- -
B. Er zijn electromagnetis~he verschijnselen, die nauwkeurig 

beschreven werden door Maxwell. Maar het Michelson en 

Morley-experiment gaf verschijnselen aan die niet pasten 

in de klassieke wetten van de mechanica. 
Wanneer men binnen een rijdende trein naar voren beweegt, 

dan is de snelheid waarmee men zich verplaatst, gelijk aan 
die van de trein en die van het eigen stappen. Dit is echter 

niet zo bij de lichtsnelheid : deze neemt niet toe of 

af, ze is steeds dezelfde. Het licht verplaatst zich niet 

lanrzamer in een trein die 3 00. 000 l<:m/ s zou rij den ( het 

licht staat dan niet stil). 
Deze moeilijkheden - het relattviteitsprincipe klopt niet 
op het gebied van de electrodynamica - werden opgelost door 

Lorentz in 1892 ( 11La théorie electromagnitique de Maxwell 
et 30n application aux corps mouvants") en 1895 ("Versuch 
einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen 

in beweeten Kërpern). In deze verhandelingen heeft Lorentz 

het voorstel g-edaan om de discrepanties wee: tP. werken door 

de zor.enaamde Galileï-tr~nsformaties te vervanren door 
de Lorentz-transformaties. Einsteins speciale relativiteits-
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theorie is helemaal op Lorentz gebaseerd. De persoonlijke 

faam van Einstein berust rnaar op twee zaken. Ten eerste, 
door het enige nieuwe wat hij heeft binnengebracht. 

Men kan namelijk de voorstellen van Lorentz opvatten als 

een ad hoc-hypothese. Einstein legde zich erop toe aan te 
tonen dat men twee mogelijkheden heeft : ofwel dat de hypo

these van Lorentz het vocrdeel heeft het relativiteitsprin

cipe te kunnen handhaven, ofwel dat men omwille van de on
misbaarheid van het oude relativiteitsprincipe de voorstel

len van Lorentz moest aanvaarden. Het speciale relativi
teitsprincipe wordt als een onmisbaar beginsel - een trans

cendentaalbeeinsel - voorgesteld; een natuurwet moet name
lijk invarianties aanduiden. Door een filosofische richtins 

in te slaan, heeft Einstein voor het eerst Lorentz au-sérieux 

doen nemen. De tweede zaak waarom Einstein zo•n faam heeft 

verworven, is het fait da~ zijn alr-emene relativiteitstheorie 

bekend verwierf op een op-enblik waarop het nihilisme hooetij 
vierde, namelijk na de Eerste Wereldoorlog. Populair werd 

zijn theorie ge!nterpreteerd als "alles is relatief en ab

surd; zelfs de natuurkunde klopt niet.n 

c. Einsteins uiteenzetting inhoudelijk beschouwd. 
Einsteins eigen uiteenzetting is inhoudelijk niet erg bevre

digend. Hij baseert zich op de ~chijnbare onvP.renir,baarheid 

van de uitbreidintswet van het licht en het relativiteits
principe. Einstein stelt echter dat beide echter niet on

vereniebaar zijn. De uitbreidinc van het licht is niet on

verenirbaar met het relativiteitsprincipe, maar met het ad
ditietheorema van de snelheid (de Galilei-transfcrmaties) 

waardoor bijvoorbeeld de snelheid van een stappende persoon 
in een trein (W) relijk is aan de snelheid van de trein (v) 

en de snelheid van de persoon (w), als beide in dezelfde 

richtine beweeen. 
"Later zullen we zien, dat deze overweeing, die het 
additie-theorema van de snelheid overeenkomstig de 
klassieke mechanica uitdrukt, niet gehandhaafd kan 
worden, dat dus de zoëven neereeschreven wet in wer-
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kelijkheid niet klopt." 
(Albert Einstein, o.c., p. 18; in eigen vertaling) 

In§ 11 stelt hij expliciet dat de keuze gaat tussen het 

behoud van het relativiteitsprincipe, of het additietheorema 

van de snelheid: 

''Laat men nu deze hypothese vallen, dan verdwijnt het 
dilernma van§ 7, omdat het in § 6 afgeleide additie
theorema van de snelheden ongeldig wordt." 
(Albert Einstein, o.c., p. 27) 

In§ 7 zegt Einstein over de schijnbare onverenigbaarheid 
van het relativiteitsprincipe en de uitbreidingswet van het 

licht 
"Het is gemakkelijk in te zien, dat hier de beschou
wing van de vorige paragraaf toegepast kan worden; 
want de relatief ten opzichte van de spoorwagon lo
pende man speelt de rol van de lichtstraal. In 
plaats van zijn snelheid W tegenover de spoordijk 
treedt hier de lichtsnelheid tegenover; w is de ge
zochte snelheid van het licht tegenover de wagon, 
waarvoor dus geldt : w = c - v. 
De voortplantingdsnelheid van de lichtstraal, rela
tief ten opzichte van de wagon, blijkt dus kleiner 
dan c." 
(Albert Einstein, c.c., p. 19) 

c is de lichtsnelheid : 300.000 km/sin het luchtledige. 
vis de snelheid van de wagon. De bovenstaande formule 

wordt dus afgeleid uit het additietheorema van snelheden 

uit de klassieke mechanica, dat stompzinnig wordt t0egepast 
op de lichtsnelheid. Einstein concludeert: 

11Dit resultaat is echter in strijd met het in§ 5 
uiteengezette relativiteitsprincipe." 
(Albert Einstein, o.c., p. 19) 

Dit is toch niet waar, want het relativiteitsprincipe eist 

toch juist deze aftrekking. HeJ relativiteitsprincipe eist 
toch de invariantie van de wetten t_an opzich1e van variëren

de coordinatensystemen. Dit geldt toch ook voor de licht
snelheid. Het bovenvermelde is in strijd met het additie

theorema van de lichtsnelheden. Einstein construeert dus 

een kunstprobleem om de noodzaak van de Lorentz-voorste}len 
aan t~ duiden voor het behoud van het relativiteitsprincipe. 



139. 

D. Einsteins weg naar een nieuwe theorie is weer de rnethode 

van de reductieve inductie. 
Einstein heeft op voorhand geen hypothese, en hij toetst ze 

dus ook niet. Hij probeert een gedachtengang te vinden waar

door de door hen gestelde onverenigbaarheid tussen de uit

breidingswet van het licht en het relativiteitsprincipe ver

dwijnt. De uitgangssituatie van Einstein is vergelijkbaar 
~et die van Semmelweis : ook hier zijn er twee afdelingen. 

In de eerste afdeling - de Newtoniaanse rnechanica - klopt 

het relativiteitsprincipe; in de tweede afdeling klopt dit 
principe niet met betrekking tot het licht en de electromag

netische verschijnselen. De vraag is dan ook: wat is de 

oorzaak van dit verschil. Dus een gelijkaardige vraag als 

die van Semmelweis. Einstein zal echter de oorzaak niet 

aanduiden, maar wel de noodzakelijke voorwaarde voor het 

verdwijnen van de discrepantie. Voor zover de natuurkunde 

gehecht is aan het uitspreken van algèmene wetmati gheden, 
moet ze deze discrepantie wegwerken. De doelstelling van 

de theorievormint is het vinden van algemene wetmatigheden. 

"Dit resultaat is echter in strijd met het in§ 5 
uiteengezette relativiteitsprincipe. De wet van de 
lichtuitbreiding in vacuüm zou narnelijk volgens het 
relativiteitsprincipe zoals iedere andere algemene 
natuurwet voor de spoorwagon als betrekkingslichaam 
gelijk moeten luiden als voor het spoor als betrek
kingslichaam. Dit blijkt ecbter vol~ens onze beschou
wing onmogelijk te zijn. Wanneer zich iedere licht
straal met betrekking tot de dijk met de snelheid c 
voortplant, dan schijnt juist daarom de wet van de 
lichtuitbreiding met de betrekking tot de wagon een 
andere te rnoeten zijn - dit in tegenspraak met het 
relativiteitsprincipe. 
Met het ooe op het dilemma blîjkt het onverrnijdelijk 
te zijn, ofwel het relativiteitsprincipe ofwel de 
een~oudige wet van de voortplanting van het licht 
in vacuüm op te ~even. Zeker zal de lezer die de 
uiteenzettingen tot hiertoe aandachtig heeft gevolgd, 
verwachten dat het relativiteitsprincipe, dat zich 
ten gevolge van zijn natuurlijkheid en eenvoud aan 
de Eeest als haast onverrnijdelijk aanbeveelt, moet 
gehandhaafd worden., rnaar dat de wet van de lichtuit
breiding in vacuüm door een complexere, met het re
lativiteitsprincipe vereni~bare wet vervangen zou 
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moeten worden. De ontwikkeling van de theoretische 
fysica toonde echter, dat deze weg niet begaanbaar 
is. De baanbrekende theoretische onderzoeldngen van 
H.A. Lorentz over de electromagnetische en optische 
gebeurtenissen i n bewocen lichamen toonden namelijk, 
dat de ervaringen jn deze gebieden met dwingende 
noodzaak tot een theorie van de electromaenetische 
gebe urtenissen leiden, die de wet van de constantie 
van de lichtsnelheid in vacuüm tot onafwijsbare con
sequent ie heeft. Daarom waren de leidende theoretici 
eerder geneigd , het relativiteitsprincipe te l aten 
vallen, hoewel er geen enkel ervarin~sfeit te ont
dekken was, dat met dit principe in tegenspraak was. 
Hier zette de relativiteitstheorie in. Bij een ana
lyse van de natuurkundige begrippen 1 tijd 1 en 'ruim
te' blijkt, dat in werketijkheid een onverenigbaa~
heid van het relativiteitsprineipe met de uitbreidings
wet van het tiaht gehe e l niet bestaat, dat men veeleer 
door systernatisch vasthouden aan deze beide wetten 
tot een lofisch correcte theorie komt. Deze theorie, 
die wij ter onderscheidinr, van haar l a ter te bespre
ken verruiming als "speciale rela.tiviteitstheorie 11 

aanduiden, •.• 11 

(Albert Einstein, o.c., p. 19-20; cursiverinc door 
Einstein; in eigen vertaling) 

0pgemerl<:t moet worden dat het hier niet r,aat over een dilemma, 

rnaar over een gewone contradictie. Een dilemma heeft men, 

wanneer uit twee tegenstrijdige gevallen dezelfde conclusie 
volgt. Een eerste vaststelling die Einstein doet , is de 

volËende : niet vatbaar voor enice variatie gelden zowel 
het relativiteitsprincipe als de lichtsnelheid. Dit zijn 

grenzen voor een mo ~elijke variatie . Zonder hen vallen heel 
wat na t uurverschi jnselen wee . Einstein werkt dus zoals 

Se1r.melweis : het empirisch materiaal is aanwezie;, en hij 

is op wee naar een theorie. De beslissende gedachtengang 

vinden we in§ 1 1; die terecht als "de Lorentz-transforrnatie" 
betiteld wordt 

"De overwe~ingen van de laatste drie parag:rafen tonen 
ons dat de schijnbare onvereni~baarheid van de uit
breidingswet van het licht en het relativiteitsprin
cipe in§ 7 door een beschouwing afgeleid is eewor
den7 die aan de klassieke mechanica twee door niets 
~erechtvaardiGde hypothesen ontleende; deze hypothe
sen luiden: 
1. De tijdsafstand tussen twee gebeurtenissen is 
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onafhankelijk van de be~egingstoestand van het be
trekkingslichaam. 

2. De ruimtelijke afstand tussen twee punten van een 
onbeweeflijk lichaam is onafhankelijk van de bewe
ginestoestand van het bet~ekkinrslichaam. 

Indien men nu deze pypothesen laat vallen, dan ver
dwijnt het dilemma van§ 7, terwijl het in§ 6 afr,e
leide additietheorema van de snelheden ongeldig wordt." 
(Albert Einstein, o.c., p. 27; in eieen vertaling) 

W1t Einstein (of Lorentz) hebben doordacht is het volgende 
ergens rnoet gevarieerd worden met betrekking tot wat voor
heen voorondersteld wordt, om hete:een moet blijven., niet 
aan te tasten. Waar heeft men niet ver genoee gevarieerd? 
De twee hypothesen ! Er wordt een ruimere variatie voorge
steld. De oudere fysica heeft niet ruim cenoeg gevarieerd. 
Is hier niet vindingrijkheid vereist om erop te komen wat 
noE varieerbaar is? Blijkbaar niet, want er viel niets an

ders meer te variër~n. 
11Er duikt voor ons de rnor,elijkheid op$ dat de wet van 
de lichtuitbreiding in vacuUm met het relativiteits
principe verenigbaar zou kunnen zijn. We komen tot 
de vraag: Hoe is de overweginr..; van§ 6 te modifice
ren om de schijnbare tegenspraak tussen deze beide 
fundamentele ervaringsresultaten uit te schakelen. 
Deze vraag leidt naar een meer algemene. In de over
weging van§ 6 kornen plaatsen en tijden met betrek
king tot de trein en met. betrekking tot de spoordijk 
voor. Hoe vindt men de plaats en de tijd van een 
gebeurtenis met betrekkinr. tot de trein wanneer plaats 
en tijd van de gebeurtenis met betrekking tot de 
spoordijk erkend zijn? Bestaat er zo een denkbaar 
antwoord op deze vraac, dat vol~ens dit antwoord de 
wet van de lichtuitbreiding in vacuüm het relativi
tei tsprincipe niet tegel'\spreel<:t ? Anders ui t,:edrukt : 
Is een relatîe tussen plaats en tijd van afzonderlijke 
gebeurtenissen met betrekking tot beîde betrekkings
lichamen denkbaar, zodanic dat iedere lichtstraal 
relatief tot de spoordijk en relatief tot de trein 
de uitbreidingssnelheid c bezit? Deze vraae leidt 
tot een bevestir;end, reheel bepaald antwoord, tot 
een geheel bepaalde veranderingswet voor de ruimte
tijd-zrootheden van een eebeurtenis bij de o:Verea.ng 
van een betrekkine-slichaam op een ander." 
(Albert Einstein, o.c., p. 27-28; cursivering door 
Einstein; in eigen vertaling) 
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Hier wordt vastgesteld wat nog te variëren valt, wat nog 
de enige mogelijkheid is. Het probleem wordt opgelost door 
de toepassing van de Lorentz-transformatie. 
Einstein is volstrekt tewerk gegaan zoals Semmelweis, Uit
gaande van een empirische variatie, om een niet-algemeenheid 
van een tot dan toe bestaande wet weg te werken, wordt de 
noodzakelijke voorwaarde ervan opgezocht door middel van 
~en ruimere variatie. De hele zaak verloopt volstrekt l o
gisch. 

* 

* * 



BESLUIT 

§ 1. Het kritiseh resuZtaat 

De bedoeling van deze kursus was kritisch. De noodzaak voor 

een wetenschapskritiek bleek uit de drie motiverinc:en ar

voor: een ontbrekend weten, een verkeerd weten en een 

misleicl.end weten. De bedoeling was de oorzaak ve,n de gebrek

kir.heid van ons weten te achterhalen. De voor~estelde 

verklarinf kan als volgt samcngevat wor<len: de onteorei
kendheid van het wetenschappelijk weten berust op haar 

basisprocédé van idealiserende reductie. Dit procédé houdt 
nauw verband met een eif!,'eneardige epoche. Het is ook het 

o~jectiviteitsprincipe. 
De toetsinc van deze bewering bestaat er nu in aan te tonen 

èat de tekortkomin~en daaruit verklaarbaar zijn. 
1. Een te weinii:: of ontbrekend weten, en dit met betrek

king tot eir,enlijke feitelijke kennis - ~~n_ feit als sin

guliere eebeurtenis; historische kennis -. Ook ~~V{_ej._nig 
praktische kennis : te weinif. weten wat te doen. Onwetend

heid op de drie praktische domeinen: ethica, poltiek en 
--- ---

economie. Een onwetendheid op het sebied van cle mensweten-
- - -- --- ---

schappen __ in ___ ~~-- algemeen. 
De idr:aliserenè.e reductie verklaart dit : ui t Husserls 

beschrijving ervan blijkt reeds dat wel de1selijk vertrokken 

wordt van fei ten en particuliere e;ebeurtenissen., mae..r deze 

feiten worden enkel aanrrezien als onbenullige vocrbeelden 

van alr,emeenheden, invariante wezensbeschouwineen. Terzelf

der tijd wordt het eigenlijk oorzaken0nterzoek verdrcnren 

ten vocrdele van het wezensonderzoekj 1natuurwetenschap' 

(è.e natuur van de mens is zijn wezen). In plaats van een 
antwoord op de vraaE 'waardoor' - eeo vraag naar èe feite

lijke, vers chillen<le oorzal<en - worè.t de ncoè.zakel ij ke voor

waarde e;ezocht. Over de daadwerkelijlrn oorzaken wordt er 
steeès minder reweten. Men stelt bijna steeds d~t dit gebrek 
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zou opgelost zijn als de menswetenschappen een zelfde ni
vea u zouden halen als de exac te natuurwetenschappen. Maar 

elke poging daartoe maakt de menswetenschappen juist tot 

een natuurwètenschap : men stelt enkel nog maar invarian

ties vast waardoor de mens een tweede natuur krij gt. De 
wetenschappelijke inspanningen op het vlak van de ethiek, 

politiek en economie hebben eeleid t ot een ethicolceie, 

politicologie en econometrie, waarin eeen enkele ethische , 

politieke en economische uitspraak meer ~edaan wordt : 

enkel 'natuur'-wetmatieheden worden aangeduid . Al deze 
disciplines van de menswetenschappen worden ideologie, 

enerzijds in de betekenis van de PLatoonse i deeënleer, 

en anderzij ds in overeenstemrning met de uitspraak van 

Marx en Enge ls hierover: 
"Deze theorie van de ware eigenè.om bee:rij pt de tot 
nu t oe beetaande werkelijke privé-eieendom slachts 
als schijn, daaren~egen de nit deze werkelijke 
eigendom eeabstraheerde vo orstelline als waa~heid 
en 1,,erketijkhe id van deze schijn; ze is dus door en 
door ideo l ogisch." 
(K. Marx en F. Enr,els, Die deutsche Ideoloeie , in 
M.E .W. 3, p. 457, cursiverine door de auteurs; 
in eigen vertaling) 

Men stapt al te vlug over naar aleemeenheden , in plaats 

van de werkelijke historische gebeurtenissen te doorden

ken. Zo spreekt Thomas Kuhn over de structuur van de fle
tenschappelijke ornwentelingen , in plaats van de enkele 

wetenschappelijke revoluties die zich historisch hebben ---- -- -------------- --- -
voorged.aan, vanuit een bepaald perspectief te bestuderen . 

2. Een verkeerd weten . Uit de idealiserende reductie 
kan men afleiden dat de moderne wetenschap in se reeds 

technolofisch is. Een oppervlakkice toelichtine : de 
invarianties - de noodzakelijke voorwaarden - die vast

gesteld zijn, moeten erna peverifieerd worden : ze moet§n 

zich nog uitwij zen a ls voldoende rr,r onden. Nu liee_en--2:_e 
verificatie in het laboratorium en de verificatie in de 

produktielijn zee! dicht bij elkaar. De experimentele 
vaststelling van de kernsplitsing en het fabriceren van 



de atoombom liggen in één lijn. 

Een meer grondige bescho~1ing: De verificatie is op ken
merkende wijze toepassing van de tevoren achterhaalde wet

matigheden op feiten. De feiten zijn echter niet de rnaat

staf voor de juistheid....:_ De algemene hypothesen schrijve n 
namelijk voor welke feiten in aanmerking kornen (Kuhn). Nu 

zi j n de noodzakelijke voorwaarden v~-~-- ~, __ s_te~-~~----~~ --~~1:"..~.a~k 
v~n een reeks fe iten B. Hier vertoont zich het typisch toe
pass ingsmechanisme dat kenmerkend is voor de technologie, 

namelijk een kennis omtrent wat men maken kan met de op 
- -- - - -

voorhand verworven middelen. Het is dus een duidelijke om-
kering van de bepalingsverhouding : men maakt wat men kan 

; en niet wat men moet. 

3. Misleidend weten. Al les draait rond de dubbelzinnigheid 
van het woord 'objectiviteit'. Resultaten zijn afwisselend 

objectief en niet-objectie f . Met behulp van het idealiserend 
reductieprocédé kan men daadwerkelijk objectieve kennis op
doen, dus kennis los van elk subjectief gezichtspunt. Maar 
deze losheid va n elk subjectief gezichtspunt is dÙbbelzinnig 

men krij gt geen objectieve kennis zonder een ~paald procédé 
toe te passen . De mens moet dus daartoe een besluit nemen. 
De objectieve waarheden hebben ee n i deëel bestaan boven de 

me~selijke leef'wereld: ze kunnen echter waargemaakt wo~den. 

De objectieve fe iten bestaan als de mens zich daartoe in-
- -

stelt. De objectiverende houding is zelf reeds een tussen-

komst. De 'fictieve' wereld van objectieve wetmatigheden 
wordt wel in onze kapitalistisch-technologische ma.atschappij 

tot realiteit gemaakt. Om de ob jectieve wetmatigheden te 
-=-- ------ - --
kunnen vaststellen, moet ieder van ons zich als gelijk wie 
maken. Het objectieve kan in tegenstelling tot het perspec-

tivische geplaatst worden, maar het objectieve is zelf een 

eigenaardig perspectief. Het afbreken van elke tussenkomst 

is juist de rneest werkzame tussenkomst. 
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Over de methode die hier in de kursus gebruikt wordt, zou 
men kunnen zeggen dat het dezelfde is als die van de weten
schap. Eén belangrijk verschil is echter dat hier steeds 

wordt teruggekomen op de feiten, en er niet van weggetrok
ken wordt. Men blijft hier bij de feitelijkheid, bijvoor
beeld van de teksten als historische documenten. -Van deze wetenschapskritiek een wetenschapstheorie maken, 
üOU een misverstand zijn. Hier werd gezmcht naar de fout 
die aan de basis van onze wetenschapsbeoefening ligt. De 
gebrekkig~eid van onze kennis is het gevolg van het feit 
dat aan onze wetenschap het procédé van de idealiserende 
reductie ligt. In de mate dat in de wetenschap deze methode 
wordt toegepast, vertoont ze deze gebrekkigheid. De ge
brekkie~eid van onze kennis is echter zo uitgebreid, dat 
de fout vermoedtlijk werkelijk wezenlijk is . 

• 
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§ 2. Een methodologisah atte~natief 

Dit alternat:.ef sluit aan bij de voorwaarden voor een 
wetenschapskritiek, rnaar hier wordt er niet schools bij 

aangeknoopt. Hier wordt ook geen modeltekening voor een 
ander type wetenschappelijk onderzoek gegeven, maar slechts 
raadgevingen voor eigen werk. Het zijn vijf raadgevingen 
cp serieus vlak, en één cynische: de vijf serieuze raad
gevingen gelden wanneer hetgeen hiervoor beweerd werd als 
waar wordt aangezien; de cynische raadgevine geldt wanneer 
men beoordeeld zou worden door iemand die met het voor
noemde niet akkoord is. 
1. Er valt niet veel te weerleegen, dus ook niet te bewij
zen. Het is niet onjuist wat Carnap zegt over de bereikbaar
heid van de overeensternming met de werkelijkheid voor eender 
welk axiomasysteem. Het is dus beter dat men niet de bewijs
of weerleg-intenties op de voorgrond laat treden bij eigen 

onderzoek, ook dat men zich niet laat afschrikken door het 
feit dat dit te weinig zou zijn, en ook dat men door zelf
bedrog zou menen dat men iets kan weerleggen. Dit zelfde 
geldt voor de verificatie- en falwificatie-eis. Door geschik
te de fini ties en daa rop gebouwde bewij svoerine:en kan men 
altijd alles bewijzen. Door de onweerlegbaarheid van de ob
jectieve kennis, vervalt de mogelijkheid van het weerle1:men ---
in het alcemeen. Het relativisme als hedendaagse conclusie 
uit dit alles, is echter misplaatst. 
2. Wat men wel kan doen, is enkel een thema ter sprake 
brengen. Dit is bij elk onderzoek de beslissende stap, zoals 
het ook de beslissende stap is in elk gesprek. Het ter spra
ke breneen van een thema kan gebeuren onder de vorm van een 
juiste of onjuiste uitspraak; het thema kan ook onbenullig 
zijn; het verandert echter steeds de situatie van een gesprek 
of ontmoeting. Een thema kan slechts verdroncen worden door 
een ander thema aan bod te laten komen. Dit is ook van belang 
voor het fundarnenteel onderzoek: Thomas Kuhn heeft dit 
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voor de opkomst van een nieuw paradigma beschreven. Ook bij 
het zelfgesprek - 0 clenken is een zelfgesprek van de ziel 

met zichzelf1
' (Plato) - is de themakeuze belangrijk. Voor 

het leven is niets meer beslissend dan dat waarrnee men zich 

gaat bezighouden. 
Een wijziging van een thematiek gaat meestal niet gemakke

lijk zonder een bijdra~e van nndere mensen of de buiten

we:-eld. 

Een thesis is steeds minder een thesis dan een thema. Als 
thesis is de bewering "de vakbonden zijn werkgeversorga
nisaties" moeilijk te houden, rnaar als thema kan men het 
trachten te staven. De propositionele vorm nA is B11 is 
problematisch; de adjectivistische stelling 11 vakbonden 
qua werkgeversorganisaties" is eigenlijk dat wat men 

maar kan behandelen. 
De thematiek bepaalt het perspectief waarbinnen men het 
beoogde thema ziet in het cepaste opzicht, en het gezichts
punt dat men moet innemen om de zaak van die kant te bezien. 

De methodevragen lossen zich dan vanzelf op. 
Gezien de thematische problematiek centraal staat, en deze 
onlosmakelijk verbonden is met een bepa.ald perspectief 
en gezichtspunt, betekent dit dat mener zich niet van moet 
losmaken maar er moet aan vasthouden om het tbema juist te 
zien. De objectieve neising bestaat erin gezichtspuntvrij 

te kijken, en het i nx_a:ci.a nte te zü~.n. 
3. De eieenlijke rationaliteitsproblemati~k bestaat in de 
rationaliteit van de keuze van het thema en de daarmee 
verbonden motiverinr van het incenomen gezichtspunt. Het 
thema moet zelf juist zijn: het moet een eigen soort waar
heid bezitten: een topische of thematische waarhei<l. De 
eigenlijke fundamentele taak van elk onderzoek is de thema
keuze te verantwoorden. nwaarom brengt men dit nu aan bod'? 

Waarom is dit belangrijk? 11 

Het begrip van waarheid van een thema, van een juist thema 
is onlosmakelij- verbonden met het begrip van belane: of in-
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belangrijkheid ervan, in het feit dat het interessant is. 
Het interess~vraagstuk zelf is dan het eir,enlijke rationa
liteitsvraagstuk. Hoe kunnen belangrijkheden, interesses 
verantwoord wcrden? Behoeften zijn aangevoelde afhankelijk
heden. Belangen zijn gestelde of begrepen afhankelijkheden. 
Het rationaliteitsvraa~stuk vande thematiek draait rond de 
verhouding tussen beide. Doorslaegevend zijn uiteindelijk 
cte behoeften ~ die zintuiElijk en zinnelijk moeten aange
voeld worden. Hier hcudt ! lle discussie op. Gesteld~ en 
beerepen afhankelijkheden zijn bediscus5ieerbaar en betwist-
baar. Het is onverrnijdelijk dat het rationaliteitsprobleem -- -
in deze verbanden ligt en uiteindelijk in verband staat met 
de aangevoelde behoeften - dit lijkt de enise solide basis 
te zijn van een onderzoek. Het intellectuele werk terwille 
van een interessante problematiek kan, zoals de belangen, 
enkel maar een bemiddelintsfunctie hebben ten opzichte van 
de aangevoelde behoeften. Het is verantwoord dat men een 
intellectueel werk aanvat dat zich verbind~ met een strikt 
persoonlijk aaneevoelde behoefte. (Een andere vraag is wel 

of dit openbaar gemaakt moet worden.) Meestal bestaat de 
gemeenschappelijkheid juist in het feit dater verschillen 

in de ~ezichtspunten over iets bestaan. 
4. Het objectiviteitsideaal eist ongebondenheid aan één of 
ander ~ezichtspunt; het eist thematische neutraliteit, en 
werkt bijgevolg met het procédé van idealiserende reductie. 
De thematische neutraliteit brenct echter niettemin haar 
eigen thematiek naar voren: namelijk de invariante wezen
heden. De gezichtspuntsvrijheid komt neer op het etableren 
van een zeer specifiek gezichtspunt dat zelf van ideële aard 
is: een bovenzinnelijk-metafysisch gezichtspunt van de 
mens die zichzelf tot absoluut subject maakt. Een r:ezichts

punt van de transcendentale subjectiviteit d~t rekenmerkt 
is door neutraliteit, ingetrokkenheid, desinteresse en 
zelfs van behoeftenvrijheid - die als fictie door de 
grondlegr,ers van bet theoretisch ideaal steeds werd voor-
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gehouâen. Omwille van de objectiviteit zou men moeten los
komen van eigen behoeften. Indien het objectiviteitsideaal 
ook een spec.:.fiek gezichtspunt en thematiek inhoudt, dan 
moet die ook verantwoord worden. Deze verantwoordingen en 
motiverin~en werden gegeven door de grondleggers van het 

theoretisch ideaal. 
' Binnen de context van een verantwoorde thematiek en van een 

gemotiveerd perspectief kan een stap terug in de richting 
van een wezensbeschouwing verantwoord zijn. In het geval 
van afwijkende behoeften tussen verschillende mensen kan 
de stap terug naar het abstracte gemeenschappelijke nuttig 

- -
zijn. Eidetisch-variante beschouwineen zijn wel met uiterste 
voorzichtigheid te behandelen1 maar ze· kunnen binnen een 
gereven probleemsitu~tie onvermijdelijk zijn. 
5. Wat de verificatieprocédés betreft, die niet noodzake
lijk verbonden zij:r. met wezensvariaties, moet men weten dat 
elke interpretatie retorica is, of pedagogiek of demagogie 
- zonder necatieve bijbetekenis. Men moet zich niet inbeel
den iets anders te leveren dan interpretatie. De verifica
tie is in feite de uitlee die het. gesprek verder zet na 
het inbrengen van een bepaalde thematiek i en voor zover 
deze verantwoord is, het legitiem gevolg van het uitpraten 

ervan. 
Een verandering van het wereldbeeld is identiek met de 
veranderinc van onze leefwereld, indein cr geen objectieve 
wereld v66r ons gegeven is. Elke interpretatie voltrekt een 
verandering, omdat een andere problematiek in het centrum 

wordt eeplaats~ omda~ we er in onze _g_e._~~-~-~!~!1.! ... _~_!} __ o_~z_e ge
sprekken en in onze handelingen mee bezig zijn. De verifica
tie is de interpreta tieve we g_ _V.fil!._ de. _werel dveranderin_e; __ zelf, 

en daarin zit haar verantwoordeli j kheid. 
6. Een cynische raadgevin~. Indien men binnen het gegeven 
institutioneel kader zijn plan wil trekken, en de gehele, 
sociale motivering van de thematiek buiten spel wil zetten, 
dan is het volgende als raad te seven. Kies da thematiek 
in functie van de vatbaarheid voor objectieve methodes, 
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in functie van haar wetenschappelijke behandelbaarheid. 
Werk met wezensonderzoek en variatiernethodes orn de al
gerneenheid en neutraliteit van je onderzoek te garanderen. 
Gebruik echter nooit het wcord wezen. Doe aan hypothese
vorrning, niet zonder je te wapenen met het daartoe ver
eiste apparaat van definities. Het definiëren is dé manier 
om de themaproblematiek op zij te zetten. De verantwooràing 

van een thernatiek wordt erdoor vervangen. Maak zoveel mo
gelijk gebruik van de hypothesevorming die neerkomt op het 
formuleren van een probleem in de vorm: is AB, ja of 
neen? Maak gebruik van het voordeel van de Kuhniaanse 
incommensurabiliteit : jezelf beslist erover welke feiten 

in aanmerking komen. 

* 
* * 
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